Stichting Ons Bloemendaal en de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek hebben ook dit jaar gezamenlijk
een programma samengesteld met deelnemende monumenten in onze gemeentes. Om deze monumenten te
bezoeken hebben wij voor u twee routes gemaakt die voeren langs de monumenten die ZONDAG 11 SEPTEMBER
geopend zijn. Met de zuidelijke route komt u bij monumenten in Aerdenhout, Heemstede en Vogelenzang (een
route van ca. 1 uur fietsen), met de noordelijke bezoekt u Bloemendaal en Overveen (een route van ca. 45
minuten fietsen).
Onderaan deze routebeschrijving vindt u een plattegrond van de af te leggen route. Wij wensen u veel plezier!
Deel de leukste foto’s die u onderweg maakt met ons op Instagram @omdbloemendaal of op de Facebookpagina
van de hvhb.nl

Adventskerk, Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout

geopend van 11.00-13.30 uur

Vanaf de kerk rechtsaf naar de Leeuwerikenlaan richting Zandvoorterweg. Daar linksaf en de eerste weg rechts
nemen de Sparrenlaan. Aan het einde linksaf naar de Bentveldsweg. Aan de linkerkant bevindt zich
Zonnehof / Bankiers van het Verzet, Bentveldsweg 102, Aerdenhout

geopend van 10.00-16.00 uur

(In de blauwe kamer van Zonnehof kan het beeld bewonderd worden van de gebroeders van Hall, de Bankiers van
het Verzet in WO II. De eigenaar leidt u graag rond over de begane grond van deze woning met een geschiedenis).
Terug naar de Zandvoorterweg en deze in oostelijke richting vervolgen. Bij de rotonde rechtdoor naar de
Zandvoortselaan onder het station Heemstede/Aerdenhout door en daarna direct rechtsaf langs de Leidsevaart.
Bij het tweede bruggetje over de Leidsevaart bevindt zich aan de rechterkant het
Drinkwater Museum, Leidsevaartweg 73, Heemstede

geopend van 10.00-17.00 uur

De Leidsevaart oversteken over het bruggetje tegenover het Museum. De weg vervolgen, met de bocht naar rechts
en linksaf naar de Rijnlaan. Aan het einde linksaf naar de Herenweg. Bij de rotonde ligt aan de rechterkant de
H. Bavokerk, Herenweg 88, Heemstede

geopend van 12.00-17.00 uur

(Er wordt orgelmuziek gespeeld gedurende de middag)
De Kerklaan uitrijden tot de kruising met de Provinciënlaan, daar rechtsaf. Met de bocht naar links en aan het
einde rechtsaf naar de Raadhuisstraat. De weg vervolgen via de Valkenburgerlaan en bij de rotonde de derde
afslag nemen en de Valkenburgerlaan vervolgen. Voorbij de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan linksaf naar
de Sportparklaan. Aan de rechterkant bevindt zich het
Clubhuis RCH, Sportparklaan 6, Heemstede

geopend van 12.00-16.00 uur

Terug naar de Valkenburgerlaan en rechtsaf weer naar de rotonde. Daar ligt aan de rechterkant de
R.K. Kerk OLV Hemelvaartkerk, Valkenburgerplein 20, Heemstede

geopend van 12.00-16.00 uur

Op de rotonde de vierde afslag nemen, de Molenlaan. Bij de brug ziet u aan de linkerkant het

Molentje, Burg. Van Rappardlaan 1, Heemstede

geopend van 10.00-16.30 uur

*Als de weg weer vrij is van gevaar voor vallend hout, neem dan de weg langs de kinderboerderij en ga direct na
restaurant Groenendaal rechtsaf naar de Sparrenlaan door het Groenendaalse Bos. Aan het einde linksaf naar de
Herenweg. Tegenover de Manpadslaan ligt het toegangshek naar Kom In Mijn Tuin.
*Als de weg nog niet vrij is van gevaar voor vallend hout, neem dan bij het Molentje de weg naar rechts, de
Vrijheidsdreef. Aan het einde linksaf naar de Van Merlenlaan. Aan het einde weer linksaf naar de Herenweg.
Tegenover de Manpadslaan ligt het toegangshek naar
Kom in mijn Tuin, Herenweg 18, Heemstede

geopend van 11.00-17.00 uur

Terug naar de Herenweg, linksaf en deze vervolgen tot de verkeerslichten. Daar rechtsaf naar de Zwarteweg. Over
de brug over de Leidsevaart linksaf. Aan de rechterkant ligt op de hoek met de Bekslaan het
Stationsgebouw Wachtkamer, Leidsevaartweg 34, Vogelenzang

geopend van 10.00-18.00 uur

Vervolg de Bekslaan en ga bij de rotonde linksaf, de Vogelenzangseweg. Neem de eerste weg rechtsaf, de
Kerkweg, aan het einde staat de
R.K. Kerk OLV Tenhemelopneming, Kerkweg 2, Vogelenzang
(Er is een foto-expositie en de toren kan beklommen worden)
Wij hopen dat u heeft genoten, plattegrond ziet u hieronder.

geopend van 12.00-16.00 uur

