Open Monumentendagen Heemstede
8 en 9 september 2018
Organisatie: Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
www.hv-hb.nl

Ook dit jaar organiseert de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek in samenwerking
met eigenaren van enkele monumenten weer tal van activiteiten. Hieronder een overzicht
van monumenten die speciaal voor u hun deuren openen.
In de eerste plaats het Pomphuis van de HVHB, naast de watertoren. Daar kunt u een
tentoonstelling zien van schilderijen uit ons archief – met Heemstede als onderwerp – en
meedoen aan een quiz over monumenten in Heemstede en Bennebroek (met prijzen).
Zaterdag en zondag van 11 tot 15 uur, met op zaterdag om 13.30 uur muziek van
Harmonie St. Michael.
Oude Kerk en grafkelder Adriaan Pauw, Wilhelminaplein 12.
Open: zaterdag 11-16 uur.
Programma: doorlopend rondleidingen en bezoek grafkelder.
De Oude Kerk is in 1623-1624 gebouwd op de fundamenten van
de middeleeuwse katholieke kapel uit 1347. Hier is het prachtige
grafmonument van Adriaan Pauw (Heer van Heemstede 1620-1653) te zien. Speciaal
op deze dag is de grafkelder geopend, waar in kisten de stoffelijke resten liggen van
Adriaan, zijn echtgenote en enkele familieleden. Rijksmonument.
Rijtuigenmuseum Van Schagen, Achterweg 34 (hoek Wilhelminaplein).
Open: zaterdag 11-15 uur.
Programma: doorlopend rondleidingen door Jaap van Schagen.
Van oorsprong een rijtuigenhouderij, alleen open op Open Monumentendag,
dus grijp uw kans!
Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk (OLVH),
Valkenburgerplein.
Open: zondag 13-16 uur.
Programma: doorlopend rondleidingen, maar u kunt ook op eigen
gelegenheid rondkijken.
Deze kerk dateert uit 1926 en is ontworpen door Jos en Pierre Cuypers, zoon
en kleinzoon van P.J.H. Cuypers, architect van het Rijksmuseum en Centraal
Station in Amsterdam. Deze kerk heeft in haar uiterlijk de soms wat strenge
geslotenheid van romaanse vormen, binnen zijn onder meer kleurrijke
wandschilderingen te zien. Rijksmonument.
Doopsgezinde Kerk de Kleine Vermaning, Postlaan 16.
Open: zaterdag 11-15 uur.
Programma: doorlopend rondleidingen, orgelspel.
Bouwjaar 1926. Kerk, ontmoetingsgebouw en kosterwoning. De bouwstijl
is zakelijk en expressionistisch, met accenten in de Amsterdamse Schoolstijl.
Raadhuis, Raadhuisplein.
Open: zaterdag 9.30-12.30 uur
Programma: vrij rNieuwe bewonersdag, om 11.30 uur een optreden van
Harmonie St. Michael.
Het raadhuis is in 1906 gebouwd door de architecten Cuypers en Stuyt.
Let binnen op onder meer het fraaie trappenhuis en de glas-in-loodramen.
Rijksmonument.

Bakkershuisje, Bleekersvaart 23.
Open: zaterdag 11-15 uur.
Programma: doorlopend rondleidingen.
In 1885 kwamen deze percelen in handen van de blekersfamilie
Beelen. Het voorste gebouw was het spekhok, in het achterste
gedeelte werd brood gebakken voor blekers en personeel. De
huisjes dateren uit de 17de en 18de eeuw. Gemeentelijk monument.
Molentje Groenendaal,
Burg. Van Rappardlaan 1.
Open: zaterdag hele dag.
Programma: doorlopend toelichting door de molenaar, Guus Boers.
Deze achtkantige molen, een poldermolen, dateert uit ongeveer 1781
en werd gebouwd om de vijvers van de buitenplaats Groenendaal van
water te voorzien, wat overigens maar matig lukte. Rijksmonument.
Oude Meelfabriek, Glipperdreef 95.
Open: zaterdag en zondag 12-16 uur
Programma: Graag laten de huidige ‘bewoners’ zien hoe zij de oude fabriek
gebruiken. Bijvoorbeeld als kunstenaarsatelier, meubelshowroom, fotostudio,
massagepraktijk of bedrijfsruimte. Kortom, een culturele, creatieve en
bedrijvige broedplaats.
De tuin van Huis te Manpad, Herenweg 7/11.
Open: zaterdag 10-15 uur.
Programma: elk uur een rondleiding, laatste om 15 uur.
Huis te Manpad is een charmante, nog vrijwel complete historische buitenplaats
– een van de mooiste van ons land. De tuin is onder meer bekend om de
boomgaard en slangenmuur. Rijksmonument.
Svp auto’s parkeren buiten het hek.

De Hartekamp.
Zaterdag en zondag 10-15 uur.
Programma: doorlopend open voor publiek.
Op de Hartekamp is het hoofdhuis enkele jaren geleden volledig gerestaureerd
en in oude luister hersteld. Het zuidelijk deel van de buitenplaats wordt de
komende jaren herontwikkeld.
Rijksmonument.
Heerlijkheid Berkenrode,
entree via oprijlaan Herenweg 131.
Open: zaterdag.
Programma: rondleiding om 11.30 en 13.30 uur.
Historische buitenplaats gelegen tussen de Herenweg en de Leidsevaart.
Unieke gelegenheid om dit (meestal gesloten) terrein te verkennen.
Binnenkort zal de buitenplaats een opknapbeurt krijgen. Rijksmonument.

Kom in mijn tuin, Herenweg 16, tegenover Manpadslaan in het
Groenendaalsebos.
Open: zondag 11-16 uur.
Een bijzonder groen, natuur- en educatief project, met als doel kinderen,
(groot)ouders en mindervaliden van alles over de natuur te leren en om het
moestuinieren te bevorderen.

De gemeente Heemstede juicht het toe dat de historische vereniging en eigenaren van monumenten jaarlijks op Open
Monumentendag verscheidene activiteiten organiseren. Daarom heeft de gemeente graag de drukkosten van deze folder
op zich genomen.

