
 
               

 
 

 

 

Deze fietsroute voert u langs monumenten die op zaterdag 14 september 2019 in de gemeente 

Bloemendaal zijn geopend en wordt u aangeboden door Stichting Ons Bloemendaal. 

Bij ieder monument ziet u een puzzeltochtvraag staan, deze is bedoeld om u af te laten stappen 

van de fiets en – even – het monument te bezoeken om een antwoord op deze vraag te vinden. 

U kunt de vraag natuurlijk ook negeren en doorfietsen, dan bent u ongeveer 75 minuten 

onderweg. Interessanter is het ook eens ergens naar binnen te gaan en onderweg te genieten van 

de prachtige omgeving waarin dit erfgoed zich bevindt. 

Onderaan deze routebeschrijving vindt u een plattegrond van de af te leggen route en 

openingstijden van de monumenten. Wij wensen u veel plezier! 

Deel de leukste foto’s die u onderweg maakt met ons op Instagram         #omdbloemendaal 

 

U kunt op ieder punt van de route starten maar wij beginnen in Bennebroek en eindigen in Overveen: 

01.Hervormde Kerk, Binnenweg 67, Bennebroek            afstand tot punt 2 is  ca. 1,2 km en duurt ca. 4 minuten 

 

Puzzeltochtvraag:  

Wat geven de drie panelen op de preekstoel weer? 

 
Vanuit de Hervormde Kerk gaat u rechtsaf en bij de verkeerslichten slaat u rechtsaf op de 
Bennebroekerweg. Bij het kruispunt met de Herenweg gaat u rechtdoor, de Zwarteweg. Aan het einde 
is een steil bruggetje over de Leidsevaart. U gaat linksaf en bij de kruising ziet u aan uw rechterhand 
 

02.Stationsgebouw Vogelenzang, Leidsevaart 36, Vogelenzang     afstand tot punt 3 is ca. 7,4 km en duurt ca.  

                                                                                                                          29 minuten 

 

Puzzeltochtvraag:  

Aan de voorzijde van het gebouw is in het midden een schild weergegeven. Welke initialen staan hier op? 

 
Vanuit het Stationsgebouw gaat u linksaf naar het noorden over de Leidsevaartweg. Bij het kruispunt 
bij station Heemstede/Aerdenhout gaat u linksaf naar de Zandvoorterweg. Deze vervolgt u tot de 
rotonde, daar gaat u rechtsaf naar de Oosterduinweg. Deze gaat over in de Bilderdijklaan, 
Burgemeester den Texlaan, Bovenweg. Vlak voor de weg zich versmalt gaat u linksaf naar de Zijweg 
en neemt vervolgens de eerste weg rechtsaf, de Duinlustweg. Aan uw linkerhand zult u landgoed 
Koningshof tegenkomen en even later  
 

03.Restaurant Kraantje Lek, Duinlustweg 22, Overveen  afstand tot punt 4 is ca. 2,3 km en duurt ca. 9 minuten                               

Tussen 13.00 en 16.00 worden 20 minuten durende toneelvoorstellingen gegeven in de open lucht van 
de klucht “De Soete Suikerbol”. 

 

Puzzeltochtvraag: 

Wat was de oorspronkelijke naam van Kraantje Lek? 

 
Vanuit Kraantje Lek gaat u linksaf en rijdt u langs landgoed Duinlust en Middenduin. Aan het eind gaat 
u linksaf naar de Brouwerskolkweg. Aan het eind bij de rotonde gaat u linksaf naar de Zeeweg. Dan 
ziet u aan uw linkerhand al snel 
 

04.Voormalige Haarlemse Waterfabriek, Zeeweg (bij tennispark W.O.C.), Overveen  
Bij het witte hek kunt u het terrein betreden. Om 13.00 uur en 14.30 uur wordt een rondleiding 
gegeven en kan de Watertoren bezocht worden.              Afstand tot punt 5 is ca. 1,8 km en duurt ca. 8 minuten 

 
 



Puzzeltochtvraag:  

Wat is de inhoud van het hoogreservoir in de watertoren? 

 
Vanuit het terrein van de Waterfabriek steekt u de Zeeweg over en gaat linksaf. Vanuit de verte ziet u 
al de Nederlandse vlag en een groot kruis in de duinen. Na bijna 2 kilometer neemt u het pad de 
duinen in en na ca. 200 meter komt u aan bij 
 

05.Eerebegraafplaats, Zeeweg 26, Overveen                    afstand tot punt 6 is ca. 4 km en duurt ca. 17 minuten 

Een plek van rust en bezinning en past daarom niet in het landelijke thema van Open Monumentendag. 
Er zijn bestuursleden aanwezig om informatie te geven. 

 

Puzzeltochtvraag:  

Waarom is direct na de WO II de Eerebegraafplaats aangelegd? 

 
Vanuit de Eerebegraafplaats fietst u terug naar de Zeeweg, steekt deze over en gaat linksaf. U 
vervolgt de Zeeweg en gaat bij de rotonde rechtdoor. Bij de volgende rotonde in dorp Overveen gaat u 
linksaf, de Bloemendaalseweg. U vervolgt deze tot u aan uw linkerhand het gemeentehuis ziet. 
Tegenover het gemeentehuis is een van de laatste onverharde wegen van Bloemendaal, deze fietst u 
in en komt u even verderop aan bij 
 

06.Schuur van het Landje van De Boer, Bloemendaalseweg , Overveen 
Het terras is geopend voor appelsap, kruidenthee en appeltaart    afstand tot punt 7 is ca. 1,9 km en duurt 

ca.  
                                                                                                                         7 minuten 

 

Puzzeltochtvraag:  

Wanneer is de Stichting Landje van De Boer opgericht? 

 
Vanuit het Landje van De Boer gaat u linksaf naar de Bloemendaalseweg. Bij de rotonde gaat u 
rechtdoor en vervolgt de Bloemendaalseweg. Bij de splitsing bij Loetje gaat u rechtdoor nog steeds 
over de Bloemendaalseweg. Na de bocht neemt u de vierde weg linksaf, de Elswoutslaan. Aan uw 
rechterhand ziet u na een paar honderd meter het poortgebouw van Elswout. Direct daarna gaat u 
rechtsaf en komt u aan bij 
 

07.Modelboerderij Elswout, Elswoutslaan 2, Overveen 
Er worden rondleidingen gegeven en er wordt een film vertoond over de toekomst van Elswout. 
Waarschijnlijk kunt u even binnenkijken bij de Aardappelkelder en is het koetshuis op het landgoed 
geopend, daar is een beeldend kunstenaar actief. 

 

Puzzeltochtvraag:   

Sinds wanneer staat de Modelboerderij leeg? 

 
Elswout is het laatste monument op deze route. Hiervandaan kunt u rechtsaf naar Aerdenhout om zo 
terug te fietsen naar Bennebroek of Vogelenzang.  
 

Zondag 15 september zijn er andere monumenten geopend die u kunt bezoeken met behulp van een fietsroute. 

   

 



 

 


