
 
               

 
 

 

 

 

Deze fietsroute voert u langs monumenten die op zondag 15 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 ook negeren en doorfietsen, dan bent u ongeveer 75 minuten onderweg. 

Interessanter is het natuurlijk 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: 

 Als u wilt deelnemen aan de rondleiding in en door Leyduin, dan kunt u het beste daar om 11.00 uur 

starten zodat u ook andere delen van het programma kunt meemaken. 

 Begint u liever in Bloemendaal, start dan om 11.00 uur bij de Vertelschuur. Daar worden dan drie 

korte verhalen (ong. 15 min. Per verhaal) verteld uit de Decamerone van Boccaccio. Later op de 

route kunt u dan om 13.00 uur of 15.00 uur meelopen op Leyduin. 

 

 

01.Buitenplaats Leyduin                                             (afstand tot punt 2 ca. is 2,6 km en duurt ca. 10 minuten) 

Om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur is er een rondleiding door het huis en over de buitenplaats. 

 

Puzzeltochtvraag: 

“Hoe kun je zien waar de vorige villa Leyduin heeft gestaan?” 

 
Vanuit Leyduin gaat u rechtsaf via de Woestduinweg naar de Vogelenzangseweg. Daar gaat u linksaf. 
Bij de rotonde rechtdoor en na ca. 600 meter rechtsaf naar 
 

02.R.K. Kerk OLV Tenhemelopneming, Kerkweg 1, Vogelenzang            (afstand tot punt 3 is ca. 4,8 km en 

                                                                                                                duurt ca. 19 minuten)             

Er is een expositie over Plezierige Plekken in Vogelenzang en u kunt de kerktoren beklimmen om van 
het weidse uitzicht te genieten. 

 

Puzzeltochtvraag: 

“Hoe hoog is de kerktoren?” 

 
U rijdt de Kerkweg uit naar de Vogelenzangseweg en gaat linksaf. Bij de rotonde weer rechtdoor de 
Vogelenzangseweg vervolgen naar het noorden. Aangekomen bij Aerdenhout bij de rotonde linksaf 
gaan, richting Haarlem en weg vervolgen. Bij de Zwaluwenweg gaat u linksaf en na ca. 100 meter 
rechtsaf en bent u aangekomen op de Leeuwerikenlaan bij 
 

03. Adventskerk, Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout  (afstand tot punt 4 is ca. 960 meter en duurt ca. 3 minuten) 

Een kerk gebouwd in een moderne architectuur. Er is geen programma maar de kerk is zeker een 
bezichtiging waard. 

 

Puzzeltochtvraag: 

“Wie maakte de bouw van de Adventskerk mogelijk?” 

 
 



Bij de Adventskerk gaat u rechtsaf en aan het einde van de Leeuwerikenlaan linksaf op de 
Zandvoortselaan, richting Zandvoort. Na ca. 300 meter rechtsaf naar de Sparrenlaan 

 

04.Antonius van Paduakerk, Sparrenlaan 9, Aerdenhout (afstand tot punt 5 is ca. 1,2 km. en duurt ca. 4 min.) 

U zult verwelkomd worden door muziek in deze van oorsprong bedoelde noodkerk. 

 

Puzzeltochtvraag nr. 4: 

“De Antoniuskerk had een aparte kapel, hoe heette deze?” 

 
Vanuit de kerk gaat u linksaf, terug richting Zandvoortselaan. Vlak daarvoor gaat u linksaf en rijdt dan 
over de voormalige trambaan naar de Mr. H. Enschedeweg. Daar gaat u linksaf en op de rotonde 
neemt u de eerste weg naar rechts, de Aerdenhoutsduinweg. Na ca. 175 meter linksaf en bent u 
aangekomen bij 
 

05.De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout  (afstand tot punt 6 is ca. 5,6 km. en duurt ca. 22 min.) 

In deze kerk staan bestuursleden klaar om uw vragen te beantwoorden en u van informatie te 
voorzien. 

 

Puzzeltochtvraag nr. 5: 

“Hoe heette de Nieuwe Kring voor de naamsverandering?” 

 
Ga vanuit De Nieuwe Kring rechtsaf en na 80 meter rechtsaf naar de Schulpweg.   Rechtdoor op de 
Burgemeester den Texlaan en aan het eind linksaf de Texlaan vervolgen, deze gaat over in de 
Elswoutslaan. Aan het eind rechtsaf naar de Korte Zijlweg - Bloemendaalseweg. Bij de rotonde 
rechtdoor en de Bloemendaalseweg vervolgen. Bij restaurant Vooges rechtdoor en daarna rechtsaf.  
U rijdt nog steeds op de Bloemendaalseweg. De eerste weg rechts nemen is de Dr. Dirk Bakkerlaan, 
dan de eerste links (Acacialaan) en daarna weer de eerste weg links is de Popellaan en daar vindt u de
         

06.Vrij-Katholieke kerk St. Raphaël, Popellaan 1, Bloemendaal         (afstand tot punt 7 is ca. 220 meter en  

                                                                                                                                   daar bent u zo)    

    

Puzzeltochtvraag nr. 6: 

“Naar wie is deze kerk vernoemd?”         

         
Vanuit het kerkje gaat u rechtsaf en neemt meteen de eerste weg links, de Vijverweg. Daar vindt u 
aan de linkerzijde          
 

07.De Hartenlust, Vijverweg 31, Bloemendaal           (afstand tot punt 8 is ca. 300 meter en duurt ca. 1 minuut) 

Oud-directeur Willem Metselaar zal rondleidingen geven waarin hij gaat vertellen over de geschiedenis 
van het gebouw en de renovatie.         

 

Puzzeltochtvraag nr. 7: 

“Waarom staat er een hertenkopje in het logo van de school?” 

         
Vanuit de Hartenlust gaat u linksaf, met de bocht mee naar links en direct rechtsaf. Aan het eind slaat 
u linksaf en bent u op de Bloemendaalseweg. Na ca. 100 meter ziet u aan uw rechterhand  
       

08.Café 't Hemeltje, Bloemendaalseweg 102, Bloemendaal   (afstand tot punt 9 is ca. 360 meter en duurt  ca. 

                                                                                                                    1 minuut)                                                                       

        

Puzzeltochtvraag nr. 8: 

“Welk rijm staat op het uithangbord dat aan de gevel hangt?” 

         
Vanuit 't Hemeltje gaat u linksaf de Bloemendaalseweg op en neemt de eerste weg links, de 
Potgieterweg. Bijna aan het eind ziet u aan uw linkerhand       
   

09.De Kapel, centrum voor religieuze bezinning, Potgieterweg 4, Bloemendaal (afstand tot punt 10 is   

                                                                                                                                    ca. 400 meter en duurt ca. 1 minuut) 

   



Puzzeltochtvraag: 

“Wat verbeeldt de sluitsteen in de voorgevel, boven de grote boogdeur?” 

         
Vanuit de Kapel gaat u linksaf en aan het eind rechtsaf, de Mollaan. U ziet dan al even verderop aan 
uw linkerhand het Pannenkoekenhuisje en daarachter bevindt zich     
    

10.Thijsse's Hof, Mollaan 4, Bloemendaal               (afstand tot punt 11 is ca. 860 meter en duurt ca. 3 minuten) 

 

Puzzeltochtvraag: 

“Het is goed toeven voor de vele soorten planten, struiken en bomen in Thijsse’s Hof. Het hele jaar door 

genieten ook de vogels en insecten van de prachtige planten- en vogeltuin die al bijna 100 jaar bestaat. 

Water voor flora en fauna is essentieel. Hoeveel vijvers telt dit rijksmonument?” 

 
Vanuit Thijsse's Hof fietst u linksaf over de Brederodelaan, langs het Hertenkamp. Bij de rotonde 
gaat u rechtdoor en neemt vervolgens de eerste laan rechtsaf, de Donkerelaan. Aan het einde daarvan 
met de bocht naar rechts en bent u aangekomen op het Kerkplein bij de    
     

11.Dorpskerk (Hervormde Kerk), Kerkplein 1, Bloemendaal        (afstand tot punt 12 is 1,1 km. en duurt ca. 

                                                                                                                            4 minuten) 

      

Puzzeltochtvraag: 

“Waar stond het monumentale orgel voordat het in de Dorpskerk stond?” 

         
Vanuit de Dorpskerk rijdt u over het Kerkplein in oostelijke richting en gaat linksaf naar de 
Kennemerweg. U neemt de eerste weg linksaf, de Krullenlaan. Aan het eind van de verharde gedeelte 
gaat u rechtsaf naar de Dennenweg. Na de bocht ziet u aan uw linkerhand de   
     

12.Adelbertkapel, Dennenweg 16, Bloemendaal      (afstand tot punt 13 is ca. 400 meter en duurt ca. 1 minuut) 

Er is een foto expositie van de Kapel en er zijn bestuursleden aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden.      

 

Puzzeltochtvraag: 

“Hoeveel gemetselde bogen heeft de centrale koepel van de kapel?” 

         
Vanuit de Adelbertkapel fietst u terug naar de Krullenlaan, gaat rechtsaf en neemt het onverharde 
deel van deze weg. Aan uw rechterhand ziet u          
 

13.De Vertelschuur, Krullenlaan 3, Bloemendaal       (afstand tot punt 14 is ca. 1,8 km. en duurt ca. 6 minuten) 

Om 11.00 uur en 14.00 uur worden drie verhalen uit de Decamerone van Boccaccio verteld die elk 10-
15 minuten duren. Verhalenvertellers zijn Joke Kuipers, Arjen Ubels en Taletta Bierens de Haan. 
Tussentijds wordt muziek gespeeld. Tevens kan het bijenparadijs bezichtigd worden. 

 

Puzzeltochtvraag: 

“Wat was de Vertelschuur oorspronkelijk?” 

         
Vanuit de Vertelschuur gaat u rechtsaf en vervolgt het onverharde deel van de Krullenlaan. Aan het 
eind gaat u rechtsaf over de Brederodelaan. Deze weg vervolgen, u passeert restaurant Bartje  
Bloemendaal en na de hockeyvelden de Zocherlaan. Nog even de Brederodelaan volgen en dan bent u 
aangekomen bij het laatste monument van deze route aan uw linkerhand    
     

14.De Zocherlounge, Zocherlaan 1, Bloemendaal 

 

Puzzeltochtvraag: 

“Wat staat er op de torenspits?”        

 
 
 
         



      
        
         
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
  
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


