Fietsroute Ons Bloemendaal
Een fietstocht van 34 km van Stichting Ons Bloemendaal door Bloemendaal, Overveen,
Aerdenhout en Vogelenzang
Inleiding
De gemeente Bloemendaal beslaat een prachtig gebied met afwisselende landschappen en
mooie en interessante monumenten. Er is geen betere manier om het bloeiende en boeiende
Bloemendaal te bekijken dan fietsend.
Als start- en eindpunt van de ca.34 km-route is Station Bloemendaal gekozen maar het is
natuurlijk ook mogelijk om met behulp van de kaarten op een ander punt in de route op of van
de pedalen te stappen. De gemeente Bloemendaal heeft een heel langgerekte vorm van noord
naar zuid; voor wie niet de gehele 34 km lange tocht wil fietsen is het advies door te steken
van west naar oost, bijvoorbeeld voor een noordelijke Bloemendaals-Overveense tocht van 15
km van het punt Bentveldsweg/Zijweg naar de Elswoutslaan en daar de route vervolgen. Dit
punt Bentveldsweg/Zijweg is ook een prima start- en eindpunt voor het zuidelijk deel van de
route door Aerdenhout en Vogelenzang.
Stichting Ons Bloemendaal wenst u een aangename en sportieve tocht.
Route beschrijving
Start. Vertrek van station Bloemendaal. Rij in noordelijke richting door de Wickevoort
Crommelinlaan, vervolgens rechtdoor het Veen en Duinpad langs de oude pachtboerderij van
de buitenplaats Wildhoef aan uw linkerhand en de volkstuintjes rechts; aan het einde van het
pad langs flatgebouw linksaf richting Kennemerweg, einde weg rechtsaf stukje ventweg
parallel aan Kennemerweg .
1. Bij de eerste oversteekplaats de Kennemerweg oversteken en rechtuit de Dennenweg op;
vóór de scherpe bocht naar links is de ingang van de r.-k. begraafplaats Adelbert met
bijzondere kapel een bezoekje waard. Hier zijn onder meer schrijver Godfried Bomans en
leden van de familie Andriessen begraven, onder wie de beeldhouwer Mari.
2. Vóór de volgende bocht naar links gaat u rechtsaf het onverharde gedeelte van de
Krullenlaan in; deze oude zandweg ligt tussen het landgoed Schapenduinen en de gronden van
Wildhoef in. Het laantje komt uit op de Brederodelaan ter hoogte van het meertje van
Caprera, zo genoemd naar het ‘geiteneiland’ Caprera waar de Italiaanse vrijheidsheld
Garibaldi zijn laatste jaren sleet. We steken over, klein stukje linksaf en dan rechts het
Aelbertsbergweggetje in tussen de hockeyvelden van Bloemendaal door; aan het einde van
het pad, rechts achter het clubhuis van de hockeyclub, herinnert een klein monument aan het
Huis Aelbertsberg dat hier ooit heeft gestaan, jachtslot van de graven van Holland. Fiets door
tot het hockeyveld en ga door het hek linksaf (over het hockeyveld). Daar staat direct links
een Vinkenhuisje van eind 18e begin 19e eeuw aan een vinkenbaan, nu hockeyveld.
3- We gaan links de Zomerzorgerlaan op, maar al gauw de 1e weg rechts in, de Jozef
Israëlsweg; op de hoek de naar achter uitgebouwde tuinmanswoning met rieten afdakje en
gotische raampjes ooit horend bij de buitenplaats Groot Zomerzorg, waarvan de gronden
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verkaveld zijn. We vervolgen de Jozef Israëlsweg en gaan de 2e weg links in; de
Koninginneduinweg, rechts de reeks villa’s ontstaan na splitsing van Hotel Duin en Daal. Op
de Lage Duin en Daalseweg gekomen rechts aanhouden; rechts de oude buitenplaats Duin en
Daal, links de 19e eeuwse tuinmanswoning, later vergroot tot garage. Even verder aan de
rechterkant villa de Ma
rel, een schepping van Van Loghem.
4- Vervolgens linksaf de Mollaan in, rechts het gebouw van de BSV (Bloemendaalse School
Vereniging) links de buitenplaats Saxenburg met zijn grachtje, brug uit 1762 en fraaie inrijhek
met hekpalen waarop de bollen met gouden vogeltje een recente toevoeging zijn. Weg
vervolgen en rechts aanhouden langs het voormalige pannenkoekenhuisje (tegenwoordig De
Kidshen & co in 't Pannekoekenhuisje, horeca) bestaande uit de 18e eeuwse tuinmanswoning
van het oude Saxenburg met de in de 19e eeuw aangebouwde open koepel. Achter het
pannenkoekenhuisje ligt Thijsse’s Hof, een heemtuin uit de twintiger jaren van de vorige
eeuw, een geschenk aan de bekende Dr. Jac.P. Thijsse, natuurbeschermer bij uitstek.
5- De tocht gaat verder over het fietspad rechts langs de Mollaan richting Bloemendaalseweg,
achterlangs de ijskelder die oorspronkelijk bij de buitenplaats Sparrenheuvel hoorde, maar
begin 1900 op het terrein van de Rijp kwam te liggen door een grondaankoop van de bekende
Adriaan Stoop, bewoner van villa de Rijp. Het ligt aan de linkerkant voordat de weg een
bocht maakt. Einde weg rechtsaf de Bloemendaalseweg op; langs de theekoepel van de oude
buitenplaats de Rijp; de theekoepel is in 1788 gebouwd door meester-timmerman Lambert
Rouwens in opdracht van Philip Kops, bewoner van de Rijp. Hier tegenover ligt Café De
Rusthoek (horeca).We blijven de Bloemendaalseweg volgen tot aan het Gemeentehuis; ter
hoogte van de Busken Huetlaan, Bloemendaalseweg 148 passeren we het nieuwe Sorghvliet;
een gevelsteen herinnert aan het oude huis dat hier gestaan heeft, waar de dichter/schrijver
Busken Huet gewoond heeft. Helaas is door het struikgewas de gevelsteen nauwelijks te zien.
Voorbij de Parkweg ligt rechts de villa Overbeek, destijds Lindenheuvel geheten.
6- Bij het gemeentehuis, een ‘naslag’ van de villa Bloemenheuvel, gaan we de steile oprijlaan
op waarlangs de oude grens- en stoeppalen staan die ooit verspreid over de hele gemeente
stonden en hier bij elkaar gebracht zijn nu ze hun oorspronkelijke functie verloren hebben.
We gaan vóór het gemeentehuis langs en rechtsom richting koetshuis, nu dependance en
fietsenstalling. Dan linksaf richting Ter Hoffsteedeweg , dan rechtsaf deze weg blijven
volgen, voorbij het inrij hek en de tuinmanswoning van Lindenheuvel; de villa (architect
Salm, 1903) is na brand niet herbouwd; bij het plantsoen links aanhouden, de Ter
Hoffsteedeweg blijven volgen tot de Militairenweg: afstappen en voorzichtig oversteken!
Rechtdoor naar Station Overveen (koffiehuis Klein Centraal, horeca).
7- Bij het station rechtsaf de Tetterodeweg volgen richting Brouwerskolk, bij splitsing links
aanhouden langs de spoorlijn; aan de rechterkant ligt de oude ommuurde Joodse
Begraafplaats uit 1796, sinds enkele jaren een rijksmonument vanwege de hoge cultuurhistorische waarde van deze kleine intieme begraafplaats. De weg vervolgen en de
Brouwerskolkweg oversteken (!) langs de kleine rij woningen waarvan het laatste vrijstaande
huisje een houten ‘noodwoning’ is, een overblijfsel van de wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog, dat onlangs dreigde te worden afgebroken. We bereiken nu de ingang van de
Volksterrenwacht (www.sterrenwachtcopernicus.nl). U kunt vanaf hier ev. doorfietsen naar
Zandvoort.
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8- Terug naar de Brouwerskolkweg, die de naam ontleent aan de in de 17e eeuw door
Haarlemse bierbrouwers gegraven Brouwerskolk even verderop aan de linkerkant
, rechtsaf over de brug over de spoorlijn Overveen-Zandvoort richting Ramplaankwartier (pas
op ga niet te hard!); aan het eind van het fietspad scherp rechtsaf de Duinlustweg in, over de
brug over de Zanderijvaart, langs het indrukwekkende inrij hek van de buitenplaats Duinlust,
met rechts een tuinmanswoning met luidklokje op het dak; de heuvel op, vanwaar we links de
zichtas richting Elswoutslaan passeren tot aan het oude Kraantje Lek (horeca) destijds al een
verversingsplaats en herberg, rustplaats voor reizigers te paard of te voet.
9- We vervolgen de tocht in zuidelijke richting langs Koningshof tot aan de kruising
Bentveldsweg-Zijweg. Net vóór de kruising de twee kleine 18e eeuwse huisjes, restant van de
oude buitenplaats de Volmeer die hier gelegen zou hebben.
(Op dit kruispunt gekomen hebt u bijna 9 km gefietst en kunt u eventueel voor de korte
fietsroute van 15 km linksaf de Zijweg ingaan en vervolgens linksaf de Elswoutslaan oprijden.
Zie verder nummer 20.)
We steken de Bentveldsweg over (!) en gaan de onverharde Van Haemstedelaan in, onderdeel
van de eeuwenoude noord-zuidverbinding langs de duinrand van Den Helder tot Hoek van
Holland. Hier en daar is de laan enigszins verhard maar het weggetje geeft nog een indruk van
hoe het geweest moet zijn destijds; aan de rechterkant een eind het bos in ligt de Grauwe
Olifant, ooit een oude herberg, nu particulier bewoond.
10- Aan het eind van het laantje de Juliana van Stolberglaan oversteken en de Mr.
Enschedéweg in, deze weg is een onderdeel van het door Springer ontworpen villapark in het
begin van de 20ste eeuw. Bij de rotonde rechtdoor over de oude trambaan, thans fietspad naar
Zandvoort, tot aan de Zandvoorterweg, voorzichtig oversteken (eventueel gebruik maken van
het voetgangersstoplicht) en de Van Vollenhovelaan in. Ook de Van Vollenhovelaan is een
onderdeel van die oude noord-zuidweg net als de Van Haemstedelaan en ook de Mr.
Enschedéweg. Deze drie wegen waren onderdeel van de Buurweg die van Vogelenzang naar
Overveen liep; later heette deze weg ook wel Doodweg omdat de overledenen uit
Vogelenzang langs deze weg naar de enige algemene begraafplaats in Overveen werden
gebracht; van deze begraafplaats is niets meer terug te vinden, hij was gesitueerd op en rond
wat nu de parkeerplaats van Hotel Roozendaal is. De Van Vollenhovelaan telt enkele zéér
grote villa’s voornamelijk aan de rechterkant gelegen; alleen de nrs. 16 en 22 zijn ouder en
waren oorspronkelijk koddebeiers(=veldwachters)woningen.
11- Aan het eind van de laan rechtsaf en onmiddellijk weer links (pas op) het fietspad op
richting Vogelenzang. Het eerste deel van de weg heet nog Boekenroodeweg, ter hoogte van
een laantje afgesloten door een slagboom gaat de weg Vogelenzangseweg heten. De tocht
gaat verder tot even voorbij de toegang links naar het oostelijk gelegen parkeerterrein van de
Amsterdamse Waterleiding, al snel linksaf tussen oude hekpalen door met de woorden LEI en
DUIN op de dekstenen. U bent inmiddels 12 km onderweg. De weg volgen langs het
koetshuis van Leyduin, over de rel, ooit een cascade; links een met zorg gerenoveerde oude
schuur en daarachter een witte dubbele houten woning, het zogenaamde Juffershuis.
12- We gaan rechtdoor langs de buitenplaats Leyduin (1921), het derde huis van die naam; de
twee voorlopers hebben gestaan op het grote grasveld tussen koetshuis en weg, dat wij zojuist
zijn gepasseerd; bij de oprit naar het huis zijn twee grens- of stoeppalen geplaatst van
vroegere eigenaren, de familie Romswinckel. Tegenover het huis in de berm een klein 19e
eeuws zeskantig grenspaaltje met ronde kop, dat verwijst naar de grens met Heemstede,
vandaar de ‘H’. Na het informatiecentrum Leyduin/Woestduin bij het parkeerterrein linksaf
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de weg vervolgen, de Manpadslaan, tot aan de spoorwegovergang; deze oversteken en meteen
weer rechtsaf het fietspad langs de Leidsevaart op, met al gauw links aan de overkant van de
vaart een fraai gezicht op de achterzijde van Huize Het Manpad en wat verder zuid eenzelfde
zichtas naar de Hartekamp; rechts van het fietspad het voormalige gebouw voor de
bloembollencultuur (De Bulb), nu in gebruik bij verschillende bedrijfjes. We volgen de
Leidsevaart, passeren de Centenbrug, naar Bennebroek (bijna gemeente Bloemendaal!) tot
aan het Station Vogelenzang (De Wachtkamer, horeca).
13- Net voor het aantrekkelijke stationsgebouw rechtsaf over de spoorwegovergang de
(‘Grote’) Bekslaan in; die volgen we tot aan de vrij nieuwe rotonde (u hebt nu ca 16 km
gefietst), die we als fietser linksom nemen, waar we rechtdoor de zogenaamde Kleine
Bekslaan ingaan, over de al zeer oude (1450!) Vogelenzangse Wetering tot aan het landgoed
Teylingerbosch (opengesteld voor wandelaars); vervolgens linksaf de Tweede Doodweg op,
aan de linkerkant een mooie oude 17e eeuwse boerderij en rechts in het land het
indrukwekkende Huis te Vogelenzang, gebouwd op ongeveer dezelfde plek waar ooit een
jachtslot van Floris V stond. Vóór we bij de ingang van de camping komen, passeren we aan
de linkerkant van de weg het begin van het Kerkpad dat door de weilanden naar de r.-k. kerk
leidt. Tegenover de ingang van de camping de 17e eeuwse pachtboerderij van het Huis te
Vogelenzang, een van de oudste boerderijen in de gemeente. De camping is aangelegd door
de eigenaren van het Huis te Vogelenzang als een welkome extra bron van inkomsten.
14- Einde weg links de Margrietenlaan in, het fietspad langs de rijbaan volgen tot aan de
bocht naar links bij de benzinepomp, voorzichtig (!) oversteken, het rode fietspad naast de
rijbaan gaat verder aan de andere kant van de weg; we zijn nu op de Bartenweg met rechts de
Leidsevaart. Bij de volgende bocht buigen we linksaf het dorp Vogelenzang in en komen op
de Vogelenzangseweg; bij splitsing ter hoogte van het informatiebord rechts aanhouden en de
Graaf Florislaan ingaan; nu volgen we het oude tracé van de weg door Vogelenzang. In 1913
werd ten westen hiervan de Vogelenzangseweg ‘rechtgetrokken’. Aan de rechterkant van de
straat was ooit op nr. 35 de politiepost gevestigd. Veldwachter Lokerse, met politiehond, had
de beschikking over een cachot aangebouwd ter linkerzijde van zijn huis. Even verder, bij het
aannemingsbedrijf, lag de oude r.-k. begraafplaats, de voorloper van het kerkhof rondom de
huidige grote r.-k. kerk.
15- Daar waar de Graaf Florislaan uitkomt op de Vogelenzangseweg lag vroeger het
dorpsplein; de oude huisjes (nrs.1, 2 en 3) zijn in de loop der tijden vaak verbouwd maar
ademen nog de sfeer van vroeger, let op de aardige in ere herstelde reclame van de Jongs
cacao waar destijds de kruidenier zijn winkel dreef. Voor we Vogelenzang weer gaan
verlaten, steken we de weg over, gaan de Kerkweg op en komen op het ruime plein voor de
indrukwekkende grote r.-k. kerk van Vogelenzang (architect Molkenboer), gebouwd tussen
1857 en 1861 ongeveer op de plek waar ooit de schuilkerk stond. Achter de kerk vinden we
weer het kerkpad (alleen voor wandelaars) dat we al eerder tegenkwamen. 20 km van de route
ligt nu achter u. Terug naar de Vogelenzangseweg gaan we linksaf in noordelijke richting,
links langs een mooie boomgaard horend bij een 19e eeuwse boerderij; rechts de voormalige
onderwijzerswoning met achterliggende leslokalen van de vroegere Gemeenteschool, gesticht
in 1795; later werd dit de Openbare Lagere School Graaf Floris (1829).
16- Bij de rotonde bij de Bekslaan rechtdoor langs het fietspad aan de linkerkant van de
rijbaan. Rechts op de hoek van de Bekslaan Casa Carmeli, oorspronkelijk als villa Casa
Nuova rond 1860 gebouwd als woonhuis met tuinmanswoning en boomgaardmuur. In het
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open landschap van de binnenduinrand liggen noordelijker twee mooie oude boerderijen
waarvan één de naam ’s Gravenweg draagt, herinnerend aan de oude weg die hier liep en
uitkwam ter hoogte van Teylingerbosch. Maar zover gaan wij nu niet. Net voorbij het
tuincentrum van Bos (hierachter Buitenplaats Plantage, horeca) nemen we het fietspad
Woestduinweg naar rechts door de gronden van Woestduin (voorzichtig oversteken!); het pad
komt uit bij de Manpadslaan en de Leijweg. Vlak vóór we hier komen kunnen we aan de
linkerkant nog altijd de contouren zien van het tracé van de renbaan die hier rond 1910 veel
bezoekers trok; vlakbij het pad de fundamenten van de achtkantige kiosk die hier heeft
gestaan.
17- We volgen opnieuw de Leijweg, nu in noordelijke richting, en komen weer langs
Leyduin, het Juffershuis en de schuur, links leidt een voetpad naar de ooftkelder (of
appelkelder) en de hermitage van de oude buitenplaats. Op de Vogelenzangseweg gekomen
(U bent nu 24 km onderweg) rechtsaf in noordelijke richting tot aan de bocht naar rechts, daar
de Boekenroodeweg op (gecombineerd fiets- en voetpad!). Bij het bordje OCK het Spalier
rechtsaf het verharde pad in, vóór de boerderij Duin en Vaart en het klooster Alverna even
rechtsaf naar het kinder-speelhuisje dat daar wat verloren staat; de moeite waard om hier even
af te stappen en te voet rond te kijken.(Oudste boerderij van Bloemendaal Duin en Vaart,
zicht op de begraafplaats van het klooster en het landgoed Boekenroode)
18- Terug naar de Boekenroodeweg, rechtsaf Boekenroodeweg op tot splitsing met de
Zonnebloemlaan; links aanhouden om Boekenroodeweg te vervolgen (voorzichtig
oversteken!) nu langs dubbel fietspad aan linkerkant van de rijbaan. Ongeveer ter hoogte van
de Teding van Berkhoutlaan aan de linkerkant restant van een bruggetje over een oude
drooggevallen rel, nu bijna verdwenen onder klimop en helaas beplant met een coniferenhaag.
Bij de Montessori Mavo ‘Het Heuveltje’ oversteken naar fietspad langs de mooie tot
appartementen verbouwde pachtboerderij van Boekenroode op de hoek van het kruispunt met
de Zandvoorterweg. Via rotonde rechtdoor Oosterduinweg in. Op het kruispunt, de
Viersprong, zicht op Bos- en Landzicht, en de Haringbuys, een oude herberg waar vroeger de
Tol was.
19- De Oosterduinweg buigt bij de Clematislaan naar rechts, wij gaan rechtdoor langs de
Bilderdijklaan, een latere verbinding tussen de Oosterduinweg en de Burgemeester Den
Texlaan. De Bilderdijklaan gaat ongemerkt over in de Den Texlaan. Net na het Munterslaantje
aan de rechterkant - een oude weg vooral gebruikt door Zandvoortse vissersvrouwen om op
die manier Haarlem te bereiken buiten de Tol om – staan we tegenover het Wethouder
Laanpark. Stap even af om te kijken naar dit ontwerp van de bekende landschapsarchitect L.
Springer, die door middel van geraffineerde coulissenbeplanting hier een diepte heeft
gecreëerd die heel bijzonder is.
20- De tocht gaat rechtdoor tot de kruising Oosterduinweg (rechts) en de Karel Doormanlaan
(links) en dan verder in noordelijke richting langs de Bovenweg (U hebt nu 28 km afgelegd).
Bij het Duinvlietpad volgen we de Elswoutslaan en passeren het 17e eeuwse poorthuis van het
landgoed Elswout (te bezoeken); aan de rechterkant via de weide, zicht op Haarlem met de
oude en nieuwe Bavo, links zicht op het grote huis van Elswout, stammend uit de tweede helft
van de 19e eeuw en het derde huis op deze plaats. Rechts na de ingang tot het tennispark, drie
kleine aaneengebouwde dienstwoningen van Elswout waarvan er twee inmiddels particulier
bezit zijn; het eerste dat we passeren hoort nog bij Elswout en heeft nog altijd zijn eigen
moestuintje. Aan de linkerkant van de laan zicht op de ‘mooiste weide van Kennemerland’.
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Na de flauwe bocht, twee witgepleisterde dienstwoningen van Elswoutshoek en rechts het
koetshuis van dezelfde buitenplaats, inmiddels in particuliere handen.
21- De Elswoutslaan gaat over in de Korte Zijlweg; we gaan over de Hospesbrug over de
Brouwersvaart en langs de r.-k. Overveense Kerk, eveneens een schepping van Molkenboer.
Bij Loetje (horeca) rechtdoor de Bloemendaalseweg op (voorzichtig op de rotonde ook al
hebben de fietsers hier in theorie voorrang!); aan de linkerkant de oude Pluymslaan naar
Middenduin, nu de toegang naar de kwekerij van Koelemij; we passeren het mooie inrijhek
van Belvédère en, rechts, het terrein van het voormalige Marine Hospitaal waarover zoveel te
doen is. Direct na de spoorwegovergang afstappen, rechtsaf en weer links, en achter de
bebouwing van de dorpsstraat langs, het oude Binnenpad volgen dat overgaat in de Ernst
Casimirlaan.
22- We steken de Julianalaan over (voorzichtig!) en vervolgen de tocht langs de Cearalaan.
De naam Beek en Duin op het flatgebouw herinnert aan de villa van die naam die op de hoek
van de Bloemendaalseweg heeft gestaan. Rechts de vijver, gegraven om het duinwater te
verzamelen bij de bouw van de wijk op de gronden van de oude blekerij/wasserij van Gehrels;
Aan de korte kant van het parkje bij de vijver staat het door Verkade gemaakte beeld van
Anton Pieck, die een groot deel van zijn leven in deze wijk in de Prins Mauritslaan heeft
gewoond.
23- De Cearalaan komt uit op de Bloemendaalseweg die we volgen tot aan de Busken
Huetlaan; we passeren de drooggevallen greppel tussen Buytentwist en Huize de Beek, de
grens tussen de kernen Overveen en Bloemendaal. Even verder het oude inrijhek van Huize
De Beek, verlegd naar de Busken Huetlaan. Deze laan gaan we in en we komen bij de oude
herberg De Knip, zorgvuldig gerestaureerd door de huidige bewoner/eigenaar, een nazaat van
de familie Houtgraaf die hier generaties lang gewoond heeft. Het is jammer dat het
benzinestation hier gehandhaafd bleef, zo dicht op dit charmante monumentje.
24- We volgen het fietspad langs de Kleverlaan en het weiland van De Beek; vóór de
spoorwegovergang links de Iepenlaan in (voorzichtig!). Op de hoek van de Iepenlaan het
dubbele spoorwachtershuis, waar het nummer ‘3’ en ‘Bloemendaal’ nog zichtbaar is op de
gevel; hier was vroeger de halte Bloemendaal van de spoorlijn Haarlem-Uitgeest. Aan het
begin van de Iepenlaan twee met beeldhouwwerk versierde lantaarnpalen die de toegang tot
het Kinheimpark accentueren; de beelden zijn van de hand van de Haarlemse beeldhouwer
Van den Eijnde. Even verder rechts het door Mulder en Van Asdonck ontworpen
kantoorgebouw van de Binnenlandse Exploitatie Maatschappij ondermeer verantwoordelijk
voor de aanleg van het Kinheimpark in de 20er jaren van de vorige eeuw.
25- We volgen de Iepenlaan en buigen linksaf de Dr.D.Bakkerlaan in tot aan de
Bloemendaalseweg. Hier bevindt zich de Voorbuurt, een van de oudste buurten van het dorp
Bloemendaal. Het loont de moeite hier af te stappen en even rond te kijken en wat te drinken
bij het eeuwenoude café ’t Hemeltje (horeca). De oude, helaas sterk verwaarloosde houten
schuur op de hoek van de Dr.D.Bakkerlaan destijds behorend tot het timmer- en
aannemersbedrijf van Rouwens gaat een onzekere toekomst tegemoet. Op nr. 125, huize
Bloemoord, is thans onder meer het kantoor van Welzijn Bloemendaal gevestigd; tussen
Bloemoord en de buitenplaats Sparrenheuvel loopt het oude Patnapad langs de
dienstwoningen die destijds bij Bloemoord hoorden; in het laatste pand, ooit koetshuis, is nu
de smederij van van Riessen gevestigd, aan het eind van het pad het oude dubbele woonhuis
nog altijd in het bezit van de familie van Riessen. Aan de westzijde van de
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Bloemendaalseweg een fraaie gevelwand van oudere panden waarin verschillende poortjes
toegang geven tot achterliggende binnenplaatsjes met werkplaatsen en woninkjes. Voorbij het
Hemeltje passeren we wat grotere herenhuizen, afgesloten door Huize Voorduin.
26- We gaan door de dorpsstraat met het oude Postkantoor aan de rechterkant, de
Bloemendaalseweg, richting Kerkplein; behalve het mooie kerkje uit 1636 en de statige
pastorie, thans particulier bewoond, is aan de zuidkant van het plein het zorgvuldig
gerestaureerde oude christelijke schooltje bijzonder; het vele malen verbouwde Vreeburg
(horeca) staat op de plaats van een oude herberg; aan dezelfde kant vinden we ook een aantal
kleine, veel oudere woningen, met ook hier nog achterliggende bebouwing.
Na een rondje Kerkplein, waarbij natuurlijk de pas gerestaureerde theekoepel van Wildhoef
indruk maakt, gaan we via het gedenkteken voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog
aan de oostkant van de kerk richting Noorder Stationsweg, aangelegd aan het begin van de
vorige eeuw bij de verkaveling van de gronden van de buitenplaats Hartenlust. Aan het eind
van de weg komen we weer bij het station Bloemendaal uit en daarmee is onze rondgang van
34 km beëindigend.
We hebben veel, maar nog lang niet alles gezien van wat er in onze gemeente te genieten valt,
maar niets let u om op allerlei punten in de tocht op eigen initiatief van deze route af te
wijken.
Praktische informatie
HORECA:
De Kidshen & co in 't Pannekoekenhuisje
Mollaan 2, 2061 BD Bloemendaal, 06 22 972923
Openingstijden: woensdag 15:00-17:00 uur; donderdag tot en met zondag vanaf 12.00 uur
Café De Rusthoek
Bloemendaalseweg 141, hoek Korte Kleverlaan, 2061 CJ Bloemendaal, 023 5746171
Openingstijden: dagelijks vanaf 9:00 uur
Klein Centraal, koffiehuis/lunchroom op Station Overveen
Tetterodeweg 2, 2051 EE Overveen, 023 5258158
Openingstijden: dagelijks 9:00-22:00 uur
Restaurant Kraantje Lek
Duinlustweg 22, 2051 AB Overveen , 023 5241266
Openingstijden: dagelijks vanaf 11.00 uur, woensdag gesloten
De Wachtkamer, lunchsalon in stationsgebouw Vogelenzang
Leidsevaart 36, 2114 AD Vogelenzang, 023 5842078
Openingstijden: maandag van 12:00- 17:00 uur, dinsdag tot en met zaterdag 10.00-17.00 uur
Buitenplaats Plantage, world food & garden
Vogelenzangseweg 49 B, 2114 BB Vogelenzang, 06 41903986
Openingstijden: dinsdag/woensdag van 11:00-18:00 uur, donderdag tot en met zondag van
11:00-22:00 uur
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Loetje, hotel-restaurant
Bloemendaalseweg 260, 2051 GN Overveeen, 023 5277457
Openingstijden: dagelijks vanaf 9.00 uur
Café ‘t Hemeltje
Bloemendaalseweg 102, 2061 CN Bloemendaal, 023 5255759
Openingstijden: maandag tot en met zaterdag vanaf 10.00 uur, zondag vanaf 11.00 uur
Fleurie, café/restaurant/winkel.take away
Bloemendaalseweg 4, 2061 CK Bloemendaal, 023 5458830
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 10:00-17:00 uur, vrijdag tot en met
zondag van 10:00-23:00 uur
Grand Café Vreeburg
Kerkplein 16, 2061 JD Bloemendaal, 023 5262162
Openingstijden: dagelijks vanaf 11:00 uur, zaterdag/zondag vanaf 14:00 uur 24.00 uur
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