Op ontdekkingreis in Heemstede en Bennebroek
Een fietstocht van de HVHB voor jongeren
Hoe werkt het?
De route is een doorlopende cirkel en je kunt dus overal opstappen; alleen wie de gehele
route uitrijdt kan de prijsvraag oplossen.
Alle vetgedrukte panden hebben een monumentenstatus; informatie erover kun je vinden op
www.hv-hb.nl.
Maak foto’s tijdens je fietstocht en mail ze ons, dan zetten we ze op de site.
Deelname aan de fietstocht is voor eigen risico. De HVHB kan op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan tijdens deze tocht.

De route
Omcirkel per vraag de letter van het juiste antwoord. Deze letters vormen tezamen een
slagzin.
De route wordt gevormd door een cirkel, dus er is geen begin en geen eindpunt. Maar omdat
we ergens moeten beginnen hebben we gekozen voor het Oude Slot / Het Huis Te
Heemstede aan de Ir Lelylaan.
Vraag: Wie was de stichter van het Huis te Heemstede en wanneer
M
Dirk van Hoylede, 1280
W
Adriaen Pauw, 1620
Vraag: Wie was de beroemdste bewoner van het Oude Slot?
I
Voormalig burgemeester Nicoline van den Broek-Laman Trip
O
Raadspensionaris (een soort minister-president) Adriaen Pauw
Vraag: Waarom heet de brug Pons Pacis?
N
Betekent Vredesbrug, naar de Vrede van Munster in 1648
E
De brug is vernoemd naar de bestaande brug in Florence, Italië
Vanaf de parkeerplaats bij het Oude Slot gaan we via de Van Lyndenlaan, (pas op bij
oversteken van de Javalaan) naar de Meerweg. Aan het einde hiervan rijden we links de
voormalige buitenplaats Meer en Bosch op. Rechts staat een plattegrond.
Vraag: waarvoor wordt en werd het gebouw Salem (aan de rechterkant) gebruikt?
W
Kantoorgebouw
U
Zorg en huisvesting van mensen met epilepsie
Daarna gaan we weer terug naar Meerweg, gelijk linksaf langs de Achterweg naar het
Wilhelminaplein (Oude Kerk).
Vraag: Welke beroemde schrijver was hier predikant?
M
Nicolaas Beets (bekend van de Camera Obscura)
A
Godfried Bomans
Tegenover de kerk ligt Garage Van Schagen.
Vraag: Wat was deze garage vroeger?
S
Was altijd al garage
E
Een stalhouderij (kijk maar naar het hoge raam waar vroeger het hooi ingeladen
werd)
Hiervandaan rijden we linksaf over de Voorweg tot aan de Valkenburgerlaan (pas op bij het
oversteken) naar de begraafplaats aan de Herfstlaan.
Vraag: Welke beroemde Nederlander ligt op de Begraafplaats begraven?
D
Godfried Bomans
N
Bart de Graaff (oprichter van televisieomroep BNN)
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Vervolgens gaan we linksaf langs de Valkenburgerlaan en de Glipperdreef (rechts liggen de
landgoederen Groenendaal, Meerenberg, Meerzicht en Bosbeek) richting Bennebroek.
Vraag: waarom heet dit landgoed Meerzicht?
E
Omdat je beter zicht hebt vanaf de eerste verdieping
T
Omdat je vroeger het (!) Haarlemmermeer kon zien
We gaan verder langs de Glipperweg, en komen langs pleisterplaats De Stip in de
winkelgalerij en vervolgens langs de voormalige politiepost op de hoek van de dr J. Th de
Visserstraat.
Vraag: waarom zitten er tralies voor het ronde WC raampje aan de zijkant?
S
Om te voorkomen dat er ingebroken wordt
E
Achter deze tralies was vroeger een politiecel
Wij steken daarna de Prinsenlaan over en passeren vlak voor Bennebroek op de Glipperweg
de ingang van de Linnaeushof.
Vraag: waarom heet deze speeltuin Linnaeushof?
T
Linnaeus was de uitvinder van de Speeltuin
N
Linnaeus werkte hier vroeger als tuinman
Vervolgens gaan we vlak na de ingang naar de Linnaeushof rechtsaf naar het Van
Verschuer-Brandtshofje .
Vraag: welk wapen staat rechtsboven op de gedenkplaat?
D
Het wapen van Bennebroek
I
Het wapen van Heemstede
Vandaar gaan we terug naar de Binnenweg (we kunnen met de fiets binnendoor, links langs
de tennisbaan) tot aan de NH Kerk en het kerkhof. (het hek lijkt dicht, maar het is open).
Vragen: wat is een carillon?
A
Een klokkenspel
C
Een soort orgel
Hoe lang duurde de bouw van de kerk?
H
13 jaar
A
3 jaar
Op het graf van Ds. Talma (die ook minister was) staan grote beelden, waar vind je deze
ook?
T
op de begraafplaats in Heemstede
R
in Heemstede aan de Bronsteeweg 3
Daarna gaan we verder tot de stoplichten bij de Roohellerbrug; daar gaan we rechtsaf en
passeren een bruggetje over het water, de Trambrug.
Vraag: Voor welke tram was deze brug bestemd?
M
De Blauwe Tram, van Haarlem naar Leiden
E
De Gooische Moordenaar
Even verder ligt aan de linkerzijde het restaurant Les Jumeaux.
Vraag: wat betekent Les Jumeaux?
R
Het peper- en zoutstel
O
De tweelingen
Bij de stoplichten steken we de Rijksstraatweg over; op de hoek ligt het huis De Geleerde
Man met een beeldje in de tuin.
Vraag: waarom heet dit beeldje de Geleerde Man?
V
Het is een man die veel weet
E
Het is een man met een ladder (leer) over zijn schouder
Hierna gaan we de eerste straat links in (Anemonenplein/Anemonenlaan) en vervolgens
rechtdoor op het terrein van GGZinGeest. Aan het einde ligt het hoofdgebouw met
VOGELENZANG op de gevel.
Vraag: van welk materiaal is dit gebouw gemaakt
T
Baksteen
A
Beton
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Tegenover dit gebouw zijn enige kunstwerken.
Vraag: hoelang geleden was het Cambrium?
J
450 miljoen jaar geleden
N
150 miljoen jaar geleden
We gaan dezelfde weg terug van het terrein van GGZinGeest en dan linksaf via de Groot
Hoefbladlaan en vervolgens over een fietspaadje naar de Leidse Vaart. Daar het bruggetje
oversteken en de weg (fietspad)langs de Leidsche Vaart volgen.
Vraag: hoe lang bestaat de Leidsche Vaart?
H
250 jaar
E
350 jaar
Vraag: hoe lang duurde de aanleg van deze trekvaart van Haarlem naar Leiden? Eroverheen
ging een hele dienst van trekschuiten, een handige manier van openbaar vervoer.
E
3 ½ jaar
T
8 maanden
Langs de Leidsche Vaart fietsen we naar het noorden langs de Bulb. Voor de Bulb staat een
informatiebord.
Vraag: waarvoor werden de vleugels van dit gebouw gebruikt?
R
Als droogruimten voor bloembollen
M
Om bloemen tentoon te stellen
We volgen het fietspad tot aan de Manpadslaan, (rechts zie je aan de overkant van de
Leidsevaart de achterkant van de buitenplaatsen De Hartekamp en Huize Manpad). Bij de
Manpadslaan (tegenover de spoorwegovergang) steken we bij het bruggetje over.
Vraag: waarom heet dit huisje De Kapel?
S
Hier was vroeger een geheime kerk verborgen
O
Hier was een café dat De Kapel heette
Vervolgens rijden we door tot aan de Herenweg en komen bij de Gedenknaald van de Slag
aan het Manpad.
Vraag: Op welke dagen werd er hier gevochten?
T
26 april 1304 en 8 juli 1573
T
26 april 1403 en 8 juli 1673
Oppassen met oversteken! Aan de overkant van de Herenweg linksaf (langs Groenendaal)
tot aan de Kerklaan. Rechtsaf de Kerklaan op, 1e links (Burg van Lenneplaan) en weer 1e
links (Oude Posthuisstraat). Hier liggen de woningen van Woningvereniging Het Oude
Posthuis.
Vraag: welk huis in deze straat heeft een Maleise naam (uit voormalig Nederlandsch Indië)?
S
Bintang (ster)
E
Knapenburg
Aan het einde van de Oude Posthuistraat gaan we rechtsaf bij de Herenweg tot aan de
Koediefslaan. In de Koediefslaan gaan we rechtsaf en passeren het huis De Appelkamer.
Vraag: waarom heet dit huis De Appelkamer ?
O
Hier kon je in appèl (hoger beroep) gaan na een uitspraak van de rechter
D
Dit was een opslagplaats voor fruit
Even verder staat het huis de Dorstige Kuil. (NB: dit pand is gered van de sloop door de
inzet van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek).
Vraag: wat was dit pand vroeger?
P
Tuinmanswoning
E
Een herberg
We rijden de Koediefslaan uit tot aan de Binnenweg maar gaan eerst even naar links langs
het huis met beelden op Bronsteeweg nr 3.
Vraag: waar staan deze beelden nog een keer?
B
Begraafplaats bij Oude Kerk in Bennebroek
P
Op de begraafplaats van Heemstede
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We rijden weer terug de Binnenweg op en passeren het voormalige postkantoor (nu
Riviera Maison).
Vraag: wat stelt het beeld aan de gevel voor?
A
Een vogel
L
De lente
Bij de Zandvaartkade komen we bij de café 1e Aanleg.
Vraag: waarom heet deze vaart de Zandvaartkade?
IJ
Omdat via deze vaart afgegraven zand werd afgevoerd
U
Omdat deze vaart naar Zandvoort doorloopt
Even verder in de Raadhuisstraat ligt de Dorpspomp. Tip: achter de dorpspomp ligt IJssalon
Van Dam.
Vraag: wie nam de dorpspomp (die niet zo erg oud is) in gebruik?
W
mw. Marianne Heeremans
V
mw. J.A. van den Bosch-Feith
We rijden vervolgens door naar het Raadhuisplein, waar het Raadhuis staat. Iets verder ligt
‘Overlaan’ (Raadhuisplein 9).
Vraag: hoe lang was Overlaan in gebruik als Raadhuis?
A
51 jaar
E
50 jaar
We draaien hier weer om en rijden door de Camplaan (rechts) tot aan de Heemsteedse
Dreef. Na te zijn overgestoken gaan we linksaf naar het Wipperplein.
Vraag: waarom heet dit plein het Wipperplein?
N
het is genoemd naar de Wippervaart die hier vroeger liep
D
hier was vroeger een speeltuin
Na het Wipperplein gaan we rechtsaf over het fietspad langs de Cruquiusweg tot aan de ir
Lelylaan, daar weer rechtsaf en we zijn weer bij het Oude Slot.
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