De Bilt

PLEKKEN
VAN PLEZIER

Zaterdag 14 september van 10.00 – 16.00 uur
Gemeente De Bilt

Op zaterdag 14 september vindt van 10.00 – 16.00 uur de Open Monumentendag plaats in gemeente De Bilt. Locaties en monumententeigenaren
openen hun deuren en er worden rondleidingen gegeven met verhalen over
de historie. In dit boekje leest u wat er waar te doen is. Weet u dat er ook
een fietsroute beschikbaar is die u langs de monumenten leidt?
Heel veel plezier!

Volg ons op twitter, instagram en facebook:
@monumentdebilt
/openmonumentendebilt
www.openmonumentendag.nl/de-bilt

LANDELIJK THEMA OPEN MONUMENTENDAG 2019: PLEKKEN VAN PLEZIER
Open Monumentendag heeft in 2019 als landelijk thema ‘Plekken van plezier’.
Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt en welke monumenten
zijn daarvoor het decor of het podium geweest?
Het thema gaat over de plekken waar mensen voor hun plezier en mét plezier
naar toe gingen en gaan. Tijdens de Open Monumentendag zullen niet alleen
de monumenten worden opengesteld, maar ze zullen ook het podium vormen
van diverse vormen van levende kunsten zoals zang, dans, muziek en theater.
Het belooft dan ook een levendige Open Monumentendag te worden, die de
zintuigen op alle mogelijke manieren zal prikkelen: luisteren naar muziek, kijken
naar een voorstelling, en opsnuiven van de buitenlucht in monumentaal groen.
Voor de Open Monumentendag in De Bilt op 14 september aanstaande hebben
we een selectie gemaakt van monumenten die ook daadwerkelijk bedoeld zijn
als podium en/of decor voor entertainment in eerste aanleg of bij hergebruik.
En in de tweede plaats zijn het plekken die in principe voor iedereen
toegankelijk zijn.

NATUUR- EN SPORTPARK ‘DE BILTSE DUINEN’, BILTHOVEN
Toen Natuurbad ‘De Biltsche Duinen’ in 1933 werd geopend was het een juweeltje.
Van heinde en verre kwamen mensen naar Bilthoven om zich te verpozen met
een dagje onvergetelijk zwemplezier. Er was voor ‘elk wat wils’; fraai aangelegde
bassins, een kinderbad met glijbanen, een speeltuin, een diep bad met een hoge
springtoren, ruime stranden, een kanovijver en een restaurant met terrassen.
Het bad was vele jaren zeer succesvol met soms wel negenduizend bezoekers
per dag! In de jaren zeventig werd het bad echter verliesgevend en in 1979 was
het met deze ‘plek van plezier’ als zwembad gedaan.
In de jaren die volgden werd het bad ontmanteld en kwam er een nieuwe
bestemming. In 1987 werd op het terrein van het natuurbad Golfpark De Biltse
Duinen gerealiseerd. De baden werden ‘holes’, het badmeesterhuisje bleef wel
bewaard en het restaurant met terras werd een gastvrije plek voor de golfers
en andere bezoekers.

Op onze Open Monumentendag is iedereen van harte welkom een kijkje te
nemen hoe het Golfpark erbij ligt en te vergelijken met de beelden en andere
materialen van weleer. Het is ook nu nog altijd een prachtig park dat al decennia
veel bezoekers veel plezier heeft gegeven of dat al decennia veel bezoekers
zowel zwem- als golfplezier heeft gegeven.
Burgemeester van der Borchlaan 6, 3722 GZ Bilthoven

BURGEMEESTER POTTERS GEEFT STARTSEIN
Op Open Monumentendag 14 september geeft Burgemeester Sjoerd Potters
om 10.00 uur het startsein op de Biltse Duinen van deze monumentendag.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Er is een expositie met oud fotomateriaal. Muziek: Opening met Sterk Spul.
In de middag treedt het duo Dirk en Paul op.
Burgemeester van der Borchlaan 6, 3722 GZ Bilthoven

CENTRUMKERK, BILTHOVEN
Architectonisch een belangrijk kerkgebouw. De eerste steen werd gelegd op
10 juli 1927. De kerk werd gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school naar
een ontwerp van architect E. Reitsma.
		
		
		
		
		
		

De kerk wordt gebruikt voor vieringen,
concerten en andere activiteiten.
Alle generaties kennen het gebouw van
binnen en van buiten. De kerk heeft
een centrale plaats in het centrum
van Bilthoven.

		
		
		
		

Van 10.00 uur tot 16.00 uur zullen er
verschillende optredens zijn, waar u
volop plezier aan zult beleven op
het gebied van toneel, dans en muziek.

Tijdens deze dag zijn er ook vrijwilligers beschikbaar, die u over het kerkgebouw
kunnen informeren.
Julianalaan 42, 3722 GR Bilthoven

HUIZE GAUDEAMUS – EEN MUZIEKHUIS VOL VERHALEN, BILTHOVEN
Rijksmonument Huize Gaudeamus zet opnieuw haar deuren open om de
verhalen achter dit karakteristieke muziekhuis hoorbaar en zichtbaar te maken.
Het muziekhuis is niet alleen internationaal vermaard als ontmoetingsplaats
voor culturele en muzikale verkenningen.
Minstens zo indrukwekkend is het verhaal achter het huis tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Zoals ook tijdens de rondleiding verteld zal worden is het huis
drie maanden lang een onderduikadres voor Walter Maas. Hij verblijft drie
maanden lang zonder daglicht in een hok onder het dak. Rondleidingen heel
de dag door.

De rondleidingen bij Gaudeamus zijn om
11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur
en 15.00 uur. Na iedere rondleiding is er
aansluitend een optreden in de concertzaal.
Mieke Snoek verzorgt de klassieke muziek
op haar harp.
Gerard Doulaan 21, 3723 GW Bilthoven

JITS BAKKER BEELDENTUIN, DE BILT
Het atelier van Jits Bakker neemt ook dit jaar weer deel aan de Open Monumentendag. Het atelier is te vinden aan de Holle Bilt en is voor een ieder een ware plek
van plezier. Zo is atelier De Kooi een spannende en constructieve omgeving waar
veel te beleven is. Mooie en grappige verhalen over kunstenaar Bakker zelf en al
zijn belevenissen zijn op te merken als u in dit atelier en de tuin rondloopt.
Tijdens de Open Monumentendag van vorig
jaar werd het atelier door veel bezoekers
bezocht. Zij waren heel verrast wat zij te
zien en te horen kregen. Komt u dit jaar
ook?
De Cubaan Abel Gomez zorgt voor de
muzikale omlijsting.
De Holle Bilt 6, 3732 HM De Bilt

TUINEN LANDGOED VOLLENHOVEN, DE BILT
Het Landgoed Vollenhoven in De Bilt is een fraai voorbeeld van één van de
eerste buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande. Het landgoed werd rond
1800 in de Engelse landschapsstijl ontworpen en is sindsdien weinig veranderd.
Vollenhoven is daardoor een van de weinige Nederlandse landgoederen waar
veel oorspronkelijke elementen bewaard zijn gebleven. In 1997 is Vollenhoven
beschermd monument geworden.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Het landgoed wordt ook wel “de parel
van de Stichtse Lustwarande”
genoemd. Velen zijn bekend met het
“Grote Huis”. Maar het landgoed heeft
nog veel meer te bieden. Zo zijn er een
oranjerie en een koetshuis en is er een
ijskelder. De prachtige tuinen geven de
ontwikkelingen weer tussen begin 1800
en nu. De originele tuinen en gebouwen
zijn veelal bewaard gebleven, waaraan
moderne details zijn toegevoegd.

Douwe Tijsma geeft graag een rondleiding door de Engelse tuin (het landgoed
zelf is dus niet te bezoeken). Marie José Thiemstra plus begeleiding zorgt voor
de muziek.
Utrechtseweg 59, 3732 HA De Bilt

ORANJERIE SLUISHOEF EN LANDGOED SANDWIJCK, DE BILT
De kleine buitenplaats Sluishoef is met de witgepleisterde empire-gevel een
opvallende verschijning aan de Utrechtseweg. De naam verwijst naar het er vlak
voor gelegen sluisje in de Biltse Grift. De oranjerie van het landhuis kan op de
Open Monumentendag op 14 september worden bezichtigd. In deze ruimte werden
vroeger, in de winter, de tuinplanten opgeslagen die niet tegen vorst konden.
Tijdens Open Monumentendag is er de hele dag een pop-up theetuin om te
genieten van deze mooie plek op Landgoed Sandwijck; tevens zijn er toelichtingen
op de historie en is er sfeervolle muziek.

Het landgoed kent een lange en rijke historie.
De oude oorspronkelijke boerderij werd
waarschijnlijk rond 1770 vervangen door
een landhuis met tuin. De naastgelegen,
nog bestaande, boerderij Oost Indiën werd
er bij gekocht als economische basis voor
het landgoed. In de loop der tijd werd het
landhuis meermalen verbouwd. In 1875 kreeg
het haar huidige vorm. Op het landgoed staan
enkele bijzondere gebouwen, waaronder een
´follie´. Daarover zal tijdens de rondleiding
meer worden verteld.
De tuinaanleg veranderde verschillende keren.
In 1833 kreeg het park haar huidige besloten
karakter met dichte bospercelen in het oosten
en in het westen. Daartussen uitwaaierende
zichtlijnen tot ver naar het zuiden. Dit is
kenmerkend voor de zogenaamde Engelse
landschapstijl.
In de zeventiende eeuw stond op de plek van Sluishoef een vingerhoedsmolen.
De Grift had vroeger meer verval. En met behulp van waterkracht en met een
rosmolen werden hier vingerhoeden gemaakt. In het begin van de 19e eeuw
werd het molengebouw vervangen door een landhuis. Dit landhuis is vele malen
verbouwd. Vanaf 1859 behoorde het lange tijd bij het landhuis Sandwijck. In de
vorige eeuw woonde hier de heer Van de Groenekan, de meubelmaker van Gerrit
Rietveld. Daarna raakte het huis in verval. Totdat de huidige eigenaar het huis
geheel opknapte in een oorspronkelijke staat.
Om 13.30 uur is er een uitgebreide rondleiding over het gehele Landgoed
Sandwijck. Deze start vanaf de parkeerplaats op het landgoed en zal naar
verwachting anderhalf uur duren.
De lokaal bekende muzikant Gijsbert van der Linden zorgt met zijn accordeon
voor de muzikale klanken.
Utrechtseweg 305 (parkeerplaats) en 315 (Sluishoef), 3731 GA De Bilt

KUNSTMARKT BOETZELAERPARK, DE BILT
Het Van Boetzelaerpark heeft een rijke geschiedenis. Het park vertoont kenmerken
van de Engelse landschapsstijl met slingerende paden, gazons, verschillende
boom- en heestergroepen en vele mooie doorzichten. De vijver in het park is een
centraal punt. De grond die met het uitgraven is verkregen, is gebruikt voor de
glooiingen op andere plaatsen in het park. Over de smalle verbinding tussen de
‘grote’ en de ‘kleine’ vijver ligt een houten bruggetje. Dit bruggetje komt voor op
veel trouwfoto’s uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.
Dr. Carel Wessel Theodorus baron van Boetzelaer liet in 1930-1931 het ‘Dr. Carel van
Boetzelaerpark’, zoals het park oorspronkelijk heet, aanleggen in het kader van
werkverschaffingsproject. Op 8 juni 1931 knipte de baron feestelijk het lint door en
droeg het park over aan burgemeester H.P. baron van der Borch tot Verwolde.
Kunstmarkt De Bilt wordt gehouden in het Van Boetzelaerpark. Dit lommerrijke
park ligt tussen de Blauwkapelseweg en de Utrechtseweg. Kom op vrijdag 13
en zaterdag 14 september naar deze kunstmarkt. Het jaarlijkse culturele
festival kent naast de markt met kunstenaars, die op zaterdag hun werk in
marktkramen presenteren en verkopen, een uitgebreid cultureel programma.
Kerklaan 53, 3731 EJ De Bilt

ZWEMBAD DE KIKKER, GROENEKAN
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

De gracht van Fort Ruigenhoek is
prachtig zwemwater. Dat was al zo toen
het fort nog een militaire functie had.
Zwemmen werd indertijd oogluikend
toegestaan, maar in 1922 kwam er
officieel toestemming voor. Om het
zwemmen en de voorzieningen beter
te organiseren werd in 1931 zwemvereniging De Kikker opgericht
waarbij het zwemwater tot een
overzichtelijk deel van de gracht werd

		
beperkt en er kleedhokjes kwamen.
Sindsdien hebben veel kinderen uit Westbroek en Groenekan er leren zwemmen.
In 1960 werd er zelfs een wedstrijdbad geopend en werden de voorzieningen
uitgebreid. Later werden de Maarsseveense plassen een concurrent, maar
natuurbad De Kikker is er nog steeds. Er kan gedoken, gegleden en gezwommen
worden tussen de futen en de kikkers in een prachtige, historische entourage.
Tijdens de Open Monumentendag kunt u (nog eens) een kijkje nemen, oude
foto’s bewonderen en genieten van de klanken van het dixielandorkest Woodland
Jazz band.
Ruigenhoeksedijk 98, 3737 MN Groenekan

VOORMALIG GEMEENTEHUIS DE TOLAKKER, MAARTENSDIJK
Op de plek waar nu het voormalige gemeentehuis staat, was in de zestiende eeuw een
hofstede gelegen met de naam De Tolakker.
In 1883 nam het gemeentebestuur dit
voormalige rechtshuis en herberg in gebruik
als gemeentehuis. Het voorhuis werd gehuurd
en verbouwd. Het achterhuis bleef dienst doen
als herberg. In het voorhuis kwamen de
secretaris, de burgemeesterskamer en de
woning van de gemeentesecretaris. De raadzaal
kwam op de eerste verdieping.
In 1907 werd het pand door de gemeente aangekocht en geheel verbouwd.
De kopgevels werden vernieuwd en trapgevels met ramen werden aangebracht.
In 1931 gaf de gemeente de architect Quere de opdracht om het gemeentehuis
uit te breiden en te renoveren. De kapconstructie bleef behouden en aan de
buitenzijde werd een gevelsteen met een afbeelding van St. Maarten geplaatst.
De trap werd vervangen door een trap met een laat achttiende-eeuwse eiken
trapleuning. De uitbreiding bestond verder uit een bodewoning aan de oostzijde.
In 1975 vond er weer een verbouwing plaats. Achter het monumentale pand
werd een geheel nieuw kantoorpand geplaatst, met een nieuwe raadzaal en
kantoren.

Na de herindeling in 2001 werd het gemeentehuis overbodig en inmiddels
verhuurd. In 2009 kreeg de Historische Vereniging Maartensdijk de beschikking
over een ruimte naast de bodewoning. Deze ruimte wordt “De Raadtkamer “
genoemd naar de oprichtster van de HVM Lous de Raadt. Op de Open
Monumentendag zal de Historische Vereniging Maartensdijk daar aanwezig
zijn met een kleine tentoonstelling van het archief en oude foto`s van de vier
oude kernen Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek.
Gezelschap Sojater zal gedurende de dag voorstellingen gaan verzorgen.
Sojater is een gezelschap met spelers van alle leeftijden. Zij spelen stukken
van sprookje tot muziektheater en van klucht tot montagetheater.
Tolakkerweg 217, 3738 JM Maartensdijk

MONUMENTEN DIE OOK GEOPEND ZIJN:
FORT OP DE RUIGENHOEKSE DIJK, GROENEKAN
Het Fort in Groenekan ligt op een onbewoond eiland met monumentale bomen
en heuvels. Het is omstreeks 1870 gebouwd. Het fort heeft een vierkante
plattegrond met op de hoeken vier bastions. Een deel van het fortgracht is
in gebruik door zwembad De Kikker. Klimmen, klauteren, wandelen en
genieten maar!
Ruigenhoeksedijk tegenover nr 125, 3737 MR Groenekan

LANDGOED OOSTBROEK, DE BILT
Het landgoed is uitermate geschikt voor een korte wandeling of een
picknick in het gras. Dat het landgoed een lange historie kent, is te zien aan
de parkachtige inrichting, dikke oude bomen en het statige landhuis.
Het infocentrum en het winkeltje is geopend van 11.00 tot 16.30 uur.
Bisschopsweg 2, 3732 HV De Bilt

MOLEN DE KRAAI, WESTBROEK					
De Kraai is een achtkantige korenmolen die
in 1880 is gebouwd. Dit ter vervanging van
een wipkorenmolen. Bij de bouw van de molen
is gebruikgemaakt van een molen uit 1839,
afkomstig uit Amsterdam.
Westbroekse Molenweg 28, 3615 AH Westbroek

MOLEN GEESINA, GROENEKAN					
Halverwege de 19e eeuw is deze graanmolen gebouwd met de naam Groene
Kan. Na vele restauraties is de molen sinds enkele jaren weer volop in gebruik.
Koffie en thee staan klaar; voor wie wil zijn er rondleidingen.
Ruigenhoeksedijk 32, 3737 MN Groenekan

NH KERK, WESTBROEK				
Omstreeks 1100 een kapel, vanaf ca 1450 een fraaie kerk met toren die van
verre te zien is in de omringende omgeving. Speciaal zijn de muurschilderingen
in de kerk. U kunt binnen terecht voor informatie en rondleidingen.
Kerkdijk 12, 3615 BE Westbroek
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Volg ons op twitter, instagram en facebook:
@monumentdebilt
/openmonumentendebilt
www.openmonumentendag.nl/de-bilt

