
zaterdag 10 september

10.00 - 16.00 uur

Wat is er te doen?

De Open Monumentendag 2016, 
op zaterdag 10 september, heeft 
als thema: ‘Iconen en Symbolen’. 
Daarmee wordt verwezen naar 
tekens en beelden met een 
bijzondere betekenis. Niet alleen 
zijn iconen en symbolen talrijk 
aanwezig in de monumenten, 
ook de monumenten zelf  kunnen 
iconisch zijn. Wat er op 10 
september in het kader van de Open 
Monumentendag De Bilt allemaal te 
doen is, lees je in dit programma.  
En neem vooral ook eens een kijkje 
op www.monumentendebilt.nl. 
Daar is veel informatie te vinden 
over de deelnemende en andere 
Biltse  monumenten, je vindt er 
het laatste nieuws en eventuele 
wijzigingen in en aanvullingen op 
het programma. 

Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10
Bilthoven

Bij de Kapel op het terrein van Berg en 
Bosch vindt de officiële opening van 
de Open Monumentendag plaats:
•	10.00	uur:  ontvangst
•	10.15	uur: woord van welkom door 

Romana Engeman, voorzitter Comité 
Open Monumentendag, toespraak 
wethouder Hans Mieras, muziek 
door smartlappenkoor ‘Sterk Spul’ en 
dameskoor ‘Ludi Cantare’.

Gedurende de dag zijn er rondleidingen 
over het terrein. Daarnaast zijn 
de historische verenigingen van 
Maartensdijk en De Bilt aanwezig en er 
is aandacht voor het bekende houten 
ADO-speelgoed. In de middag is er 
muziek (accordeon en viool).



Vanaf	16.00	uur zal rond de Kapel van 
Berg en Bosch de afsluiting van de 
Open Monumentendag De Bilt 2016 
plaatsvinden. Je bent ook daarbij van 
harte welkom!

Dorpskerk Maartensdijk
Dorpsweg 38
Maartensdijk

Begraafplaats Brandenburg
Brandenburgerweg 38
Bilthoven

Om	10.30,	11.30,	13.30,	14.30	en	15.30	
uur	 worden	 rondleidingen gehouden 
die ca. 20 minuten zullen duren. De 
organisten van de kerk zullen om	11.00	
en	15.00	uur	het orgel bespelen. 

Er worden doorlopend rondleidingen 
over de begraafplaats gehouden die een 
uur zullen duren. Gestart wordt bij de 
aula van de begraafplaats.

Eendenkooi Kanaaldijk/
Tienhovens kanaal
Breukeleveen 
(tussen Hollandsche Rading en Tienhoven)

Je kunt de eendenkooi het beste 
bereiken vanuit Hollandsche Rading, 
via de Graaf Floris V weg en vervolgens 
de Kanaaldijk. Een bezoek meer dan 
waard!

Bilts Hoogkruis
Van Boetzelaerpark
(Ingang Kerklaan)
De Bilt

Het Bilts Hoogkruis werd in 2013, toen 
Gemeente De Bilt 900 jaar bestond, 
opgericht. Het kruis is een verwijzing 
naar de Ierse roots van De Bilt. De hele 
dag kun je bij het kruis uitleg krijgen over 
de geschiedenis en het onstaan van het 
kruis.



Facebook: www.facebook.com/openmonumentendebilt
Twitter: https://twitter.com/monumentdebilt
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Huize Voordaan
Groenekanseweg 85
Groenekan

In de voorkamer van Huize Voordaan is 
een kleine expositie ingericht met foto’s 
en publicaties van het huis. Om	11.00,	
12.00,	13.00,	14.00	en	15.00	uur	vinden 
rondleidingen door het huis plaats 
waarbij onder meer toelichting wordt 
gegeven bij de schilderijen. 

In de ochtend zal Peter Klopstra hier 
piano spelen; ook in de middag is er 
pianomuziek.

Voormalige Kees Boekeschool
Frans Halslaan 68
Bilthoven

Gedurende de dag zijn er rondleidingen 
in de oude Werkplaats. Schoolkinderen 
zorgen voor muzikale omlijsting en 
wie alles wil weten van de oude Kees 
Boekeschool, kan er een boekje over 
de stichter en het pand ophalen dat is 
geschreven door Karel Beesemer.

Molen ‘De Kraai’
Westbroekse Molenweg 24
Westbroek

De molenaar leid je met alle plezier 
rond in deze molen die een prachtig 
rijksmonument is. Leuk voor zowel  
volwassenen als kinderen! ‘s Ochtends 
speelt hier het dweilorkest van de 
Vriendenkring Westbroek en in de middag 
is hier bijzondere saxofoonmuziek te 
beluisteren.

Renova
Maartensdijkseweg 1
Bilthoven

Een bijzondere gelegenheid om een 
kijkje te nemen in de tempel van 
de Rozenkruisers. Een bezoek met 
rondleiding is mogelijk om	11.00,	13.00 



‘Iconen en Symbolen van De Bilt’

Ter gelegenheid van het thema van dit jaar, ‘Iconen 
en Symbolen’, geeft het organiserend Comité 
een boekje uit waarin Abe Postema een fraaie 
sfeertekening geeft van diverse iconen en symbolen 
in de zes kernen van gemeente De Bilt. Het boekje 
bevat uitgebreide beschrijvingen en plattegronden 

van de kernen van De Bilt waarop de besproken iconen en symbolen duidelijk 
aangegeven staan. Het boekje is o.a. verkrijgbaar bij het Gemeentehuis van 
De Bilt en op de dag zelf  bij de deelnemende monumenten. Pak de fiets en 
geniet van het moois dat De Bilt te bieden heeft!
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en	 15.00	 uur. Let op: op het gehele 
terrein van Renova is het verboden te 
roken. 

Watertoren
Burgemeester Van Borchlaan 5
Bilthoven

Het terrein van de Watertoren van 
Bilthoven is zelden toegankelijk, maar op 
10 september ben je er van harte welkom. 

Zuiderkapel
Boslaan 3
Bilthoven

Dit jaar bestaat de Zuiderkapel 100 
jaar. Tijdens de Open Monumentendag 
zijn er rondleidingen met toelichting 
over de historie van de kerk, is er 
een kleine speelplaats speciaal voor 
kinderen en kun je er een hapje en een 
drankje nuttigen. Om	 15.00	 uur is er 
een muzikaal moment: instrumentaal en 
zang. 

Er zullen veel activiteiten zijn rond water 
en in de ochtend zullen schoolkinderen 
een aantal vocale optredens verzorgen. 
In de middag speelt het HighQCombo. 
Heerlijke easy listening jazz!


