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Verantwoording
Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is ontwikkeld op initiatief
van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om geheel
Nederland te inventariseren op het gebied van architectuur en
stedebouw uit de periode 1850-1940. Het project wordt, in samenwerking
met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, uitgevoerd door de
provincies en de vier grote steden.
De doelstellingen van het MIP zijn:
• het verkrijgen van een landelijk overzicht van jongere bouwkunst en
stedebouw uit de periode midden 19de eeuw-Tweede Wereldoorlog;
• het bevorderen van kennis en waardering voor historische stads- en
dorpsgezichten en monumenten van geschiedenis en kunst uit de
periode midden 19de eeuw-Tweede Wereldoorlog;
• basisgegevens aan te leveren voor wetenschappelijk onderzoek op
architectuurhistorisch, bouwhistorisch, stedebouwkundig, historischgeografisch en/of industrieel-archeologisch terrein;
• bouwstenen aandragen voor te ontwikkelen beleid van de drie
bestuurslagen ten aanzien van ruimtelijk ordening, stadsontwikkeling
en monumentenzorg en als basis voor planologische en stedebouwkundige afwegingen;
• selectie- en registratie-activiteiten van de drie bestuurslagen ten
aanzien van objecten, ensembles, structuren en gezichten mogelijk te
maken.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn de provincies in regio's
onderverdeeld. Binnen deze inventarisatie-gebieden wordt het werk per
gemeente verricht.
Van elk inventarisatiegebied en van elke gemeente wordt een
beschrijving gemaakt waarin geografische, sociaal-economische en
stedebouwkundige ontwikkelingen binnen het betreffende gebied c.q.
gemeente worden geschetst, toegespitst op de periode 1850-1940. Voorts
worden waardevolle gebouwen en ruimtelijke structuren uit de
betreffende periode 'm beeld gebracht.
De nu volgende gemeentebeschrijving richt zich op de gemeente
Bloemendaal. Voor geografische, sociaal-economische en cultuurhistorische ontwikkelingen in groter verband kan de Ml P-regiobeschrijving Zuid-Kennemerland worden geraadpleegd.
De gemeentebeschrijving is tot stand gekomen op basis van vergelijking
van kaartbeelden uit circa 1850, 1900 en 1940, literatuuronderzoek en
inventarisatie in het veld.
De gemeentebeschrijving volgt in de eerste vijf hoofdstukken het model
voor een regiobeschrijving van drs. L Prins, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg 1988. Hieraan zijn een bebouwingskarakteristiek, een
stedebouwkundige typologie, een beschrijving van de gebieden met
bijzondere waarden, alsmede een verantwoording van de inventarisatie
toegevoegd. De MlP-werkzaamheden betreffende de gemeente
Bloemendaal zijn uitgevoerd door drs. E. van der Kleij, als inventarisator
jongere bouwkunst verbonden aan de provincie Noord-Holland.
De werkzaamheden bestonden uit een vooronderzoek, het maken van de
gemeentebeschrijving en het fotograferen en beschrijven van de
geselecteerde objecten en complexen.

Inleiding
De gemeente Bloemendaal ligt in het zuidwesten van de provincie
Noord-Holland en wordt begrensd door de volgende gemeenten:
Velsen (noord), Haarlem (noord-oost), Heemstede (oost), Bennebroek
(zuid-oost), de tot de provincie Zuid-Holland behorende gemeenten
Hillegom (zuid-oost) en Noordwijkerhout (zuid) en de gemeente
Zandvoort (zuid-west). Aan de noord-westzijde vormt de Noordzee de
begrenzing.
De noord-oostgrens werd in 1927, ten gunste van de gemeente Haarlem,
naar het westen verlegd. Hierdoor werd de oppervlakte van de gemeente
Bloemendaal van 4040 ha. teruggebracht tot de huidige 3845 ha.
De Dienst Publieke Werken van de gemeente Bloemendaal hanteert een
gebiedsindeling, waarbij van noord naar zuid de deelgebieden Duinlustpark,
Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Vogelenzang worden onderscheiden.
Elk deelgebied bevat zowel een bebouwde kom, als verspreide
bebouwing daarbuiten. Deze overzichtelijke, administratieve indeling
wordt ook gehanteerd ten behoeve van de MlP-inventarisatie.
Het niet duidelijk binnen de gemeentelijke indeling vallende, merendeels
onbebouwde gebied dat wordt gevormd door het nationale park
'De Kennemerduinen' en het fragmentarisch bebouwde Bloemendaal aan
Zee is niet als Ml P-deelgebied beschouwd. Afgezien van infrastructurele
voorzieningen als Zeeweg, Parnassiaweg en de prise d'eau ten behoeve
van de duinwaterleiding worden hier geen structuren en objecten
aangetroffen die voor het MIP van belang zijn.
De gemeente Bloemendaal behoort tot het Ml P-inventarisatiegebied
(MlP-regio) Zuid-Kennemerland. Dit inventarisatiegebied omvat voorts de
gemeenten Haarlem, Heemstede, Bennebroek en Zandvoort.
(Zie afbeeldingen 1 en 7.)

2. Bodemgesteldheid
2.1 Bodem
De bodem van de gemeente Bloemendaal heeft een noord-zuidelijke
hoofdstructuur en bestaat voornamelijk uit oud en jong duinzand en in
mindere mate uit zandig moerasveen.
Het oude duinzand werd tussen 1900 voor Christus en het begin van de
jaartelling in de vorm van zandruggen, zogenaamde strandwallen, door
de zee afgezet. Het moerasveen ontstond in de lagere, vochtige stroken
grond tussen de strandwallen, de zogenoemde strandvlakten. Deze
strandwallen en strandvlakten werden tussen 1100 en 1600 tot en met
een gedeelte van de Bloemendaalse strandwal, vanuit het westen door
jong duinzand overstoven. Hierdoor ontstond de huidige kronkelende
binnenduinrand, die de gemeente Bloemendaal scheidt in een westelijk
duinlandschap en een ten oosten hiervan gelegen, relatief smal en
langgerekt strandwallen- en strandvlaktenlandschap.
De Bloemendaalse strandwal, waarop de dorpen Bloemendaal, Overveen
en Vogelenzang ontstonden, wordt aan de oostzijde geheel begrensd
door een strandvlakte die vervolgens zelf aan de oostzijde weer wordt
begrensd door de rond 3500 voor Christus gevormde strandwal onder
Haarlem, Heemstede en Bennebroek. Alleen in het noorden en zuiden
wordt de Bloemendaalse strandwal ook aan de westzijde door strandvlakten begrensd. Aan de noordzijde betreft dit de vlakte tussen de
Brederodelaan en de binnenduinrand en aan de zuidzijde is dit de smalle
strandvlakte ten westen van de Vogelenzangseweg.
Het reliëf van de bodem varieert van 20 tot 40 meter + N A P . in de jonge
duinen tot 30 centimeter -NAP. in het zandige moerasveen aan de
oostgrens van de gemeente. Hoogten tussen 20 en 40 meter + N A P .
komen voor in de binnenduinrand, hoogten tot 6 meter + N A P . op de
strandwallen. Door het hoogteverschil ontstaan zowel zeer steile als meer
geleidelijk aflopende terreinen, doch de algemene helling vanaf de
binnenduinrand tot aan de oostgrens van de gemeente kan worden
omschreven als dalend. Zoals de binnenduinrand kan worden
beschouwd als de overgang van de jonge duinen naar de strandwal en
de ten westen van de Brederodelaan gelegen strandvlakte, zo kan het
van noord naar zuid lopende tracé van Kennemerweg,
Bloemendaalseweg, Korte Zijlweg, Elswoutslaan, Bovenweg, en
Oosterduinweg, worden beschouwd als gelegen op de overgang van de
strandwal naar de oostelijke strandvlakte.
(Zie afbeeldingen 8 en 9.)
2.2 Afwatering

De afwatering van de jonge duinen geschiedde rond 1850 op natuurlijke
wijze via talloze beken en enige zanderijvaarten in de richting van de
oostelijke strandvlakte, vanwaar de verdere afwatering in een rechthoekig, met de strokenverkaveling samenhangend patroon van sloten en
vaarten kunstmatig plaatsvond. Belangrijk hierbij waren de Delft en de
Houtvaart, twee in de lengterichting van de strandwal gegraven vaarten,
die tot 1927 de grens met de gemeente Haarlem vormden. Genoemde
vaarten stonden via tal van andere waterwegen in verbinding met buiten
de gemeente Bloemendaal gelegen boezemwateren. Afgezien van enige
sluizen geldt ditzelfde voor gebouwde afwateringsobjecten als
windwatermolens en gemalen.
Vanaf 1900 zou de afwatering van het duingebied als gevolg van de
drinkwaterwinning verminderen. De grondwaterspiegel ging langzaam
dalen als gevolg waarvan de meeste beken in de daaropvolgende
decennia droog kwamen te staan.
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3. Grondgebruik
3.1 Agrarisch
Rond 1850 vormde het gedeeltelijk woeste en met name aan de oostzijde
beboste jonge duinlandschap meer dan de helft van het gemeentelijk
grondgebied. Het resterende deel werd in beslag genomen door de
beboste en ten behoeve van landbouw en blekerijen ingerichte strandwallen, alsmede de ten behoeve van blekerijen, tuinbouw en veeteelt
ingerichte strandvlakten.
Tegen 1800 werden pogingen ondernomen om de woeste jonge duinen
voor landbouw produktief te maken. Met het oog op de grondwaterstand
werden hiertoe verdiepte akkers aangelegd. De relatief kleine akkers
dienden vooral voor de teelt van aardappelen, een middel van bestaan
dat omstreeks 1890 een hoogtepunt bereikte. Door de na 1850
opkomende duinwaterwaterwinning daalde de grondwaterstand en
verdween deze cultuur. In Aerdenhout was in 1912 nog een concentratie
van aardappelvelden aanwezig. In dit rechthoekig verkavelde gebied
ontstond kort daarop het villapark Oosterduin. Nabij Bloemendaal aan
Zee kunnen nog enige voormalige aardappelvelden worden aangetroffen.
Alhoewel in aantal teruglopend, vormden de sinds de late middeleeuwen
vooral langs Kennemerweg en oostzijde van Bloemendaalseweg
gevestigde garen- en linnenblekerijen rond 1850 nog steeds een belangrijke bron van inkomsten. De bedrijven, die hun bestaan dankten aan de
ligging nabij de textielstad Haarlem en de aanwezigheid van helder duinwater, ontstonden op de hogere strandvlakten en op afgezande delen
van strandwal en binnenduinrand. De grootste concentratie blekerijen
werd aangetroffen op de strandvlakte ten oosten van de dorpen
Bloemendaal en Overveen. De na 1927 bij Haarlem gevoegde Delft
vormde hiervan de oostelijke begrenzing. Na 1850 zouden de grasvelden,
waarop deze steeds minder winstgevende bedrijfstak werd uitgeoefend,
meer en meer worden omgezet in akkers ten behoeve van de bollenteelt.
Ten oosten van Bloemendaal lag de nadruk op de overschakeling naar
veeteelt. Blekerijen konden het zwaartepunt van hun aktiviteiten ook
verleggen naar het wassen en bleken van textiel, een aktiviteit die zich
na 1850 voordeed nabij de Korte Kleverlaan in het dorp Bloemendaal,
waar zich twee stoomwasserijen vestigden. Al vanaf de 18de eeuw waren
blekerijen veranderd in buitenplaatsen, zoals bijvoorbeeld het voormalige
Duin en Daal en het nog bestaande De Beek.
Buitenplaatsen ontwikkelden zich vanaf de 17de eeuw ook uit boerenhofsteden, gelegen op de hogere zandgronden en op de overgang naar de
lagere zandige veengronden. De in de middeleeuwen ten behoeve van
houtwinning en akkerbouw volledig ontboste strandwallen werden bij de
aanleg van de buitenplaatsen weer beplant. In de 17de, 18de en
19de eeuw ontstond hierdoor de aaneengesloten reeks van parken en
bossen op de strandwallen en binnenduinrand.
De binnenduinrand werd vanuit de buitenplaatsen bebost om zandverstuiving vanuit het westen tegen te gaan. De stervorm, waarin dit als
onderdeel van een formele tuinaanleg soms gebeurde, wordt in
Bloemendaal niet meer aangetroffen.
De bollenteelt zou na 1850 één van de belangrijkste agrarische bronnen
van inkomsten worden. Het zwaartepunt van deze bedrijfstak lag tot 1920
ten oosten van Overveen en Aerdenhout (afb. 2). Het gebied was overwegend strookvormig verkaveld in oost-westelijke richting.
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Deze oostelijke strandvlakte werd ook gebruikt voor de veeteelt. Hiertoe
lagen als weiland ingerichte kavels tussen de percelen bollengrond. In de
strandvlakte ten oosten van Bloemendaal, lagen incidentele percelen
bollengrond tussen de als weiland ingerichte kavels. De blokvormig
verkavelde strandvlakte ten westen van Vogelenzangseweg en de
onregelmatig verkavelde strandvlakte ten westen van de Brederodelaan
werden vrijwel geheel voor de veeteelt gebruikt.
Met uitzondering van de zanderijen in Vogelenzang zou de bollenteelt in
de gemeente Bloemendaal na 1920 bijna geheel verdwijnen. Enerzijds
door woningbouw en anderzijds door de annexatie van een groot deel
van het bollengebied door de gemeente Haarlem in 1927. Hetzelfde geldt
voor de veeteelt op de oostelijke strandvlakte. In de strandvlakte van
Vogelenzang bleef de veeteelt gehandhaafd. Ten westen van de
Brederodelaan werden voor 1940 sportvelden aangelegd.
In vergelijking met de vooroorlogse periode zou na 1945 weinig
landbouwgrond voor woningbouw worden gebruikt.
(Zie afbeeldingen 7 en 8.)

3.2 Niet-agrarisch
Een belangrijke bron van inkomsten vormde de zandwinning, een aktiviteit
die zich vanaf de 17de eeuw afspeelde en tot 1948 doorgang vond. Deze
aktiviteit manifesteerde zich in het afgraven van delen van de strandwallen en de binnenduinrand. Het zand werd gebruikt voor wegenaanleg, Amsterdamse en Haarlemse stadsuitbreidingen en verbetering
van zware kleigronden ten behoeve van de landbouw. Een tweede reden
voor de ontzanding was het verkrijgen van betere groeivoorwaarden voor
bossen bij buitenplaatsen en later voor bloembollen. Door de afgraving
kwamen meer kalkrijke gronden aan de oppervlakte en ontstond een
gunstiger positie ten opzichte van de grondwaterspiegel. De buitenplaats
Elswout is een bekend voorbeeld van een stichting op een afgegraven
strandwal. Dat ontzanding soms tot op vrij grote diepte kon plaatsvinden
bewijst de nabij Elswout gelegen Brouwerskolk, in feite een komvormige
zandafgraving waaruit het zuivere duinwater werd gebruikt door
17de-eeuwse Haarlemse bierbrouwers. De afvoer van het zand
geschiedde via speciaal gegraven vaarten in oostelijke richting, zoals de
Brouwersvaart en de Marcellisvaart. Omstreeks 1840 werd in het
verlengde van de Brouwersvaart, de Zanderijvaart als laatse waterweg ten
behoeve van de zandafvoer gegraven. De zandwinning concentreerde
zich toen in de jonge duinen ten noordwesten van Elswout, een aktiviteit
waaraan in 1948 op grond van de zogenaamde Bodemverlagingsverordening een einde kwam.
In Vogelenzang werd na 1850 veel zand gewonnen. Zo werd de ten
westen van de Leidsevaart gelegen beboste strandwal tussen Woestduin
en Bekslaan vrijwel geheel vergraven en volgde na 1900 afgraving van
deze strandwal aan de zuidzijde van de Bekslaan. Hetzelfde gebeurde
met grote delen van de strandwal ten westen van de huidige Tweede
Doodweg, waarvan ten zuiden van het landgoed Huis te Vogelenzang,
alleen ter hoogte van het religieuze complex De Tiltenberg een fragment
behouden bleef. De afvoer van het gewonnen zand vereiste de aanleg
van een stelsel van zanderijvaarten, vergelijkbaar met dat van het
aangrenzende zanderijenlandschap in de provincie Zuid-Holland.
De afgegraven gronden werden alle in gebruik genomen voor de
bollenteelt.
Een andere belangrijke vorm van niet-agrarisch grondgebruik, de winning
van drinkwater uit de duinen, dateert geheel uit de Ml P-periode. In 1851
werd hiermee in Aerdenhout, ter hoogte van de als gevolg hiervan
ontstane Oranjekom, door de particuliere Amsterdamse

Duinwaterleidingmaatschappij begonnen. De maatschappij, die in 18% in
handen van de gemeente Amsterdam overging, pompte het water vanaf
het Aerdenhoutse Leiduin via buizen naar Amsterdam. In 1898 werd nabij
Overveen het waterwincomplex van de gemeente Haarlem in gebruik
gesteld, een gemeente die overigens voor die tijd via een aftakking door
het Amsterdamse bedrijf van drinkwater werd voorzien. Hiervoor werd in
de duinen een voornamelijk in noord-zuidelijke richting lopend kanaal
gegraven. In 1912 werd tenslotte aan de Hoge Duin en Daalseweg het
waterleidingbedrijf van de gemeente Bloemendaal geopend, een
gemeente die voor die tijd water betrok van de Haarlemse waterleiding.
De bedrijven zijn nog alle in gebruik en de oorspronkelijke bebouwing is
ten dele behouden gebleven. De Haarlemse en de Bloemendaalse
waterleiding zijn op 1 januari 1985 opgegaan in het Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland.
De jonge duinen werden ook gebruikt voor de jacht op wild en als
militair oefenterrein. Dit laatste in verband met de Haarlemse Cavaleriekazerne (thans Ripperdakazerne). Een deel van het duinterrein dat op de
kaart van 1912 als schietbaan wordt aangegeven is nog bij Defensie in
gebruik.
Een groot deel van het duingebied was reeds vóór 1940 beschermd
natuurgebied met de status van Nationaal Park. Te zamen met het strand
vervullen delen van dit natuurgebied een recreatieve functie in verband
waarmee hier na 1945 een aantal kampeerterreinen werd aangelegd.
Tot slot kan nog worden vermeld dat het duingebied plaats biedt aan
een erebegraafplaats voor Nederlanders die gedurende de Tweede
Wereldoorlog werden gefusilleerd.
(Zie afbeelding 4a: prise d'eau)

3.3 Landschapsbeeld
Het ruimtelijk karakter van de gemeente Bloemendaal wordt sterk
bepaald door de beboste strandwallen en binnenduinrand. De binnenduinrand met ten dele aangrenzende strandwal, wordt in het noorden en
zuiden van de gemeente door uit grasland bestaande, doodlopende
strandvlakten van de meer oostelijk gelegen strandwal onder de dorpen
Bloemendaal en Vogelenzang gescheiden. Hierdoor ontstaat op deze
plaatsen een visueel ruimtelijk, doch aan de randen besloten karakter,
een verschijnsel dat zich met name in de vallei van het villapark Duin en
Daal voordoet. Vanaf dit villapark tot en met Aerdenhout ligt de
binnenduinrand verder landinwaarts. Dit manifesteert zich het sterkst bij
het villapark Kweekduin te Overveen, gebouwd op de binnenduinrand,
die hier tot aan de Bloemendaalseweg doorloopt. Ter plaatse van Elswout
ligt de binnenduinrand door afzanding meer zeewaarts. De veelal in de
richting van Haarlem afdalende oostelijke strandvlakte is vooral tussen
1920 en 1940 grotendeels bebouwd. Alleen ten oosten van de buitenplaatsen Vaart en Duin en Elswout is dit gebied nog in de vorm van
grasland aanwezig.
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4. Infrastructuur
4.1 Landwegen
Het wegennet in de gemeente Bloemendaal vervult naast een regionale,
vooral een (interlokale functie. Van regionaal belang zijn de in Overveen
gelegen Julianalaan-Militairenweg-Zeeweg en de Zandvoorterweg te
Aerdenhout, drukke oost-westverbindingen, die niet alleen de gemeente
Bloemendaal met de regio verbinden, maar ten behoeve van deze regio
ook een aansluiting met de kust vormen. Van (inter)lokaal belang zijn
vooral de noord-zuidverbindingen die vaak al ver voor 1850 bestonden.
Rond 1850 kende de gemeente Bloemendaal meerdere noord-zuidverbindingen. Alleen ten noorden van het dorp Overveen gaf de sterk
landinwaarts gelegen binnenduinrand slechts ruimte aan de
Bloemendaalseweg. Ten noorden en zuiden van dit dorp boden de
strand wallen ruimte aan meerdere noord-zuidverbindingen. Zo splitsten
zich ter hoogte van het dorp Bloemendaal drie doorgaande wegen af van
de Bloemendaalseweg: de oostelijk gelegen Kennemerweg, de centrale
Brederodelaan en de tegen de binnenduinrand gelegen Bergweg.
Ten zuiden van de Overveense dorpskern liepen er in hoofdzaak twee
wegen die nabij de strandvlakte ten westen van Vogelenzang in de
Vogelenzangseweg samenkwamen. Dit betrof de ten oosten van Elswout
gelegen Elswoutslaan, die in zuidelijke richting overging in
Oosterduinweg en Boekenrodeweg, alsmede de ten westen van het
landgoed gelegen verbinding die thans nog te volgen is in de
Duinwijckweg, Van Haemstedelaan, Mr. Enschedéweg en
Van Vollenhovelaan.
Volgens de kaart van Kuyper waren in 1865 diverse wegen verhard.
Het betrof hier vrijwel uitsluitend wegen in het gemeentegebied ten
noorden van de rond 1840 verharde Zandvoorterweg. Zo was het tracé
van Oosterduinweg-Elswoutlaan, Bloemendaalseweg en Kennemerweg
van een verharding voorzien. Hetzelfde gold voor de Kleverlaan en de
Zijl weg, twee belangrijke oost-westverbindingen met de stad Haarlem
respectievelijk ter hoogte van de dorpen Bloemendaal en Overveen op
de Bloemendaalseweg aansluitend. Ook de westelijke aftakking van de
Bloemendaalseweg, de door de huidige Donkere- en Brederodelaan
gevormde verbinding met het Provinciaal Ziekenhuis, was tot de
gemeentegrens met Velsen verhard.
In het gebied ten zuiden van de Zandvoorterweg was alleen de huidige
Bekslaan geplaveid. Deze kaarsrechte oost-westverbinding werd in 1657
aangelegd, tussen de in datzelfde jaar gegraven Leidsevaart en het
landgoed Teylingerbos.
Tegen de eeuwwisseling zouden steeds meer wegen worden verhard.
Evenals de wegaanleg in de villaparken gebeurde dit vrijwel steeds op
particuliere basis. Na 1900 zou de gemeente wegen in beheer gaan
overnemen. Belangrijke verbindingen als Bloemendaalseweg en Zijlweg
kwamen in 1912 in het bezit van de gemeente. Dit geschiedde met de
Zandvoorterweg in 1918, met de Kennemerweg in 1922 en met de
Kleverlaan in 1930. Bij gemeentelijke overname vervielen de tolheffing en
de daarmee gepaard gaande slagbomen.
Tussen 1900 en 1940 trad in de gemeente Bloemendaal een zeer sterke
ruimtelijke groei op. In verband hiermee werden de bestaande wegen
merendeels verbreed en werd het plaveisel verbeterd. Daarnaast werden
door de gemeente nieuwe hoofdwegen aangelegd. In 1910 kwam in
Overveen de Julianalaan gereed, een evenwijdig aan de Zijlweg lopende
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oost-westverbinding tussen het villapark Kweekduin en de
Verspronckweg te Haarlem, waardoor een meer directe aansluiting
tussen Overveen en het Haarlemse spoorwegstation tot stand kwam.
Naar ontwerp van L A Springer legde de gemeente tussen 1919 en 1921
de Zeeweg aan. Hierdoor ontstond een verbinding met de kust door het
Bloemendaalse duingebied. Door een fasegewijze verbreding van een
zandpad in het villapark Kweekduin, respectievelijk in 1922 en 1928, werd
de Zeeweg via dit park met de Julianalaan verbonden.
De situering van de doorgaande wegen is van invloed geweest op de
ruimtelijke ontwikkelingen tussen 1900 en 1940. Uitgroei en verdichting
geschiedde steeds langs bestaande wegen, terwijl wijksgewijze
ontwikkelingen in de directe nabijheid van, of tussen de bestaande
verbindingen plaatsvonden. Ontsluiting via doorgaande wegen was
steeds een primaire voorwaarde.
(Zie afbeelding 9.)
4.2 Wateren

Het waterwegennet is vooral van belang voor de reeds in 2.2 behandelde
afwatering. Voor de scheepvaart, voornamelijk zandtransport en beurtvaart, spelen de waterwegen thans geen rol meer. Het zandtransport
verdween aan het eind van de MlP-periode. De beurtvaart op Amsterdam
en Haarlem, via de in 1927 bij Haarlem gevoegde Delft, verdween met de
opkomst van de in prijs concurrerende tramwegen.
De meest opvallende voormalige zanderijvaart vormt wellicht de
17de-eeuwse Brouwersvaart, de oost-westverbinding tussen de bij Elswout
gelegen Brouwerskolk en de Leidsevaart. De Brouwersvaart, sinds de
annexatie van 1927 voor het grootste deel op Haarlems grondgebied,
staat in verbinding met het in landschapsstijl veranderde stelsel van
zanderijvaarten bij het landgoed Elswout. Nabij de kruising van deze
vaart met de Korte Zijlweg, gemarkeerd in de vorm van een ruime, in de
stijl van de Amsterdamse School gebouwde brug, ontstond rond 1900
enige villabouw in opdracht van bollenkwekers.
Afgezien van het stelsel van voormalige zanderijvaarten bij Vogelenzang
en het tendele in Aerdenhout gelegen infiltratiegebied van de
Zandvoortse duinen, zijn de waterwegen in de gemeente Bloemendaal
van ondergeschikt belang. Wellicht dienen de vele in landschapsstijl
aangelegde waterpartijen nog genoemd te worden die veelal in de vorm.
van vijvers voorkomen bij de, in de strandvlakten gelegen, buitenplaatsen, villaparken en middenstandswijken. Soms zijn de vijvers van
invloed geweest op de ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bij het villapark
Laag Hartenlust in Bloemendaal, waar de waterpartij van de voormalige
buitenplaats Hartenlust de loop van het wegenpatroon beïnvloedde.
4.3 Dijken en kaden
In de gemeente Bloemendaal liggen alleen spoordijken. Al dan niet
waterkerende dijken en kaden komen hier sinds de grenswijziging van
1927 niet meer voor.
4.4 Spoor- en voormalige tramwegen
Tussen 1850 en 1900 werden op het grondgebied van de gemeente
Bloemendaal drie spoorlijnen aangelegd: Haarlem-Leiden in 1842;
Haarlem-Alkmaar in 1867; Haarlem-Zandvoort in 1881. De noord-zuidverbindingen met Leiden en Alkmaar werden evenwijdig aan de
strandwal in de oostelijke strandvlakte aangelegd, de oost-westlijn naar
Zandvoort werd door de Overveense binnenduinrand heengegraven.
Afgezien van de lijn naar Zandvoort ontstonden de spoorwegstations niet
tegelijkertijd met de spoorlijn. Het langs de lijn naar Leiden gebouwde

spoorwegstation bij Vogelenzang, gesitueerd nabij de kruising met de
Bekslaan, dateert uit 1880. Het langs de verbinding met Alkmaar gelegen
station bij het dorp Bloemendaal werd in 1900 gebouwd, waarmee de uit
1888 daterende halte bij de Kleverlaan verviel. Het station langs de lijn
Haarlem-Zandvoort verrees in 1881 nabij de kruising met de
Bloemendaalseweg.
In aangrenzende gemeenten werden stations gebouwd die ook voor
Bloemendaal van belang zouden zijn. Dit geldt voor het station
Santpoort-Zuid in de gemeente Velsen, in 1867 gebouwd en in 1899 door
het huidige gebouw vervangen en voor de halte Heemstede/Aerdenhout.
Laatstgenoemde halte werd in 1928 aangelegd in de aangrenzende
gemeente Heemstede, nabij de samenkomst van Zandvoortselaan en
Leidsevaart. Deze halte werd in 1958 door het huidige station vervangen.
Tussen 1899 en 1920 werden in de gemeente Bloemendaal vier
elektrische tramlijnen aangelegd. De langste verbinding vormde de in 1899
geopende lijn tussen Haarlem en Zandvoort, die het villadorp
Aerdenhout tot 1957 in oost-westelijke richting doorsneed. Na aansluiting
op de in 1904 geopende tramlijn Amsterdam-Haarlem, werd in 1905
begonnen met het rijden van doorgaande diensten op de hoofdstad.
Van de overige drie tramlijnen lag er één tussen het dorp Bloemendaal
en het spoorwegstation te Haarlem. Dit betrof de lijn over de Kleverlaan
met als begin en eindpunt de Korte Kleverlaan nabij de
Bloemendaalseweg. De resterende twee lijnen verbonden Overveen met
het Haarlemse spoorwegstation. Dit waren de in 1914 geopende lijn over
de Zijlweg en de in 1917 in gebruik genomen railverbinding over de
Julianalaan. Beide tramlijnen hadden hun begin en eindpunt nabij de
Bloemendaalseweg.
De drie tramlijnen werden in 1934 door autobuslijnen vervangen.
Dit gebeurde in 1957 met de tramlijn Amsterdam-Haarlem. Het tracé van
deze voormalige tramlijn - vanaf 1924 bereden met materieel dat om de
blauw met grijze kleurstelling de bijnaam 'Blauwe Tram' verwierf - is in
Aerdenhout tussen de Oosterduinweg en de westelijke gemeentegrens
op ongeveer 50 meter ten noorden van de Zandvoorterweg nog geheel te
volgen.
De spoor- en voormalige tramwegen hebben een essentiële rol gespeeld
bij de grote ruimtelijke ontwikkelingen die zich tussen 1900 en 1940 in
de gemeente Bloemendaal voordeden. Deze ontwikkelingen waren
gebaseerd op de wens van vooral Amsterdamse, maar ook Haarlemse
stedelingen, om op niet te grote afstand van de stad, waarop zij in
verband met het dagelijks werk aangewezen bleven, in een natuurrijke
omgeving te gaan wonen. Goede railverbindingen waren hierbij een
primaire voorwaarde. Met uitzondering van Vogelenzang, verrezen
villaparken en middenstandswijken in de omgeving van de spoorwegstations en in de nabijheid van de tramlijnen. Het meest sterke voorbeeld
hiervan is wellicht Aerdenhout, dat na de aanleg van de tramlijn van
buitenplaatsengebied transformeerde tot een conglomeraat van
villaparken aan weerszijde van deze railverbinding. Deze ontwikkeling
werd nog versterkt door de komst van de eerder genoemde spoorweghalte Heemstede/Aerdenhout.
Van een andere orde was de na 1945 opgeheven oost-westelijke smalspoorlijn tussen het spoorwegstation Santpoort-Zuid en het Provinciaal
Ziekenhuis. De grotendeels op Velsen's grondgebied gelegen railverbinding werd gebruikt voor kolentransport ten behoeve van het
ziekenhuis. Op Bloemendaals grondgebied liep het nog herkenbare tracé
in het bos ten noorden van de villawijk Duinlustpark. De Brederodelaan
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werd gekruist ter hoogte van de oude noordelijke ziekenhuispoort,
waartegenover na 1970 de opening in de gevelrij met nieuwbouw werd
gesloten.
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5. Nederzettingsstructuur
5.1 Algemeen
Van de vijf Bloemendaalse deelgebieden zijn alleen Bloemendaal,
Overveen en Vogelenzang in historisch-juridische zin als dorpen te
beschouwen. De dorpen vormden rechtsgebieden of bannen in de qua
omvang ten dele met het oppervlak van de huidige gemeente samenvallende ambachtsheerlijlcheid, waarvan de rechten in 1853 door de
gemeente werden verworven. Vanaf dat jaar was sprake van de
zelfstandige gemeente Bloemendaal. Het bij de banne van Overveen
behorende Aerdenhout bestond tot het einde van de 19de eeuw
voornamelijk uit buitenplaatsen en boerderijen. Het in naam nog niet
bestaande deelgebied Duinlustpark bevatte naast enige boerderijen en
buitenplaatsen alleen het Provinciaal Ziekenhuis.
Als gevolg van een toenemende vestiging van een deel van de
welgestelde Amsterdamse en Haarlemse stadsbevolking in de natuurrijke
duinstreek, deden zich in de gemeente Bloemendaal ruimtelijke
ontwikkelingen voor die zich aanvankelijk bescheiden, maar vanaf 1897
op grote schaal manifesteerden in de aanleg van villaparken, ruime
middenstandswijken en enige complexen woningbouw voor arbeiders.
Daarnaast ontstond linaire villa- en andere woonhuisbebouwing langs
bestaande wegen.
De villaparken werden geëxploiteerd op basis van een infrastuctuur die
overwegend rond 1900 was ontstaan. Alleen in Aerdenhout ging de
aanleg van nieuwe villaparken door tot 1930. In Vogelenzang werden na
1920 overwegend woningcomplexen voor kleinere middenstand en
arbeiders ontwikkeld. In Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout,
ontstonden tussen 1920 en 1940 ruime middenstandswijken.
Complexmatige woningbouw voor arbeiders verrees in Bloemendaal al
rond 1900, in de overige deelgebieden hoofdzakelijk tussen 1920 en 1940.
De ruimtelijke ontwikkelingen zijn vooral tussen 1897 en 1914 en tussen
1920 en 1930 zeer sterk geweest. Schaarste van materiaal tijdens en kort
na de Eerste Wereldoorlog, alsmede de wereldcrisis na de Beurskrach van
1929, waren op de geringere aktiviteit in de resterende jaren van invloed.
In de decennia na 1940 vonden wijksgewijze uitbreidingen plaats in
Bloemendaal, Aerdenhout en Vogelenzang. Voor Vogelenzang betekende
dit een forse groei, voor Bloemendaal en Aerdenhout waren dit
bescheiden ontwikkelingen.
De bebouwde kommen van Duinlustpark, Bloemendaal en Overveen
liggen min of meer geconcentreerd in het noordoostelijk deel van de
gemeente, terwijl de kommen van Aerdenhout en Vogelenzang zich op
geruime afstand van elkaar in het langgerekte zuidelijk deel van de
gemeente bevinden. De centraal gelegen Brouwersvaart kan worden
beschouwd als scheiding tussen de dichter bebouwde noordoostelijke
gemeentehelft en de meer landschappelijke zuidelijke helft. Het noordwestelijk duingebied is buiten beschouwing gelaten.
(Zie afbeeldingen 2 t/m 7.)

5.1.1 Bevolkingsontwikkeling
Rond 1850 bestond de Bloemendaalse bevolking voornamelijk uit
personen die werkzaam waren in de landbouw, de blekerijen, de nijverheid en als dienstpersoneel op de buitenplaatsen. Naast deze veelal
inheemse bevolking waren er de, vaak alleen in de zomermaanden
aanwezige, eigenaren van de buitenplaatsen, alsmede de bewoners en
het personeel van het Provinciaal Ziekenhuis. Mede door de
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aanwezigheid van deze psychiatrische inrichting zou de bevolkingsgroei,
die tot ongeveer 1865 werd veroorzaakt door een geboorteoverschot,
verder gedurende de gehele MlP-periode het gevolg zijn van een
vestigingsoverschot. Vanaf ongeveer 1890 kon dit vestigingsoverschot
vooral worden toegeschreven aan een permanente vestiging van
welvarende stedelingen die voornamelijk afkomstig waren uit Amsterdam.
De stedelingen bestonden uit renteniers en gepensioneerden, maar
vooral uit personen die voor hun werk op de stad bleven aangewezen.
Het hiermee gepaard gaande forensisme werd mogelijk gemaakt door de
steeds efficiënter en goedkoper wordende railverbindingen, waardoor het
vooral na de Eerste Wereldoorlog, voor een breder publiek mogelijk
werd om zich buiten de stad te vestigen. De sterke bevolkingsgroei die
zich als gevolg van deze ontwikkelingen voordeed, zou na 1930 minder
worden, om vervolgens in de decennia na 1940 nog in geringe mate voor
te komen.
(Zie tabellen 1 en 2.)
5.2 Duinlustpark

In de 17de eeuw lagen in dit aan Santpoort grenzende deelgebied enige
hofsteden, linnenblekerijen en de buitenplaats Duinlust. Ter plaatse van
de hofstede Meer en Berg werd tussen 1846 en 1849 het provinciaal
psychiatrisch ziekenhuis gebouwd, een complex dat aanvankelijk de
naam 'Gesticht Meerenberg' droeg en dat in 1918 officieel 'Provinciaal
Ziekenhuis nabij Santpoort' werd genoemd. Tegenwoordig is het 'nabij'
veranderd in 'te', waardoor de indruk kan ontstaan dat de inrichting in
het Velsense dorp Santpoort ligt.
De oudste delen van het complex met bijbehorende landschapstuin
ontstonden naar ontwerp van j.D. Zocher jr. Nadien onderging het
complex diverse uitbreidingen. Een grote uitbreiding vormde het
omstreeks 1887 gebouwde en inmiddels gesloopte paviljoen aan de
noordzijde van het terrein. LA. Springer ontwierp hier de tuinaanleg,
die rond de bijbehorende dokterswoning 'Bloemendaals begin' met name
in de gebogen vijver herkenbaar is gebleven. Dienstwoningen verrezen
aan weerszijden van de Brederodelaan. Vanaf 1914 gebeurde dit in de
vorm van complexmatige woningbouw langs een gebogen wegenpatroon
ten westen van het vanaf 1900 ontwikkelde Duinlustpark, een villapark
waaraan het deelgebied haar naam ontleent.
Het kleine villapark Duinlustpark werd aangelegd op de door jong duinzand
overstoven strandwal tussen het Provinciaal Ziekenhuis en het station
Santpoort-Zuid en ressorteert derhalve ten dele onder de gemeente
Velsen. Het mede naar ontwerp van de landschapsarchitect L.A. Springer
gerealiseerde slingerend wegenpatroon, bestaat uit min of meer in
zuidwest-noordoostelijke en noordwest-zuidoostelijke richting lopende
verbindingen over geaccidenteerd terrein. Het villapark met bebouwing
op relatief kleine kavels werd ontwikkeld door de Haarlemse
exploitatiemaatschappij 'Duinlust', die hiertoe het terrein van de gelijknamige buitenplaats in eigendom had verworven.
In de strandvlakte aan de oostelijke voet van het villapark, realiseerde
de rooms-katholieke woningbouwvereniging 'Sint Benedictus' in 1921
complexmatige woningwetbouw om de in driehoekige pleinvorm opgezette
Alberdinck Thijmlaan, een ontwikkeling die enige jaren later langs de
rechthoekig pleinvormige Schaepmanlaan werd voortgezet.
De voortgaande woningbouw ten westen van het villapark werd vanaf
1930 ter hand genomen door de woningbouwvereniging 'Bloemendaal
Noord', die hier complexmatige woningen in een bosgebied bouwde.
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De Algemene Begraafplaats van de gemeente Bloemendaal, gesitueerd in de
zuidwestelijke hoek van het deelgebied, werd in 1923 naar ontwerp van
LA. Springer tegen de binnenduinrand aangelegd. De in landschappelijke stijl ontworpen begraafplaats ligt rond een hooggelegen aula die
wordt bereikt via een L-vormige stijgende oprijlaan vanaf het toegangshek aan de Bergweg, een min of meer evenwijdig aan de Brederodelaan
lopende noord-zuidverbinding langs de binnenduinrand.
(Zie afbeeldingen 2 t/m 7 en 11a.)

53 Bloemendaal
Het dorp Bloemendaal is ontstaan in relatie tot het na 1550 verdwenen
grafelijk hof Aelbertsberg, dat zich bevond nabij het Meertje van
Caprera, ten westen van de huidige Brederodelaan. De opkomst van de
linnenblekerijen deed vanaf de 16de eeuw een langgerekt dorpsgebied
langs de op de rand van de strandwal gelegen Bloemendaalseweg
ontstaan, dat naast de verspreide bebouwing van blekerijen en hofsteden, van noord naar zuid drie kleine buurten bevatte: de Kerkbuurt,
de Dorpsbuurt en de Voorbuurt.
De rechthoekige Kerkbuurt, die deze vorm ontleende door inpassing in de
strokenverkaveling ten oosten van de Bloemendaalseweg, ontstond bij de
haakse aftakking naar de Kennemerweg, waar in 1636 de Nederlands
Hervormde dorpskerk werd gebouwd. De oudere Dorpsbuurt bestond uit
enige aaneengebouwde huizen langs de westzijde van de
Bloemendaalseweg tussen Boslaan en Zomerzorgerlaan. De Voorbuurt
bestond uit enige tweezijdige bebouwing ten noorden van de aansluiting
met de Mollaan, de lokatie waar rond 1650 de hofstede werd gesticht die
later zou uitgroeien tot de buitenplaats Sparrenheuvel.
De vanaf de 17de eeuw opkomende buitenplaatsen ontstonden aan
weerszijden van de Bloemendaalse- en Kennemerweg, aanvankelijk voornamelijk ter plekke van bestaande hofsteden en vanaf de 18de eeuw ook
op terreinen die vrijkwamen na opheffing van garen- en linnenblekerijen.
In de loop van de 19de eeuw werd het dorp Bloemendaal steeds meer
een oord voor kleinere lustverblijven, in tegenstelling tot de zuidelijker
dorpen waar de buitenplaatsen na 1800 door verwerving van kleinere
landgoederen juist in oppervlakte toenamen.
Tot 1882, het jaar waarin werd begonnen met de aanleg van het eerste
Bloemendaalse villapark, beperkten de ruimtelijke ontwikkelingen zich
voornamelijk tot lineaire villa- en andere woningbouw en de stichting van
een stoomwasserij en een stoomgarenfabriek. De bedrijven kwamen
voort uit de traditie van kleer- en garenblekerijen en waren tot omstreeks
1935 gevestigd aan de Korte Kleverlaan.
Het Bloemendaalsche Park, het oudste villapark in de gemeente
Bloemendaal, werd ontwikkeld op een geaccidenteerd terrein op de
overgang van overstoven strandwal naar binnenduinrand. Het gebied was
in 1882 verworven bij de veiling van gronden behorende tot de buitenplaatsen de Rijp en Buiten Rijp. De particuliere kopers verenigden zich in
1883 in de 'Bouwmaatschappij Het Bloemendaalsche Park' en begonnen
in 1883 met ontginning van de grond en de aanleg van wegen naar
ontwerp van de Haarlemse architect L.J. Ritter. Ritter ontwierp een
slingerend wegenpatroon, waarvan de noordwest-zuidoostelijke richting
van Saxenburgerweg, Rijperweg, Korte Parkweg en het in het verlengde
daarvan gelegen deel van de Parkweg werd bepaald door de loop van de
binnenduinrand. Het park werd alleen aan de oostzijde, vanaf de
Bloemendaalseweg, via rijwegen ontsloten. Dit gebeurde via de Parkweg
en de ten noorden hiervan gelegen Rijperweg. De onregelmatig
gevormde overwegend ruime percelen werden met een minumum
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afmeting van 1000 vierkante meter tussen 1883 en 1914 alleen ten
behoeve van villabouw verkocht. Met uitzondering van het noordwestelijk deel van het park, waren de meeste percelen in oorsprong
aanzienlijk groter dan de minimum afmetingen. Na de Eerste
Wereldoorlog werd een aantal grote percelen opgedeeld ten behoeve
van kleinere villabouw, een tendens die zich na 1945 voortzette.
Het direct ten westen van het Bloemendaalsche Park gelegen villapark
Duin en Daal, werd vanaf 1897 ontwikkeld door 'De N.V. Binnenlandsche
Exploitatiemaatschappij van Onroerende Goederen', kortweg:
'De Binnenlandsche' genoemd. Het villapark werd aangelegd op een
terrein dat grotendeels had behoord tot de buitenplaats Duin en Daal,
waarvan de aan drie zijden door duinruggen omsloten vallei in 1824 naar
ontwerp van de J.D. Zocher jr. in landschappelijke stijl was ingericht.
De exploitanten verleenden aan LA. Springer de opdracht om een
wegenplan ten behoeve van het villapark te maken. Springer hield de
ruimtelijke indeling van Zocher voornamelijk aan. De centrale vallei met
waterpartij, die aan de open noordzijde door het buitenhuis werd
begrensd, bleef gehandhaafd.,Hiervan zou alleen een smalle rand langs
de duinvoet worden bebouwd. Het merendeel van de bebouwing zou
worden gerealiseerd op de beboste duinhellingen en ten noorden van
het tot hotel te verbouwen buitenhuis.
Springer ontwierp hiertoe een op de structuur van het terrein afgestemd
wegenplan, in hoofdzaak bestaande uit drie noord-zuid gerichte, min of
meer evenwijdige, door dwarsverbindingen met elkaar verbonden wegen.
In de vallei - in feite het doodlopende uiteinde van een strandvlakte betrof dit de Lage Duin en Daalseweg, met een éénzijdige perceelindeling ten westen van het hotel. Tegen de beboste westelijke duinrug
ontstond de Midden Duin en Daalseweg, een licht slingerende en
geaccidenteerde weg met aan de landzijde aflopende en aan de zeezijde
oplopende percelen. Over de duintoppen projecteerde Springer tenslotte
de Hoge Duin en Daalseweg, een sterk slingerende verbinding met
hoogteverschillen en een tweezijdige perceelindeling.
Ter ontsluiting in de richting van trein- en tramverbindingen kon voor
wat betreft het dorp Bloemendaal op bestaande wegen worden
aangesloten. Aan de zuidwestzijde werd de Hoge Duin en Daalseweg
doorgetrokken, zodat via het villapark Kweekduin een verbinding met
het spoorwegstation in Overveen ontstond.
Behalve de kleinere laaggelegen kavels ten noorden van het hotel,
werden de percelen in de periode 1897-1918 met een minimum afmeting
van 2000 vierkante meter verkocht. De meeste percelen waren echter
aanzienlijk groter en de hierop gebouwde grote villa's waren vrijwel
steeds voorzien van een koetshuis en tuinmanswoning. Afgezien van een
schoolgebouw en een waterleidingcomplex werd de grond vrijwel
uitsluitend verkocht ten behoeve van een woonbestemming. Gedurende
de Eerste Wereldoorlog verminderde de bouwaktiviteit, maar na 1918
nam de verkoop van percelen weer sterk toe. Nu zouden voornamelijk
aan de minimumafmeting grenzende kavels ten behoeve van kleinere
villa- en landhuisbouw worden verkocht. Dit gebeurde vooral langs de
Hoge Duin en Daalseweg. In het laaggelegen gedeelte ten noorden van
het hotel had deze ontwikkeling zich al na 1910 ingezet op kavels van
gemiddeld 600 vierkante meter zodat zich hier een deel van het villapark
met een hoge bebouwingsdichtheid ontwikkelde. Tussen 1918 en 1940
werden slechts drie grote terreinen herverkaveld. Later, met name na
1960 zouden echter vele grote en middelgrote terreinen in kleinere
percelen worden onderverdeeld.
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Het derde villapark in het dorp Bloemendaal werd ontwikkeld op het
verkavelde grondgebied van de buitenplaats Hartenlus». Dit landgoed
bestond uit een groot gebied ten oosten en twee kleinere overbossen
ten westen van de Bloemendaalscheweg. In het oostelijke gebied lag het
buitenhuis in een rond 1825 naar ontwerp van J.D. Zocher jr. aangelegde
landschapstuin, waarvan de grote U-vormige vijver de loop van het latere
stratenplan in Laag Hartenlust en het Kinheimpark zou gaan beïnvloeden.
In 1900 werden alle gronden verworven door de 'De Bloemendaalsche
Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen' te Haarlem.
De maatschappij reserveerde het nabij het Bloemendaalsche Park gelegen
overbos voor grote villabouw op ruime percelen, maar bestemde het
merendeel van de grond voor de ontwikkeling van kleinere villabouw op
percelen van gemiddeld 600 vierkante meter. De oostzijde van de
Bloemendaalseweg, tussen Kerkbuurt en Dorpsbuurt werd bestemd voor
de bouw van aaneengesloten winkelwoonhuizen en een postkantoor.
Deze bestemming van de gronden, die in naam werden gescheiden in
het ten westen van de Bloemendaalseweg gelegen Hoog Hartenlust en het
ten oosten van deze weg - merendeels in het strandvlakteveen - gelegen
Laag Hartenlust, week in deze opzet af van de twee eerder genoemde
Bloemendaalse villaparken die vrijwel uitsluitend voor het zuivere wonen
waren bestemd.
Vergelijkbaar met Duin en Daal was de verbouwing van het oude
buitenhuis tot hotel, een bestemming die het in Laag Hartenlust gelegen
huis tussen 1900 en 1914 zou houden, om vervolgens tot 1964 weer
particulier te worden bewoond. In 1911 werd ten zuidoosten van Huis
Hartenlust de gemeentelijke MULO-school gebouwd. Vijf jaar later
ontstond in de nabijheid hiervan de in 1958 door nieuwbouw vervangen
gereformeerde kerk. Langs de Vijverweg verrees in 1930 de Montessorischool, een openluchtschool die in 1978 een woonbestemming kreeg.
Direct ten zuiden van de MULO bouwde de gemeente in 1935 de
Bornwaterschool, een openbare school voor lager onderwijs.
In Hoog Hartenlust waren de belangrijkste oost-westverbindingen als
Zomerzorgerlaan, Koepellaan en Mollaan reeds aanwezig. De incidentele
nieuwe wegen als Potgieterweg en De Genestetweg hoefden op deze
rechte wegen slechts te worden aangesloten. Het licht gebogen,
overwegend van west naar oost afdalend wegenplan in Laag Hartenlust
werd geheel nieuw aangelegd in een duidelijke relatie tot de situering
van het hier in 1900 gebouwde spoorwegstation.
De wijk Hartenlust was in 1920 vrijwel geheel volgebouwd. Rond 1935
ontstond alleen nog uitbreiding aan de noordzijde, waar rond de
Borskilaan ruime middenstandswoningen verrezen in een op de
17de-eeuwse Bloemendaalse dorpskerk afgestemde stedebouwkundige
context.
Overige ruimtelijke ontwikkelingen in het dorp Bloemendaal bestonden tot
1920 vooral uit niet-wijkgebonden bouw van villa's, merendeels aaneengebouwde middelgrote woon- en winkelwoonhuizen en arbeiderswoningen. Het zwaartepunt van deze ontwikkelingen lag aan de
oostzijde van de Bloemendaalseweg tussen Korte Kleverlaan en
Busken Huetlaan en aan de noordzijde van de hierop aansluitende
Kleverlaan, hetzelfde gebied waar de eerdergenoemde garenfabriek en de
wasserij zich hadden gevestigd. De aanleg van de straten en de situering
van de bebouwing werd overigens ten dele beïnvloed door het
aangrenzende Bloemendaalsche Park. Zo werd aanleg en bebouwing van
de Prof. Van Vlotenweg beïnvloed door een bepaling die het vrije zicht
op Haarlem vanuit de - in 1921 afgebroken - villa Kennemerheuve!
verzekerde. De villa's en aaneengebouwde woonhuizen verrezen vooral
langs de Bloemendaalseweg, de winkelwoonhuizen langs de
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Korte Kleverlaan. Langs de Kleverlaan werden middelgrote dubbele
woonhuizen en etagewoningen gebouwd. Achter deze laan, aan
Kinheimweg en Kinheimplein, ontstonden deels door de gemeente
gebouwde eenvoudige, doch kwalitatief goede woningen voor arbeiders.
Deze ontwikkeling werd rond 1920 voortgezet in een volkswoningbouwcomplex langs de evenwijdig met de Kinheimweg lopende
Platanenlaan, een straat aan de zuid rand van het Kinheimpark.
Op particulier initiatief verrees rond 1890 eenvoudige woningbouw ten
westen van de Kerkbuurt, een ontwikkeling die vanaf 1900 langs de ten
noorden van Hoog Hartenlust gelegen Boslaan zou worden voortgezet.
Aan weerszijden kwamen woningen van de Christelijke Nationale
Werkmansbond, de noordzijde in 1903 en de zuidzijde in 1936.
Tussen 1920 en 1940 lag de nadruk op wijksgewijze bouw voor
merendeels forenserende middenstand en in Bloemendaal werkzame
arbeiders. Zo ontstond ten zuiden van Laag Hartenlust, in de nabijheid
van het spoorwegstation, de woonwijk Kinheimpark. Ten noorden van
Hoog Hartenlust verrees de wijk Bos en Duin, een royale arbeidersbuurt
in een tuinwijkachtige aanleg.
Het Kinheimpark werd vanaf 1924 ontwikkeld op het voormalige landgoed
Sparrenheuvel. Het onregelmatige deels gebogen stratenplan werd ontworpen door het Bloemendaalse architectenbureau Mulder & Van Asdonk.
Dit gebeurde in opdracht van de eerdergenoemde Binnenlandsche
Exploitatiemaatschappij, die de percelen met een minimum diepte van
30 meter beschikbaar stelde voor de bouw van woonhuizen op een
onderlinge afstand van minimaal zes meter. Centraal in de wijk was
grond gereserveerd voor de aanleg van een park. Hier werden echter in
1929 en 1936 de hoofdkantoren van respectievelijk het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland en het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland gebouwd.
De complexmatige woningbouw van Bos en Duin werd in 1921 en 1922
gerealiseerd door de gelijknamige woningbouwvereniging. De buurt
werd gebouwd in een gedeelte van het Bloemendaalse Bos dat
aanvankelijk had behoord tot de buitenplaats Wildhoef. Het merendeels
gebogen stratenplan ontstond niet in relatie tot een bestaande structuur.
Mogelijk is alleen de rechte Sterreboslaan een restant van een formele
stervormige bosaanleg.
Een kleinere ontwikkeling vormde de villabouw tussen Krullenlaan en
Dennenweg, na 1925 ontstaan op de overstoven strandwal tussen
Bloemendaal en Duinlustpark. Naast woonhuizen op ruime kavels
ontstonden hier ook een rooms-katholieke begraafplaats, een klooster
en een lagere school.
Nog kleiner was de ontwikkeling van enige kleine villa's langs de
Duinwijckweg, een doodlopende gebogen straat ten noorden van Duin
en Daal.
De ruimtelijke ontwikkelingen in de decennia na 1940 waren relatief
gering. Rond de Borskilaan werd voorgegaan met de bouw van ruime
middenstandswoningen. In 1948 verrees ten noordwesten van Duin en
Daal een openluchttheater. Rond 1950 werd de woningbouw ten westen
van de Kerkbuurt met enige complexmatige aanleg uitgebreid en ten
oosten van de Krullenlaan tussen Kennemerweg en spoorbaan ontstond
na 1960 een woonwijk met ónder meer lage flatgebouwen.
(Zie afbeeldingen 2 t/m 7 en 11a.)

5.4 Overveen
Het dorp Overveen ontstond op de - vanuit Haarlem beschouwde - over
het veen van de strandvlakte gelegen strandwal, nabij de T-kruising van
Bloemendaalseweg en Zijlweg. Over de oorsprong is weinig bekend.
Gespeculeerd werd over een relatie met lang voor 1850 verdwenen
kastelen Tetterode en Rolland.
Omstreeks 1850 fungeerde de dorpskern als verzorgingscentrum voor het
overwegend uit buitenplaatsen en bollenkwekerijen bestaande dorp en
als bestuurscentrum voor de gemeente. Hier vergaderden van oudsher
schout en schepenen en werd in 1846 een raadhuis naar ontwerp van
J.D. Zocher gebouwd.
Het grootste deel van het Overveense grondoppervlak ten westen van de
Bloemendaalseweg en de ten zuiden hiervan gelegen Korte Zijlweg en
Elswoutslaan werd door buitenplaatsen in beslag genomen, een situatie
waar tot op heden niet veel in is veranderd. Behalve het villapark
Kweekduin, vonden derhalve de ruimtelijke ontwikkelingen in Overveen
overwegend ten zuiden van de genoemde wegen plaats.
Tot de bouw van het spoorwegstation in 1881, beperkten de ruimtelijke
ontwikkelingen zich tot gespreide bebouwing langs de
Bloemendaalseweg en langs de in 1927 bij Haarlem gevoegde Zijlweg,
Brouwersvaart en Ramplaan. Na 1881 trad vooral langs Bloemendaalseweg
en Zijlweg uitgroei en verdichting op. Behalve het deel van de
Bloemendaalseweg ten zuiden van het spoorwegstation, waar door
aanwezigheid van de buitenplaatsen Belvédère en Vaart en Duin alleen
aan de oostzijde uitgroei optrad, betroffen de ontwikkelingen tweezijdige
bebouwing met voornamelijk aaneengesloten woonhuizen. Tussen
spoorwegstation en Juliananalaan ontwikkelde de Bloemendaalseweg zich
tot een tweede dorpskern met gemeenteschool, postkantoor en winkelwoonhuizen. Direct ten zuiden van de spoorbaan ontstond in 1912 het
grootschalige rusthuis Duinrust, dat naderhand de bestemming van
marinehospitaal zou krijgen.
Geheel los van bovengenoemde ontwikkeling stond de bouw van de
rooms-katholieke kerk in 1856. Naast dit bedehuis, gelegen tegenover het
landgoed Vaart en Duin, zou omstreeks 1900 een internaat en rond 1925
een lagere school worden gebouwd, beide in opdracht van roomskatholieke organisaties.
Een laat 19de-eeuwse ontwikkeling vormde de bouw van het complex ten
behoeve van de in 3.2 genoemde Gemeente Waterleiding Haarlem.
Het complex ontstond vanaf 1898 in het duingebied aan het eind van de
Tetterodeweg ten noorden van de spoorlijn naar Zandvoort. De steenkool voor de op stoomkracht aangedreven pompinstallatie werd via een
aftakking van deze spoorlijn aangevoerd.
Het ruimtelijk beeld van de aaneengesloten reeks buitenplaatsen:
Belvédère, Vaart en Duin, Duinlust, Elswout en Koningsbos, werd voor
een belangrijk deel gedurende de MlP-periode gevormd. Afgezien van
het rond 1900 gestichte Koningshof, kwam het merendeel van de huidige
bebouwing en de omringende tuinaanleg tussen 1880 en 1928 ter
vervanging van oudere aanleg en bebouwing tot stand. Op Belvédère werd
het huidige buitenhuis in 1927, te midden van een vermoedelijk door
L A Springer ontworpen tuin gebouwd. Vaart en Duin, in de vroege
18de eeuw reeds gebruikt voor de bollenteelt, ontstond in de huidige
vorm in 1904 na samenvoeging met het noordelijker gelegen Duinzigt
waartoe het huidige, in 1880 gebouwde buitenhuis Vaart en Duin
oorspronkelijk behoorde. Tussen buitenhuis, tuinmanswoning en
oranjerie werd een landschappelijke tuin aangelegd naar een ontwerp
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van LA. Springer uit 1916. Het vroeg 19de-eeuwse Duinlust kreeg het
huidige aanzicht in 1882 na samenwerking van de architect C. Muysken
en de landschapsarchitect E.C.A. Petzold. Deze samenwerking resulteerde
in de neo-renaissancistische bebouwing te midden van een landschapspark. Op Ekwout dateert alleen het buitenhuis en de oranjerie uit de
Ml P-periode. Een landschapspark naar ontwerp van Petzold werd hier
niet uitgevoerd. Het huidige buitenhuis, in 1883 gebouwd naar ontwerp
van C. Muysken en pas na 1940 voltooid, verving in 1883 een ouder
pand. De architectuur van het op de binnenduinrand en in de jonge
duinen gelegen landgoed Koningshof, kwam rond 1900 tot stand naar
ontwerp van de Amsterdamse architect A. Salm. De tuinaanleg werd in
1898 door L A Springer ontworpen.
Het villapark Kweekduin, dat tussen 1905 en 1910 op de hier sterk landinwaarts gelegen binnenduinrand werd aangelegd, is het enige
Overveense villapark. Het overwegend noordzuid gerichte wegenplan,
in hoofdzaak bestaande uit vier evenwijdige terrasgewijs oplopende
wegen, die via een verlengde Hoge Duin en Daalseweg met het villapark
Duin en Daal werden verbonden, ontstond naar ontwerp van L.A. Springer.
Dit gebeurde in opdracht van de eerdergenoemde Binnenlandsche
Exploitatiemaatschappij, die hiertoe de ten westen van de
Bloemendaalseweg gelegen duinhelling tussen de spoorlijn HaarlemZandvoort en het landgoed Lindenheuvel in eigendom had verworven.
De percelen werden met een minimumafmeting van 1000 vierkante
meter, uitsluitend ten behoeve van villabouw verkocht. Het oostelijk deel
van het park werd vrijwel geheel bebouwd in de eerste twee decennia
van de 20ste eeuw. Daarna volgde bebouwing in het meer duininwaarts
gelegen deel en trad enige verdichting door herindeling van percelen op,
een ontwikkeling die zich na 1940 voortzette. Tot 1928 werd het park via
twee oost-westverbindingen ontsloten: de via een driehoekig plein op de
Hoge Duin en Daalseweg aansluitende Ter Hofsteeweg en de evenwijdig
aan de spoorlijn Haarlem-Zandvoort lopende Tetterodeweg. In 1928
kwam hier de eerdergenoemde Militairenweg bij, een doorgaande
verbinding die het park zou gaan verdelen in een groot noordelijk en
een veel kleiner zuidelijk gedeelte.
Tussen 1920 en 1940 traden er forse ruimtelijke veranderingen op, die
zich geheel voordeden in het bollen-en weidegebied ten oosten van
Bloemendaalseweg en Elswoutlaan. Op deze zandige veengronden
werden twee ruime middenstandswijken en een wijk met complexmatige
woningbouw ten behoeve van arbeiders en middenstand gebouwd. De
laatstgenoemde wijk, het zogenaamde Ramplaankwartier werd vanaf 1919
aan weerszijden van de ten oosten van de Elswoutslaan gelegen
Ramplaan ontwikkeld en zou bij de grenswijziging van 1927 door
Haarlem worden geannexeerd. Het vroegste onderdeel van dit kwartier,
een tuinwijkachtige arbeidersbuurt met de toepasselijke naam Tuindorp',
werd ontworpen door het reeds in verband met het Kinheimpark
genoemde bureau Mulder & Van Asdonk.
De twee ruime middenstandsbuurten die aan weerszijden van de
julianalaan verrezen zijn in opzet vergelijkbaar met het Kinheimpark in
het dorp Bloemendaal. De vroegste bebouwing aan beide zijden van de
julianalaan vormt een onderdeel van een groter, aanvankelijk niet
succesvol plan van de bekende 'Binnenlandse Exploitatiemaatschappij'
dat in 1910 door de Gemeenteraad was goedgekeurd en waar de in dat
jaar aangelegde Julianalaan als belangrijke oost-westverbinding deel
vanuit moest gaan maken.
De grootste buurt, het zogenaamde Oranjepark, werd tussen 1920 en 1940
ontwikkeld op een overwegend rechthoekig oost-westelijk stratenplan,
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waarvan de genoemde Julianalaan zich aan de oostzijde nabij de grens
met Haarlem vanaf het V-vormige Adriaan Stoopplein ging afsplitsen in
een noordelijke tak naar het Haarlemse spoorwegstation en een
zuidelijke tak naar de Zijl weg. De percelen werden met een diepte van
ongeveer 30 meter ten behoeve van halfopen woningbouw verkocht.
In een markante stedebouwkundige situering verrezen aan de noordzijde
van het Adriaan Stoopplein de zwem- en badinrichting 'Stoops Bad'
(1921) en het 'Kennemer Lyceum' (1924), een schoolgebouw voor
bijzonder middelbaar onderwijs.
Ten noordwesten van het Oranjepark werd in 1935 begonnen met de
aanleg van de veel kleinere Braziliëbuurt, een buurt met een rechthoekig,
voornamelijk noord-zuid gericht stratenplan, waarlangs een deel van de
bebouwing pas na 1945 tot stand kwam. In deze wijk met halfopen
bebouwing ontstond in 1938 een gemeentelijk woningcomplex om het
Johan Mauritsplein, een rechthoekig plein met een kleine onregelmatig
gevormde vijver. In deze buurt werd ook een openbare lagere school
gebouwd, ter vervanging van de oude school nabij het Overveense
spoorwegstation. Dit oude gebouw werd in 1937 vervangen door een
politiebureau. Nadat de politie dit gebouw omstreeeks 1990 had verlaten
werd het pand op respectvolle wijze verbouwd tot supermarkt.
In 1936 bouwde de gemeente een nieuwe behuizing voor de Dienst
Publieke Werken. Hiertoe ontstond op een terrein nabij de Gemeente
Waterleiding Haarlem een complexmatige aanleg van hoofdkantoor,
diverse bedrijfsloodsen en personeelswoningen. Deze aktiviteit maakte te
zamen met de aanleg van de Brouwerskolkweg en het Brouwerskolkpark,
deel uit van het grotendeels onuitgevoerde stedebouwkundig plan
'Nieuw Bloemendaal', waarvan de bouw van een nieuw gemeentehuis een
belangrijk onderdeel vormde. Het gemeentehuis zou echter in 1966 langs
de Bloemendaalseweg aan de voet van Lindenheuvel worden gebouwd.
Hiermee kwam een eind aan een periode van tijdelijke behuizing die had
geduurd sinds 1933. Het gemeentehuis van Zocher jr., waartoe reeds in
1908 een besluit tot vervanging was genomen, werd in 1937 afgebroken.
Dit gebeurde ongeveer tegelijkertijd met de bouw van een grootschalig
woning- en winkelcomplex waardoor de T-kruising BloemendaalsewegZijlweg een meer pleinvormig karakter verkreeg en de kernfunctie van
dit deel van Overveen werd versterkt.
(Zie afbeeldingen 2 t/m 7 en 11b.)

5.5 Aerdenhout

Aerdenhout bestond tot de aanleg van de tramlijn Haarlem-Zandvoort in
1899, vrijwel geheel uit buitenplaatsen en gronden met een agrarische
bestemming. Aardappelteelt werd bedreven ten zuiden van Elswout
terwijl de oostelijke strandvlakte tot aan de Houtvaart werd gebruikt door
bollen-kwekers en veehouders. Afgezien van de buitenplaatsen, enige
landarbeiderswoningen in het ten zuiden van het landgoed Groot
Bentveld gelegen Naaldenveld en enkele panden nabij het voormalige
tolhuis aan het begin van de Zandvoorterweg, was er geen bebouwing
van enige betekenis aanwezig.
Toen in 1898 de plannen voor de aanleg van de tramlijn waren goedgekeurd, zette zich een ontwikkeling in die tot 1940 zou bestaan uit de
aanleg van vijf villaparken, twee ruime middenstandswijken en een wijk
waarin villa's en middenstandswoningen werden gecombineerd met
complexmatige volkswoningbouw. Buiten de villaparken werd ook
individueel gebouwd. De ruimtelijke ontwikkelingen vonden overwegend
plaats op zandgronden die voordien hadden behoord tot buitenplaatsen.
Alleen de middenstandsbuurten verrezen, net als in Overveen en
Bloemendaal, in het op zandige veengrond gelegen bollen- en veeteeltgebied ten oosten van de hogere zandgronden.
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Het Aerdenhoutspark werd in 1899 als eerste villapark in exploitatie
genomen. Dit gebeurde door de 'Binnenlandsche Exploitatiemaatschappij'
op een vijfhoekig terrein ten noordwesten van de kruising van de
trambaan met de Oosterduinweg, onder de oude naam Aerdenhoutslaan
deel uitmakend van de middeleeuwse noord-zuid verbinding op de rand
van strandwal en strandvlakte. De gebogen noordelijke begrenzing werd
gevormd door de eveneens ver voor 1850 bestaande Schulpweg, waarvan
een aftakking in de vorm van de huidige Oscar Mendliklaan als
westelijke begrenzing van het villapark ging fungeren. De langs de trambaan aangelegde Tramlaan, thans Marius Bauerlaan, zou de zuidelijke
begrenzing gaan vormen. Binnen de hoofdvorm werden drie wegen
aangelegd, waarvan de loop reeds in de verkaveling van het landgoed
herkenbaar was.
De relatief kleine kavels, op sommige delen niet meer dan 600 vierkante
meter, werden vrijwel uitsluitend verkocht voor villabouw, die met
uitzondering van de Schulpweg op geringe onderlinge afstand relatief
dicht aan de straat ontstond. De wijk werd tussen 1899 en 1914 vrijwel
geheel bebouwd, rond 1920 werd een kleine kerk toegevoegd.
Vanaf 1899 werd op de langgerekte, in westelijke richting steeds smaller
wordende, strook grond tussen trambaan en Zandvoorterweg, nietwijkgebonden villabouw gerealiseerd. De panden werden alle met de
voorzijde naar de Zandvoorterweg gebouwd. Individuele villabouw kwam
ook tot stand aan weerszijden van de in 1898 aangelegde Slingerweg en
de Bentveldsduin weg, in aanleg daterend uit 1902. Hierdoor ontstond een
door het licht geaccidenteerde duinlandschap van de buitenplaats Klein
Bentveld slingerende oost-westverbinding tussen het Aerdenhoutspark en
de vanaf 1907 ontwikkelde woonwijk Klein Bentveld. Het initiatief ging uit
van mr. H. Enschedé, eigenaar van de genoemde buitenplaats, die vanaf
1898 delen van zijn grondbezit aan particulieren ging verkopen. Enschedé
ontwikkelde de ten dele in de gemeente Zandvoort liggende woonwijk
Klein Bentveld ten behoeve van villa- en middenstandsbouw. De wijk
kwam tot stand op een eenvoudig stratenplan binnen de driehoekige
omtrek van de langs de trambaan aangelegde Langelaan en de middeleeuwse Bentveldsweg. De wijk werd rond 1920 aan de noordoostzijde
deels met complexmatige woningbouw uitgebreid. De binnen deze
aanleg gerealiseerde levensmiddelenwinkel op de hoek van Bentveldsweg
en Veldlaan, zou tot op heden de enige winkel in Aerdenhout blijven.
Ten zuiden van het Aerdenhoutspark ontstond vanaf 1908 het door
Zandvoorterweg, Boekenrodeweg en Van Vollenhovelaan, begrensde
villapark Koeduin. Deze oude duinvlakte behoorde voor 1908 tot de buitenplaats Boekenrode en was na kunstmatige vermenging met een vettere
grondsoort, in gebruik geweest als grasland voor vee. In de noordelijk
helft ontstond villabouw op zeer ruime percelen. Dit gedeelte werd
ontsloten door drie gebogen wegen die op Zandvoorter- en Boekenrodeweg werden aangesloten. In de zuidelijke, merendeels uit beukenbos
bestaande, driehoekige helft werd tussen 1906 en 1911 het bekende
landgoed Kareol aangelegd. Opdrachtgever was de Amsterdamse koopman
Carl Bunge, die in samenwerking met de Zweedse architect
Anders Lundberg, het landgoed in de geest van Richard Wagner's opera
Tristan und Isolde' tot stand deed komen. Na sloop van de markante
villa in 1977 zou het landgoed als manege gaan dienen. De formele
tuinaanleg met rechthoekige vijver en enige gebouwde objecten is in
verwaarloosde toestand ten dele herkenbaar gebleven.
Vanaf 1912 begon Enschedé met verdere verkoop van zijn gronden ten
zuiden van de in 1873 met kolengruis verharde Zwarteweg. Tussen de

28

huidige Mr. Enschedéweg en de reeds bebouwde percelen aan de
Bentveldsduinweg, zou de bebouwing in dit gebied vooral na 1920 tot
stand komen. In dit zeer ruim verkavelde sterk geaccidenteerde gebied
van de binnenduinrand, ontstonden zeer ruime kavels, die via de
bestaande doorgaande wegen werden ontsloten. Alleen de oost-west
gerichte korte arm van de L-vormige vanaf 1934 zo genoemde
Mr.Enschedéweg, werd in 1912 deels door de duinrand gegraven.
Het zand dat na aanleg van deze sterk stijgende weg vrijkwam, vormt
sindsdien het 'Aerdenhout's Kopje', dat evenals het in Duin en Daal gelegen
'Bloemendaals Kopje' ten behoeve van een uitzicht over de omgeving
werd ingericht. Het eerstgenoemde uitzichtspunt maakt sind 1912 deel
uit van een (duin)landschappelijk ingericht park, dat net als de genoemde
weg in 1934 de naam van Enschedé ging dragen (Enschedepark).
Rond 1912 werd ook begonnen met het Oosterduinpark, een villapark op
de verkavelde buitenplaats Oosterduin, waarvan de perceelverkoop
vooral na 1920 plaatsvond. Het ten dele gebogen wegenpatroon werd in
aansluiting op het Aerdenhoutspark door LA. Springer ontworpen.
De T-splitsing Nicolaas Beetslaan-Schulpweg veranderde hierdoor in een
vijfsprong vanwaar de hoofdwegen in het nieuwe park zich in
noordelijke richting afsplitsten. De in 1912 aangelegde Burgemeester
den Texlaan, voorheen Westerlaan, werd na de realisering van de
Bilderdijklaan in 1929 met de Oosterduinweg verbonden. Hierdoor
ontstond een belangrijke noord-zuidverbinding aan de oostzijde van het
Oosterduinpark. De centrale rechte Vondellaan zou deze functie door de
onvoltooide noordelijke aansluiting op de Haemstedelaan niet krijgen.
Laatstgenoemde laan bleef tot op heden een zandweg.
Vanaf 1928 werden nog twee villaparken ontwikkeld. Hiertoe werd het
initiatief genomen door de Nederlandsche Exploitatiemaatschappij die
een deel van het landgoed Groot Bentveld en het ten zuiden hiervan
gelegen Naaldenveld verwierf. De wijk Groot Bentveld ontstond door
verkaveling van gronden tussen drie evenwijdige wegen, die tot aan de
Zandvoorterweg resteerden van de formele tuinaanleg bij de ten dele in
de gemeente Zandvoort gelegen buitenplaats. De betrekkelijk geringe
percelen werden uitsluitend verkocht ten behoeve van enkele en
dubbele villa- en middenstandsbouw, een proces dat na 1940 doorging.
Na aanleg van brede en deels gebogen wegen, werden in het ten zuiden
van Groot Bentveld en ten westen van Koeduin gelegen Naaldenveld,
uitsluitende zeer grote percelen ten behoeve van villabouw verkocht.
De minimumafmeting was hier ruim 1 hectare. Na 1945 verrees in deze
wijk een Hervormde kerk.
De twee Aerdenhoutse middenstandswijken Rijnegom en
Boeken rodepark, werden vanaf 1924 op de dalende gronden aan de
oostzijde van Aerdenhout ontwikkeld. Rijnegom ontstond ten noorden van
de bocht in de trambaan Haarlem-Zandvoort, Boeken rodepark ten zuiden
van de Zandvoorterweg. Ondanks de in vergelijking met Rijnegom wat
ruimere aanleg van het in Heemstede doorlopende Boekenrodeparfc,
ontstonden de beide wijken wat betreft stratenplan, perceelindeling en
bebouwing op een wijze die vergelijkbaar is met de Bloemendaalse en
Overveense middenstandswijken. Net als in het overige Aerdenhout
werden ook in deze wijken geen winkels gebouwd. Wel verrees in het
Boekenrodepark een schoolgebouw voor rooms-katholiek Lager
Onderwijs.
De aangrenzende buitenplaats Boekenrode, op grondgebied waarvan de
gelijknamige wijk ten dele was ontwikkeld, werd in 1920 getransformeerd
tot klooster en onderging in die hoedanigheid een forse uitbreiding.
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In de decennia na 1945 werd het nog niet volgebouwde noordelijk deel
van het Oosterduinpark, het gebied aan weerszijden van de Juliana van
Stolberglaan overwegend met bungalows bebouwd. Aan de noordzijde
van deze laan ontstond een nieuwe woonwijk met voornamelijk
bungalowbouw. Vergelijkbare bebouwing verrees tussen Burgemeester
den Texlaan en Oosterduinweg.
(Zie afbeeldingen 2 t/m 7, 11b en 11c)

5.6 Vogelenzang
Het dorp Vogelenzang is vermoedelijk ontstaan in relatie tot het grafelijk
jachthuis 'Vogelsanc', dat waarschijnlijk door graaf Floris V in de
13de eeuw werd gebouwd nabij het huidige huis Teylingerbos.
De nederzetting ontstond op de rand van strandwal en strandvlakte aan
weerszijden van de hier half ovaalvormig in oostelijke richting
uitstulpende Vogelenzangseweg.
Afgezien van de tussen 1858 en 1861 ten westen van de dorpskern
gebouwde rooms-katholieke kerk en enige uitgroei en verdichting, deden
zich in de dorpskern tot 1920 geen opvallende ruimtelijke ontwikkelingen
voor. In de daaropvolgende jaren werd vooral complexmatige kleinere
woningbouw gerealiseerd, veelal door de rooms-katholieke woningbouwvereniging Sint jozef. Deze woningbouw verrees aan de oostzijde van de
oorspronkelijke Vogelenzangseweg en aan weerszijden van een nieuw,
lager gelegen recht tracé, waarmee de holle vorm van de oude weg werd
afgesneden. De nieuwe verbinding kreeg de naam Vogelenzangseweg en
het afgesneden stuk werd Graaf Florislaan genoemd. Ten oosten van de
dorpskern, op een smalle strook grond tussen Leidsevaart en de evenwijdig hiermee lopende spoorbaan Haarlem-Leiden, waren vanaf 1900
eenvoudige woningen gebouwd. De vereniging St.Jozef bouwde ook hier
rond 1920 complexmatige woningen.
in tegenstelling tot Bloemendaal en Overveen had het in 1880 geopende
spoorwegstation nabij samenkomst van Leidsevaart en Bekslaan geen
stimulerende werking op de ontwikkeling van een villapark, wellicht door
de te grote afstand ten opzichte van Amsterdam. Individuele villabouw
ontstond wel op de hogere, niet afgegraven gronden aan weerszijden van
de Bekslaan en langs de oostzijde van de Vogelenzangseweg. Dit
gebeurde al vanaf 1865, maar nam na 1900 enigzins toe.
Andere ruimtelijke ontwikkelingen vonden plaats op de beboste strandwal tussen het na afgraving ontstane bollengebied ten noorden van de
Bekslaan en de grens met Aerdenhout, gevormd door de oost-westelijke
toegangsweg van de Amsterdamse Waterleiding. De gronden dienden
oorspronkelijk als jachtdomein van de Heemsteedse buitenplaatsen
Berkenrode, Ipenrode en Huis te Manpad. Na de aanleg van de
Leidsevaart in 1657 ontstond een barrière en veranderden de domeinen
in de twee zelfstandige buitenplaatsen Leiduin en Woestduin. Leiduin
omvatte tot de scheiding in 1919 Koekoeksduin (Aerdenhout) en
Vinkehduin. Op Koekoeksduin werd in 1919 een landhuis gebouwd
binnen een door LA. Springer ontworpen geometrische tuinaanleg.
Op het veel kleiner geworden Leiduin, waar de 18de-eeuwse tuinaanleg
nog in een hermitage op een kunstmatig opgeworpen heuvel herkenbaar
is, werd in 1921 een nieuw buitenhuis gebouwd binnen een eveneens
door L.A. Springer ontworpen tuin. Op Vinkenduin, met in aanleg nog
herkenbare 18de- eeuwse vinkenbanen, verrees in 1919 eerst een theehuis en enige jaren later een buitenhuis. Zowel de tuin bij het theehuis
als het landschappelijke park bij het in 1924 gebouwde buitenhuis werd
door L.A. Springer ontworpen. Deze landschapsarchitect droeg ook zorg
voor het ontwerp van een in 1901 aangelegde, tijdens de Tweede
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Wereldoorlog verdwenen, paardenrenbaan op het aangrenzende
landgoed Woestduin, waarvan het thans verdwenen buitenhuis rond 1900
op initiatief van de Binnenlandsche Exploitatiemaatschappij tot hotel was
verbouwd. Het hotel werd tot 1910 te zamen met de renbaan en
bijbehorende opstallen geëxploiteerd door de Hotel- en Terreinmaatschappij *Woestduin'. Mede ten behoeve van het paardentransport
was er bij de nabijgelegen kruising van Manpadslaan en spoorlijn
Haarlem-Leiden een spoorweghalte. Leiduin, Vinkenduin en het grootste
deel van Woestduin, Oud-Woestduin geheten, zijn thans in bezit van de
provincie Noord-Holland.
In de decennia na 1945 zou het dorp Vogelenzang aan de west-en
oostzijde sterk met buurtsgewijze woningbouw worden uitgebreid
(eengezinswoningen).
(Zie afbeeldingen 2 t/m 7, 11c en 11d.)
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6. Bebouwingskarakteristiek
Kort voor 1850 ontstond architectuur met een neo-classicistische karakter.
Hiervan getuigen in het dorp Bloemendaal nog de rond deze tijd
verbouwde buitenhuizen Hartenlust en Sparrenheuvel alsmede een villa
aan de westzijde van de Bloemendaalseweg tussen Mollaan en
Potgieterweg. In dezelfde formele stijl, maar niet witgepleisterd, werden
in deze tijd het hoofdgebouw en de directeurswoning van het Provinciaal
Ziekenhuis opgetrokken. De bijbehorende kapel ontstond ten dele in
neogotische stijl. Dit gold in sterkere mate voor de enige jaren later,
kort na elkaar gebouwde rooms-katholieke kerken van Overveen en
Vogelenzang, beide gebouwd naar ontwerp van Th. Molkenboer,
respectievelijk in 1855-56 en 1858-61.
De individuele villabouw uit deze periode karakteriseert zich tot
ongeveer 1880 door een al dan niet gevarieerde opstand van smalle
verticale bouwvolumen onder flauw hellend zadeldak met overstek. Van
dit in Bloemendaaal nog weinig voorkomende veelal witgepleisterde type
staat een enkel voorbeeld langs de Brederodelaan. Een rijker exemplaar
is het huidige 'Casa Carmeli', de villa met toren op de hoek van de
Vogelenzangseweg en Bekslaan. Ook de in 1916 met een toren verrijkte
villa op de hoek van Brederodelaan en Donkerelaan is in aanleg een
vroeg voorbeeld van deze eclecticistische villabouw uit het derde kwart
van de 19de eeuw.
De bebouwing die tijdens de MlP-periode op de buitenplaatsen werd
gerealiseerd is, behalve Koningshof, overwegend historiserend van
karakter. Opmerkelijk is hierbij de architectuur van de Heemsteedse
architect A. de Maaker die voor Belvédère een buitenhuis in de trant van
een 16de eeuws Frans Loi re kasteel ontwierp en op de buitenplaatsen
Vinkenduin en Leiduin bouwde in de trant van de Hollandse
Lodewijkstijlen.
De bebouwing van Koningshof werd rond 1900 door de Amsterdamse
architect A. Salm ontworpen, dezelfde architect die de in 1979 gesloopte
bebouwing van het, tussen de villaparken Kweekduin en Duin en Daal
gelegen, landgoed Lindenheuvel ontwierp. De in rode verblendsteen
uitgevoerde bebouwing toont in het buitenhuis en de bijbehorende
dienstgebouwen, waaronder een markant koetshuis, een gave eenheid
van overwegend tot één ontwerp behorende gebouwen. De architectuur
van het buitenhuis is in de uitwaaierende om een woonhal gegroepeerde
plattegrond, de gevarieerde behandeling van opstand en kappen,
alsmede in de uitvoering van de schoorstenen, te plaatsen in de traditie
van de Engelse contemporaine landhuisbouw.
Vanaf 1880, maar vooral na 1897 zette zich een ontwikkeling in die wat
betreft de villabouw zou resulteren in een grote hoeveelheid vrijstaande
woonhuizen in en buiten de villaparken. Met betrekking tot de hieraan
ten grondslag liggende architectuuropvatting kan een globale indeling in
vier hoofdcategorieën worden gemaakt:
- na 1880 verscheen een schilderachtig villatype dat tot de Eerste Wereldoorlog zou worden gebouwd. Deze vaak witgepleisterde villa's hebben
een onregelmatig grondplan, een gevarieerde opstand onder samengestelde overstekende kappen, sierspanten, rustiek behandeld vakwerk
en beschot in de geveltoppen. De verticale lijn overheerst
Het vroegste en meest uitbundige voorbeeld van dit villatype is het uit
1883 daterende pand aan Parkweg 18 in het Bloemendaalsche Park.
Na 1900 zou de rustieke behandeling worden teruggebracht tot
gestileerd vakwerk in de geveltoppen;
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- rond 1900 ontstond een schilderachtig villatype met inhoofdvorm en
detaillering tal van elementen uit de Engelse landelijke bouwkunst,
met name de 'cottage'. Vooral de architectuur van J.A.G. van der Steur
toont in de gevarieerde en deels laagkomende kappen, de in
gestyleerd vakwerk uitgevoerde overkragende geveltoppen en de
geprononceerde schoorstenen een sterke Engelse invloed;
- formeel van opzet is de categorie villa's geïnspireerd opde laat
17de- en vroeg 18de-eeuwse classicistische baksteenarchitectuur.
Het vanaf ongeveer 1900 voorkomende type karakteriseert zich door
een blokvormig volume onder hoog opgaand schilddak, met op de
nokpunten stompe schoorstenen. In tegenstelling tot de inspiratiebron
is er vrijwel steeds sprake van een vrije, op Engels voorbeeld teruggaande indeling van de plattegrond, hetgeen tot uiting kan komen in
een niet-symmetrische gevelindeling. Dit laatste met name bij het voor
1914 gerealiseerde werk van de architecten Jan Stuyt en Jos. Cuypers;
- na de Eerste Wereldoorlog verscheen een woonhuistype datkort na
1900 in het Gooi door inspiratie op de als eerlijk en functioneel
beschouwde agrarische landelijk bouwkunst was ontstaan. Hiermee
werd het 'landhuis' als type geïntroduceerd. Het informele, boerderijachtige type karakteriseert zich door een vrij geordend grondplan met vaak Engelse invloed in de groepering van vertrekken rond een
woonhal - en een onregelmatige opstand onder zware merendeels
laagkomende, met riet of leipannen bedekte golvende kap. De
horizontale lijn overheerst. Een markant voorbeeld van deze geromantiseerde landelijke architectuur vormt het door W.Hamdorff
ontworpen landhuis Schapeduinen aan de oostzijde van de Brederodelaan nabij het dorp Bloemendaal.
De 'landelijke' architectuuropvatting zou tussen 1920 en 1940 het aanzien
van de de gemeente Bloemendaal mede gaan bepalen. Dit gebeurde
vooral in Aerdenhout, waar het type landhuis in diverse formaten werd
gebouwd. Dikwijls werden er ook alleen landelijke elementen gebruikt,
zoals de rieten kap, de luiken bij de vensters of de gepotdekselde
topgevel. Dit laatste is ook te vinden in de middenstandsbuurten en bij
een deel van de volkswoningbouw 'Bloemendaal-Noord' in het
deelgebied Duinlustpark.
Buiten deze vier hoofdcategorieën is er nog een grote groep woonhuizen
waarbij een al dan niet gevarieerde opstand in neo-renaissancistische stijl
wordt gecombineerd met rustiek houtwerk in de topgevel. Daarnaast is
er met name in Aerdenhout een aantal rond 1900, naar ontwerp van
J. London gebouwde villa's, waarbij een blokvormig hoofdlichaam wordt
gecombineerd met ronde op middeleeuwse voorbeelden geïnspireerde
hoektorens en een renaissancistische topgevel.
De bebouwing van de tussen 1920 en 1940 ontstane middenstandswijken
karakteriseert zich over het algemeen door blokvormige volumen onder
markante kappen die al naar gelang het aantal samengevoegde woningen
uit diverse overstekende kapvormen kunnen zijn samengesteld.
De bouwhoogte is over het algemeen twee bouwlagen met kapverdieping. Het komt regelmatig voor dat de verdieping in de kap is gebracht
als gevolg waarvan de kapvoet direct boven de parterre begint waardoor
een landelijk karakter ontstaat. Naast de situering langs merendeels
gebogen straten draagt deze kapbehandeling bij aan een afwisselend
straatbeeld. Bij diverse woningen zijn in de verdieping loggia's aangebracht Als bouwmateriaal is overwegend gekozen voor baksteen en de
kappen zijn voor het merendeel bedekt met pannen. In een enkel geval
is gebruik gemaakt van riet, lei, of leipan.
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Etagewoningen komen weinig voor. Langs de omstreeks 1910 bebouwde
Kleverlaan staan enige voorbeelden. De aaneengebouwde panden zijn
uitgevoerd als dubbel woonhuis met vier gekoppelde, centraal geplaatste
deuren.
De voor 1900 gerealiseerde woningbouw voor arbeiders bestaat over het
algemeen uit dubbele woningen van één bouwlaag met doorlopende
kapverdieping. Soms komen langgerekte blokken met tien aaneengesloten woningen voor. Hiervan zijn de woningen aan het Stoelshofje
een voorbeeld. De woningwetbouw van na de Eerste Wereldoorlog
bestaat over het algemeen uit één bouwlaag met kapverdieping. Deze
merendeels in tuinwijkachtige context geplaatste woningen vormen
meestal met twee, drie of vier woningen een al dan niet gebogen bouwblok. Hierdoor ontstaat een paviljoenachtige opzet, waarbij sprake kan
zijn van een door volume of kapvorm afwijkend hoofdgebouw waarin
een gevelsteen met de naam van de woningbouwvereniging is geplaatst.
Een dergelijke oplosssing komt voor bij de complexen van de roomskatholieke woningbouwverenigingen St. Benedictus en St. Jozef, waarvan
de bebouwing overwegend werd gedecoreerd in de stijl van de
Amsterdamse School. De plastische hoofdvorm van deze stijl werd
toegepast bij het langgerekte complex arbeiderswoningen dat omstreeks
1920 aan de zuidzijde van de Platanenlaan (Kinheimpark) werd gebouwd.
Het blok bevat twee bouwlagen zonder kap.
In de gemeente Bloemendaal werd tussen 1920 en 1940 in vrijwel elke
wijk een lagere school gebouwd. Rond 1911 ontstond een MULO-school
en rond 1920 verrees het Kennemerlyceum. Aan de Boslaan staat nog een
restant van een reeds lang niet meer gebruikt schoolgebouw voor lager
onderwijs. Afgezien van de MULO, die in hoofdvorm en detaillering is
geïnspireerd op het 17de-eeuwse Hollands Classicisme, tonen de meeste
schoolgebouwen een stilistische beïnvloeding door de Amsterdamse
School en de architectuur van F.L. Wright, zoals die ook door
W.M. Dudok bij een aantal scholen in Hilversum werd toegepast.
De meeste lagere scholen bestaan uit één bouwlaag onder flauw hellend
sterk overstekend schilddak. Het Kennemerlyceum en de MULO hebben
twee bouwlagen met kap. De meeste scholen zijn zodanig gesitueerd dat
de lokalen op het zuiden liggen. Bij enkele gebouwen is sprake van een
V-vorm ig grondplan, een zogenaamde vlinderplattegrond.
De voormalige Montessorischool aan de Vijverweg in Bloemendaal is het
enige voorbeeld van school-architectuur volgens de opvattingen van de
Nieuwe Zakelijkheid.
Wrightiaans van karakter is ook het kantoor van Publieke Werken, dat
rond 1935 met de gemeentewerf, het politiebureau en twee openbare
lagere scholen, mede in het kader van de werkverschaffing werd
gerealiseerd. Het politiebureau werd in 1937 naar ontwerp van de
Bloemendaalse architect H.W. van Kempen in een zakelijke baksteenarchitectuur gebouwd.
De oudste bebouwing met betrekking tot de waterwinning manifesteert
zich in Overveen in de vorm van een markante watertoren, een machinegebouw en enige dienstwoningen. De gebouwen werden rond 1898
overwegend in neo-renaissance opgetrokken. Bij de dienstwoningen werd
een rustieke kapbehandeling toegepast. Van de Gemeentewaterleiding
van Amsterdam bleef aan de Oranjekom het rond 1920 in de stijl van de
Amsterdamse School gebouwde machinegebouw bewaard.
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De bebouwing van het religieus centrum 'De Tiltenberg', gelegen op de
grens van Vogelenzang en De Zilk, is sober van karakter. Dit geldt zowel
voor het rond 1925 opgeleverde L-vormige hoofdgebouw, als voor de na
1945 toegevoegde kloosterhof met kapel.
De rond 1923 geopende Openbare Begraafplaats van de gemeente
Bloemendaal bevat bebouwing die is geïnspireerd op de architectuur van
het 17de-eeuwse Hollands Classicisme. De uit dezelfde tijd daterende
rooms-katholieke begraafplaats bevat een achthoekige kapel, die
kenmerken van de Romaanse architectuur bevat.
Vóór 1940 ontstane bebouwing met betrekking tot de bloembollencultuur
wordt vrijwel nog uitsluitend in Vogelenzang aangetroffen. De langgerekte, ten oosten van het Bloemendaalse landgoed De Beek gelegen
bollenschuur vormt hierop een uitzondering. Het in 1899 gebouwde
object bestaat uit een rechthoekig bouwblok van twee bouwlagen onder
flauw hellend zadeldak.
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7. Stedebouwkundige typologie
De stedebouwkundige typologie richt zich op de ruimtelijke
ontwikkelingen in de gemeente Bloemendaal tussen 1850 en 1940. Deze
ontwikkelingen zijn steeds van niet-stedelijk karakter. De gebruikte
terminologie en arcering is merendeels gebaseerd op de publicatie:
Stedebouwkundige ontwikkelingen (1850-1940), Zeist 1987, pp. 54-74.
Algemeen: In de als zodanig gearceerde gebieden overheerst het wonen.
Het betreft hier overwegend door exploitatiemaatschappijen ontwikkelde
niet-complexmatige bebouwing binnen een ontworpen stratenplan met
weinig bijzondere vormkenmerken. Hieronder ressorteren alle
middenstandswijken die tussen 1920 en 1940 werden gebouwd. Vroegere
ontwikkelingen als de door de Bloemendaalseweg gevormde overgang
van Hoog naar Laag Hartenlust en de directe omgeving van Klever- en
Korte Kleverlaan vormen hierbij een minderheid. In tegenstelling tot de
na 1920 gebouwde wijken, wordt bij de oudere ontwikkelingen het
wonen gecombineerd met winkels en enige bedrijven. Bij de na 1920
ontwikkelde wijken is naast het wonen wel sprake van kantoorfuncties
(Kinheimpark: P.W.N., P.E.N.) en een zwembad (Oranjepark: Stoop's Bad).
Deze functies zijn overwegend geplaatst in een geprononceerde
stedebouwkundige situatie. Afgezien van het naast het Stoop's Bad
gelegen Kennemerlyceum geldt dit laatse niet voor de schoolgebouwen.
In de Overveense Braziliëbuurt bevindt zich om het vierkante
Prins Mauritsplein een gemeentelijk woningcomplex dat als een
tuinwijkachtig incident beschouwd zou kunnen worden.
Tuinwijkachtige ontwikkelingen: Deze gebieden bevatten door woningbouwverenigingen ontwikkelde complexmatige woningbouw binnen een
stratenpatroon met bijzondere vormkenmerken. Door de situering van de
woningblokken is een aaneenschakeling van drie- of meerhoekige
openbare ruimten ontstaan waarin de openbare plantsoenen en de
particuliere tuinen een geïntegreerd geheel vormen. De gebieden liggen
in Duinlustpark en Bloemendaal. In Duinlustpark zijn dit de buurten ten
zuidwesten en zuidoosten van het gelijknamige villapark en in
Bloemendaal gaat het om de wijk Bos en Duin.
villagebieden: In de viliagebieden staat de functie van wonen op ruime
groene kavels centraal. Er is overwegend sprake van door exploitatiemaatschappijen ontwikkelde villaparken waarin vrijstaande behuizingen
binnen een wegennet met bijzondere vormkenmerken zijn geplaatst.
Deze vormkenmerken komen vaak tot uiting in een gebogen en
slingerend wegenpatroon, maar kunnen door integratie van bestaande
wegen ook lineair zijn. Het Aerdenhoutse park Groot Bentveld is hiervan
een voorbeeld. De diverse parken tonen onderlinge verschillen in reliëf,
perceelgrootte, bebouwingsvolume, onderlinge afstand van de
bebouwing, alsmede de afstand van de bebouwing tot de openbare weg.
Zo is het Bloemendaalse villapark Duin en Daal merendeels zeer ruim
verkaveld, terwijl het ongeveer gelijktijdig tot stand gekomen
Aerdenhoutspark een veel geringere perceelgrootte heeft. Ook in de
parken zelf kunnen deze verschillen optreden. Het hoge deel van het
Bloemendaalse villapark Hartenlust is ruim verkaveld en bebouwd met
grote villa's, terwijl in het als Laag Hartenlust bekend staande gedeelte
kleinere dubbele villa's, op geringe afstand ten opzichte van elkaar en
ten opzichte van de rijweg staan.
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Groene gebieden: Gearceerd zijn als zodanig aangelegde gebieden uit de
MlP-periode. Hieronder ressorteren gave buitenplaatsen, parken,
begraafplaatsen en sportvelden. De meeste buitenplaatsen zijn in aanleg
ouder dan 1850. In de MlP-periode hebben zich echter diverse
wijzigingen voorgedaan, waardoor het huidige karakter tussen 1850 en
1940 werd gevormd. Het omvangrijke duingebied, dat vooral een
natuurwaarde vertegenwoordigt is buiten de stedebouwkundige typologie
gelaten.
De gearceerde gebieden worden van noord naar zuid toegelicht:
Ten noorden van het dorp Bloemendaal ligt in de binnenduinrand de
Algemene Begraafplaats, in 1923 aangelegd naar ontwerp van L.A. Springer.
Ten oosten hiervan de in de strandvlakte gelegen sportvelden tot aan de
Brederodelaan. Ten oosten van de Brederodelaan het landgoed
Schapenduinen waarop in 1923 de rooms-katholieke begraafplaats eveneens
naar ontwerp van Springer werd aangelegd. Dezelfde landschapsarchitect
droeg zorg voor het ontwerp van de uit 1929 daterende hertenkamp in
het in aanleg 18de-eeuwse Bloemendaalse Bos. Direct ten zuiden van het
Bloemendaalsche Park de rond 1640 gestichte buitenplaats Overbeek, die
aan de zuidwest zijde wordt begrensd door het sterk verwaarloosde
landgoed Lindenheuvel en aan de oostzijde door de buitenplaats
De Beek, beide met een tuinaanleg van Springer. Met de rond 1930
gerealiseerde uitbreiding ten noorden van Laag Hartenlust werd tussen
de nieuwe buurt en de aan het Kerkplein gelegen Nederlands
Hervormde kerk het Wildhoefplantsoen aangelegd. Dit niervormige
plantsoen met diep gelegen vijver vervult een markante stedebouwkundige functie op de overgang van hogere naar lagere gronden.
Direct ten zuiden van de spoorlijn Haarlem-Zandvoort begint een reeks
ten dele in de binnenduinrand gelegen Overveense buitenplaatsen,
waarvan Elswout en Koningshof de grootste zijn (zie 5.3 en bijzonder
gebied 4). Het in de noordwesthoek van dit aaneengesloten groengebied
gelegen Brouwerskolkpark werd in 1936 door de gemeente Bloemendaal
in het kader van de werkverschaffing aangelegd. Het aan de voet van de
hogere zandgronden gelegen Nachtegaalplantsoen met ovaalvormige
vijver ontstond na 1935 aan de westzijde van de Braziliëbuurt en is qua
aanleg vergelijkbaar met het eerdergenoemde Wild hoefplantsoen.
In Aerdenhout ligt tussen Burgemeester den Texlaan en Bellamylaan het
driehoekige Wethouder Laanpark, dat in 1916 naar ontwerp van
LA. Springer werd aangelegd. Ten oosten hiervan het in 1913 geopende
Mr. Enschedepark met het Aerdenhout's Kopje.
In Vogelenzang ligt tenslotte de reeks buitenplaatsen tussen
Koekoeksduin en Woestduin die reeds in 5.5 werden behandeld.
Kerkelijke functies: Dit betreft het op de grens met Noordwijkerhout
gelegen opleidingscentrum De Tiltenberg, behorend tot een katholieke
niet-kloosterlijke vrouwenorganisatie die rond 1920 onder de naam
'De Graal' werd opgericht. De verbouwde kloostercomplexen te
Aerdenhout ('AlvernaO en nabij de Krullenlaan zijn voor het MIP niet
meer van belang.
Medisch-sociaal gebied: De arcering beslaat het Provinciaal Ziekenhuis nabij
Santpoort, de eerdergenoemde psychiatrische inrichting die zich vanaf
1849 ter plaatse van de hofstede Meer en Berg ontwikkelde (bijzonder
gebied 1).
Waterwingebied: De arcering beslaat de bebouwing van de waterwirv
gebieden behorende tot het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland en
de Amsterdamse Waterleiding.
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Lineaire ontwikkelingen: Het betreft hier voornamelijk niet-wijkgebonden
villa- en andere woonhuisbouw die tussen 1890 en 1920 langs de
Bloemendaalseweg; de Zijlweg; de langgerekte strook tussen
Zandvoorterweg en voormalige trambaan; de Vogelenzangseweg en de
Bekslaan tot stand kwam. In Vogelenzang gingen de lineaire
ontwikkelingen na 1920 door met de eerdergenoemde woningbouw langs
Vogelenzangseweg en Leidsevaart. Ook de bebouwing met betrekking tot
de bollenteelt ontwikkelde zich in Vogelenzang lineair. Dergelijke
bebouwing is gearceerd aan de westzijde van de Vogelenzangseweg,
tegenover het bollengebied ten zuiden van Woestduin en aan weerszijde
van de Zilkerduinweg, nabij het religieus centrum De Tiltenberg.
(Zie afbeelding 10.)
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8. Gebieden met bijzondere waarden
Gebied 1 omvat een deel van het complex behorende tot het Provinciaal
Ziekenhuis nabij Santpoort, het eerste van de drie provinciale gestichten dat
na de Krankzinnigenwet van 1841 in Noord-Holland werd gebouwd.
Het gaat hier om dat deel van het complex waarin de 19de- en vroeg
20ste-eeuwse ontwikkeling nog in een redelijk gave samenhang kan
worden waargenomen. De midden 19de-eeuwse, door J.D. Zocher jr.
ontworpen, samenhang van gebouwen en omgeving is nog duidelijk
zichtbaar in de relatie tussen het neoclassicistische hoofdgebouw en het
ruime voorplein met aan de zuidzijde van het monumentale inrijhek een
portierswoning en aan de noordzijde hiervan een kapel. Aan de
zuidwestzijde van het hoofdgebouw wordt de 19de-eeuwse ruimtelijke
opzet nog waargenomen in de ligging van de voormalige, stilistisch met
het hoofdgebouw vergelijkbare, directeurswoning aan de westzijde van
een landschappelijk aangelegde vijver. De vroeg 20ste-eeuwse
ontwikkeling is nog gaaf aanwezig aan de oostelijke terreinzijde met
langs de Brederodelaan diverse dokters- en grotere personeelswoningen
alsmede een tweede inrijhek geflankeerd door kleinere dienstwoningen.
Ten oosten van de Brederodelaan ligt een woningcomplex dat rond 1914
naar ontwerp van K.P.C, de Bazel ten behoeve van het ziekenhuispersoneel werd gebouwd. Het complex is om de stedebouwkundige en
architectonische kwaliteit aan gebied 1 toegevoegd.
Gebied 2 omvat de aaneengesloten villaparken Bloemendaalsche Park en Duin en
Daal, het overwegend onbebouwde park- en bosgebied van Bloemendaalse Bos en
rusthuis De Rijp alsmede het villapark Hoog Hartenlust. Het uitgestrekte gebied
ligt tussen Zomerzorgerlaan (noord), Bloemendaalseweg (zuid), Parkweg
(oost) en Hoge Duin en Daalseweg (west). Bij delen van Zomerzorgerlaan,
Bloemendaalseweg, Parkweg en Hoge Duin en Daalseweg, wordt de
begrenzing gevormd door de achtererfscheidingen van de percelen die
aan de buitenzijde van de genoemde wegen grenzen.
Het gebied omvat een belangrijk deel van de vroege villaparkontwikkeling
in de gemeente Bloemendaal, een ontwikkeling die zich vanaf 1883
aarzelend inzette met de exploitatie van het Bloemendaalsche Park, maar
waarin na 1898, mede als gevolg van railverbindingen met Haarlem en
Amsterdam een grote bloei optrad. Het lommerrijke gebied ontleent haar
kwaliteit aan de bijzondere relatie van het vaak geaccidenteerde terrein
met het overwegend slingerend wegennet en de vaak op ruime percelen
gebouwde behuizingen. Deze bebouwing vertegenwoordigt in diverse,
qua architectuuropvatting uiteenlopende voorbeelden, een belangrijke
architectuur-historische waarde in het licht van de Nederlandse villaontwikkeling tot het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Het Bloemendaalse Bos, dat rond 1900 als trekpleister voor het dagtoerisme fungeerde, vormt door de aanwezigheid van de rond 1850 al
bestaande Zomerzorger-, Koepel- en Mol laan een groene stedebouwkundige schakel tussen Duin en Daal en Hoog Hartenlust. Voor laatstgenoemde wijk is vooral de relatie tussen het wigvormige bos en de
hieraan grenzende bebouwing van Koepel- en Zomerzorgerlaan van
stedebouwkundig belang. Ook de villa's aan de Mollaan danken hun
aantrekkelijke situering aan het tegenover liggende groengebied. Dit
gebied behoorde tot de aanleg van het Bloemendaalsche Park tot de
buitenplaats De Rijp. Na 1945 verrees hier de hoogbouw van het
eerdergenoemde rusthuis.

Gebied 3 wordt gevormd door Laag Hartenlust, het merendeels eenvoudiger
bebouwde lager gelegen deel van het voormalige landgoed Hartenlust.
Het gebied wordt begrensd door Noorder Stationsweg (noord), spoorlijn
Haarlem-Alkmaar (oost), Vijverweg (zuid) en Hartenlustlaan (west).
Bij Hartenlustlaan en Noorder Stationsweg wordt de gebiedsbegrenzing
gevormd door de achtererfscheidingen van de percelen aan de buitenzijde van deze wegen.
Het gebied is van belang om de stedebouwkundige relatie tussen
wegenpatroon en spoorwegstation. De bebouwing geeft een beeld van
vroeg 20ste eeuwse kleinere villabouw, waarmee de exploitanten zich
richtten op middengroepen uit de stedelijke samenleving die voor hun
dagelijks werk op de stad aangewezen bleven.
Gebied 4 omvat het Overveense villapark Kweekduin. Het gebied wordt aan de
noordzijde begrensd door het landgoed Lindenheuvel, aan de zuidzijde
door de Bloemendaalseweg, aan de zuidzijde door de spoorlijn
Haarlem-Zandvoort en aan de westzijde door de achterfscheidingen van
de percelen aan de Lombar Petrilaan. Dit villapark, dat als enige in
Overveen werd ontwikkeld, vertegenwoordigt een waarde die vergelijkbaar is met de meer noordelijk gelegen parken Bloemendaalsche Park en
Duin en Daal. Het door L.A. Springer ontworpen wegenpatroon is echter
minder slingerend en de bebouwing is meer lineair geplaatst.
De bebouwing aan de oostzijde van de Bloemendaalseweg tussen
Militairenweg en Ter Hoffsteeweg kwam deels eerder en deels
onafhankelijk van het villapark tot stand. Om de samenhang met het
achterliggende park is deze bebouwing ten dele bij het bijzondere
gebied gevoegd. Om het gave straatbeeld zijn ook de rond 1900
gerealiseerde herenhuizen aan de oostzijde van genoemde weg nabij
de afsplitsing van de Cearalaan bij gebied 4 getrokken.
Gebied 5 ligt direct ten zuiden van de spoorlijn Haarlem-Zandvoort en
wordt gevormd door het aaneengesloten groengebied van de buitenplaatsen:
Belvédère, Vaart en duin, Duinlust, Elswout en Koningshof en het grotendeels in de
gemeente Haarlem gelegen Duinvliet. De oostelijke begrenzing wordt gevormd
door de Bloemendaalseweg, Korte Zijl weg en Elswoutslaan. De zuidoostelijke begrenzing door de Zijweg en Bentveldsweg en de westgrens wordt
gevormd door de gemeente Zandvoort. Het gebied, dat de smalste strook
van de gemeente Bloemendaal vormt, is voor het MIP van belang omdat
de landschappelijke inrichting en de bebouwing voor een aanzienlijk
deel gedurende de MlP-periode tot stand kwam. Deze samenhang is met
uitzondering van Duinvliet overwegend gaaf bewaard gebleven. Dit geldt
voor de afzonderlijke landgoederen en voor de relatie tussen Duinlust en
Elswout. De aanleg van laatstgenoemde buitenplaats voorziet in een westoostelijk zichtas vanuit huize Duinlust. De ten oosten van de Elswoutslaan
gelegen strandvlakte (gemeente Haarlem), die aan de zuidzijde door het
geboomte van Duinvliet wordt afgesloten is vooral van belang in verband
met de ruimtewerking van het landgoed Elswout.
Gebied 6 omvat een groot deel van het villadorp Aerdenhout, grotendeels
ontstaan tussen 1899 en 1940 aan weerszijden van de tramlijn
Haarlem-Zandvoort. Het gebied omvat de vanaf 1898 ontstane individuele
villabouw tussen Klein Bentveld en de Mr.Enschedeweg, alsmede de door
exploitatiemaatschappijen ontwikkelde villaparken Aerdenhoutspark,
Koeduin, Oosterduinpark en het park nabij het Naaldenveld, respectievelijk vanaf: 1899,1907, 1914 en 1928. De gebiedsbegrenzing is alsvolgt:
aan de noordzijde de Mr. Enschedéweg en de juliana van Stolberglaan;
aan de oostzijde de Burgemeester den Texlaan, de Bilderdijklaan,
de Oosterduinweg en de Boekenrodeweg; aan de zuid-westzijde

de Nachtegalen- en Leeuwerikenlaan; aan de noord-westzijde de
Zwarteweg, Slingerweg en de woningwetbouw van de wijk
Klein Bentveld. Met uitzondering van De Juliana van Stolberglaan en de
Oosterduinweg wordt de uiterste begrenzing gevormd door de achtererfscheiding van de percelen aan de buitenzijde van genoemde wegen.
Het aaneengesloten gebied geeft een beeld van de fasegewijze planmatige ontwikkeling van een zuiver villadorp in directe relatie tot een
tramlijn, waarvan het tracé het gebied nog steeds in een noordelijke en
een westelijke helft verdeelt. Deze fasegewijze ontwikkeling beslaat een
groot deel van de periode tot 1940 omdat hier, in tegenstelling tot
Bloemendaal en O verveen, ook na de Eerste Wereldoorlog nieuwe
villaparken in exploitatie werden genomen.
Het begrip villagebied, in de zin van het zuivere wonen wordt hier het
meest compleet vertegenwoordigd. De aanwezigheid van enige scholen
vormt één van de weinige voorzieningen. Aerdenhout kende geen
dorpskern waar zich een winkelapparaat kon vestigen.
Het merendeels met loofhout beplante gebied is overwegend licht
geaccidenteerd. Het meer reliëfrijke noordwestelijk gedeelte vormt
hierop een uitzondering. Het wegenpatroon toont met name in het
dichter bebouwde noordoostelijk deel bijzondere vormkenmerken waarin
de hand van LA. Springer herkenbaar is. Het overige gebied bevat
slechts enkele brede en deels gebogen wegen, met merendeels op het
zuiden gerichte, gespreide villabouw. De bebouwing vertegenwoordigt in
diverse, wat betreft de architectuuropvatting uiteenlopende voorbeelden,
een architectuur-historische waarde in het licht van de Nederlandse villaen landhuisbouw uit de periode tot 1940.
Gebied 7 omvat de aaneengesloten landgoederen Leyduin, Vinkenduin en
Oud Wbestduin, waarvan de bijzondere landschappelijke waarde wordt
bevestigd door de status van provinciaal landgoed. Het gebied - reeds
aan de orde geweest in 5.5 - is voor het MIP van belang omdat de
landschapsinrichting en de gespreide bebouwing voor een groot deel
tussen 1900 en 1925 tot stand kwam. Met name de in 18de-eeuwse stijl
gebouwde buitenhuizen Leyduin en Vinkenduin, respectievelijk uit 1921
en 1925, vormen opmerkelijke elementen in het bosrijke gebied dat qua
aanleg bestaat uit een combinatie van formele en landschappelijke
elementen, waarvan thans alleen nog de hoofdlijnen herkenbaar zijn. Dit
geldt met name voor de voormalige renbaan van Woestduin, waarvan het
voormalige parcours vooral aan de noord-westzijde nog kan worden
gevolgd. De bijbehorende bebouwing is alleen in de renstal gaaf
bewaard gebleven.
(Zie afbeelding 10.)
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Verantwoording inventarisatie
Binnen de grenzen van de gemeente Bloemendaal is de bebouwing
binnen de gebieden van bijzondere waarden steeds intensief
geïnventariseerd. Naast architectonische kwaliteiten van de individuele
objecten is hier gelet op situering, onderlinge samenhang en relatie tot
het ruimtelijk concept. Hierdoor is ook architectonisch minder
waardevolle, alsmede minder gave architectuur opgenomen.
Buiten de bijzondere gebieden zijn kerken, scholen, kantoren, bijzondere
utiliteitsgebouwen als het Marinehospitaal en complexmatige (volks)woningbouw steeds opgenomen. Dit laatste altijd bij een tuinwijkachtige
context, anders alleen bij gaaf bewaard gebleven, architectuurhistorisch
waardevolle objecten. Dit geldt ook voor de individuele villa- en andere
woonhuisbouw. Van de grote hoeveelheid halfopen woningbouw in de
middenstandswijken is volstaan met een aantal voorbeelden die
representatief geacht kunnen worden voor de aard van deze bebouwing.
Wanneer de woonhuisbouw deel uitmaakt van een lineaire ontwikkeling
langs hoofdwegen is vaak tot inventaristaie overgegaan. Dit zowel
objectsgewijs als per onderdeel van een straatwand. De bebouwing aan
weerszijden van de Bloemendaalseweg is in dit kader vrijwel geheel
opgenomen. Dit geldt in mindere mate voor de Kleverlaan, de Julianalaan
en de Zijlweg.
Agrarische bebouwing uit de MlP-periode is in Bloemendaal nauwelijks
aangetroffen. Met betrekking tot de bollenteelt konden twee redelijk
gave bollenschuren worden geïnventariseerd. De overige agrarische
bebouwing is in aanleg steeds ouder dan 1850.
Bij de inventarisatie is een globaal typologisch onderscheid gemaakt
tussen villa, landhuis en buitenhuis. Met uitzondering van overwegend
op landelijke voorbeelden geïnspireerde woonhuisbouw - het in
hoofdstuk 6 genoemde boerderijachtige type met laagkomende vaak
rieten kap - wordt vrijwel steeds gesproken van villa. Omvangrijke, als
hoofdgebouw van een buitenplaats fungerende woonhuizen, worden
buitenhuis genoemd.
De MlP-inventarisatie onderscheidt objecten, complexen en gebieden
met bijzondere waarden (zie 8). De MlP-methodiek kan worden
nagelezen in de twee RDMZ-publicaties: Handleiding inventarisatie jongere
bouwkunst en stedebouw en Stedebouwkundige ontwikkelingen zoals vermeld in
de lijst van geraadpleegde werken.
De geïnventariseerde objecten en complexen zijn per Ml P-deelgebied
(Duinlustpark, Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Vogelenzang)
alfabetisch op straatnaam geordend.

45

46

Geraadpleegde werken
Albers, L.H., Landgoederen van Zuid-Kennemerland. Inventarisatie en
beschrijving van cultuurhistorische aspecten van de tuinen, parken en
bossen. Rapport, in opdracht van de Stichting Nationale
Contactcommissie
Monumentenbescherming. Amsterdam 1984.
Don, P., Kunstreisboek Noord-Holland, Zeist 1987.
Emmerik, L.J. van, Bloemendaal in oude ansichten, Zaltbommel 1989.
Kamp, A. van, Vaarwel Blauwe Tram. De laatste jaren van het N.Z.H.
trambedrijf, Heiloo 1989.
Haan, Jannes de, Villaparken in Nederland. Een onderzoek aan de hand
van het villapark Duin en Daal te Bloemendaal 1897-1940, Haarlem 1986.
Horst, Hans van der, Kareool. Ondergang ondergang van een monument,
Bussum 1980.
Hoekstra, Pier, Bloemendaal, proeve ener streekgeschiedenis,
Wormerveer 1947. (Academisch proefschrift Amsterdam).
Landschapsonderzoek Noord-Holland, deel Zuid-Kennemerland,
uitgevoerd door Buro Maas te Zeist, in opdracht van en in samenwerking
met de Provinciale Planologische Dienst van Noord-Holland, 1984.
Leliman, J.H.W. & Sluyterman, K., Het Moderne Landhuis in Nederland,
's-Gravenhage 1916.
Monumenten Inventarisatie Project (MIP), Handleiding inventarisatie
jongere bouwkunst en stedebouw (1850-1940), Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, Zeist 1987.
Nierhoff, A.M.G., Bloemendaal lanen en wegen, Bloemendaal 1963.
Oldenburger-Ebbers, C , Tuinengids van Nederland, bezoekersgids en
vademecum voor tuinen en tuinarchitectuur in Nederland,
Rotterdam 1989.
Post, Wim, Hartenlust. Een historisch onderzoek naar de ontwikkeling
van buitenplaats tot woon- en winkelcentrum in Bloemendaal,
Haarlem, 1988.
Provinciale monumenten Noord-Holland, Concept-register Bloemendaal,
deel 1: Bloemendaal/Duinlustpark, Provinciaal Bestuur van
Noord-Holland, Haarlem 1990.
Sliggers, B., Bloemendaal 350 jaar kerk en dorp, Haarlem 1986.
Stadspark en buitenplaats, Wonen-TA/BK, 9/10-77.
Stedebouwkundige ontwikkelingen (1850-1940), Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, Zeist 1987.

47

Venema-Wildeboer, C C , Van buitenplaats tot forensengemeente; de
ruimtelijke ontwikkelingen van Bloemendaal tussen 1870 en 1940,
doctoraalscriptie vakgroep
historische geografie, Amsterdam 1982.
Venema-Wildeboer, C C , 'De wijk Duin en Daal in Bloemendaal. Van
buitenplaats tot Villapark', Historische Geografie in Meervoud, Utrecht
1984, pp. 175-185.
Verwey, Alice, Bloemendaal in beeld, Bloemendaal 1988.

Tabellen
Tabel 1
Aantal inwoners van de gemeente Bloemendaal tussen 1850 en 1940
per tien jaar. Gegevens inclusief Provinciaal Ziekenhuis.
(Op 31/12 van elk jaar).

jaar

aantal

1851
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1989

2316
2447
3559
4030
4709
5717
7946
10204
14086
17077
17412

mannen

vrouwen

2254
2612
3394
4180
5539

2455
3105
4552
6024
8547

De gegevens over 1989 werden ontleend aan: Jaarboek voor de provincie
Noord-Holland, 1990. De gegevens voor de overige jaren: Databank
bevolkingsgegevens, Instituut voor Sociale geografie, Universiteit van
Amsterdam.

Tabel 2

Uit de voorgaande gevens kan de toename van de bevolking in de
gemeente Bloemendaal alsvolgt worden geschematiseerd:
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jaar

aantal

toename

1851
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1989

2316
2447
3559
4030
4709
5717
7946
10204
14086
17077
17412

131
1112
471
679
1008
2229
2258
3882
2991
335
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1. MlP-inventarisatiegebieden Noord-Hoiland
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2. Gemeente Bloemendaal 1854.

54

3. Gemeente Bloemendaal 1865.
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5. Gemeente Bloemendaal 1941.
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7. MlP-deelgebieden, woningbouw na 1945, grenswijziging 1927.
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8. Bodem en grondgebruik.
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9. Infrastructuur.
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10. Stedebouwfcundige typologie
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11c Stratenplan.
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11d Stratenplan.
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Register
Duinlustpark
001
Alberdinck Thijmlaan
001A
Alberdinck Thijmlaan 2-6
001B
Alberdinck Thijmlaan 8-14
001C
Alberdinck Thijmlaan 16-18
001D
Alberdinck Thijmlaan 20-46
001E
Alberdinck Thijmlaan 48; 50
001F
Alberdinck Thijmlaan 17; 19
001G
Alberdinck Thijmlaan 21-43
001H
Alberdinck Thijmlaan 45-63
002
Bergweg 60
002A
Bergweg 60
002B
Bergweg 60
002C
Bergweg 60
002D
Bergweg 60
003
Brederodelaan 10; 38-62
003A
Brederodelaan 10
003B
Brederodelaan 38
003C
Brederodelaan 40
003D
Brederodelaan 42-44
003E
Brederodelaan 46
003F
Brederodelaan 50; 50
003G
Brederodelaan 52
O03H
Brederodelaan 54
003I
Brederodelaan 56
003J
Brederodelaan 60
003K
Brederodelaan 62
003L
Brederodelaan
O03M
Brederodelaan
003N
Brederodelaan
003O
Velserenderlaan 1
004
Brederodelaan 57-75
004A
Brederodelaan 57-75
004B
Brederodelaan 77
Duinlustparkweg 3-23
004C
004D
van Ewijckweg 8; 10
005
Duinlustparkweg 2-34
005A
Duinlustparkweg 2
005B
Duinlustparkweg 4; 6; 8
005C
Duinlustparkweg 10-28
OO5D
Duinlustparkweg 30; 32
005E
Duinlustparkweg 34
006
Duinlustparkweg 27
007
Duinlustparkweg 31; 33
008
Duinlustparkweg 46
009
Duinweg 41
010
Pinellaan 7
Pinellaan 10; 12
011
012
Pinellaan 15
013
Schroeder v.d. Kolkweg 2-14
014
C. Schultzlaan 53-67
015
Johan Verhulstweg 15-37
016
Johan Verhulstweg 72
017
Johan Verhulstweg 66
018
Johan Verhulstweg 70

69

fFITI

Woningbouwcomplex
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen
Begraafplaats
Portierswoning
Aula
Grafkelder
Familiegraf
Psych.lnrichting
Kantoor
Dienstwoning
Dienstwoning
Paviljoen
School
Kantoor
Kerk
Psych.lnrichting
Woonhuis
Dienstwoning
Kantoor
Paviljoen
Waterpomp
Zusterhuis
Paviljoen
Woningbouwcomplex
Dubbele woonhuizen
Paviljoen
Dubbele woonhuizen
Dubbel woonhuis
Woningbouwcomplex
Woonhuis
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen
Landhuis
Dubbele villa
Villa
Woonhuis
Villa
Dubbel woonhuis
Villa
Woningen
Woningen
Woningen
Villa
Villa
Villa

3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755

019
020

Vinkenbaan 33
Vinkenbaan 54

Bloemendaal
Arnoldlaan 1
Arnoldlaan 3; 5
Arnoldlaan 7
Arnoldlaan 9
Huygens Backerlaan 1
Huygens Backerlaan 2
Bispincklaan 1
Bispincklaan 19
Bleekerspad 1
Bleekerspad 1; 3
Bleekerspad 5; 7
Bloemendaalseweg 9; 11;
13; 15
Bloemendaalseweg 41
033
034
Bloemendaalseweg 43-105
Bloemendaalseweg 62; 64
035
Bloemendaalseweg 68
036
037
Bloemendaalseweg 86
Bloemendaalseweg 140
038
Bloemendaalseweg 141
039
Bloemendaalseweg 142
040
041
Bloemendaalseweg 150
Bloemendaalseweg 151-157
042
Bloemendaalseweg 154
043
044
Bloemendaalseweg 163
Bloemendaalseweg 165
045
046
Bloemendaalseweg 169
047
Bloemendaalseweg 177
Borskilaan;
048
van Valkenburghlaan
049
Bos en Duinlaan
Bos en Duinlaan 1-7
049A
049B
Bos en Duinlaan 9; 9
Bos en Duinplein 6; 8; 10; 12
049C
Sterreboslaan
049D
Bos en Duinlaan 2
050
Boslaan 7-17; 19-29; 31^*1
051
052
Boslaan 26
053
Brederodelaan
054
Brederodelaan 84
055
Brederodelaan 86
056
Brederodelaan 145
057
Brederodelaan 145
058
Brederodelaan 135
059
Brederodelaan 141
Brederodelaan 145
060
061
Busken Huetlaan 1
062
Busken Huetlaan 8; 10; 12
Busken Huetlaan 14
063
Busken Huetlaan 14
063A
063B
Busken Huetlaan 14
Busken Huetlaan 14
063C
064
Dennenweg 14
065
Dennenweg 16

021
022
023
024
025
026
027
028
029
188
031
032

70

finni

Villa
Villa

3756
3757

Villa
Dubbele Villa
Villa
Villa
Woonhuis
Villa
Basisschool
Kantoorgebouw
Schoorsteen
Woningen
Woningen
Herenhuizen

3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769

Postkantoor
Winkelwoonhuizen
Winkelwoonhuis
Winkelwoonhuis
Dubbele villa
Villa
Hotel-Cafe-Restaurant
Woonhuis
Villa
Herenhuizen
Woonhuis
Kantoor
Villa
Kantoor
Bollenschuur
Dubbele woonhuizen

3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785

Woningbouwcomplex
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen
Woongebouw
Woningen
Woongebouw
Dierenverblijf
Villa
Villa
Herdenkingsbank
Tuinkoepel
Psych.lnrichting
Woonhuis
Landhuis
Villa
Driedubbele villa
Landgoed
Buitenhuis
Koetshuis
Woonhuis
Basisschool
Begraafplaatskapel

3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795

37%
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809

066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
0%

097
098
099
100
101
102
103
104
105

Donkerelaan 4; 4
Donkerelaan 6
Donkerelaan 18
Donkerelaan 20
Donkerelaan 22; 24
Duinwijckweg 1
Duinwijckweg 3
Duinwijckweg 5
Duinwijckweg 7
Duinwijckweg 9
Essenlaan 10
De Genestetlaan 1
De Genestetweg 2
De Genestetweg 3
D e Genestetweg 10
De Genestetweg 12
De Genestetweg 18-30
Hartenlustlaan 1
Hartenlustlaan 1
Hartenlustlaan 12
Hartenlustlaan 13
Hartenlustlaan 14
Hartenlustlaan 18
Heuvelweg 3
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
Hoge Duin en Daalseweg
lepenlaan 1
lepenlaan 2

106
107
108
109
110
111
112
113
114

lepenlaan 19; 2 1 ; 23
lepenlaan 57
lepenlaan 59
lepenlaan 121; 121
Karmelweg 2; 4
Kennemerweg 10
Kerkplein 1
Kerkplein 3; 4
Kerkplein 5; 5

115
116
117
118
119

Kerkplein 6; 87
Kerkplein 12; 13
Kerkplein 26
Kinheimweg 39; 41
Kinheimweg 43; 45; 47; 49

O96A
096B
096C
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6
10
17
19
11
21
21
21
21
23
24
31
40
48
50
53

Villa
Woonhuis
Dienstwoning
Gemeenschapsgebouw
Woningen
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Hoofdkantoor P.W.N.
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Herenhuizen
Pension
Landhuis
Villa
Villa
Villa
Villa
Woonhuis
Uitzichttoren
Woonhuis
Villa
Villa
Landhuis
Waterleid ingbed rijf
Machinegebouw
Opslaggebouw
Dienstwoning
Landhuis
Landhuis
Villa
Villa
Woonhuis
Woongebouw
Villa
Toegang Kinheimpark
Kantoor met
boven won ing
Woningen
Villa
Villa
Baanwachterswon i ngen
Dubbele villa
Dubbel woonhuis
Pastorie
Woningen
Dubbele garage
metbovenwon i ngen
Woningen
Winkelwoonhuis
Kantoor
Woningen
Woningen

3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865

120
121
122
123
124
125
126
127

Kinheimweg 51; 53
Kleverlaan 17; 19
Kleverlaan 21; 23; 25; 27
Kleverlaan 33-43
Korte Kleverlaan 3
Korte Kleverlaan 16; 18
Korte Kleverlaan 20; 24
Korte Kleverlaan 89;91; 93

128
129
130
131
132
183
133
184

Koepellaan 2
Koepel laan 4; 4
Koepel laan 6
Koninginneweg 2
Koninginneduinweg 4
Koninginneduinweg 6
Koninginneduinweg 7; 7
Koninginneduinweg 13;
17; 19
Korte Parkweg 1; 1
Krullenlaan 3
Krullenlaan 12
Krullenlaan 15
Krullenlaan 19
Krullenlaan 23
Krullenlaan 25
Lage Duin en Daalseweg
Lage Duin en Daalseweg
1; 3; 5
Lage Duin en Daalseweg 5
Lage Duin en Daalseweg
7; 9
Lage Duin en Daalseweg 17
Lage Duin en Daalseweg 29
Lage Duin en Daalseweg 31
Lage Duin en Daalseweg 31
Mesdaglaan 2
Midden Duin en
Daalseweg 1
Midden Duin en
Daalseweg 4
Midden Duin en
Daalseweg 9
Midden Duin en
Daalseweg 12
Midden Duin en
Daalseweg 14
Midden Duin en
Daalseweg 16
Midden Duin en
Daalseweg 18
Midden Duin en
Daalseweg 20
Midden Duin en
Daalseweg 23
Midden Duin en
Daalseweg 25; 27

185
134
135
136
137
138
139
186
140
141
142
187
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

72

Woningen
Dubbel woonhuis
Woningen
Etagewoningen
Kerkgebouw
Woonhuis
Wi n kelwoon h u izen
Timmermanswerkplaats
met twee bovenwoningen
Tehuis
Villa
Villa
Villa
Landhuis
Landhuis
Villa
Appartementenhotel

3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873

3874
3875
3876
3877
3878
3929
3879
3930

Villa
Woonhuis
Woonhuis
Villa
Woonhuis
Landhuis
Landhuis
Cedenkbank
Woningen

3931
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3932
3886

Dubbel woonhuis
Dubbel woonhuis

3887
3888

Basisschool
Villa
Woonhuis
Chalet
Landhuis
Woonhuis

3933
3889
3890
3891
3892
3893

Villa

3894

Villa

3895

Villa

38%

Villa

3897

Villa

3898

Woonhuis

3899

Villa

3900

Villa

3901

Dubbel woonhuis

3902

157
158
189
190
191
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
192
193
194
195
1%
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

73

Midden Duin en
Daalseweg 29
Mol laan 1
Mollaan 3
Mollaan 5
Mollaan 7
Noorder Stationsweg 2
Noorder Stationsweg 4
Noorder Stationsweg 6
Noorder Stationsweg 8
Noorder Stationsweg 10
Noorder Stationsweg 12; 14
Noorder Stationsweg 13
Noorder Stationsweg 15;
17; 19
Noorder Stationsweg 16
Noorder Stationsweg 18; 20
Noorder Stationsweg 21; 23
Noorder Stationsweg 22
Parkweg 1
Parkweg 5
Parkweg 9
Parkweg 9
Parkweg 10
Parkweg 12
Parkweg 14
Parkweg 16
Parkweg 17
Parkweg 18 18
Parkweg 18A
Jozef Israelsweg 5
Platanenlaan 1-39
Popellaan 1
Potgieterweg 3
Potgieterweg 3; 5
Potgieterweg 4
Potgieterweg 6
Potgieterweg 7
Potgieterweg 15
Potgieterweg 17; 19
Rijperweg 1
Rijperweg 2
Rijperweg 4; 6
Rijperweg 5
Rijperweg 9
Rijperweg 10
Rijperweg 11
Rijperweg 12; 12
Rijperweg 13
Rijperweg 15
Rijperweg 16
Rustenburgerlaan 18
Rustenburgerlaan 20-26
Rustenburgerlaan 21-29
Saxenburgerweg 1
Saxenburgerweg 3
Saxenburgerweg 5
Saxenburgerweg 5:5

Villa

39l«

Landhuis
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Dubbele Villa
Villa
Woningen

3904
3935
3936
3937
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912

Villa
Dubbele Villa
Dubbele Villa
Villa
Villa
Woonhuis
Villa
Woonhuis
Villa
Villa
Villa
Kantoor
Villa
Villa
Woonhuis
Villa
Woningen
Vrij Katholieke Kerk
Villa
Villa
Kerk
Villa
Villa
Villa
Villas
Villa
Villa
Dubbele villa
Woonhuis
Villa
Verpleeghuis
Woonhuis
Villa
Landhuis
Villa
Wooohuis
Woonhuis
Woonhuizen
Woonhuizen
Landhuis
Villa
Villa
Woonhuis

3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

Saxenburgerweg 7
Stoelshofje 1-10
J.P. Thijsselaan 2
J.P. Thijsselaan 3
Dr. J.P. Thijsselaan 4
Verlengde Koepellaan 1-9; 9
Verlengde Koepellaan 2; 4; 6
Prof. van Vlotenweg 2-18
Prof. van Vlotenweg 1-9; 9
Vijverweg 6
Vijverweg 8
Vijverweg 18
Vijverweg 27
Vijverweg 31
Zomerzorgerlaan 1
Zomerzorgerlaan 4
Zomerzorgerlaan 6
Zomerzorglaan 9; 11
Zomerzorglaan 13; 15
Zomerzorglaan 17
Zuider Stationsweg 2
Zuider Stationsweg 4
Zuider Stationsweg 6
Zuider Stationsweg 9; 11; 13
Zuider Stationsweg 16; 16
Zuider Stationsweg 18

Overveen
245
Bloemendaalseweg 160

74

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

Bloemendaalse weg 162
Bloemendaalseweg 164
Bloemendaalseweg 170
Bloemendaalseweg 174
Bloemendaalseweg 176
Bloemendaalseweg 178; 180
Bloemendaalseweg 182; 184
Bloemendaalseweg 187
Bloemendaalseweg 188
Bloemendaalseweg 190
Bloemendaalseweg 194-198
Bloemendaalseweg 195-203
Bloemendaalseweg 238; 236
Bloemendaalseweg 240
Bloemendaalseweg 244
Bloemendaalseweg 250, 250
Bloemendaalseweg 283, 285

263
264
265
266

Bloemendaalseweg 287
Bloemendaalseweg 293
Bloemendaalseweg 295-299
Bloemendaalseweg 301, 303

267
268
269
269A
269B

Bloemendaalseweg 305-309
Bloemendaalseweg 313-341
Brouwerskolkweg 2
Brouwerskolkweg 2
Brouwerskolkweg 2

Villa
Woningen
Villa
Villa
Villa
Woningen
Woningen
Woonhuizen
Woningen
Villa
Villa
Kantoor
Woonhuis
Mavo
Tuinmanswoning
Woonhuis
Villa
Dubbele Villa
Dubbele Villa
Stalhouderij
Villa
Villa
Villa
Woningen
Villa
Spoorwegstation

3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990

Garage en dienstwoning
Woonhuis
onbekend
Villa
Villa
Villa
Dubbele villa
Dubbele villa
Appartementengebouw
Villa
Villa
Woningen en kantoren.
Herenhuizen
onbekend
Supermarkt
Appartementengebouw
Dubbel woonhuis
Dubbele arbeiderswoning
Marine Hospitaal
Herenhuis
Herenhuizen
Winkelwoonhuis,
herenhuis
Appartementengebouw
Woningen, winkels
Gemeentewerf
Hoofdkantoor
Gemeentewerf

3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017

269C
270
271
272
273
275
275A
275B
275C
276
276A
276B
276C
276D
276E
276F
276G
276H
274
277
277A
277B
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
302A
302B
302C
303
304
305
306
307
308
309
309A

75

Brouwerskolkweg 4-10
Brouwerskolkweg 4
Brouwerskolkweg 5
Cearalaan 223
Duinlustweg 4; 6; 8
Duinlustweg 16
Duinlustweg 16
Duinlustweg 10
Duinlustweg 10
Duinlustweg 24-46
Duinlustweg 24
Duinlustweg 26
Duinlustweg 28
Duinlustweg 30
Duinlustweg 36
Duinlustweg 38
Duinlustweg 44; 46
Westerduinweg 7, 9
Duinvlietspad 4
Elswoutslaan 20
Elswoutslaan 20
Elswoutslaan 22
Elswoutlaan 24
Prins Hendriklaan 146-152
Prins Hendriklaan 162-168
Ter Hoffsteedeweg 2
Ter Hoffsteedeweg 3
Ter Hoffsteedeweg 4
Ter Hoffsteedeweg 5
Ter Hoffsteedeweg 6
Ter Hoffsteedeweg 7
Ter Hoffsteedeweg 9
Ter Hoffsteedeweg 11; 13
Ter Hoffsteedeweg 15
Ter Hoffsteedeweg 19
Ter Hoffsteedeweg 23
Ter Hoffsteedeweg 30; 32
Julianalaan 21, 23; 25, 27
Julianalaan 51
Julianalaan 128-132
Julianalaan 134
Julianalaan 170
Korte Zijl weg 5
Korte Zijlweg 7
Korte Zijlweg 9
Korte Zijlweg 9
Korte Zijlweg 12
Korte Zijlweg 12
Korte Zijlweg 14
Korte Zijlweg 12
Korte Zijlweg 17
Kweekduinweg 1; 3
Kweekduinweg 8
Kweekduinweg 9
Kweekduinweg 12
Kweekduinweg 14
Prins Mauritsplein
Prins Mauritsplein 1-28

Rifn

onbekend
Verkeersbrug
onbekend
Villa
Woningen
onbekend
Sportschool
Woonhuis
Blokhut
Landgoed
Woonhuis
Portierswoning
Filmmuseum
Filmarchief
Villa
Opslag
Woningen
Dienstwoning; woning
onbekend
Landgoed
Landbouwschool
Conferentieruimte
Modelboerderij
Woningen
Woningen
Villa
Woonhuis
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Dubbel woonhuis
Dubbele woonhuizen
Villa
Woningen
Woonhuis
Woningen
onbekend
Pastorie
Kantoor
Muziekschool
onbekend
Buitenhuis
Woonhuis
Oranjerie
Stalgebouw
Dubbele villa
Landhuis
onbekend
Villa
Villa
onbekend
Woningen

4018
4019
4020
4021
4022
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4023
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075

309B
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
333A
333B
333C
333D
333E
333F
333C
334
335
336
337
338
339

Recivelaan 2-8; 10-28; 30-36
Militairenweg 1; 3
Militairenweg 2
Militairenweg 2
Militairenweg 9
Militairenweg 16
Oranje Nassau laan 146-164
Lonbar Petrilaan 5
Lonbar Petrilaan 7
Lonbar Petrilaan 8
Lonbar Petrilaan 18
Ruysdaelweg 1
Ruysdaelweg 4
Ruysdaelweg 9
Ruysdaelweg 12
Ruysdaelweg 14
Spoorlaan 11
Adriaan Stoopplein 2, 4; 3, 5
Adriaan Stoopplein 7
Adriaan Stoopplein 10
Adriaan Stoopplein 20; 19
Tetterodeweg 2
Tetterodeweg 5
Tetterodeweg 14
Tetterodeweg 23; 25; 27; 31
Tetterodeweg 23
Tetterodeweg 25
Tetterodeweg 27
Tetterodeweg 31
Tetterodeweg
Tetterodeweg
Zeeweg 15, 17
Zijl weg 2
Zijlweg 3; 5
Zijlweg 13
Zijlweg 17
Zijlweg 18; 18
Willem de Zwijgerlaan 120

Aerdenhout
340
Aerdenhoutsduinweg 1
341
Aerdenhoutsduinweg 2; 4
342
Aerdenhoutsduinweg 5
343
Aerdenhoutsduinweg 22
344
Aerdenhoutsduinweg 23
Aerdenhoutsduinweg 24
345
346
Aerdenhoutsduinweg 13
347
Van Alphenlaan 5
348
Van Alphenlaan 6
349
Van Alphenlaan 10
350
Marius Bauerlaan 5
Marius Bauerlaan 9
351
352
Marius Bauerlaan 11
Marius Bauerlaan 13
353
354
Marius Bauerlaan 15
Nicolaas Beetslaan 4; 6
355
Nicolaas Beetslaan 8
356
357
Bellamylaan 7

76

Woningen
Dubbel landhuis
Landhuis
Villa
Villa
Villa
Woningen
Landhuis
Landhuis
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Landhuis
Woningen
Lyceum
Zwembad
Kantoor; woonhuis
Spoorwegstation
onbekend
Dienstwoning
Waterwincomplex
Watertoren
Laboratorium
Tekenkamer
Dienstwoning
Voorfiltergebouw
onbekend
Dubbele dienstwoning
Appartementengebouw
Woonhuis, woonhuis
Woonhuis
Kantoor
Cafe-Billard
Basisschool

4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
40%
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113

Kantoor
Villa
Postkantoor
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
onbekend
Villa
Villa
onbekend
Villa
Villa
Dubbel woonhuis
Notariskantoor
Landhuis

4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131

358
489
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
394
395
3%
397
398
399
400
401
402
391
392
393
403
404
405
406
407
408
412
409
410
411
413
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Bentveldsweg 101
Bentveldsweg 104
Bentveldsweg 105
Bentveldsweg 116-134
Bentveldsweg 136
Bentveldsweg 142
Bentveldsweg 150
Bentveldsduinweg 1, 1A
Bentveldsduinweg 2
Bentveldsduinweg 22
Bentveldsduinweg 146
Bentveldsduinweg 148
Teding van Berkhoutlaan 2
Boeken rodeweg 4
Boekenrodeweg 6
Boekenrodeweg 7
Boekerodeweg 62
Mr. Enschedeweg;
Catslaan 23
Mr. Enschedeweg 5
Mr. Enschedeweg 8
Mr. Enschedeweg 12
Mr. Enschedeweg 15
Oranjelaan 2; 2
Van Haemstedelaan 15; 17
Koeduinweg 2
Koeduinweg 5
Koeduinweg 11
Koeduinweg 12
Koekoeksweg 1
Koekoeksweg 2
Langelaan 1
Langelaan 3
Langelaan 7; 9
Langelaan 11
Leeuwerikenlaan 2
Leeuwerikenlaan 9
Leeuwerikenlaan 10
Leeuwerikenlaan 11
Leeuweriken laan 12
Leeuwerikenlaan 14
Leeuweriken laan 16
Leeuwerikenlaan 17
Leeuwerikenlaan 18
Van Lennepweg 2
Van Lennepweg 12
Van Lennepweg 14
Van Lennepweg 20
Oscar Mendliklaan 1
Oscar Mendliklaan 3
Oscar Mendliklaan 5; 7
Merellaan 1
Merellaan 30; 32
Nachtegalenlaan 12
Nachtegalen laan 15
Oosterduinweg 254
Oosterduinweg 265
Oosterduinweg 256; 258

mwKnÊ

Landhuis
Landhuis
Villa
Woningbouwcomplex
Woonhuis
onbekend
Villa
Villa
Landhuis
Basisschool
Villa
Woonhuis
Basisschool
Villa
Villa
Landhuis
Kantoor
Dubbel woonhuis

4132
8017
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148

Landhuis
Landhuis
Villa
Villa
Dubbel landhuis
Dubbel landhuis
Villa
Buitenhuis
Villa
Villa
Villa
Villa
Woonhuis
Woonhuis
Dubbele villa
Villa
Landhuis
Landhuis
Landhuis
Landhuis
Landhuis
Landhuis
Landhuis
Landhuis
Landhuis
Basisschool
Villa
Woonhuis
Woonhuis
onbekend
Pakhuis
Kerk met woning
Woonhuis
Dubbele villa
Landhuis
Landhuis
Villa
Woonhuis
Dubbel woonhuis

4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4165
4166
4167
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4186
4183
4184
4185
4187

414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
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Oosterduinweg 260
Schulpweg 5
Schulpweg 8; 8
Schulpweg 12
Schulpweg 14
Schulpweg 28
Slingerweg 2
Slingerweg 6
Sparrenlaan;
Bentveldsweg 2; 108
Sparrenlaan 6
Sparrenlaan 9; 9
Juliana van Stolberglaan
5 t/m 23
Juliana van Stolberglaan 10
Juliana van Stolberglaan 12
Juliana van Stolberglaan 25
Juliana van Stolberglaan 25
Burgemeester den
Texlaan 15
Burgemeester den
Texlaan 17
Burgemeester den
Texlaan 34
Burgemeester den
Texlaan 40
Burgemeester den
Texlaan 62
Burgemeester den
Texlaan 64
Tollenslaan 6
Tollenslaan 9
Tollenslaan 10
Tollenslaan 14; 16
Vogelenzangseweg 85
Zandvoorterweg 12; 14
Zandvoorterweg 17; 19
Zandvoorterweg 21; 23
Zandvoorterweg 25
Zandvoorterweg 27; 29
Zandvoorterweg 48
Zandvoorterweg 57
Zandvoorterweg 57
Zandvoorterweg 58
Zandvoorterweg 59
Zandvoorterweg 60
Zandvoorterweg 63
Zandvoorterweg 67
Zonnebloem laan 33
Zonnebloemlaan 46
Zuid laan 5
Zwaluwen laan 1
Zwarteweg 2
Zwarteweg 4
Zwarteweg 5
Zwarteweg 12
Zwarteweg 144

Villa
Landhuis
Villa
Villa
Villa
Landhuis
Villa
Appartementsgebouw
Woningen

4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
41%

onbekend
Parochiekerk
Woningen

4197
4198
4199

onbekend
Villa
Basisschool
Landhuis
Landhuis

4200
4201
4202
4203
4204

Landhuis

4205

Landhuis

4206

Woonhuis

4207

Villa

4208

Landhuis

4209

Woonhuis
Villa
Landhuis
Dubbel landhuis
Villa
Dubbel landhuis
Dubbel woonhuis
Dubbel woonhuis
Woonhuis
Woningen
Landhuis
Dubbele villa
Villa
Woonhuis
Villa
Villa
Villa
Kantoor
Woonhuis
Transformatorstation
Landhuis
Landhuis
onbekend
Landhuis
Villa
Villa
Woonhuis

4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236

Vogelenzang
463
Bekslaan 9
464
Bekslaan 15
465
Bekslaan 36
466
Bekslaan 30
467
Bekslaan 40
468
Bekslaan 42
469
Kerkweg 1
470
Leidsevaart 34; 36
471
Leidsevaart 54; 56; 58
472
Leidsevaart 116
473
Leyweg II 1
474
Man padslaan 4
475
Manpadslaan 8
476
Oranjekom 60
477
Vogelenzangseweg 5; 7;
9; 11
478
Vogelenzangseweg 12
479
Vogelenzangseweg 25; 27
480
Vogelenzangseweg 29
480A
Vogelenzangseweg 29
480B
Vogelenzangseweg 29; 31
480C
481
482
483
483A
483B
484
485
486
487
487A
487B
487C
488
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Vogelenzangseweg 375
Vogelenzangseweg 37
Vogelenzangseweg 39
Vogelenzangseweg 39
Leyweg II 8
Vogelenzangseweg 41
Vogelenzangseweg 53
Vogelenzangseweg 170
Vogelenzangseweg 302-344
Vogelenzangseweg 302-312
Vogelenzangseweg 314-324
Vogelenzangseweg 326-344
Vogelenzangseweg 398

Klooster
Villa
Landhuis
Villa
Villa
Villa
Rooms-Katholieke kerk
Woonhuis
Woningen
Transformatorstation
Opleid i ngscent ru m
Woonhuis
Renstal
Geen
Villa

4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251

Villa
Landhuis
onbekend
Opleid i ngscent ru m
Opslag/werkgebouw
PWN
Hermitage
Conferentieoord
Woonhuis
Landgoed
Buitenhuis
Woonhuis
Dienstwoning
Tuinmanswoning
Landhuis
Woningbouwcomplex
Woningen
onbekend
onbekend
Bollenschuur

4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
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