
De Bilt

IN
EUROPA
Zaterdag 8 september van 10.00 – 16.00 uur
Gemeente De Bilt

Op zaterdag 8 september vindt van 10.00 – 16.00 uur de  
Open Monumentendag plaats in gemeente De Bilt.  
Monumenteneigenaren openen hun deuren en er worden rond-
leidingen gegeven over de geschiedenis van het monument. 
In deze flyer leest u wat er waar te doen is. U bepaalt zelf  
welke monumenten u bezoekt!

LANDELIJK THEMA OPEN MONUMENTENDAG 2018: IN EUROPA 
Op militair gebied vormt De Bilt al van oudsher een belangrijke 
knooppunt in Europa. De voornaamste reden was dat De Bilt 
aan de oude ‘Steenweg’ lag, de belangrijkste verbindingsweg 
tussen ‘Holland’ en de landen die nu Duitsland vormen.  
Er zijn talloze forten en verdedigingswerken gebouwd.  
Een voorbeeld hiervan is Fort Ruigenhoek, onderdeel van de 
Hollandse Waterlinie.

Keizerin Mathilde schonk in het jaar 1113 een stuk grond in het 
Utrechtse Oostbroek aan abt Ludolf van de Sint Laurens abdij. 
Dat gebeurde volgens een bewaard gebleven schenkingsakte  
op 14 maart. Die dag is formeel het begin van de huidige 
gemeente De Bilt. Tijdens Open Monumentendag 2018 maken 
Mathildes hun opwachting.

Volg ons op facebook en twitter: 
 @monumentdebilt |  /openmonumentendebilt

Volg ons op facebook en twitter: 
 @monumentdebilt |  /openmonumentendebilt
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JULIANACOMPLEX VAN DUDOK, JULIANAFLAT EN  
 BOEKHANDEL, BILTHOVEN 

In de periode van de Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog kreeg 
Bilthoven zijn eerste heuse flatgebouw. Dat was de Julianaflat aan de 
Julianalaan, een supermodern gebouw van maar liefst vijf verdiepingen 
en waarachtig een lift. 

Met het Julianacomplex had Bilthoven rond 1960 vanuit het station een 
geweldige nieuwe, moderne entree, waar de inwoners maar wat trots 
op waren. En nog, want het Julianacomplex is ontwerpen door niemand 
minder dan Willem Marinus Dudok (1884-1974). In 2017 is het een 
gemeentelijk monument geworden. Pieter Rings geeft rondleidingen in 
het Julianacomplex om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur en er is een 
tentoonstelling. 

Muziek: zangeres Marie José Tiemstra plus duo Poort en de Jongh op 
gitaar en zang.  

Adres: Julianalaan 1, Bilthoven
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ATELIER “DE KOOI” EN BEELDENTUIN JITS BAKKER, DE BILT

De gemeente De Bilt is trots op het feit dat kunstenaar Jits Bakker  
in de gemeente heeft gewoond. De beelden en schilderijen van Jits 
treffen we in vele Europese landen aan. 

Jits is 5 juni 2014 overleden. Zijn zoon Tibo en goede vriend Karel  
Beesemer doen er alles voor om het huis en het atelier van Jits aan  
de Holle Bilt te behouden. “Iedere erfgenaam van Jits Bakker heeft van 
meet af aan uitdrukkelijk aangegeven dat het in stand houden van de 
kunstcollectie van Jits de wens is. De Stichting Jits Bakker Collectie 
heeft als doel dat te doen”.  Het atelier en de beeldentuin ernaast  
zijn opengesteld. Er zullen rondleidingen worden gegeven.  

Muziek: duo Paul en Dirk, gitaar en zang.
 
Adres: De Holle Bilt 6, De Bilt
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KLOOSTERPARK DE BILT

De ontstaansgeschiedenis van De Bilt is direct verbonden met het  
gebied van de wijk ´Kloosterpark die in 1903 op een deel van de  
voormalige buitenplaats Het Klooster is aangelegd naar een ontwerp 
van tuinarchitect Otto Schultz. Het Benedictijner Vrouwenklooster,  
destijds eigenaar van een groot gedeelte van de gronden van De Bilt, 
heeft tot haar vernietiging in 1585 op deze plek gestaan. In de eeuwen 
daarna ontstond buitenplaats Het Klooster dat eind 19e eeuw op een 
veiling door het Rijk werd aangekocht voor het KNMI. Een deel van 
de gronden werd verkocht voor een nieuwe woonwijk die aan strenge 
eisen moest voldoen. Langs de buurt loopt de eveneens historische 
Biltse Grift.  
 
Abe Postema verzorgt een tweetal rondleidingen door het Kloosterpark 
om 13.00 en 15.00 uur. Startpunt rondleidingen: einde van de fiets- 
tunnel, hoek Emmalaan-Oud Bunnikseweg. 

Adres: Emmalaan  / Oude Bunnikseweg, De Bilt

Kijk voor laatste informatie en aanpassingen ook op de website  
www.monumentendebilt.nl
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NH KERK WESTBROEK

In de NH kerk Westbroek opent burgemeester Sjoerd Potters van 
gemeente De Bilt om 10.00 uur de Open Monumentendag, waarbij u 
van harte welkom bent. 

Tijdens de Open Monumentendag worden er rondleidingen in de 
kerk gegeven door deskundige gidsen, die beginnen om 11.00, 13.00 
en 15.00 uur. Zij vertellen alles over de muurschilderingen en over 
de geschiedenis van dit monument. 

De toren kan onder begeleiding beklommen worden om 12.00 en 
14.00 uur. Er is orgelspel tijdens de officiële opening om 10.00 uur 
en om 11.30 en 14.30 uur.  

Adres: Kerkdijk 12, Westbroek
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MOLEN ‘DE KRAAI’ – WESTBROEKSEMOLENWEG 24,  
 WESTBROEK - FIETSROUTE
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HOLLANDSE WATERLINIE, FORT RUIGENHOEK EN  
 GROEPSSCHUILPLAATSEN, GROENEKAN

Het Fort op de Ruigenhoeksedijk in Groenekan ligt op een onbewoond  
eiland met monumentale bomen en heuvels. Het fort is tussen 1867 
en 1870 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  
Bijzonder zijn de ondergrondse kruitkamers in gebouw C.  
De commandantsruimte en officiersruimten in het bomvrije  
wachtgebouw zijn ingericht anno 1940. Fort Ruigenhoek is geopend 
van 13.00 tot 16.00 uur.  Er worden rondleidingen gegeven.  

Muziek: Boerenkapel De Blaaskinkels.

Adres: Ruigenhoeksedijk tegenover 125, Groenekan
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WEDEROPBOUWBOERDERIJEN – FIETSROUTE
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MOLEN GEESINA – BEZICHTIGING VAN DE MOLEN IS  
 MOGELIJK FIETSROUTE

Muziek: Ton van der Kleij, gitarist, songs uit de jaren ’50 tot nu toe.
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BRANDWEERKAZERNE MAARTENSDIJK

In 1940 werd door de architect Quéré een ontwerp gemaakt voor de 
nieuwe brandweer-kazerne. In verband met bezuinigingen werd het 
ontwerp vele malen gewijzigd. Het tufsteen werd vervangen door 
een andere handvormsteen en de dorpels en neuten werden niet in 
natuursteen maar in metselwerk en hout uitgevoerd. Het gebouw 
doet nog steeds dienst als brandweerkazerne. In de zogenaamde 
slangentoren werden de slangen schoongemaakt en te drogen  
gehangen. Boven op de toren stond een koperen vaas. 

De Historische Vereniging Maartensdijk presenteert zich met oude 
films van Maartensdijk en historisch materiaal. 

Presentatie film: 11.00 uur en 14.00 uur. 
Muziek: Ebbe Rost van Tonningen, virtuoos op de accordeon.

Adres: Koningin Wilhelminaweg 9, Maartensdijk
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LANDGOED EYCKENSTEIN MAARTENSDIJK

Eyckenstein is een prachtig landgoed. Er is een duidelijke Europese 
link met betrekking tot de Engelse landschapstijl tuinen. Hoewel 
Eyckenstein niet in één bouwstijl is gebouwd, kan de stijl in het  
algemeen neoclassicistisch worden genoemd en meer in het  
bijzonder Engels neo - Palladiaans.

De tuin van Eyckenstein is opengesteld en er zullen rondleidingen 
gegeven worden. Er zullen lokale landschapsschilders in de tuin 
zitten om schilderijen te maken.

Adres: Dorpsweg 193, Maartensdijk
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HUIZE GAUDEAMUS – EEN MUZIEKHUIS VOL VERHALEN,  
 BILTHOVEN
Rijksmonument Huize Gaudeamus zet opnieuw haar deuren open 
om de verhalen achter dit karakteristieke muziekhuis hoorbaar en 
zichtbaar te maken. Het muziekhuis is niet alleen internationaal 
vermaard als ontmoetingsplaats voor culturele en muzikale  
verkenningen. Minstens zo indrukwekkend is het verhaal achter  
het huis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook tijdens de  
rondleiding verteld zal worden is het huis drie maanden lang een 
onderduikadres voor Walter Maas. Hij verblijft drie maanden lang 
zonder daglicht in een hok onder het dak. Rondleidingen heel  
de dag door.  

Muziek, Mieke Snoek, harpiste. Klassieke muziek op de Keltische 
harp.

Adres: Gerard Doulaan 21, Bilthoven
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BUNKERS IN BILTHOVEN

Op 14 mei 1940 capituleerden de Nederlandse troepen en begon de 
Duitse Wehrmacht zich in onze gemeente te vestigen. Vanaf 1941 
vestigde de Luftwaffe zich in Bilthoven, in het gebied tussen de  
Rubenslaan en Kees Boekelaan. De commandobunker bevindt zich 
ten noordoosten van het Heidemeertje. Meer dan veertig bunkers 
zijn er gebouwd. 

Op de Gerard Doulaan was de 2e compagnie radiotelegrafie van de 
Nachrichtenabteilung 488 gevestigd. Voor de radiocentrale waren 
een tiental identieke betonnen bunkers gebouwd. Huize Gaudeamus 
was het kantoor van de commandant van de Korpsverbindings- 
afdeling. De bunkers zijn sinds 2000 geïntegreerd opgenomen in 
de villawijk en deels vanaf de Gerard Doulaan zichtbaar. Op het 
terrein van Gerard Doulaan 34 staat geen bunker, maar een huisje 
dat gebruikt is als communicatiecentrum tussen de bunkers. Het is 
mogelijk het huisje vanaf de oprit te bekijken. Bezichtiging binnen is 
niet mogelijk.

Adres: Gerard Doulaan 34, Bilthoven


