
Programma Open Monumentendag in Haren en Noordlaren 
 

Zaterdag 11 september 2021 
 

Programma in Haren (vooraf aanmelden via info@oldgo.nl)  
Bij inschrijving de letter van het programma vermelden. 
Per programma kunnen maximaal 15 personen deelnemen.  
 

PROGRAMMA A 
Lang programma ochtend 
Start in Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren 

PROGRAMMA B 
Kort programma ochtend 
Start in Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren 

10.30 uur lezing Jaap Wierenga over de 
bouwstijlen bij villa- en landhuismonumenten in 
het dorp Haren 

10.30 uur lezing Jaap Wierenga over de 
bouwstijlen bij villa- en landhuismonumenten in 
het dorp Haren 

11.15 uur rondleiding in het Julianapark door 
Eppo van Koldam en Jaap Wierenga 

11.10 uur op zoek naar bijzondere kenmerken 
aan de buitenzijde van de dorpskerk te Haren 
onder leiding van Henk Bazuin 

11.45 uur wandeling langs monumenten aan de 
Terborgsteeg, Weg voor de Jagerskampen, 
Rijksstraatweg en Julianalaan onder leiding van 
Jaap Wierenga 

11.45 uur rondleiding in het Julianapark door 
Eppo van Koldam  

12.30 uur op zoek naar bijzondere kenmerken 
aan de buitenzijde van de dorpskerk te Haren 
onder leiding van Henk Bazuin 

12.30 uur einde programma 
Einde bij tramhuisje aan de Rijksstraatweg 
tegen over de Emmalaan 

13.00 uur einde programma  
Einde bij Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren 

 

  

PROGRAMMA C 
Lang programma middag 
Start in Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren 

PROGRAMMA D 
Kort programma middag 
Start in Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren 

13.15 uur lezing Jaap Wierenga over de 
bouwstijlen bij villa- en landhuismonumenten in 
het dorp Haren 

13.15 uur lezing Jaap Wierenga over de 
bouwstijlen bij villa- en landhuismonumenten in 
het dorp Haren 

14.00 uur rondleiding in het Julianapark door 
Eppo van Koldam en Jaap Wierenga 

13.55 uur op zoek naar bijzondere kenmerken 
aan de buitenzijde van de dorpskerk te Haren 
onder leiding van Henk Bazuin 

14.30 uur wandeling langs monumenten aan de 
Terborgsteeg, Weg voor de Jagerskampen, 
Rijksstraatweg en Julianalaan onder leiding van 
Jaap Wierenga 

14.30 uur rondleiding in het Julianapark door 
Eppo van Koldam  

15.15 uur op zoek naar bijzondere kenmerken 
aan de buitenzijde van de dorpskerk te Haren 
onder leiding van Henk Bazuin 

15.15 uur einde programma 
Einde bij tramhuisje aan de Rijksstraatweg 
tegen over de Emmalaan 

15.45 uur einde programma 
Einde bij Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren 

 

  

PROGRAMMA E 
Alleen Julianapark 
Start bij tramhuisje aan de Rijksstraatweg tegen 
over de Emmalaan 

PROGRAMMA F 
Alleen rond de dorpskerk 
Start bij Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren 



15.15 uur rondleiding in het Julianapark door 
Eppo van Koldam  
 

11.45 uur op zoek naar bijzondere kenmerken 
aan de buitenzijde van de dorpskerk te Haren 
onder leiding van Henk Bazuin 

15.45 uur einde programma 
Einde bij tramhuisje aan de Rijksstraatweg 
tegenover de Emmalaan  

12.15 uur einde programma 
Einde bij Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren 

 
Programma in Noordlaren (vooraf aanmelden niet noodzakelijk) 
 
Toepassing van de RIVM-richtlijnen kan leiden tot wachttijd bij dit onderdeel  
 

14.00 uur tot 16.00 uur expositie “Middeleeuws Noordlaren” in de Bartholomeüskerk, Lageweg 8, 
Noordlaren 

15.00 uur korte lezing door Prof. Henny Groenendijk over middeleeuwse vondsten in Noordlaren. 

 
 

Zondag 12 september 2021 
 

Programma in Haren (vooraf aanmelden via info@oldgo.nl)  
 

PROGRAMMA G 
Fietstocht ochtend 
11.00 uur tot 13.00 uur fietstocht langs historische kunstwerken in Haren onder leiding van 
Hermien Noordhoff en Henk Dröge 
Start in het Hendrik de Vriesplantsoen tegenover het politiebureau aan de Vondellaan te Haren. 
Einde aan de Meerweg 247 bij de jachthaven Zuidwesthoek 

PROGRAMMA H 
Fietstocht middag 
14.00 uur tot 16.00 uur fietstocht langs historische kunstwerken in Haren onder leiding van 
Hermien Noordhoff en Henk Bazuin 
Start in het Hendrik de Vriesplantsoen tegenover het politiebureau aan de Vondellaan te Haren. 
Einde aan de Meerweg 247 bij de jachthaven Zuidwesthoek 

Eigen programma 
Het is ook mogelijk de route zelf te fietsen met behulp van het routeboekje. Verkrijgbaar op de 
Kunst- en Cultuurmarkt op 28 augustus 2021  

 

Programma in Noordlaren (vooraf aanmelden niet noodzakelijk) 
 
Toepassing van de RIVM-richtlijnen kan leiden tot wachttijd bij dit onderdeel  
 

11.00 uur tot 16.00 uur expositie “Middeleeuws Noordlaren” in de Bartholomeüskerk, Lageweg 8, 
Noordlaren 

11.30 uur korte lezing door Prof. Henny Groenendijk over middeleeuwse vondsten in Noordlaren. 

14.30 uur korte lezing door Prof. Henny Groenendijk over middeleeuwse vondsten in Noordlaren. 

 
 


