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Activiteit:  Excursie Haarlem - 
 Nieuwe Bavo en Pieter Teylers Huis 
  

Wanneer: Zaterdag 7 mei 2022, 8.30 uur – 18.45 uur 
Locatie: 8.30 uur vertrek bus Kupers, Kelvinstraat 1 Weert, 8.45 uur station Weert 
 
 
 
Het bestuur van de Sectie Monumenten nodigt u uit voor een excursie naar Haarlem. Er 
staan bezoeken met rondleidingen aan de Nieuwe Bavo aan de Leidsevaart en het onlangs 
gerestaureerde Pieter Teylers Huis aan het Spaarne op het programma. Beide gebouwen 
hebben een bijzondere link met Limburg. 
 
Nieuwe Bavo 
Deze majestueuze kathedrale basiliek met zijn groen koperen dak ligt markant langs de 
Leidsevaart in Haarlem. Joseph Cuypers, zoon van Pierre Cuypers, tekende voor het ontwerp in 
eclectische en neo romaanse stijl. De bouw startte in 1895 en werd voltooid in 1930. Het is qua 
grootte de tweede rooms-katholieke kerk na de St.-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.  
De kathedraal heeft begin deze eeuw een omvangrijke restauratie ondergaan. Deze duurde van 
2004 tot en met 2019. De heer Wim Eggenkamp, een van onze gidsen, heeft deze restauratie als 

voorzitter van de stichting Haarlemse 
kathedraal begeleid. De restauratie is 
in 2019 bekroond met de European 
Heritage Award. 
Niet alleen de architect heeft een 
binding met Limburg. Tijdens de 
restauratie heeft Bernadette van 
Hellenberg Hubar, erfgoedspecialiste 
en Cuypers-kenner, uitgebreid 
onderzoek kunnen doen. Het 
daarover verschenen boek “De 
nieuwe Bavo te Haarlem, ad 
orientem” is helaas uitverkocht. 
Hopelijk komt er snel een digitale 
oplossing. 



Teylers Museum en Pieter Teylers Huis 
Het Teylers Museum aan het 
Spaarne heeft de oudste Neder-
landse museumzaal die nog in 
nagenoeg oorspronkelijke staat is. 
Sinds december 2021 is het Pieter 
Teylers Huis ofwel Fundatiehuis 
onderdeel van het Teylers 
Museum. Dit was het woonhuis 
van Pieter Teyler van der Hulst, 
laken- en zijdefabrikant en 
kunstliefhebber. Het museum is 
gesticht met behulp van diens 
collectie en erfenis. Het interieur 
van het woonhuis is grondig onderzocht en gerestaureerd door de Limburgse Rosan Scheres. 
 
Dagindeling 
8:30 u   Vertrek Kupers, Kelvinstraat 1, Weert (parkeren mogelijk)  
8:45 u   Stop station Weert 
11:15 u  Aankomst Nieuwe Bavo, Leidsevaart 146, Haarlem 
11:15 u – 12:30 u Rondleiding Nieuwe Bavo 
12:30 u – 14:00 u Lunch op eigen gelegenheid (plus lopen 30 min) 
14:00 u – 15:30 u Rondleiding Teylers Museum en Pieter Teylers Huis, Spaarne 16, Haarlem 
16:00 u  Vertrek Teylers Museum  
18:30 u  Aankomst station Weert 
18:45 u  Aankomst Kupers Weert 
 
Aanmelding uiterlijk 1 mei 2022 
De kosten bedragen € 20,- voor leden of gezinsleden van de Sectie Monumenten en € 25,- voor 
niet-leden en introducés. Deze excursie wordt tegen een zeer gereduceerde prijs aangeboden i.v.m. 
de beperkte activiteiten in de corona-tijd. Leden van de sectie Monumenten hebben voorrang bij 
intekening boven leden van andere geledingen van het LGOG en introducés. 
 
Het maximaal aantal deelnemers is 48. U kunt zich uitsluitend aanmelden voor deze dagexcursie 
door tijdige betaling van de kosten via overschrijving op het IBAN-nummer NL88 INGB 0007 
811398 t.n.v. LGOG – Sectie Monumenten. Tevens een e-mail met naam (namen) van de 
deelnemers en woonplaats(en) sturen aan dhr. Minis via serve.minis@hotmail.com. Geef daarbij 
aan als u met de trein komt en bij het station Weert op onze bus stapt. Voor inhoudelijke 
informatie kunt u terecht bij mw. Joke Jongeling via joke.jongeling@gmail.com.  
 
Belangrijk! 

 Neem – als u die heeft – uw museumjaarkaart mee. 
 Geef bij inschrijving aan wanneer u opstapt bij station Weert. 

 
Bij vragen neemt u contact op met: 

 Mw. J. Jongeling   tel. 06-21 245 712 
 Dhr. S. Minis, secretaris  tel. 06-39 582 195 


