
 

WANDELING 
BILTHOVEN CENTRUM 

HOE ZAG HET ER VROEGER UIT? 
Het Online Museum De Bilt presenteert in 
samenwerking met Open Monumentendag een 
wandeling door het winkelgebied van  Bilthoven 
Centrum. Kort na 1900 zetten ondernemende 
Bilthovenaren in het gebied bij het station winkels en 
restaurants neer. Soms was dat middenin de natuur, 
zoals hierboven het kruideniersbedrijf van Marius 
Verkade op de plek waar nu brasserie Olivier 
gevestigd is. In de loop van een eeuw veranderden de 
panden van eigenaar, maar het gebied bleef het 
kloppend hart van Bilthoven.  

In de etalages van een deel van de winkels ziet u op 
posters hoe het er vroeger uitzag. Scan met het 
fototoestel in uw telefoon de QR-codes om meer over 
het verleden te lezen en te zien.  

 

 

Wandel rond in het 
verleden en 

vergelijk de oude 
foto’s met het 

heden. 

Zie hoe veel 
veranderd is, maar 

toch herkenbaar 
blijft. 

Aan de achterkant 
van deze flyer treft 
u een kaartje met 

de looproute. 

Hoeveel posters 
kunt u in de 

etalages vinden? 

 

 

 

 

 

Scan de  

QR-codes 
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U kunt beginnen overal waar u wilt, 

bijvoorbeeld bij Brasserie Olivier op de hoek 

van het Emmaplein en de Nachtegaallaan. U 

scant daar de QR-code. 

U steekt over naar P. Doek en kijkt in de 

etalage of er een poster hangt. Volg de 

winkels naar links en kijk of u een poster 

ziet.  

Als u bij nummer 18 gekeken hebt, steekt u 

het plein over naar de metalen Melchiorzuil. 

Die herinnert aan een geliefde huisarts. Er 

staat ook een  QR-code op het zuiltje.  

Loop verder naar het oosten tot u bij 

Vinkenplein 31 de winkel van Veldhoven 

Interieurs ziet. Ook daar hangt een poster.  

Ga linksaf langs de winkels en zoek naar 

posters. Ga daarmee door tot u bij de hoek 

van de Julianalaan komt. Ga daar rechtsaf.  

Na nummer 40 (Bakkerij Krijger) kunt u nog 

zo’n 20 meter doorlopen. Dan steekt u over 

naar de nummers 61 tot 57, de voormalige 

Rabobank. Let op het verkeer. 

Nu volgt u de winkels aan de noordkant van 

de straat naar links.  

Ter hoogte van de apotheek steekt u over 

naar PK, het voormalig postkantoor waarin 

nu een restaurant is gevestigd. Zoek hier 

naar twee posters.  

Steek de zijstraat over en kijk bij 

banketbakkerij Top. Volg de Julianalaan naar 

het westen en blijf in de etalages kijken. 

Vlak voordat u bij de hoek bent, steekt u 

even over naar het pand waarin tot voor 

kort de Bilthovense Boekhandel gevestigd 

was. Lees de poster. 

Dan gaat u terug naar de kant waar u zojuist 

vandaan bent gekomen. U gaat de hoek om 

en volgt de winkels van het Emmaplein. Na 

honderd meter komt u weer bij de hoek 

waar Brasserie Olivier staat. 


