
Op deze kaart zijn de gebouwen van 
Bernard Buurman aangegeven. 
Rood betekent dat het gebouw een rijks-
monument of gemeentelijk monument is. 
De overige gebouwen zijn groen aange-
geven.
Op de website www.bernardbuurman.nl 
krijg je door op de gebouwen te klikken  
meer informatie die op de website staat.
 Je kunt op elk punt op de kaart beginnen. 
De route die op de kaart staat aangegeven 
is de route van de eerste Buurmanfiet-
stocht die we op 11 september 2021 ge-
fietst hebben. 
Je kunt op de website de route ook down-
loaden op je mobiel via Google Maps.

De Leidse architect Bernard Buurman 
(1883-1951) was in de ogen van velen een 
belangrijk architect die in de stijl van 
Nieuwe Zakelijkheid bouwde. Wie kent 
in Leiden niet de Nieuwe Energie, het 
Centraal Israëlitisch Weeshuis, de Meel-
fabriek of de Ambachtsschool aan de 
Haagweg? Allemaal markante en het 
stadsgezicht bepalende gebouwen. En hij 
bouwde ook veel villa’s en verschillende 
sociale woningbouwprojecten.  Buurman 
kan beschouwd worden als toonaange-
vende, eigentijdse, veelzijdige architect 
met tomeloze werkdrift. Genoeg redenen 
om hem beter te leren kennen!
Kijk op www.bernardbuurman.nl voor 
meer informatie. 
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