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ROUTE 2

Tijdens de zomermaanden van 2012
onthullen de mooiste buitenplaatsen
hun geheimen. Pssst… met verrassende
verhalen, bijzondere evenementen en
wandel- en fietsroutes door de hele
provincie biedt Oneindig Noord-Holland
je een kijkje in ons rijke verleden. Ook na
2012 blijven de verhalen en routes in dit
boekje beschikbaar.
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In dit boekje vind je zes routes langs
buitenplaatsen. Maar er is meer. Kijk op
www.binneninbuitenplaatsen.nl voor tentoonstellingen, exposities, evenementen
en meer wandel- en fietsroutes.

In dit boekje vind je bij alle routes een
QR code. Wanneer je de barcode scant
verschijnen de volledige verhalen van alle
buitenplaatsen langs de route op je mobiele
telefoon. In dit routeboekje staan enkel de
verkorte versies. De uitgebreide routebeschrijvingen zijn via dezelfde QR code te
downloaden. In plaats van de QR code kun
je ook de url intoetsen die per route staat
vermeld.
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www.binneninbuitenplaatsen.nl

Noord-Holland
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ROUTE 4

www.oneindignoordholland.nl

Routes langs
buitenplaatse

ROUTE 1

ROUTE 4

Verlangen naar buiten

Tussen bos en vaart

Alkmaar & Omstreken
Fietsroute: 36,5 km

Haarlem & Omstreken
Fietsroute: 32,5 km

ROUTE 2

ROUTE 5

Van hofstede tot woningbouw

Buitenplaatsen lans de Amstel

Beverwijk & Omstreken
Fietsroute: 35,5 km

Amsterdam & Omstreken
Fietsroute: 26 km

ROUTE 3

ROUTE 6

Door duin en dal

Naar buiten in ’s-Graveland

Bloemendaal / Overveen
Fietsroute: 21 km

's-Graveland
Wandelroute: 17 km

ROUTE 5

2012 is het Jaar van de Historische
Buitenplaats. De Stichting Themajaar
Historische Buitenplaats wil veel meer
mensen in ons land bekend maken met
historische buitenplaatsen en daarmee
aandacht vragen voor het behoud van
dit belangwekkend culturele erfgoed.
Oneindig Noord-Holland sluit daarop aan
en brengt je Binnen in Buitenplaatsen.

ROUTE 6

Oneindig Noord-Holland is een alsmaar
groeiende website met verhalen over het
rijke verleden van Noord-Holland. Het
vertelt de verborgen verhalen achter
gebeurtenissen in de geschiedenis en
verbindt ze met collecties van musea,
archieven en culturele instellingen.
Geschreven verhalen over mensen,
plekken en monumenten, maar ook
beelden, video's en geluidsfragmenten.
Zo slaat Oneindig Noord-Holland een
brug tussen vroeger en nu, en laat het
een breed publiek kennismaken met
het cultureel erfgoed in de provincie.
De verhalen staan op de website
www.oneindignoordholland.nl. Je kunt ze
lezen en erop reageren of zelf verhalen,
beelden, video’s en geluidsfragmenten
toevoegen.
Behalve op de website is Oneindig NoordHolland ook in de werkelijke wereld op
veel manieren aanwezig. Op straat bij
monumenten, op informatieborden in
het landschap, bij exposities en culturele
evenementen, in kranten en op radio
en tv. En langs de routes die overal in
de provincie zijn uitgestippeld. Zo kan
iedereen meedoen met Oneindig NoordHolland.

ROUTE 1



Het verhaal van
Oneindig NoordHolland


Fietsen �Wandelen
langs buitenplaatsen
in Noord-Holland

N

oord-Holland was lange tijd rijk aan buitenplaatsen. De welvaart van de
stedelijke elite gaf vanaf de zestiende eeuw een enorme impuls aan de aanleg
van buitenhuizen, tuinen, parken en bossen. Aanvankelijk was de buitenplaats
het domein van de adel die de gronden op het platteland bezat. De buitenplaatsen
waren de voortzetting van een versterkt huis of een hofstede waarbij het buitenhuis
een combinatie vormde met een productietuin, een boerderij en landerijen, soms zelf
in combinatie met een productiebos. Men bezat ook een huis in de stad, maar de
buitenplaats vormde voor de adel de basis van het bezit. Kinheim ofwel Kennemerland was in Noord-Holland de streek waar de adel van oudsher sterk was vertegenwoordigd. Dit was het gebied waar de meeste buitenplaatsen werden gesticht.

D

e op handel en scheepvaart
gebaseerde welvaart gaf eind
zestiende eeuw een grote
impuls aan de zomerse trek van
stedelingen naar buiten. De eerste
buitenplaatsen ontstonden op goed
bereikbare plekken buiten de stad,
soms zelfs onder de rook van de stad.
Amsterdam was in dit opzicht toonaangevend, maar ook Haarlem en
Alkmaar kenden voorname families
die er een buitenplaats op na hielden.
Amsterdamse kooplieden lieten langs
de Amstel en in de nabijgelegen
drooggelegde Watergraafsmeer hun
buitenplaatsen aanleggen die per
boot of per koets makkelijk waren te

bereiken. Wester-Amstel en Frankendael zijn daar nu nog goede voorbeelden van.
De Vechtstreek was voor Amsterdam goed bereikbaar en ook ’s-Graveland werd na
de veenontginning een aantrekkelijke vestigingsplaats. De rand van het bosrijke
gebied was voor Amsterdam onder handbereik gekomen door de aanleg van de
’s-Gravelandse Vaart. De rijke stedeling zocht op het platteland een ander, met de
stad contrasterend leven. In de zomer zocht hij daar schoonheid in eenvoud, rust en
verdieping. Maar het platteland bood ook een schitterend decor waar de verworven
rijkdom kon worden geëtaleerd in de vorm van gebouwen, tuinen en waterpartijen.
In ’s-Graveland is Trompenburg daarvan het meest sprekende voorbeeld.

M

aar ook de binnenduinrand van Kennemerland bleef voor de stedeling een
aantrekkelijke vestigingsplaats om zijn verlangen naar buiten gestalte te
geven. Zij traden daar in de voetsporen van de adel die in de zestiende
eeuw haar leidende positie had verloren. Met bos en duin in de rug kon worden genoten van weidse vergezichten over het meren- en poldergebied. Het gebied was per
schip goed bereikbaar. Het is voor ons niet goed meer voor te stellen, maar de bewoners van Beeckestijn, hadden een prachtig zicht op het Wijkermeer. Het noordelijker gelegen Beverwijk had een haven aan dit meer. De ruggengraat van Beverwijk
werd gevormd door de Breedstraat, een pronkallee met dubbele bomenrij, waarlangs
de bewoners zich per koets naar hun buitenplaats lieten vervoeren.

H

alverwege de achttiende eeuw trad een
verandering op in de
vorm van de buitenplaatsen.
Onder invloed van Italiaanse
en Franse voorbeelden waren
de tuinen en parken tot die
tijd aangelegd volgens geometrische patronen met zichtassen, rechthoeken en cirkels.
Deze zgn. formele tuinen
waren de heersende mode
gedurende de renaissance en
de baroktijd. Onder invloed van de romantiek kwam daar rond 1750 verandering in.
In plaats van het creëren van een eigen, ideaal universum met een geometrische vormentaal liet men zich inspireren door de onvoorspelbare vormentaal van de natuur.
Men zocht juist aansluiting bij de grillige vormen van de natuur. Dit resulteerde in
de zgn. Engelse landschapsstijl met slingerende paden en afwisselend lage en hoge
beplanting en meanderende waterpartijen, afgewisseld met groene gazons. Soms
werd de landschapsstijl geïntegreerd in bestaande formele tuinen waardoor een
bijzondere mengvorm ontstond. Typerend voor deze periode zijn ook de vele follies
die in de tuinen verrezen: grappige, nutteloze bouwwerken die bedoeld waren om de
bezoeker te verrassen en te vermaken.

D

e achttiende eeuw bracht nog meer verandering. De economische voorspoed
was allang verleden tijd en veel buitenplaatsen raakten in verval. Het ontbrak
domweg aan geld om het buitenleven in stand te houden naast het leven in
de stad. Mensen met kapitaal gingen nog wel rentenieren en vestigden zich definitief buiten. Maar rentenieren is heel wat anders dan spenderen en de glans van
het buitenleven verbleekte snel. Het verval had tot gevolg dat er buitenplaatsen
verdwenen. Van alle buitenplaatsen in de Beemster is er bijvoorbeeld niet een over
gebleven. Deze trend zette in de negentiende eeuw door. Er diende zich geen nieuwe
generatie eigenaren aan en de buitenplaatsen werden aan hun lot overgelaten.

P

as aan het eind van de negentiende eeuw ontstond door de industrialisatie een
nieuwe klasse van welgestelden. Zij verkozen echter nieuwbouw boven de oude
en oncomfortabele bestaande buitenplaatsen. In het Gooi en in de omgeving
van Haarlem verrezen moderne landhuizen naar Engels voorbeeld of in Hollandse
historiserende stijl met een centrale verwarming, warm stromend water en alle
vormen van comfort en omgeven door moderne tuinen met terrassen, een tennisbaan of een zwembad. Landhuizen die eerder gezellig dan statig waren en die ook

tegemoet kwamen aan een modernere leefstijl. Een nieuwe generatie architecten
leefde zich uit op de inspirerende bouwopdrachten. Deze landhuizen waren voor permanente bewoning bedoeld, want de toegenomen mobiliteit maakte het mogelijk om
overdag in de stad te werken en ’s avonds weer aan het gezinsleven buiten deel te
nemen. Naast deze groep waren er nog handelaren die met koloniale waren als thee
en suiker hun rijkdom hadden vergaard. Hun leven in de koloniën had hen gewend
aan ruimte en luxe en terug in het vaderland wilden zij hun leefstijl voortzetten.
In Kennemerland verrezen grote buitenhuizen voor planters en handelaren zoals
Russenduin, tegenwoordig Huize Glory, in Bergen aan Zee.

R

ond dezelfde
tijd vielen oude
buitenplaatsen in
Kennemerland ten prooi
aan projectontwikkelaars. Zij speelden in op
dezelfde oude wens van
de hogere middenklasse
om buiten te wonen.
Ook hier stond Engeland model. De gronden
van de buitenplaatsen
werden opnieuw verkaveld en er verrezen
villawijken die nu nog
steeds tot de meest geliefde woonplaatsen van Noord-Holland worden gerekend.
Het mooiste voorbeeld hiervan is ongetwijfeld het villapark rond de Lage Duin en
Daalseweg in Bloemendaal. De buitenplaatsen die het wel overleefden worden nu
bijna allemaal beschermd door de monumentenstatus. Een aantal is bezit geworden
van natuurorganisaties als Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, maar een groot
deel van de buitenplaatsen is (weer) in privébezit gekomen.

D

De vijf fietsroutes en de wandelroute geven samen een goed beeld van
bijna vijf eeuwen buitenplaatsontwikkeling in Noord-Holland. Zij maken
direct duidelijk waarom de buitenplaatsen zo aantrekkelijk zijn en waarom de buitenplaatsen zo belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van
het landschap in Noord-Holland. Soms grenzen ze direct aan dichtbevolkte
en verstedelijkte gebieden, maar dat maakt ze juist zo aantrekkelijk. Vanuit
de stad fiets je zo het rijke buitenleven in, zoals de oorspronkelijke bewoners
van de buitenplaatsen dat ook beleefden. Weliswaar toen vanuit een kleinere
en minder drukke stad, maar het idee is nog steeds hetzelfde.
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ROUTE 1

Alkmaar en omstreken
9
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BUITENPLAATSEN

1. Huize Voorhout

Fietsroute: 36,5 km
Start: station Alkmaar

2. Villa Batouwe
3. Nijenburg



Ook vanuit Alkmaar trok de
stedelijke elite in de zomer naar
buiten. In Heiloo en Bergen bouwden
ze buitenplaatsen op korte afstand
van de stad. Op de scheiding van
zandgrond en polderland ontstond
door de aanplant van bomen een
nieuw arcadia: het Heilooër Bos en
het Berger Bos. In Bergen zette
de trend ook in de negentiende
en twintigste eeuw door. Rond de
eeuwwisseling begon zich hier een
kunstenaarskolonie te vestigen.
De aanwezigheid van de kunstenaars
werkte als een magneet op de
gegoede burgerij die er moderne
buitenhuizen liet bouwen. De aanleg
van Bergen aan Zee (vanaf 1906)
versterkte deze trend en veranderde
het plattelandsdorpje Bergen in een
vakantieoord.
De verhalen bij deze route kun je
lezen op www.onh.nl/buitens1

4. Landgoed Ter Coulster
5. Schuilenburg
6. Russenduin
7. Het Oude Hof

5

8. Kinheim
9. Kranenburg

2
1

3

4

ALKMAAR
EN OMSTREKEN

ROUTE 1

Verlangen
naar Buiten
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Huize Voorhout

5.

Schuilenburg

Adres: Kennemerstraatweg 2, Alkmaar

Adres: Herenweg 292, Egmond aan den Hoef

Stadsvilla Huize Voorhout werd
in 1906 gebouwd naar ontwerp van de
Hilversumse architect J.W. Hanrath.
In 1939 werd de forse vleugel in
dezelfde stijl aangebouwd. In de
Tweede Wereldoorlog werd het pand
geconfisqueerd door de Duitsers
en was de Ortskommandantur
(hoofdkwartier van de Duitsers in de steden) er gevestigd. Na de bevrijding in
1945 vestigde het Militair Gezag zich in Huize Voorhout die vanuit hier NSB'ers
en collaborateurs opspoorde en berechtte.

Loeff van Herlaer (schout van Egmond en Wimmenum) kocht in 1620,
op de plaats waar nu Schuilenburg staat, een boerenwoning met landerijen. De
boerderij bleef tot ver in de negentiende eeuw functioneren, maar werd wel
steeds aantrekkelijker gemaakt. Van 1890 tot 1905 was Schuilenburg de woon- en
werkplaats van de Amerikaanse schilder Hitchcock. Van 1922 tot 1934 diende de
buitenplaats als vakantiekoloniehuis voor Amsterdamse kinderen (bleekneusjes).

2.

Villa Batouwe

Adres: Wilhelminalaan 28, Alkmaar

Villa Batouwe in de Alkmaarse Hout werd in 1915 gebouwd naar ontwerp
van de Bussumse architect K.P.C de Bazel. Modern voor die tijd was de toepassing
van betonnen vloeren, waarvoor dan ook afzonderlijk vergunning moest worden
aangevraagd.

3.

Nijenburg

Adres: Kennemerstraatweg 278, Heiloo

De families van Egmond van de Nijenburg en Van Foreest lieten rond
1710 het huidige rijksmonument Nijenburg bouwen. Meer dan 300 jaar diende
deze buitenplaats als familiehuis. Inmiddels is het hele landgoed eigendom van
Vereniging Natuurmonumenten (tuin) en Vereniging Hendrick de Keyser (huis en
koetshuis).

4.

Landgoed ter Coulster

Adres: Kennemerstraatweg 434, Heiloo

Het landgoed Ter Coulster kent een
lange geschiedenis. Van een kasteel met
gracht in 1404 is Ter Coulster veranderd
in een buitenplaats met landschappelijk
park. Kasteel en buitenhuis zijn inmiddels
verdwenen. Boerderij Betsy’s Hof uit 1877
staat nu op de fundamenten van het oude
huis.

6.

Russenduin

Adres: Elzenlaan 2, Bergen aan Zee

De villa Russenduin werd in 1916 gebouwd voor de Baarnse theeimporteur
August Janssen. Het kasteelachtige gebouw heeft een veelhoekige toren en een
vierkante uitzichttoren, die door de Duitsers werd verhoogd (circa 1943). Van
1930 tot 1972 diende Russenduin als ‘Bio-vakantieoord’ en beschikte het over een
eigen zwembad.

7.

Het Oude Hof

Adres: Eeuwigelaan 1, Bergen

Deze buitenplaats heeft deel uitgemaakt van de Heerlijkheid Bergen en is in
1642 in opdracht van Studler van Zurck aangelegd. In de negentiende eeuw kwam
werd de Heerlijkheid op een veiling gekocht door Jan Jacob van Reenen (18211883). Hij werd daardoor eigenaar van het Oude Hof, Heer van Bergen en tevens
burgemeester.

8.

Kinheim

Adres: Breelaan 55, Bergen

Het buitenhuis Kinheim is een landhuis dat in opdracht van Jacob Sterken in
1906 werd gebouwd in historiserende stijl door architect Mauve. De gefortuneerde
Sterken liet bovendien in het centrum van Bergen een vervallen boerderij
restaureren en schonk deze aan de gemeente als het historisch museum Het
Sterkenhuis.

9.

Kranenburg

Adres: Hoflaan 26, Bergen

In 1882 liet Jacob van Reenen (1859-1951) Villa Kranenburg bouwen voor
hem en zijn Duitse vrouw Maria Völter. Het echtpaar heeft grote invloed gehad op
de ruimtelijke en sociale ontwikkeling van Bergen door onder andere de stichting
van Bergen aan Zee en de ontwikkeling van het Van Reenenpark. Sinds 1993 is
Museum Kranenburgh in de villa gevestigd.
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ROUTE 2

Beverwijk en omstreken

van Hofstede
tot woningbouw

BUITENPLAATSEN
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1. Akerendam
2. Beyerlust
3. Scheybeek
4. Beeckzangh
5. Duinwijk

Fietsroute: 35,5 km
Start: station Beverwijk

6. Westerhout



8. Slot Assumburg
9. Velserbeek

Aan de oevers van het Wijkermeer
kochten rijke Amsterdammers in
de zeventiende en achttiende eeuw
gronden aan voor de bouw van een
buitenhuis. Holland op zijn smalst
was een aantrekkelijk duingebied.
Het was per boot gemakkelijk te
bereiken en het bood een weids
uitzicht over het vlakke Hollandse
landschap van polders en meren.
De duinen boden ruimte voor
ontspanning in de vorm van wandelen,
paardrijden en jagen. Het gebied
kende van oudsher talrijke versterkte
huizen en hofstedes die in verval
waren geraakt. In hun plaats werden
tientallen buitenplaatsen aangelegd,
omgeven door fraaie tuinen.
De meeste daarvan hebben in de loop
van de negentiende en de twintigste
eeuw op hun beurt weer plaats
gemaakt voor woningbouw.
Gelukkig is een aantal bijzondere
exemplaren bewaard gebleven.
De verhalen bij deze route kun je
lezen op www.onh.nl/buitens2

10. Meervliet
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11. Waterland
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4
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12. Beeckestijn
13. Schoonenberg
14. Duin en Kruidberg

3

14
9
13
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BEVERWIJK
EN OMSTREKEN

ROUTE 2

7. Marquette

A�erendam

Adres: Velserweg 20, Beverwijk

Akerendam pronkte in de zeventiende
en achttiende eeuw vooral met zijn
boomgaarden, geschoren hagen en beelden.
Een noemenswaardige siertuin met grote
buxuspatronen (parterres) of bloementuinen
had de buitenplaats, voor zover bekend,
toen nog niet. De nu aanwezige tuinen zijn
ontwerpen uit de twintigste en eenentwintigste eeuw. Hoewel de randen van het
parkterrein ernstig zijn aangetast door nieuwbouw uit de jaren tachtig, vormt
Akerendam nog steeds een groene oase in het hart van Beverwijk.

2.

Beyerlust

5.

Waar ooit de buitenplaats Zuiderwijk lag,
staat nu een laat negentiende-eeuws witgepleisterd
herenhuis, genaamd Beyerlust. De naam refereert aan
de verdwenen buitenplaats Bijenlust in Heemskerk die
in 1876 is gesloopt.

Duinwijk

Adres: Zeestraat 127, Beverwijk

Omgeven door villa’s uit de jaren 1920–1930, staat op de hoek van de
Zeestraat met het Harmonielaantje een laag achttiende-eeuws gepleisterd huisje.
Dit tuinmanshuis en het toegangshek aan de straat met op de dekplaten de letters
‘Duyn Wyck’ vormen samen de herinnering aan de buitenplaats die hier ooit lag.

6.

Adres: Velserweg 14, Beverwijk

3.

gedicht dat Joost van den Vondel (1587-1679) eeuwen
eerder schreef over de beek die langs Beeckzangh en
de tegenovergelegen buitenplaats Scheybeek stroomt.
Dichter Herman Gorter schrijft op Beeckzangh in 1889
het begin van zijn beroemdste gedicht ‘Mei’.

Westerhout

Adres: Westerhoutplein 4, Beverwijk

De geschiedenis van
Westerhout gaat terug tot
de vroege zeventiende eeuw.
Meerdere huizen hebben gestaan
waar nu het huidige landhuis staat
dat in 1896 is gebouwd. Achter het
huis hebben tegenwoordig velen
een klein lusthof in de vorm van
een volkstuintje.

Scheybeek

Adres: Velserweg 2, Beverwijk

Aan de zuidrand van Beverwijk ligt
Scheybeek dat waarschijnlijk aan het einde van
de zestiende of begin van de zeventiende eeuw
werd gesticht. Het huis heeft zijn voorgevel naar
het zuiden, maar wordt tegenwoordig vanaf
de achterzijde benaderd. In deze omgeving
vond Joost van den Vondel bijna 300 jaar
geleden inspiratie voor zijn lieflijke gedichten,
onder andere over de door het park stromende
Scheybeek.

4.

Beeckzangh

Adres: Beecksanghlaan 38, Velsen-Noord

Omstreeks 1650 bouwde de Amsterdamse koopman Nicolaas Luyders een
blauwselmakerij op de plaats van het huidige Beeckzangh. In 1876 krijgt het huis
van eigenaar Daniel Adriaan Koenen de naam Beeckzangh, vernoemd naar het

ROUTE 2

1.

7.

Marquette

Adres: Marquettelaan 34, Heemskerkerduin

Marquette, voorheen Huis tot Heemskerk,
is gesticht in de dertiende eeuw als een versterkt
huis. In de loop der tijden is het stukje bij beetje
veranderd in een aantrekkelijke buitenplaats.
In 1828 werd het tenslotte ingrijpend verbouwd
en kreeg het zijn huidige vorm. Huis Marquette,
tuinaanleg en tuinsieraden zijn tegenwoordig
rijksmonumenten.

8.

Slot Assumburg

12.

Adres: Tolweg 9, Heemskerk

Beeckestijn

Adres: Rijksweg 136, Velsen-Zuid

Slot Assumburg is gedurende vele eeuwen een adellijk verblijf geweest. Na
1867 bleef het slot onbewoond en raakte zijn oude glorie kwijt. Het park rond het
slot verdween. Sinds 1911 is het slot in eigendom van het rijk. Het werd voor één
gulden overgedaan aan de staat met de verplichting het slot te restaureren. De
restauratie in opdracht van de rijksgebouwendienst kwam uiteindelijk rond 1980
gereed.

9.

Velserbeek

In de tweede helft van de zestiende
eeuw staat er al een hofstede met huis
op het terrein van het latere Velserbeek.
In 1639 worden de opstallen aan de
Amsterdamse koopman Jeremia van Collen
verkocht. Op een familieportret van Van
Collen uit circa 1657 is op de achtergrond
een huis met een eenvoudige tuin te zien,
waarschijnlijk de eerste afbeelding van huis
Velserbeek.

ROUTE 2

Adres: Velserbeek 1, Velsen-Zuid

Buitenplaats Beeckestijn staat op de fundamenten van een voormalig
versterkt huis uit de zestiende eeuw. Het uiterlijk van het huidige huis dateert
voornamelijk uit het begin van de achtiende eeuw. Het park rondom Beeckestijn is
een bonte verzameling van de Nederlandse tuinkunst.

13.
10.

Schoonenberg

Adres: Driehuizerkerkweg 2, Driehuis

Schoonenberg groeide uit van een eenvoudige hofstede tot een aanzienlijke
buitenplaats met een voornaam herenhuis, tuin met beelden en kassen, landerijen,
duingebied, dienstgebouwen en boerderijen. Het oorspronkelijke huis aan de vijver
is in 1827 gesloopt. Het huidige huis werd gebouwd in 1860. Tijdens de bezetting
was hier het hoofdkwartier van de ‘Festung IJmuiden’ gevestigd. De vele bunkers
op het terrein herinneren hieraan.

Waterland zal in de begintijd niet veel
meer geweest zijn dan een boerenhofstede. In de
jaren die volgen wordt Waterland steeds verder
uitgebouwd en gedeelten opnieuw gebouwd. Nog
steeds vormt Waterland een mooi ensemble van
een achttiende-eeuws huis en een landschapspark.

14.
11.

Duin en Kruidberg

Adres: Duin en Kruidbergerweg 60, Santpoort-Noord

Aan de rand van het uitgestrekte bos- en
duingebied van Zuid-Kennemerland ligt Landgoed
Duin en Kruidberg. Op twee samengevoegde
zeventiende-eeuwse buitenplaatsen wordt in
1907-1909 een groot nieuw landhuis in Hollandse
neorenaissance stijl gebouwd.

Waterland

Adres: Rijksweg 116, Velsen-Zuid

Meervliet

Adres: Meervlietstraat 76, Velsen-Zuid

Slechts een boerderij, een tuinmuur
en een toegangshek herinneren nu nog aan
een ooit zeer fraaie buitenplaats.
Tussen de grote buitenplaatsen Velserbeek
en Waterland vallen de restanten van het
voormalige buitenplaatsje Meervliet niet
echt op.

BLOEMENDAAL
EN OVERVEEN

ROUTE 3

1

Bloemendaal en Overveen

2
3
4

Door
duin en dal
Fietsroute: 21 km
Start: station Santpoort-Zuid

7

5
6
9

BUITENPLAATSEN

11

1. Park Brederode

12

2. Schapenduinen
3. Caprera
4. Wildhoef
5. Hartenlust
6. Voorduin
14

7. Saxenburg
8. Duin en Daal
9. Sparrendaal/
Sparrenheuvel

18

10. De Beek

15

11. Overbeek
12. Bloemenheuvel
13. Buitentwist
14. Belvédère
15. Elswoutshoek
16. Elswout
17. Koningshof
18. Duinlust

16

10
13

Fietsend door de duinen van
Bloemendaal en Overveen kom je
meerdere buitenplaatsen tegen.
Bijzonder wanneer je bedenkt dat
men vroeger vreesde overstoven
te worden door het duinzand.
Rond 1900 zijn hier kolossale villa’s
gebouwd die hevig concurreren met
de oude buitenplaatsen. Bij de Lage
Duin en Daalseweg hebben de villa’s
hun plek opgeëist ten koste van
de buitenplaats Duin en Daal.
De buitenplaats werd een hotel.
De omgeving werd opnieuw ingericht
door Leonard Springer. Veel buitenplaatsen langs de route gaan schuil
achter dicht geboomte en zijn
moeilijk te ontdekken. Maar het park
van Elswout, één van de bekendste
buitenplaatsen langs deze route,
is voor publiek geopend. Stap hier
even van de fiets voor een heerlijke
wandeling door het prachtige park
dat deze buitenplaats omringt.

17

De verhalen bij deze route kun je
lezen op www.onh.nl/buitens3
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Park Brederode

5.

Hartenlust

Adres: Brederodelaan 34, Bloemendaal

Adres: Vijverweg 18, Bloemendaal

Het huidige Park Brederode is samengesteld uit meerdere voormalige
buitenplaatsen. Op het terrein waren in 1599 twee hofsteden aanwezig:
‘Cloeckendael’, het latere Meer en Bergh (nu Meerzicht) en hofstede
‘Bloemendaals Begin’. In de daarop volgende jaren is het terrein meerdere malen
grondig aangepast. De nieuwe bestemming voor Park Brederode voorziet in de
bouw van villa’s en gedeeltelijke herinrichting van het terrein met behoud van de
nog aanwezige historische elementen.

Net als bij veel andere
buitenplaatsen in de omgeving
ligt op het terrein van het latere
Hartenlust in de zeventiende eeuw
een blekerij. Rond 1640 wordt
bij die blekerij een buitenplaats
aangelegd met een herenhuis, tuin,
vijver en boomgaard. Het huidige
landhuis werd gebouwd in 1848 en
vormt nu de overgebleven kern van
het landgoed van bijna 40 hectare.

2.

Schapenduinen

Adres: Brederodelaan 135, Bloemendaal

Haarlemse stedelingen bedwongen in de achttiende eeuw circa 130 hectare
Bloemendaals stuifzand. De opeenvolgende eigenaren plantten er helmgras en
Schotse dennen en lieten er Spaanse Merino schapen grazen. Vandaar de naam
Schapenduinen. Het huidige landhuis Schapenduinen is gebouwd in 1930-1932
naar een ontwerp van W. Hamdorff.

3.

6.

Voorduin

Adres: Bloemendaalseweg 88, Bloemendaal

Van de buitenplaats Voorduin is niet
veel meer over. Waar eerst een herenhuis,
koetshuis, tuinmanswoning, orangerie en
formele tuin met twee vijvers lagen, staat nu
alleen nog het huis op de overplaats. Tot het
einde van de zeventiende eeuw is hier een
blekerij gevestigd.

Caprera

Adres: Brederodelaan 145, Bloemendaal

De naam dankt dit landgoed aan Adriaan
Volckert Teding van Berkhout die de buitenplaats
erft in 1858. Zijn grote held is de Italiaanse
vrijheidsstrijder Garibaldi. Hij noemt zijn landgoed
met het meertje en het nieuwe landhuis Caprera
naar het eiland bij Sardinië, waar Garibaldi zijn
hoofdkwartier had.

4.

Wildhoef

Adres: Kennemerweg 32, Bloemendaal

Het herenhuis van de voormalige
buitenplaats Wildhoef ligt met zijn rug
naar de Kennemerweg, maar het gemis
van de voorgevel wordt gecompenseerd
door de neoclassicistische tuinkoepel uit
1791 op de hoek met het Kerkplein. Ook
het toegangshek met vier natuurstenen
pijlers aan de Kennemerweg dateert uit
deze periode.

7.

Saxenburg

Adres: Mollaan 1, Bloemendaal

Alleen het achttiendeeeuwse toegangshek bij
Mollaan 1 en de voormalige
tuinmanswoning (nu een
pannenkoekenhuisje) aan de
Mollaan 2 zijn nog over van
de historische bebouwing op
buitenplaats Saxenburg. Het
huidige landhuis werd gebouwd
in het begin van de twintigste
eeuw. Prenten en een schilderij
uit 1651 met Saxenburg zijn toegeschreven aan Rembrandt van Rijn, die ze
gemaakt zou hebben ter aflossing van een hypotheekschuld.

ROUTE 3

1.

Duin en Daal

10.

Adres: Lage Duin en Daalse weg 8, Bloemendaal

Ook op het terrein van het latere
Duin en Daal bevond zich oorspronkelijk
een blekerij, waarvan de geschiedenis
terug gaat tot 1599. In 1774 vormde de
bleker Arent Lits zijn terrein om in een
buitenplaats. Tegenwoordig ligt op Duin
en Daal één van de mooiste villaparken
van Nederland. Het achttiendeeeuwse rechthoekige herenhuis van
de voormalige buitenplaats is hier nog
steeds te vinden.

9.

Sparrendaal / Sparrenheuvel

Adres: Bloemendaalseweg 139, Bloemendaal

Het landhuis van de voormalige buitenplaats Sparrenheuvel is een neoclassicistisch gebouw met vrijstaande zuilen dat in 1825 is ontworpen door J.D
Zocher jr. Het deel aan de achterzijde gaat terug tot de vroege achttiende eeuw.

De Beek

Adres: Busken Huetlaan 6, Bloemendaal

Op het terrein van De Beek is al in 1636 een blekerij gevestigd. Twee
doopsgezinde zwagers (Lucas van Beeck en Lucas de Clercq) breiden in dit jaar
vervolgens het terrein uit. In deze tijd wordt op een deel van het terrein al een
eenvoudige buitenplaats ingericht. Het huidige huis is gebouwd in 1938 en werd in
de Tweede Wereldoorlog gebruikt door Duitse militairen.

11.

Overbeek

Adres: Bloemendaalseweg 150, Overveen

De naam Overbeek was een
overplaats van de buitenplaats De
Beek. In 1638 bouwden de zwagers de
Clercq en Van Beek een stenen koepel
op een hoge duin op hun overplaats.
Het zeventiende-eeuwse uitzicht dat
men vanuit deze koepel had, is te
zien in twee schilderijen van Jacob
van Ruisdael uit 1670 (Rijksmuseum
en Mauritshuis). Op de plaats van
de koepel staat nu het negentiendeeeuwse huis Overbeek.

12.

Bloemenheuvel

Adres: Bloemendaalseweg 158, Overveen

Het gebouw op buitenplaats Bloemenheuvel dateert uit 1966 en is gebouwd
op de plek van, en in de vorm van de oorspronkelijke buitenplaats.
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8.

13.

Buitentwist

Adres: Bloemendaalseweg 187, Bloemendaal

16.

Elswout

Adres: Elswoutslaan 20, Overveen

Ten oosten van de Bloemendaalseweg ligt de villa Buytentwist. De
geschiedenis van het terrein van blekerij en buitenplaats gaat terug tot de vroege
zeventiende eeuw. Het terrein achter de huidige villa biedt nu plaats aan vele
kleine buitenplaatsjes in de vorm van volkstuinen.

14.

Elswout laat de ontwikkeling zien van
een zeventiende-eeuwse buitenplaats via een
achttiende-eeuwse landschapstuin naar een
negentiende-eeuwse villatuin van formaat.
Het grote, huidige gebouw in de stijl van een
Italiaanse villa werd eind negentiende eeuw
gebouwd op de plek van het oude huis. Uit die
tijd stamt ook het nog bestaande, monumentale
orangeriegebouw.

Belvédère

Adres: Bloemendaalseweg 244, Overveen

Tussen 1792 en 1796 stond deze buitenplaats bekend onder de naam De
Uitkijk. Bij een uitbreiding van het landgoed in 1820 kreeg de buitenplaats een
chiquere naam met dezelfde streking: Belvédère. Buitenplaats Belvédère is in zijn
huidige gedaante een schepping van de late negentiende eeuw.

17.

Koningshof

Adres: Duinlustweg 36, Overveen

18.
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In de buurt van het
huidige Koningshof stond in
1636 al een hofstede waarvan
het grondgebied in 1638 werd
gekocht door de eigenaren
van Elswout. Zij breidden het
terrein vervolgens uit. De
uitstraling van het huidige
Koningshof wordt bepaald door
het huis en bijgebouwen uit
circa 1900.

Duinlust

Adres: Duinlustweg 16, Overveen

15.

Elswoutshoek

Adres: Elswoutslaan 2, Overveen

Elswoutshoek is historisch gezien een uithoek van landgoed Elswout.
Onder Elswouthoek wordt vooral het huis en zijn directe omgeving verstaan. Het
overgrote deel van het huidige landgoed met de hoger gelegen terreinen maakte
tot het midden van de twintigste eeuw deel uit van Elswout.

De verschillende
woongebouwen bij de laat
negentiende-eeuwse villa en
landschapspark Duinlust geven
een idee van de hoeveelheid
werknemers die een statige
buitenplaats draaiende moest
houden.

HAARLEM
EN OMSTREKEN

ROUTE 4

Haarlem en omstreken

Tussen
bos & vaart
Fietsroute: 32,5 km
Start: station Haarlem Centraal

4

2
1
3

20

BUITENPLAATSEN

5

6

18

19

1. Buitenrust
2. Vlietzorg
3. Spaer en Hout

7

4. Welgelegen
5. Eindenhout
6. Vredenhof
7. Berkenrode
17

8. Ipenrode

8

9. Groenendaal
10. Bosbeek
11. Meer en Berg
12. Hartekamp
16

13. Huis te Manpad
14. Huis te Vogelenzang
15. Oud Woestduin

9

15

16. Leyduin

13

17. Koekoeksduin

11

18. Bosch en Landzigt
19. Groot Bentveld
20. Klein Bentveld
21. Duinvliet

10

Ten zuiden van de Haarlemse stadswallen bevond zich sinds mensenheugnis een bos. Haarlemse en
Amsterdamse kooplieden vonden hier
vlakbij de stad al een plek midden in
de natuur op steenworp afstand van
het Spaarne. Zij kochten hier oude
hofstedes die zij lieten verbouwen tot
buitenhuizen. Veel van wat we hier
zien is rond 1800 vormgegeven.
De Haarlemmer Hout zelf is eveneens
een negentiende-eeuwse verschijning,
aangelegd volgens een plan van de
bekende tuinarchitect Zocher.
Verder naar het zuiden lieten
veel Amsterdamse regenten een
buitenplaats in Heemstede aanleggen.
In een aantal van deze huizen is nu
een zorginstelling gevestigd. Aan de
overzijde van de Leidse Trekvaart
en de spoorlijn ligt nog steeds het
bosgebied waar Aerdenhout zijn
naam aan ontleent. Hier liggen
grote huizen langs de bosrand die
ooit over de velden uitkeken. Het
‘Rondje Buitenplaatsen – Haarlem en
omstreken’ leidt, voor wie goed oplet,
langs maar liefst 21 buitenplaatsen.

12
14

De verhalen bij deze route kun je
lezen op www.onh.nl/buitens4
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1.

Buitenrust

5.

Adres: Buitenrustlaan 9, Haarlem

Eindenhout

Adres: Wagenweg 242, Haarlem

Het rijksmonumentale Buitenrust is beter
bekend als het ROC Nova College. Als u voor het
schoolgebouw staat, is het linkerdeel het vroegere
buitenhuis dat werd gebouwd in 1789.

Het huis op buitenplaats Eindenhout
staat ook wel bekend als ‘het huis met
de beelden’. Ter verfraaiing van het huis
bestelde de eigenaar in 1802 de marmeren
sfinxen in Italië.

6.

Vredenhof

Adres: Wagenweg 244, Haarlem

2.

Vlietzorg

Adres: Buitenrustlaan 29, Haarlem

Ingeklemd tussen het Spaarne, de Buitenrustlaan en nieuwe bebouwing ligt de buitenplaats
Vlietzorg. Van deze buitenplaats zijn het huis en
het koetshuis overgebleven. In 1809 koopt Lodewijk
Napoleon, de broer van de Franse keizer, Vlietzorg
en betrekt de buitenplaats.

3.

Spaer en Hout

Het rijksmonumentale zorgcomplex Spaar en
Hout ligt tussen de Kleine Houtweg en het Spaarne
ingeklemd. Omgeven door meerdere buitenplaatsen
en kleinere woningen die er in latere jaren tussen
gebouwd zijn, ligt Spaar en Hout op één van de
oudste buitenplaatsen bij Haarlem.

4.

Welgelegen
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Adres: Kleine Houtweg 139, Haarlem

Vredenhof is met zijn erker boven de stoep waarschijnlijk één van de meest
herkenbare buitenhuizen aan de Wagenweg. Het huidige buitenhuis werd in 1699
gebouwd.

Adres: Dreef 3, Haarlem

Het huidige rijkmonumentale provinciehuis van Noord-Holland heette
eens Paviljoen Welgelegen en is gebouwd in opdracht van bankier Henry Hope.
In 1808 koopt Lodewijk Napoleon het paviljoen voor 300.000,- gulden. Keizer
Napoleon Bonaparte hield er audiëntie voor de
Haarlemse elite tijdens zijn bezoek aan Haarlem
op 24 oktober 1811. In 1814 wordt het Paviljoen in
bruikleen gegeven aan Wilhelmina van Pruisen,
moeder van Koning Willem I.

7.

Berkenrode

Adres: Herenweg 131, Heemstede

In een oorkonde uit 1284 komt al een gebouw
voor op Berkenrode. De vroegste archeologische
sporen van een gebouw mét slotgracht, dateren
van eind vijftiende eeuw. De huidige buitenplaats
laat vooral bebouwing zien uit de achttiende en
negentiende eeuw.

8.

Ipenrode

12.

Hartekamp

Adres: Herenweg 63, Heemstede

Adres: Rijksstraatweg 4, Bennebroek

Buitenplaats Ipenrode is een mooi
voorbeeld van één van de kleinere buitens in
Noord-Holland. Het huis is gebouwd in 1652.
Op de plek van het ronde bloemperk reden
ooit koetsen met prachtige paarden ervoor.
Zo’n ‘rotonde’ was handig om de paarden
makkelijk te kunnen laten keren.

Wereldberoemd is de Hartekamp geworden
door de Zweedse botanicus Carolus Linnaeus.
Hij heeft er vanaf 1736 onderzoek gedaan en
publiceerde er zijn boek ‘Hortus Cliffortianus’.

13.

Huis te Manpad

Adres: Herenweg 7-11, Heemstede

9.

Groenendaal

Adres: Groenendaal 3, Heemstede

Het huidige wandelbos Groenendaal heeft zijn naam te danken aan de
vroegere buitenplaats Groendaal. Tot in de eerste decennia van de achttiende
eeuw is het terrein min of meer kaal duinlandschap, dat vervolgens stukje bij
beetje beplant is. Het nog bestaande restaurant is het voormalige koetshuis van
Groenendaal uit de late achttiende eeuw.

10.

Huis te Manpad is een charmante, nog vrijwel complete buitenplaats. Het
voorplein met de monumentale bijgebouwen ademt nog de sfeer van de vroege
achttiende eeuw. Al in de zestiende eeuw is in akten een huis bij het Mannepad te
vinden. Het huidige huis met de oprijlaan vanaf de Herenweg heeft zijn oorsprong
in een aanleg uit 1634-1640.

Bosbeek

Adres: Glipper Dreef 209, Heemstede

11.
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Hoewel het oude buitenhuis, dat is gebouwd rond 1700, en restanten van
het negentiende-eeuwse landschap nog aanwezig zijn, wordt het terrein van
de voormalige buitenplaats Bosbeek gedomineerd door de nieuwbouw voor
ouderenzorg.

Meer en Berg

Adres: Glipper Dreef 199, Heemstede

Meer en Berg is cultuurhistorisch
gezien het meest interessante
gedeelte van het huidige wandelbos
Groenendaal. Het oude herenhuis van
Meer en Berg aan de Glipperweg is
in 1909 gesloopt. Nu nog aanwezig
zijn de later tot koetshuis verbouwde
portierswoning en een buitenhuis dat
Meerzicht heet. Dit huis behoorde aan
de Amsterdamse familie Trip en bood
een weids uitzicht op de Haarlemmermeer. Ook het toegangshek uit de jaren 30
van de achttiende eeuw bestaat nog steeds.

14.

Huis te Vogelenzang

Adres: Bekslaan 14, Vogelenzang

Huis te Vogelenzang en Teylingerbosch zijn van oorsprong middeleeuws
en daarmee één van de oudste NoordHollandse buitenplaatsen. Het huidige
Huis te Vogelenzang werd gebouwd tussen
1627 en 1630. In 1778 wordt de hofstede
Teylingerbos bij buitenplaats Vogelenzang
gevoegd.

Oud Woestduin

18.

Bosch en Landzigt

Adres: Woestduinweg 4, Vogelenzang

Adres: Zandvoorterweg 68, Aerdenhout

Omstreeks 1700 is Woestduin al
een buitenplaats met een eenvoudig
geometrische inrichting. Maar het
meest bekend is Woestduin van de
periode 1901-1911 toen de eerste
renbaan van Nederland hier werd
gevestigd. In 1940 wordt een paviljoen
met torentje uit de tijd van de renbaan
verbouwd tot bungalow en krijgt de
naam ‘Oud Woestduin’.

Aan de Zandvoorterweg staan drie zeer
verschillende gebouwen die ogenschijnlijk niets met
elkaar te maken hebben: een oude villa, een lage
arbeiderswoning en een boerderij. Toch hebben ze
een gezamenlijke geschiedenis en vormden ze ooit
onderdelen van buitenplaats Bosch en Landzicht.

16.

19.

Groot Bentveld

Adres: Groot Bentveld 1, Bentveld

Groot Bentveld begint zijn geschiedenis rond 1596 als duinboerderij.
In 1660 is Bentveld een hofstede met
boomgaard, boerderij, zaai- en weiland
en met vijvers en grachten en een
valbrug voor het huis.

Koekoeksduin

Adres: Vogelenzangseweg 5, Aerdenhout

In de zeventiende eeuw gebruiken de bewoners van de buitenplaatsen
langs de Herenweg in Aerdenhout een grote strook binnenduinbos en weilanden
als hun jachtgebied. Als in 1657 de Leidsevaart wordt gegraven worden op de
jachtdomeinen zelfstandige buitenplaatsen aangelegd. Eén van die buitenplaatsen
is Koekoeksduin. Op de buitenplaats staat een zeventiende-eeuws jachthuis dat
ooit nog in gebruik is geweest als schuilkerk.

17.

Leyduin

Adres: Tweede Leijweg 1, Heemstede

20.

Klein Bentveld

Adres: Bentveldseweg 142, Aerdenhout

Op de plek van de historische buitenplaats Klein Bentveld staat tegenwoordig een villa uit 1923. In zijn naam, maar ook in zijn architectonische vorm
is het een twintigste-eeuwse vertaling van de buitenplaatsgeschiedenis van het
gebied.

21.

Duinvliet

Adres: Duinvlietsweg 9, Haarlem

De oudste vermelding van Leyduin vinden we in 1596. Het landgoed heeft
eind negentiende eeuw een belangrijke rol gespeeld in de watervoorziening van
Amsterdam. In 1919-1920 wordt het terrein van Leyduin in drieën gesplitst in het
huidige Leyduin, Vinkenduin en Koekoeksduin. Het huidige herenhuis is ook in
deze jaren gebouwd.

Een ‘fraaie kapitale hofstede met
een herenhuis, koetshuis, stalling en
tuinmanswoning’. Zo wordt de buitenplaats omschreven in 1848. Alleen het
rijksmonumentale toegangshek en enkele
bijgebouwen zijn overblijfselen van deze
eens zo fraaie buitenplaats.
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15.

AMSTERDAM
EN OMSTREKEN

ROUTE 5

Amsterdam en omstreken

Buitenplaatsen
langs de Amstel

1

2

Fietsroute: 26 km
Start: station Amsterdam Centraal
Terugweg met de trein
vanaf Abcoude

BUITENPLAATSEN

3

1. Frankendael
2. Roosenburgh
3. Amstelrust
4. Kostverloren

4

5. Wester-Amstel
6. Oostermeer
7. Schoonzicht
8. Hooger-Lust

5
6
7
8

Het voordeel van een buitenplaats
langs de Amstel was dat men
binding kon houden met het stadse
gebeuren. Per boot reisde men
van de stad naar buiten en terug.
Ook nu begint deze fietsroute in
het centrum van Amsterdam en
voert langs de Herengracht 527
waar de stichter van buitenplaats
Wester-Amstel een grachtenpand
bezat. De route verbindt acht
buitenplaatsen. Oorspronkelijk was
de Watergraafsmeer een rustgevende
plek op steenworp afstand van de
stad. Dat is nu wel anders, maar bij
Frankendael valt nog wel een glimp
van het verleden op te vangen.
Langs de Amstel begint het buitenleven pas echt.
De verhalen bij deze route kun je
lezen op www.onh.nl/buitens5
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Frankendael

5.

Wester-Amstel

Adres: Middenweg 72, Amsterdam

Adres: Amsteldijk Noord 55, Amstelveen

Huize Frankendael is de enige bewaard
gebleven buitenplaats uit de zeventiende-eeuwse
Watergraafsmeerpolder. Het achttiende-eeuwse
huis, koetshuis en park vormen nog altijd de
buitenplaats van Amsterdam.

De geschiedenis van Wester-Amstel begon in 1662, toen Nicolaas Pancras
het terrein met twee huizen kocht. Hij verving beide huizen door een nieuw
herenhuis dat een aantal decennia later weer werd vervangen voor het huidige
huis.

6.
2.

Roosenburgh

Oostermeer

Adres: Amsteldijk Noord 37, Amstelveen

Oostermeer is een van de weinige
buitens, die nog ongeschonden is bewaard.
Het herenhuis is in het begin van de achttiende eeuw gebouwd. Ook het smeedijzeren
hek met de pijlers en de toegangsbrug
dateren uit de tijd van de bouw. De structuur
van de tuin is nog hetzelfde als bij de aanleg
in de achttiende eeuw.

Adres: Kruislaan 126, Amsterdam

Roosenburgh werd gebouwd in het midden van de zeventiende eeuw. De
naam van café Roosenburgh in het Nederlands Uitvaartmuseum is een eerbetoon
aan deze verloren buitenplaats. De naamborden die
ooit de poorten van de buitenplaats sierden, zijn bij
de entree van het café te vinden. Mocht u het terrein
willen betreden, bedenk dan dat deze voormalige
buitenplaats nu een plaats is voor rust en bezinning
waar mensen rouwen.
7.
3.

Amstelrust

Adres: Amsteldijk 319, Amsterdam

In de zeventiende eeuw lagen er aan de Amstel ongeveer 70 buitenplaatsen.
Op dit moment zijn alleen Amstelrust, Oostermeer en Wester-Amstel nog over.
Het bijna vierkante gebouw op buitenplaats Amstelrust is rond 1724 gebouwd.

4.

Kostverloren

Schoonzicht

Adres: Hoger Einde-Zuid 17/18, Ouderkerk aan de Amstel

Aan het Hoger Einde stonden in de achttiende eeuw maar liefst zeven
buitenplaatsen. Het merendeel van oorspronkelijke gebouwen is verdwenen.
Schoonzicht en Hooger-Lust hebben het meest van hun oude glorie behouden. De
naam Schoon(ge)zicht komt voor het eerst voor in een akte van 1739, maar het
huis is van oudere datum.

8.

Hooger-Lust

Adres: Amsteldijk Noord

Adres: Hooger Einde-Zuid 6,

(bij nr. 165), Amstelveen

Ouderkerk aan de Amstel

Rond 1500 was Kostverloren een bekende en
imposante buitenplaats. Nu
zie je hier niks meer van terug.
Eind negentiende eeuw werd
Kosterverloren gesloopt. Het
enige wat rest zijn de schetsen
van Kostverloren van onder
anderen Rembrandt van Rijn.

Het woonhuis op de
voormalige buitenplaats HoogerLust is vermoedelijk gebouwd
rond 1700. Het huis komt voor
op een prent uit 1726 waarop de
hofstede met theekoepels vanaf
de Amstel te zien is.

ROUTE 5

1.

'S-GRAVELAND

ROUTE 6

's-Graveland

Naar buiten in
's-Graveland
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Wandelroute: 17 km
Start: bezoekerscentrum
Gooi en Vechtstreek van
Natuurmonumenten
(Noordereinde 54b, 's-Graveland)

2

3
BUITENPLAATSEN

1. Schaep en Burgh
2. Boekesteijn
3. Spaanderswoud
4. Trompenburg
5. Gooilust
6. Hilverbeek
7. Land en Bosch
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Bijzonder aan ’s-Graveland is
de concentratie van zoveel
buitenplaatsen op een relatief klein
rechthoekig gebied. De buitenplaatsen
zijn mede bepalend voor het karakter
van de hele gemeente. In de eerste
helft van de zeventiende eeuw
kregen Amsterdamse ondernemers
toestemming om het gebied
rond ’s-Graveland te ontginnen.
Voor dat doel bouwden zij er
aanvankelijk boerderijen, maar zij
vonden het gebied na ontginning
zo aantrekkelijk dat ze er statige
buitenhuizen bouwden en fraaie
tuinen lieten aanleggen. De wandeling
volgt de route die oorspronkelijk
door Natuurmonumenten (www.
natuurmonumenten.nl) is uitgezet.
De oorspronkelijke wandeling gaat
niet langs Trompenburg, maar
aangezien u deze buitenplaats wel
ziet liggen, is een beschrijving hiervan
aan de route toegevoegd.
De verhalen bij deze route kun je
lezen op www.onh.nl/buitens6

ROUTE 6



1.

Schaep en Burgh

4.

Trompenburg

Adres: Noordereinde 60, ’s-Graveland

Adres: Zuidereinde 43, ’s-Graveland

Het monumentale huis op
buitenplaats Schaep en Burgh gaat
terug tot de zeventiende eeuw en
wordt aan de voorzijde geflankeerd
door de voormalige oranjerie
en koetshuis. De slangenmuur
(slingerende muur) bij de moestuin
ten noorden van het huis is rond
1735 gebouwd en is de hoogste nog
bestaande slangenmuur in Nederland.

In 1678 bouwt Cornelis Tromp, Opperbevelhebber van de Nederlandse Vloot,
het huidige huis Trompenburg. Het interieur van het huis is voorzien met de meest
schitterende schilderingen en afwerkingen, waarvan de koepelzaal het hoogtepunt
vormt. Gedurende de achttiende en negentiende eeuw wisselt Trompenburg aan
aantal maal van eigenaar en bewoners. Desalniettemin blijft de zeventiendeeeuwse structuur en kwaliteit in hoge mate behouden.

2.

Boekesteyn

Adres: Noordereinde 54,’s-Graveland

Op buitenplaats
Boekesteyn staat de
zeventiende-eeuwse
boerderij Brambergen.
Dit type boerderijen,
met een opkamer of
herenkamer als verblijf
voor landeigenaar, is
het vroegste soort
bebouwing in de nieuwe
’s-Gravelandse polder.
Iets noordelijker staat
het achttiende-eeuwse
landhuis Boekesteyn. Op de buitenplaats ligt zowel een landschappelijk ingericht
parkbos, als een meer open weidelandschap.

5.

Gooilust

3.

Spanderswoud

Adres: Spanderswoud 1, ’s-Graveland

De geschiedenis van Spaanderswoud gaat terug tot 1634, maar krijgt zijn
huidige vorm met de landschappelijke parkaanleg rond 1815. Het rechthoekige
huis, het koetshuis, boerderij de Spandershof en de moestuin stammen uit de
periode rond 1850-1870 en zijn allemaal goed bewaard gebleven.

Deze buitenplaats staat ook bekend als het Bos van Blaauw, naar de man
die Gooilust rond 1900 verrijkt met exotische beplanting en er zelfs een dierentuin
aanlegt. Deze botanische collectie is op Gooilust nog altijd te bewonderen.
Gooilust ligt op drie zeventiende-eeuwse kavels. Het sobere maar statige
neoclassicistische huis wordt gebouwd eind achttiende eeuw.

ROUTE 6

Adres: Zuidereinde 49, ’s-Graveland

6.

Hilverbeek

Adres: Leeuwenlaan 7, 's-Graveland

Colofon:
Dit boekje is uitgegeven in het kader van het
Jaar van de Historische Buitenplaatsen 2012
Uitgave:
In opdracht van provincie Noord-Holland
Oneindig Noord-Holland, Mei 2012
Redactie:
Cultuurcompagnie Noord-Holland i.s.m
Landschap Noord-Holland

Het stijlvolle achttiende-eeuwse huis Hilverbeek lijkt ongewijzigd aan
de huidige tijd te zijn overgeleverd. Een bominslag nabij het huis in de Tweede
Wereldoorlog bracht het huis echter flinke schade toe en bij het herstel werd de
in 1860 toegevoegde verdieping weggelaten. Om het huis liggen afwisselend open
weiden, dichte bebossing en staan monumentale oude bomen.

7.

Land en Bosch

Adres: Leeuwenlaan 40, ’s-Graveland

Land en Bosch behoort tot de kleinere buitenplaatsen in ’s-Graveland.
Het chaletachtige landhuis stamt uit het begin van de twintigste eeuw. De tuinkoepel lijkt al te zijn aangegeven op een kaart uit 1769.

Nog niet genoeg van buitenplaatsen? Hoewel niet op de wandelroute, ligt niet ver
van ’s-Graveland Kasteel Sypensteyn. Kom eens een kijkje nemen.

Kasteel Sypensteyn

Adres: Nieuw Loosdrechtsedijk 150, Loosdrecht

Het huidige twintigste-eeuwse Kasteel Sypesteyn is in zijn vorm gebaseerd
op een oude tekening van Jan de Beyer uit 1749: ’t Huys Sypesteyn anno 1568.
Daarnaast is het kasteel gebouwd op de oude contouren van het huis dat stamt
uit de tijd van Graaf Floris V. Het Kasteel Sypensteyn is geopend voor publiek.

Beeld:
Cultuurcompagnie Noord-Holland,
Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland,
Stadarchief Amsterdam,
Natuurmonumenten
Regionaal Archief Alkmaar
Uitvoering:
Beautiful Minds, Bex*communicatie
Drukwerk:
Drukkerij Brummelkamp
Bronnen:
Bertram, Christian, Noord-Hollands Arcadia, 2005 Alphen aan de Rijn;
Historische Vereniging Heemstede - Bennebroek,
Monumenten van Heemstede en Bennebroek, 2005;
Post, Wim, De monumenten van de gemeente Bloemendaal, 2011;
Laméris, Marina, De buitenplaats en het Nederlandse landschap, 2012
Dit boekje is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Onjuistheden zijn echter niet uitgesloten. Provincie Noord-Holland en/of
Cultuurcompagnie Noord-Holland kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade als gevolg van onjuistheden in de informatie.

