
Buitenplaatsenroute
                                                                                                                         
Deze wandelingen gaan via de Westerheide over de natuurbrug Zanderij Crailoo (Met een lengte van 800m
het langste ecoduct ter wereld.) door het Spanderswoud naar de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen.

De 10 km. wandelaars gaan na het Spanderswoud, door Zanderij Crailoo, over de Westerheide en de 
Engh terug naar Laren. 

(Zanderij Crailoo is een zandwinningsgebied uit 1843, 
oorspronkelijk deels afgegraven voor aanleg ter plekke van 
een deel van de spoorlijn Amsterdam - Amersfoort. Daarna is
het terrein tot 1970 verder afgegraven. De afgelopen jaren is
het opnieuw ingericht)

Zanderij Crailoo met 
natuurbrug

                           
                                                                               Westerheide

                                          
                                                                                                                                                               

                                                                     
De 20, 30 en 40 km. wandelaars vervolgen na de natuurbrug hun weg naar de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen. Het 1ste landgoed is Bantam. Al snel komen de wandelaars op landgoed Schaep en 
Burgh waar ze door de landschapstuin wandelen en een ijskelder uit de 17de eeuw passeren. 
                                                                                                                                                                 

 

Bantam      De ijskelder

Bantam is pas in 18e eeuw ontstaan. De toenmalige eigenaar van Schaep en Burgh kreeg toen 
toestemming om ook een deel van het Naarderveld te ontginnen. De heuvels en de vijvers van destijds 
zijn er nog steeds. Er werd een landschapstuin aangelegd, ook wel Klein Zwitserland genoemd. Beuken- 
en eikenlanen, aangelegd door de bekende tuinarchitect Zocher, staan er nog. Ooit moet er op de 
hoogste heuvel een zogenaamde Turkse tent hebben gestaan waarin men thee dronk en zicht had tot 
aan de Zuiderzee. Het landhuis was zo vervallen dat het in 1971 afgebroken moest worden.

 
Buitenplaats Schaep en Burgh ligt statig en voornaam aan het 
Noordereinde in 's-Graveland. Vanuit het landhuis zijn er 
schitterende uitzichten over de parktuin en vijver. De 
imposante beuken- en eikenlanen, het Capitool achter het 
landhuis, de vijver met het eiland en vooral het hoofdgebouw 
met oranjerie en koetshuis geven het buiten echt grandeur.     

Schaep en Burgh                                                                  



Via landgoed Boekesteyn met Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek verlaten de wandelaars deze
landgoederen. De 20 en 30 km. route gaat over het Noordereinde langs de Theetuin Sperwershof,
die zich op de gelijknamige buitenplaats bevindt. 

Boekesteyn toont de ontstaansgeschiedenis van een buiten. 
Er zijn nog rechte lanen en plantvakken uit de eerste Barokke
aanleg. De latere Landschapsstijl is te herkennen in de 
bosvijvers en de weilanden met bomen. Het landhuis van 
Boekesteyn is intact en wordt tegenwoordig verhuurd. Ook de
nabijgelegen boerderij Brambergen (uit 1634) heeft de tand 
des tijds doorstaan. Hier vindt u Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek.

Boekesteyn

In de oude moestuin van buitenplaats Sperwershof bevinden
zich twee winkels. Een bloemenwinkel en een
natuurvoedingswinkel. Op de Tuinderij worden bijzondere
bloemen en groenten gekweekt, deze worden in de winkels
verkocht. 

                     
 

Theetuin Sperwershof                       
                                                                   

De 40 km. wandelaars maken na landgoed Boekesteyn een uitstapje naar Ankeveen over de Stichtse 
Kade, ooit de grens tussen het Hollandse en Utrechtse Ankeveen. Vervolgens door de Ankeveense 
plassen over de Dammerkade en het Bergse Pad, om via het Verlengde Bergse Pad na 10 km. weer aan 
te sluiten op de route van de 20 en 30 km.

  

     Ankeveen                                                       
                                                                   landgoed Spanderswoud                            

                                                                                                    
Via een mooi toegangshek komen de wandelaars nu op landgoed Spanderswoud om na 1,5 km. via 
een klein bruggetje op landgoed Hilverbeek te belanden.

Hilverbeek is een verrassende buitenplaats met haar open 
weilanden en dichte bossen. Natuurmonumenten kreeg dit buiten 
al in 1933 in handen waardoor veel oude elementen bewaard zijn 
gebleven. Zo is er de boerderij Stofbergen uit de tijd van de eerste 
ontginning, gebouwd rond
1636. Voor de boerderij
staat een zevenarmige,
monumentale linde en in het
weiland een 350 jaar oude
eik.                                    

Hilverbeek 

                                                                                     
Eik 350 jaar

                                                                                                                                                                       



Na boerderij Stofbergen verlaten de 20 km. wandelaars de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen om door het 
Spanderswoud, over de Westerheide en door de Engh terug te keren naar Laren. 

                       
               

              

Boerderij Stofbergen                                                    Het Spanderswoud

                                                                                                                                                                   
De 30 en 40 km. wandelaars vervolgen hun weg door de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen en komen via 
landgoed Schoonoord (Alleen de oude beukenlaan langs het bos is toegankelijk) op landgoed Jagtlust. 
(één van de kleinere buitenplaatsen in ’s-Graveland ca. 9,5 ha
groot.)

Geschiedenis Jagtlust: In 1660 werd Cornelis Tromp eigenaar
van een strook land buiten de ’s-Gravelandse polder, het
Trompenveld. Op dit terrein stond een kleine hofstede met huis,
genaamd ‘groot Jan’. In 1861 kwam de buitenplaats in handen
van de familie Six, die meer buitenplaatsen bezat. In 1899
verbouwden de architecten Schil en Haverkamp het monument
tot wat het nu is. In 2006 werd landgoed Jagtlust door
Natuurmonumenten aangekocht.
                                                                                                                                                         Jagtlust   

Na landgoed Jagtlust volgt landgoed Gooilust. 
                                                                                                    

Gooilust is het meest zuidelijk gelegen van de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen. Met 60 ha. is het tevens de grootste. De 
rododendronvallei, de doorkijkjes naar Trompenburg en het 
sterrenbos maken dit landgoed tot een prachtig wandelgebied.

 

Landhuis Gooilust

                                             
         

        
         

De Engelse landschapstuin
van landgoed Gooilust

      
    

Corversbos met korenveld 

De 30 en 40 km. wandelaars verlaten nu definitief de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen en keren langs de 
Gooise Vaart en door het Corversbos terug in het Spanderswoud, waar de 20 km. wandelaars er weer 
bij komen, en gaan over de Westerheide en via de Engh terug naar Laren. 


