Wandelnetwerk Noord-Holland

WAT IS HET MOOI IN
‘T GOOI

- Het prachtige landhuis Gooilust. -

Kijk voor meer wandelverhalen op Westphil Wandelt.

Route door Westphil Wandelt (6.23 km)
Dit Ommetje kan ook heel goed in het voorjaar worden gelopen. De prachtige
rododendronvallei staat dan in bloei, maar in het voorjaar waren wij ergens anders, dus is
Gooilust en het Corversbos het Ommetje van de maand augustus. In de zomer is het er
namelijk ook erg mooi. Altijd eigenlijk wel.

Op zoek naar het startpunt
De navigatie stuurt ons naar een parkeerterrein van een begraafplaats. We vinden het raar
daar te parkeren, omdat er net een begrafenis plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. We
rijden verder, maar als we weer de weg oprijden zie ik het bord van wandelstartpunt
Berestein. We komen op hetzelfde parkeerterrein uit, maar verder van de begraafplaats en
dichterbij het startpunt.

- Hier moet je niet in, maar kijken mag altijd. -
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We kunnen keuzepunt 71 niet vinden, maar hij staat er wel zien we op de terugweg. Wij
lopen op goed geluk linksaf de Corverslaan in. Je kunt natuurlijk ook in de app van
Wandelnetwerk Noord-Holland kijken of je wel goed gaat.

Hé daar zijn de pijlen
We lopen door een bos en langs een golfterrein. Daar zien we het eerste paaltje staan met
rode, gele en blauwe pijlen. Wij volgen de gele.

- Wat is het bos mooi groen. -

Voorbij het golfterrein, zien we aan onze linkerhand een veldje met gele bloemen. Jammer
genoeg is dit niet toegankelijk. Daar zitten vast een paar reeën verstopt.
Verderop zien we aan de overkant van het water landgoed Gooilust al. Wat is het hier mooi
groen en wat spiegelt het water mooi.
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- Straks lopen we aan de overkant. -

Gooilust
Al snel komen we aan bij de poort naar Landgoed Gooilust. De buitenplaats Gooilust
bestaat uit een landhuis met verschillende bijgebouwen in een uitgestrekt park met
sterrenbos en een rododendronvallei. Natuurmonumenten is al sinds 1934 eigenaar van
het landgoed.
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- De poort die toegang geeft tot het landgoed. -

Direct na de poort, gaan wij naar links achter de gele pijlen aan. Het is al meteen genieten
van het mooie landgoed. Wat een leuk paadje en wat een mooie hoge bomen.

- Wat een leuk paadje. -

Het pad loopt duidelijk omhoog. Het verbaast ons daarom niets dat we uitkomen bij een
trap en naar beneden moeten. Vervolgens komen we uit op een pad waarlangs
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bamboe groeit. Daarna komen we in de rododendronvallei. Het is jammer dat de
rododendron niet het hele jaar bloeit, maar zonder bloemen is het er ook erg mooi.

Een folly

- Een folly in de rododendronvallei. -

We lopen langs een klein stenen gebouwtje en vragen ons af wat het is. Op de website van
Oneindig Noord-Holland (2016) lezen we achteraf dat het een folly is. Een bouwwerk dat
met opzet nutteloos of bizar is. Het diende als excentrieke stoffering van landgoederen die
vooral eind achttiende en begin negentiende eeuw werden aangelegd. Deze folly is echter
pas in 1995 in de tuin van Gooilust geplaatst, naar aanleiding van een stimuleringsproject
voor jonge kunstenaars. Je kunt door het raampje naar binnenkijken. Dan zie je dat drie
muren zijn behangen met talloze bloempotten waarin Zwitserse miniatuurhuisjes groeien.
Helaas wisten wij dit nog niet en hebben daarom niet naar binnen gegluurd. Ik ben
benieuwd of het ook werkelijk zo is.

6

De weide achter het landhuis
We gaan verder achter de gele pijlen aan. We lopen op een pad omzoomd met bomen.
Aan onze rechterhand zien we een weide met koeien en het landhuis. Er vliegt een buizerd
vlak over de grond. Dit idyllische plekje moeten we natuurlijk even op de foto zetten.

- De koeien en een stukje van het landhuis. -

De koeien werken niet helemaal mee, want als ze ons zien lopen ze nieuwsgierig naar ons
toe. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar ze komen net iets te dichtbij voor de foto.
In het begin van de twintigste eeuw werd deze weide door oud bewoner dhr. Blaauw
bevolkt met allerlei exotische dieren zoals bizons, gnoes en struisvogels. Zijn vrouw (de
wettelijke eigenaresse) was het hier niet helemaal mee eens. Toen zij in 1934 overleed, liet
ze daarom het landgoed niet na aan haar man, maar aan Natuurmonumenten
(Natuurmonumenten, z.d.). Vanaf dat moment moesten de dieren het veld verlaten, maar
de opvallende stallen staan er nog.
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We besluiten langs de weide te lopen en verderop de gele pijlen weer op te pakken. In de
app kunnen we met de locatievoorziening duidelijk zien waar we lopen. Daardoor kunnen
we na dit extra ommetje, gemakkelijk weer op hetzelfde punt uitkomen.
We zien een roofvogel verderop in een boom zitten. Leuk met de verrekijker maar niet voor
de foto. We wandelen langs een groen prieeltje. Daar lopen we een stukje naar links en
pakken we het juiste pad weer op.

De siertuinen
Na een klein stukje lopen komen we uit bij de siertuinen. De siertuin is van 1 mei tot half
november op dinsdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur geopend.
Wij maken de wandeling op een vrijdag. Ik had me voorgenomen om uit te leggen, dat wij
vrijwilligers zijn van Wandelnetwerk Noord-Holland en dat we een verslag maken voor het
Ommetje van de maand. Maar er is jammer genoeg niemand aanwezig waar ik aan kan
vragen of ik even naar binnen mag, maar ik weet zeker dat het prachtig is.
Het landhuis
Dan komen we uit bij mooie waterpartijen, leuke bruggetjes en zien we ook de voorkant
van het landhuis.
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- Het water spiegelt weer prachtig. -

- De voorzijde van het landhuis. -

9

Het landhuis is in 1779 gebouwd voor Gerrit Corver Hooft, bewindhebber van de
West-Indische Compagnie. De bouwstijl is late Lodewijk XVI-stijl, herkenbaar aan de
barokke versieringen boven de voordeur.
Vlakbij het Huis gaan we het op een bankje zitten. Verderop staat een Wandelnetwerk
Noord-Holland paal met blauwe, rode en gele pijlen. Bovenop het paaltje zit een grote
bonte specht. Er zitten hier op landgoed sowieso veel spechten. Net als Adriaan een foto
wil nemen wipt hij van het paaltje af en scharrelt onze richting op. Zo’n leuk gezicht.

- De achterkant van het huis. -

Als we verder lopen, komen we uit bij het weiland met de koeien en zien we de specht
weer. We bewonderen ook de achterkant van het huis en vervolgen onze weg achter de
gele pijlen aan. We komen uit bij een ronde vijver. Als je op de plattegrond kijkt zie je dat de
vijver het middelpunt van een klassieke tuin is, maar als je er doorheen loopt merk je er
niets van.
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- De ronde vijver. -

- Rechte lijnen van een klassieke tuin. -
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Na een heerlijke wandeling komen we weer uit bij het hek. Je zou nu terug kunnen lopen
naar de auto, maar wij plakken er nog een route aan vast. Vanaf hier volgen we de oranje
pijlen.

Het Corverbos
Bij het hek kom je weer uit bij knooppunt 78 en daar sla je linksaf. Rechts is het bos en
links loop je langs landerijen.

- We zien prachtige paarden staan. -

Je loopt een heel stuk rechtdoor en bij knooppunt 79 sla je rechtsaf het Corversbos in. Dit
bos is niet zo mooi als Gooilust, maar zeker wel de moeite waard. Let wel op waar je loopt
en gebruik af en toe de app van Wandelnetwerk Noord-Holland. De paaltjes staan er, maar
er staan vaak planten voor.
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- Vroeger was het een dennenbos, natuurmonumenten is bezig om er een loofbomenbos van te maken. -

We lopen langs graanvelden en weer zien we een laag overvliegende buizerd. We zien
geen reeën, maar die zou je op een vroeger tijdstip of juist later in de middag zomaar tegen
kunnen komen.

- Nu nog een ree erbij en dan is het plaatje compleet. -

We gaan even zitten op een Libelle bankje. Wij zijn deze bankjes eerder tegengekomen.
Weekblad Libelle en Natuurmonumenten hebben samen 75 banken in 20 natuurgebieden
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geplaatst. Mensen konden deelnemen aan een wedstrijd en kans maken op een eigen
bank. Op elk geplaatst bankje staat de naam van een winnaar.

- Mooie plek voor een Libelle bankje. -

Na het Libelle bankje wandelen we rechtdoor en dan komen we bij een t-splitsing. We
moeten daar linksaf. Er staat een paaltje, maar deze is verstopt achter de begroeiing.
We lopen het bos uit richting de weg. Rechts is het parkeerterrein van de golfbaan. Wij
volgen de pijlen en wandelen naar en langs de weg. Ik raad echter aan om bij de golfbaan
rechtsaf te slaan. Dan loop je mooier en rustiger.
Voordat we het weten zijn we weer terug bij het parkeerterrein en zien we dat het paaltje
van knooppunt 71 aan de kant van de weg staat.
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Extra Info

Nog één fotootje van de bomenlanen van landgoed Gooilust. -

Afstand: 6.23 km
Link naar de route: https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/154087
Deze wandelingen zijn ook los te lopen:
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/route/gooilusroute-geel/80191/
https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/route/corversbosroute-oranje/80194
/
Wij parkeerden bij wandelstartpunt Berestein: Beresteinseweg 33, 1243 LC ’s-Graveland.
Dit is een parkeerterrein bij een begraafplaats.
Je volgt vanaf de parkeerplaats de gele pijlen en de knooppunten: 71, 78, 76, 77, 70, 76,
78, volg hierna de oranje pijlen en de knooppunten: 75, 79, 74, 72 en weer terug naar 71.
Meer wandelen in Noord-Holland
www.wandelnetwerknoordholland.nl
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