Park Groot Vijversburg
Wandelroute Bezienswaardigheden Oostelijke Lus (1,0 km)
De route start bij de theesalon in Villa Vijversburg.
•
Villa Vijversburg met de gevelbeelden Pomona en Flora (1845 en 1895)
Loop bij het verlaten van de villa rechtdoor naar de zwerfkei. Ga even links en direct weer R.
Wandel zoveel mogelijk rechtdoor en negeer zijpaden. U komt uit bij de spiegelgracht.
•
Spiegelgracht (2005)
Sla linksaf naar de vijver en volgt dan scherp rechtsaf het paadje dat de oever van het water volgt.
De vijver ligt aan uw linkerhand. Steek L de kettingbrug over. Loop R langs de andere kant van het
water. U komt uit bij een uitkijkheuvel.
•
Uitkijkheuvel (2005)
Boven op de heuvel kijkt u uit op de toegangsbrug ontworpen door Wijbe de Vries. Ook valt een
kunstwerk op dat meebeweegt met de wind.
•
Holbolle toegangsbrug (2005)
•
Bernward Frank, Das Windpendel (2003)
Het pad terug draait de heuvel af. Aan het einde van de afrastering aan de linkerkant komt u uit bij
een driesprong. Op de driesprong naar R. Loop onder de oudste en dikste boom (eik) van het park
door.
•
L Oudste boom van het park (± 1750)
Loop over het bruggetje en volg linksaf de oever van het water. Net voor het volgende bruggetje
kunt u even rechtdoor naar een hoog gelegen bankje omgeven door oude beuken, met uitzicht
over de grote vijver.
•
Zwitserse brug (midden 19e eeuw)
Ga de brug over. U komt uit bij een tuinkoepel.

•

Tuinkoepel met grot (midden 19e eeuw)

L van de tuinkoepel is een grot. U kunt door de grot gaan (pas op uw hoofd, hoogte ongeveer 1,70
m), maar kunt hem ook aan de kinderen overlaten. Keer terug naar de vijver. Volg steeds het pad
langs de vijver. Steek de driearmige brug over naar L.
•
Driearmige brug (midden 19e eeuw)
•
R eilandje met tuinvaas (midden 19e eeuw)
Houd links aan. U passeert een informatiebord en komt uit bij een asfaltweg. R ligt de voormalige
hoofdingang met kiosk, waar vroeger entree werd geheven.
•
R Dienstingang (1925)
•
R Kiosk(1925)
•
R Aan de overkant van de weg: ‘Huis met de twintig kamertjes’ (1895)
Ga L de asfaltweg op steek een watergang (vroegere Nieuwe Diep) over.
•
R Waterpeilmeter (midden 19e eeuw)
•
R Theehuis (eind 18e eeuw)
Net voor het theehuis en het water, ga L naar een oude geknotte lindelaan. Ga R terug naar de
volière en de villa.
Afkortingen:
R = rechts
L = links

Ontwerp van de route: Peter Lok

Verkrijgbaar in de theesalon (open op zondagmiddagen):
•
Catalogi van diverse tentoonstellingen;
•
Verschillende wandelroutes.
Op onze website www.vijversburg.nl zijn wandelroutes te downloaden en vindt u veel informatie
over Park Groot Vijversburg.

