Park Groot Vijversburg
Wandelroute Bezienswaardigheden Westelijke lus (1,5 km)
De route start bij de theesalon in Villa Vijversburg.
•
Villa Vijversburg met de gevelbeelden Pomona en Flora (1845 en 1895)
Ga R bij het verlaten van de villa. Loop R om de vijver en neem aan de overkant van de vijver,
vóór de dikke beuk het eerste pad R. Loop in de richting van een schuilhut.
•
R Tuinbeeld Bacchus (eind 18e eeuw)
Kijk even bij de kluizenaar naar binnen. Ga bij de hut L (of eerst even R de heuvel met bankje op).
•
R Schuilhut met Kluizenaarshut (midden 19e eeuw)
•
R Ooievaarsnest (20e eeuw)
Volg het pad langs de gracht tot een viersprong.

•

L Boomgaard (± 2000)

Sla linksaf en na 50 meter L over een brug . Na een tweede bruggetje: ga L en loop langs de
onderbouw van een vroegere druivenkas, waarin zich nu een kruidentuin bevindt.
•
R Onderbouw historische kas (±1920)
Ga rechtsaf via het klinkerpad, achter de heg langs.

•

L Rotstuin (eind 20e eeuw)

Net voor de oranjerie / grote kas gaat u even naar rechts en overdenkt het opschrift op de
zonnewijzer: Breve et irrevocabile tempus (kort is de tijd, en onherroepelijk).
•
R Zonnewijzer (eind 17e eeuw)
Ga terug en vervolg het pad langs de oranjerie, waarin nu cactussen gekweekt worden.
•
L Oranjerie (± 1845)
Na de oranjerie, ga R naar de witte bergschuur (‘s zomers ijsverkoop). Ga R en na ± 20 meter L.
Op de driesprong met de boom in het midden R en steek het bruggetje over. Na het bruggetje 3 x
R. U passeert een punt met aan de linkerkant een zichtlijn langs een kunstwerk.
Na een pad waarlangs u al eerder liep, met R een bruggetje, komt u uit bij een viersprong. Ga L.
Verderop, net voor een brug, wandelt u linksaf omhoog langs de ingang van een koepel.
•
L Blauwe koepel (± 1860)
Vervolg het pad rond de koepel en neem R. Na ± 20 meter R aanhouden. U passeert de zichtlijn nu
op een ander punt. Vanaf hier houdt u 3 x L aan, één keer zelfs scherp L. U komt uit aan het einde
van een doodlopend pad bij een bankje aan een vijver.
•
Jodenvijver (± 1860)
Loop terug en ga L en na ± 30 meter R. Steek schuin een pad over en wandel langs resten van de
Baudinabeuk onder een metalen constructie door.
•
Baudinabeuk (± 1820)
Ga R vóór de gebouwtjes, daarna L en wandel langs de volière terug naar de villa.
•
Volière (1920)
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.

