Ingezonden Berichten'
RESULTATEN VAN DE TOEPASSING VAN DE.
NATUURSCHOONWET 1928 EN VAN ARTIKEL 12 VAN DE
BOSCHWET 1922.
Landgo~deren. die gerangschikt zijn
onder de Natuurschoonwet 1928 en voor het
publiek zijn opengesteld.
----4
(Vervolg van de opgave op blz. 193 e.v. van den 5den jaargang 1932).

FRIESLAND.
.

"Herema~State"

te Joure. ruim 7 ha.

Met uitzondering van de omgeving van het huis en van den moestuin
toegankelijk op werkdagen des morgens van 9-12 uur en des middags
gedurende de maanden Januari-April van 1-5 uur, April--Julï van
1-6 uur, Juli-October van 1-7 uur en October-Januari van 1-4: uur
en op Zondag vail 9-4' uur, op vertoon van kaarten. welke ad f 0,50
per gezin verkrijgbaar zijn bij den eigenaar Jhr. P. B. J. V e gel i n van
Claerbergen te louTe.- Geldig één jaar.
.'
. . I'
Voor toeristen worden dagkaarten à fO,1O per persoon afgegeven ..
Het ,medenemen van honden, kinderwagens .enz. is verboden, evenals
het fietsen op de paden. Wegen en paden houden.

DRENTE.
..Onroerende goederen in de buurtschap Kralo" (gerneen~e Ruinen).
96 ha.
Van zonsop~ en zonsondergang opengesteld op vertoon van wandel~
kaarten. welke gedurende een jaar geldig zijn en kosteloos worden ver~
strekt door den heer Fok keF led der u' s te Kralo.

OVERIJSSEL.
nDe Alerdinck" aan de z.g. Zandsteeg. die Heino verbindt met den
Rijksweg van Zwolle n~ar Deventer. plm. 42 ha.
Met uitzondering van de naaste omgeving van het huis vrije wandeling
op vertoon van gratis bij den eigenaar, Mr. G. W. Th. Baron van
De de Dl te Heino verkrijgbare wandelkaarten.·
• /
.,'.
Het is verboden rijwielen en honden mede te nemen.
Gronden, behoorende bij "Huis Almelo" gelegen ten O. en ten Z. van
Almelo. 415 ha.
Van dit complex zijn de Gravenallée. met ten Noorden en Zuiden
daarvan gelegen deels beboschte terreinen opengesteld op vertoon van.
wandel~aarten. die bij den rentmeester van Huis Almelo verkrijgbaar zijn.
De prijs der kaarten, die tot wederopzeggens toe geldig zIJn. bedraagt
f 0.50 per persoon. terwijl overige gezinsleden bIjkaarten kunnen krijgen
voor f 0,10.
"Bekkenveld en Finchley Raad" in de gemeente Lonneker ten Zuiden
van het gehucht Twekkelo. 22 ha.
•
Met uitzondering van de erven der boerderijen en van den grond on·
middelUjk om het theehuisje gelegen, vrije wandeling op vertoon van
kaarten, die gratis verkrijgbaar zijn bij den heer J. B 0 r neb roe k te
Twekkelo.
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A'utomobielen. kinderwagens. honden, paarden enz. worden niet toege...
laten.
Rijwielen moet~n aan de hand worden gehouden.

,'stokh.orst" in ,de gemee~te Lonneker, aan den weg van Enschede
.
naar
Losser, 21 ha:
. I
~

,

,

,

.

,,8i!renbroek" ip. de gemeente Lonneker, ten Zuiden van Enschede. nabij
de Duits~he grens, 5B pa.
Met uitzonderipg van de omgeving van het woonhuis zIJn de landgoe.deren van 's morgens 9 uur tot 's avonds 7 uur bij vroegcren zonsonder...
gang tot zonsondergang voor het publiek opengesteld, mits voorzien -van
wandelkaarten. welke op a~nvrage kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore
van de firma G erh. Jan n i ok .& ZoDe n,' Langestraat 41~te En ...
schede en aan de -leden van den A.N.W.B, Toeristenbond voor Neder...
land, de Verçeniging tot Behoud van N~tuurmonumenten in Nederland,
de Natl!ur~historischç Vereen~ging. de Vereeniging tot Bevordering van
het Vreemdelingenverkeer te Enschede _en Lonneker. het Oversticht, It
FrYl!ke Ge~ en de begunstIgers van de stichtingen het Utrechts--. GeJ~
dersch~. Noord~Brabantsc:h~ en, Limburgsch Landschap op v.ertoon van
hun lidmaatsc4apska~rt zullen worden verstrekt.
Bovendien is op het landgoed "Stokhors(' wielrijden verboden. moeten
aldaar honden worden vastgehouden en zijn de wegen voor auto's en
vo~rtuiqen gèslo~en~

..De -

Colckhof" aan de z.g. Zandljteeg. die Heino verbindt' met den'
Rijksweg van Z:wolle naar Deventer. plm. 25 ha, benevens ruim 7 ha
beboscht terrein in' de Oude~ en Nieuwe Veldhoek te Heino.
. ;' Met "uitzondering· van de onmiddellijke omgeving. van het huis de
Cokkhof vrije wandeling op vertoon van gratis- bij den eigenaar F. K.
13aron va,n De d e m te Zwollerkerspel~ v.erkrijgbare wandelkaarten.
Het is verboden rijwieJe?-_ en honden mede te nemen.
• ..Eerde" ond,er de' gemeenten Ommen en den Ham, plm. 1128 ha.
. Het ,geheel~ laqdgoed is met uitzondering van de naaste omgeving
van het- door den eigenaar· bewoonde landhuis (een plm. 9 ha groot ge...
deelte, gelegen, langs de R~ggc, ten Zuiden van de Bestmer berg). alsmede
het ~crrein om het ka~teel omsloten door de gracht voor het publiek open ..
gesteld. mits dit i:s; vo'orzien van kaarten, welke kosteloos verkrijgbaar
zijn bij. den boschwachter Fr e n s op Eerde (bij schrifteHjke aanvraag
postzegel' Insluiten). Deze kaarten zijn tot wederopzeg_gens geldig voor
d.en houqer en hoogstens vier hem_ (haar) vergezellende personen.
Het is verboden honden los te laten loopen .
..Egheria" onder Losser en Weerselo~ aan weerszijden van den weg.
'
die Oldenzaal en Denekamp verbindt. 169 ha.
Met uitzonderiIig van de omgeving van het woonhuis van zonsopgang
VOÇl! het publiek opengesteld op vertoon van kaarten, die verkrijgbaar
zijn bij den jachtopZiener G.- J. W. Ol t hof f, Dalhuis te De Lutte ad
f.0.25 per gezin. Geldig een jaar.

..De Gelder" in de gemeente Wijhe, 125 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het landhuis opengesteld van
.de~ morgens 9 uur tot een half uur vóór zonsondergang op vertoon van
k~~rten. welke bIJ den opzichter J. v. d. S I u i s tegen betaling van f 0.25
verkrijgbaar zijn en gedurende een jaar geldig zijn voor een gezin. Wegen
en paden houden. Honden, rijwielen en andere voertufgen mogen niet
word~n medegenomen.
. ..De Leuriks" ten Oosten van Enschede. aan den weg naar Glanerbrug.
11 ha. Vrije wandeling van 's morgens 8 uur tot namiddags 7 uur, bij
vroeger ondergaan der zon tot ;r.onsondergang, op vertoon van kaarten.
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die de eigenaresse Mevr. C. J. ter K u i I e te Enschede kosteloos be~
schikbaar stelt .. Wegen en paden houden. Verboden over geharkte wan~
delpaden te fietsen. Automobielen. andere voertuigen en motorrijwielen
'worden niet toegelaten. Losloopende honden 'worden geweerd.
.

"Het Leutink" te Driene, ten Noorden van den weg van Hengelo naar
Enschede. 81 ha.
Vrije wandeling van zonsop· fot zonsondergang op vertoon van kaarten.
welke de eigenaar de heer F. G. ter K u i 1e te Enschede kosteloos
beschikbaar stelt. Wegen en paden houden. Het i j verboden op de wan·
delpaden ,te fietsen en honden mee te brengen ..

•.Pirola" ten Zuiden van Enschede nabij de Duitsche grens, 13 ha.
Vrije wandeling op vertoon van wandelkaarten, welke kosteloos te
verkrijgen zijn bij den eigenaar Mr. E. H. K. J. ter K u i Ie. Gronau·
schestraat 129 te Enschede .
..Schoonheten" ten Zuiden van Raalte. plm. 326 ha.
Met uitzondering van de huisplaats, het daa~voor gelegèn park en een
zwemvijver met optrekje. is het geheele landgoed toegankelijk van 's morgens 10 ·uur tot zonsondergang op vertoon van wandelkaarten,. welke
ad f 0,25 verkrijgbaar zijn bij H. Mar 5 m a"ll, Schóortheterweg te
Schoonheten. Deze kaarten zijn één jaar geldig, zoowel voor één persoon
als voor een gezin. Het is verboden honden en rijwielen m!!de te nemen~
..spdngendal" in de gemeenten Tubbergen en De~ekamp, ·ten Noorden
van Ootmarsum nabij de Duitsche grens, 209 ha.
Vrije wandeling op vertoon van wandelkaarten. welke op aanvrage
kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van de Firma Ge r h. Jan n i n k
& Zon e n. Langestraat .41 te Enschede en aan de leden van den
A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland, de Vereeniging tot Behoud
van Natuurmonumenten in Nederland, de Natuur~historische Vereeniging.
de Vereeniging t~t Bevordering van het Vreemdelingenve~keer te Tub~
bergen. het Overst,icht. It Fryske Gea en de begunstigers van het
U~rechts~, Geldersch~, Noord·Brabantsch~ en Limburgsch Landschap op
vertoon van hun lidmaatschapska~rt zullen worden verstrekt.
"Het Sybroeck" tusschen Enschede en Oldenzaal. ten Oosten van den
weg. die deze plaatsen verbindt. 30 ha.
Vrije wandeling .
•:tStroot"· ten Oosten van den spoorweg Hengelo~Neede. 53 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het huis vrije wandeling van
zonsop· tot zonsondergang op vertoon van wandelkaarten. die op aanvrage
kosteloos door den eigenaar. den ,heer À. H. van He e k te Lonneker
worden verstrekt aan de leden van A.N.W.B., de Ver. tot Behoud van
Natuurmonumenten, de Natuur~historische Vereeniging, de Vereeniging
voor Vreemdelingenv.erkeer afd. Lonneker. It Fryske Gea en hêt Over~
sticht, alsmede aan de begunstigers van het Geldersch., het Utrechtsch~.
het LImburgseh. en het Noord·Brabantsch Landschap. M~n is gehouden
op de paden te blijven. Losloopende honden worden niet toegelaten.
Fietsen moeten aan de hand worden gehoud.!n .

•. Twickel" in de gemeenten Delden. Hengelo en Borne, 3120 ha.
Het landgoed is behalve op de beide Pinksterdagen en den morgen
van Hemelvaartsdag van zonsop~ tot zonsondergang voor het publiek
opengesteld. Van deze openstelling zijn uitgezonderd:
a. de omgeving van het kasteel (tuinen en park), groot plm. 24 ha;
b. het z.g. "Breeriet"', groot pl.m. 45 ha.
.
De tuinen van het kasteel zIjn Woensdags· cn Zaterdagsnamiddags te
bezichtigen op vertoon van wandelkaarten. welke tegen betaling van
f 0,25 verkrijgbtar zijn ten kantore van dE."n Rentmeester van Twickel te
Delden.

•
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De openstelling 'Van .. Windesheim" onder Zwollerkerspe1 is als volgt
gewijzigd:
Met uitzondering van dè omgeving van het huis van 8 uur des mor..

gens tot 1 uur vóór zonsondergang opengesteld op vertoon van wandel~
kaarten welke op de volgende wijze verkrijgbaar zijn:
a. gezinskaarten op schriftelIjke aanvrage bij den eigenaar Mr~ F. H.
Baron de Vos van Ste.:nw.ijk, genaamd van ESSE'to te Win~
desheim ad f 0.25 per stuk. geldig voor één jaar;
b. daglçaarten op ~ondeling verzoek bij den werkbaas G. G rif f i 0 e h
te Windesheim ad f 0.10 per persoon.
.,
Het is verboden buiten de wegen en paden te loopen en honden en
rijwielen mede te nemen.

GELDERLAND.
De bosschen van den heer J. C. Kok e r te Arnhem zijn van eigenaar
veranderd, terwijl ook de opensteIlingsregeling wijziging onderging. De
naam luidt thans: ,De Bom", gelegen ten O. van Bennekom. 79 ha.
Vrije wandeling voor leden van den A.N.W.B .• de Vereeniging tot Be~
houd van Natuurmonumenten en die voor Vreemdelingenverkeer voor
Beimekom en Renkum. en overigens op wandelkaarten. verkrIjgbaar bIJ
den opzichter J. van den B rin k, Strooyweg 33 te Bennekom à f 0.50
voor gezinnen van ten hoogste 5 personen en f 0.25 voor persoonlijlée
kaarten. Geldig êên jaar.
•
"De Boggelasr" onder Warnsveld en Vorden. 55 ha.
De wandelkaarten worden niet meer kosteloos verstrekt. doch tegen
betaling van ~ 0.25 per gezin of per persoon. Zij zijn een jaar geldig.
"Den Bosch" te Leuvenheim (gem. Brummen). tusschen- den Rijksweg
naar Arnhem en het ApeIdoornsch kanaal. 185 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het huis mei tuin en park van
's morgens 8 uur tot zonsondergang vrIje wandeling. op 'vertoon van kaar-ten. welke kosteloos door den eigenaar--bewoner. den heer D. C. E v e r~
w y n worden afgegeven. Deze kaarten zijn gedurende êên jaar geldig
voor êên persoon.
Het is verboden honden mede te nemen en met mot.orrijtuigen. andere
voertuigen of paarden bulten publieke wegen te komen.
"Bijstein" nabij Putten. ten Zuiden van den Rijksweg van PuttenNijkerk, 7 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het woonhuis opengesteld op
werkdagen van zonsop~ tot zonsondergp.ng en op Zondagen tot 5 uur n.~ ..
op vertoon van dagkaarten. die door den bewoner van het huis of bij zIJn
afwezigheid door den tuinbaas A. Kno p per t kosteloos verkrijgbaar
worden' gesteld.
Het is verboden zich buiten de wegen en voetpaden te begeven en te
fietsen. Losloop~nde honden mogen niet worden medegenomen.

"BrBndenborch" onder Vorden, aan den verharden weg van Ruurlo naar
Vorden. 95 ha. Vrije wandeling op vertoon van kaarten. welke kosteloos
verkrijgbaar zijn bij den werkbaas op het landgoed.
Onroerende goederen in de gemeente Brakel. toebehoorende aan de
familie van Da m van Bra keI. ruim 15 ha.
M.et uitzondering van het erf van het Spijker en van de omgeving van
het huis met de binnen gracht gelegen tuinen is het geheeIe landgoed op
alle werkdagen van 8 uur 's morgens tot zonsondergang opengesteld op
vertoon van kaarten. welke bij Mevrouw M. S. E. van Dam van
Bra k e.1 ..V c r m e u.l e n te Brakel verkrijgbaar zijn ad f 0.25. Deze kaar~
ten zijn zoowel voor een gezin als voor een persoon geldig. Voor tóeris-
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ten worden dagkaarten afgegeven ad f 0.10 per persoon. Zondags wordt
. het landgoed om 5 uur des namiddags gesloten.

"Huis te Eerbeek" te Eerbeek (gemeente Brummen), pl.m. 24 ha.
Tusschen het dorp Eerbeek en het Apeldoornsch kanaal. Het gehee1e
landgoed is met uitzondering van de gebouwen met hunne erven VOOT, het
pubHek opengesteld.
..De Dljkweidc" tcn Zuiden van het dorp Wilp, 15 ha.
Vrije wandeling met uitzondering van de oingeving van het huis.

,.Eelink" tcn Zuidoosten van Winterswijk. 11 ha.
VrIje wandeling. Wegen en paden houden.

Onroerende goederen onder Gorssel. ter weerszijden van den weg van
Zutphen naar Bathmen en ten Westen van den. Flierderweg, toebehoorende
aan Dr. Ir. E. J. Bos c h ridder van Rosenthal te Lochem. tezamen pl.m.
60 ha. Vrije wandeling.
Op "Enghuizen", gelegen om de dorpen Hummelo en' Keppel heeft men
geen vrije wandeling meer, doch geldt thans de volgende regeling:
Toegankelijk van 8 uur des morgens tot 9 uur des avonds, bij vroeger
ondergaan der zou niet na zonsondergang, op vertoon van wandelkaar~
ten, welke verkrijgbaar zijn op werkdagen tusschen 12 en 2- uur bIJ den
jager J. Sc hel en op de overige tijden op het kasteel Enghuizen tegen
betaling van f 0.25 vodr een gezin en van f 0.10 voor één persoon. Geldig
gedurende een jaar.
.
Automobielent motorrijwielen en andere voertuigen worden niet toegeIa~
ten, terwijl het fietsen over wandelpaden is verboden. Losloopende hon~
den worden geweerd. Wegen en paden houden.
"De EJshof" te Malden, aan den Rijksweg van Nijmegen naar Maok,

66 ha.

.

Met uitzondering van de omgeving van het huis en het erf van de.
boerderij vrije wandeling op vertoon van wandelkaarten, welke gratis door
of namens den eigenaar den heer A. I. de St 0 pel aa r B I ij des teij n
te Malden worden verstrekt.
"De Keijenberg" ten Noorden van Renkum, aan weerszijden van den
weg van Bennekom naar Heelsum, 178 ha.
Wandelaars hebben. met uitzondering van een op het terrein aange~
geven gedeelte, vrijen toegang. Wielrijders, ruiters en voertuigen worden
niet toegelaten. Wegen en voetpaden houden .

.

.. Laag Wolfheze" onder Renkum aan weerszijden van den weg Ben~
nekom-Heelsum, 138 ha.
Vrije wandeling met uitzondering van de omgeving van het landhuis op
vertoon van kaartenl welke ad f 0.25 voor een gezin verkrijgbaar zijn bij
P. J. Rom Ij n, boekhandelaar te Oosterbeek en bij A. B 1ank esp 0 or.
opzichter, wonende op het landgoed.

"Leusveld" te Brummen, pLm. BO ha.
Met uitzondering van de naaste omgeving van bet huis van zonsopgang
tot zonsondergang vrije wandeling op vertoon van wandelkaarten, die de
eigenaar, de heer G. E. Bek e r, kosteloos verkrijgbaar stelt. Deze kaar..
ten zijn geldig zooweJ voor een gezin als een per,soon. Honden :!pogen niet
worden meegenomen.
"Meecdink" te Woold (gemeente Winterswijk) bijna 50 ha. Vrije wan ..
deling.
"Het Nijenhui,s·· onder de gemeente GorsseJ, 53 ha. Vrije wandeling op
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vertoon van wandelkaarten. welke kosteloos verkrijgbaar zijn bij den werk~

baas op het landgoed en op de villa "Nuova" te V,orden.
Het is _verboden honden mede te nemen. Wegen en paden houden .

. ,.llo,endael" nabij Velp, 2165 ha.
De openstelling is thans als volgt:
Met uitzondering van de onmiddellijke omgeving van het kasteel en
met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald ten aanzien van het park.
is het geheele landgoed voor het publiek opengesteld op vertoon van kaar..
ten., welke kosteloos verkrijgbaar zijn bij den opzichter te Rosendael en _den

boschbaas· in den Imbosch.
Wegen en paden houden. Motorrijtuigen worden niet toegelaten.
Voor het park gelden de navolgende bijzondere voorwaarden:

Opengesteld van ~15 April tot 15 October van 9-18 uur, behalve op
Vrijdag en Zaterdag voor houders van bij den opzichter verkrijgbare wan ..
delkaarten.
Deze kaarten worden verstrekt aan personen, die vast of tijdelijk in de
omgeving van het landgoed wonen. Honden worden niet toegelaten. Niet..
houders van kaarten kunnen onder gelelde van een gids het park bezlch.
tigen.
Onroerende goederen van Jhr. W. A. W. van Sc h u y I e nb ure h
c.s. in de gemeente Wiseh.
B. pl.m. 27 ha nabij de halte Silvolde tusschen den verharden weg naar
Varsseveld en de spoorbaan en
b. pl.m. 110 ha nabij Binnenheurne.
Vrije wandeling.
"De Wildbaan" te Brummen, p1.m. 57 ha.
Uitgezonderd de onmiddellijke omgeving van het huis en den moes .. en
bloementuin voor het publiek opengesteld op vertoon van wandelkaarten,
welke tegen betaling van f 0.25 op Huize Wildbaan verkrijgbaar en voor
een gezin geldig zijn.
Honden en fietsen mogen niet worden medegevoerd.
De regeling waaronder een gedeelte van het landgoed "Zijpendal" te
Arnhem voor het publiek is opengesteld, zal voortaan ook gelden voor
het overige gedeelte. dat is gelegen ten Westen van den Zijpendaalschen
weg, met uitzondering echter van de onmiddellijke omgeving van het
LandhuIs.
'
Bij vorige opgave is onder Gelderland vermeld:
.. Hackfort", "Groot.. en Klein Starink", ..het Groote Veld" en "de
Bramel" dit moet luiden:
"Hackfort", "Groot... en Klein Starink", .. het Groote Veld" en de gron
den ten Oosten van "de Bramel" .
I

w

UTRECHT.
"Broekhuizen" onder f..eersum, Amerongen en Langbroek, pl.m. 336 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het huis, groot pl.m. 16 ha, 'is
het landgoed opengesteld, op vertoon van kaarten. welke kosteloos verw
krijgbaar zijn bij den heer B. J. Vel zen, rentmeester te Bro~khuizen
(Leersum). Losloopende honden mogen niet worden medegenomen .
..Groot. en Klein Drakestcin" onder de gemeente Baarn (de Vuursc:he).
191 ha
Md uitzondering van de onmiddellijke: omgeving van' het huis Klein
Orakestein en de erven der woningen opengesteld op vertoon van wan,..
delkaarten die op aanvrage kosteloos worden verstrekt door den jachtw
opziener C. Kar els e n, wonende aan de tol te Lage V:uursche, aan
de leden van den A.N.W,B., Toeristenbond voor Nederland, de Vereeni~
ging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, de Natuur...hlsto w
rische Vereeniging. It Fryske Gea. het Oversticht, de-> Vereeniging tot
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bevordering van het Vreemdelingenverkeer. afd. Baarn. Hilversum en
Laren. alsmede aan de begunstigers van het Utrechts~, qeldersch.... Lim . .
burgsch. . en Noord ..Srabantsch Landschap.
Dl'akesfein en onderhoorigheden", nabij de ~agc Vuursche tusschen
Bilthoven en Baarn, 505 ha.
,
Met uitzondering van de omgeving van "Huize Drakestein" en van
de bij de huizen behoorende erven opengesteld op vertoon van wandel ....
kaarten, welke v~rkrijgbaar zijn ad f 0,25 bij den boschbaas van Huize
Drakestein en in het Café het "Regthuls" te Lage Vuursche. De kaarten
zijn een jaar geldig. Kinderen beneden 12 jaar hebben slechts toegang
_
.. .
.onder geleide. doch behoeven geen kaart te hebben.
Het is v.erboden honden mede te nemen, alsmede fietsen mede te nemen,
._.
.•
buiten de als :roodanig aangegeven rijwielpaden.
"Huis te Maarn" ten Zuidoosten van Maarn, aan weerSZijden van den
weg Maarn-M,aarsbergen. 143 ha ..
Met uitzondering van de omgeving van het huis van zonsop. . tot zons....
ondergang opengesteld op vertoon van wandelkaarten. welke kosteloos
verkrijgbaar zijn bij den jachtopziener F. Sc hut te Maarn.
Het terrein is verboden voor auto·s. kinderwagens. honden, paarden.
alsmede voor wielrijders.
'

..Stameren" ten Zuiden van Maarn, aan weerSZijden van- den weg van
Maarn naar Doorn, 101 ha.
Van zonsop . . tot zonsondergang opengesteld op vertoon van wandel·'
kaarten, welke kosteloos verkrijgbaar zij bij den boschbaas Th. B e r k hof
te Stameren (Maarn) en gedurende een jaar geldig zijn,
Losloopende honden' mogen 'niet worden medegenomen .
..Schoonoord" onder Doorn, pl.m. 16 ha.
.
Met uitzondering van de omgevIng van het huis opengesteld van zons...
opgang tot zonsondergang voor houders van wandelkaarterr. welke aan
het woonhuis verkrijgbaar zijn ad f 0,25. Deze kaarten zijn één jaar geldig,
zoowel voor een gezin als voor een persoon.
.
Auto's en rijwielen worden niet toegelaten.

NOORD-HOLLAND.
"Duin· en Kruidberg" ten Westen van het dorp 5antpoort.
Met uitzondering van de omgeving van het landhl,l.is opengesteld op
vertoon van wandelkaarten, die gedurende een jaar geldig zijn en welke
ad f 0.50 per persoon op schriftelijke aanvrage verkrijgbaar zijn bij den
rentmeester van het landgoed te Santpoort.
Honden mogen niet worden meegenomen.
Het is v.erboden te botaniseeren.

"HilrJcrbeek" in het dorp ·s .. Graveland, 64 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het huis is het landgoed van
's morgens 8 uur tot één uur voor zonsondergang opengesteld voor de
leden van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder~
land en de begunstigers van het Utrechtsch 1andschap op vertoon van
hun lIdmaatschapkaarten, terwijl voorts jaarwandelkaarten gratis verkrijg ...
:baar zijn bij den administrateur G. E. van E wij ck van de B i I t,
Waldecklaan 9 te Hilversum. Wegen en paden houden. 'Het is verboden
losloopende honden mede te brengen.
"De Schaepenburgh en de KamphoerJe" in de gemeenten 's·Graveland.
Bussum en Hilversum, 58 ha.
Toegankelijk met uitzondering van de omgeving van het huis voor leden
van den A.N.W.B., de Vereen. tot Behoud van Natuurmonumenten, de
Nat. Hist. V.ereeniging en de Ver. tot Bev. van Vreemdelingenverkeer.
afd. Bussum, Hilversum en 's . .Graveland. de Kon. Ned. Mij. voor Tuin ..
bouwen Plankunde, It Fryske Gea en het Oversticht en begunstigers -v~n
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het Utrechtseh... , Geldersch~. Limburgseh... en Noord...Brabantsch Landschap
en voor hunne echtgenooten en de hen vergezellende gezinsleden op ver..
toon van kaarten, welke: kosteloos door de eigenaren beschlkbaar worden
aesteld.

Toegang van 1 Mei tot I September van 9-20 uur, overige maanden
van 9-18 uur. Auto's en motorrijwielen verboden, alsmede het berijden
van rijwielen. Honden worden niet toegelaten.

ZUID-HOLLAND.
Van ..Leeuwenhorst" bij NoordWijk is de openstelling als volgt ge...
wijzigd:

Een op het terrein aangegeven gedeelte is opengesteld op vertoon van
kaarten ,welke gedurende een jaar geldig zijn en tegen betaling van
f 0,25 per gezin of per persoon verkrijgbaar zijn bij den eigenaar...bewoner

Jhr. J. H. Gevers van Kethel van Spaland. Paden houden.
Rijwielen, kinderwagens en honden worden niet toegelaten.

NOORD-BRABANT.
.......

..De Hondsberg" te Oisterwijk, pl.m. 103 ha.
Met uitzondering van de omgeving van het huis opengesteld van zons...
opgang tot zonsondergang op vertoon van wandelkaarten, welke tegen
betaling van fO.25 per gezin en fO.1O per persoon verkrijllbaar zijn bij
den heer J. Hom men, Villa Waldemar te Oisterwijk. Deze kaarten
• zijn één jaar geldig. Het is verboden losloopende honden mede te nemen.
I

LIMBURG.

•

"BakewcU" ten Noordwesten van W-eert, 51 ha.
Opengesteld op vertoon van wandelkaarten, welke gratis verkrijgbaar
zijn bij I. van Nis pen, Maaspoort 115 te Weert, alsmede aan de
boerderij ,iBakewell··.
"Hillenraad" ten Zuiden van Swalmen aan den Rijksweg van Roer..
mond naar Venlo, 123 ha .
•,N ieuwenhaf' ten Westen van Swalmen. 8 ha.

"Boeshei" ten Noorden van het dorp MaaIbroek, 21 ha.
Met uitzondering van het kasteel en de daarachter gelegen moestuinen
zijn de landgoederen van zonsop... tot één uur vóór zonsondergang open ...
gesteld op vertoon van dagkaarten. welke kosteloos worden verstrekt
door den rentmeester L. H. Ge ene n te Swalmen.
Toeristen en zij, die de landgoederen geregeld wenschen te bezoeken
kunnen kaarten voor langeren duur krijgen.
Auto's, rijwielen. kinderwagens en honden mogen niet worden mede...
genomen.
\
•
De Z.g. "Kloosterbosschen" te St. Gerlach. ten Noorden van de spoor...
lijn Maastricht...Valkenburg. pl.m. 70 ha.
Deze bosschen zijn van zonsopgang tot zonsondergang opengesteld op
vertoon van wandelkaarten, welke kosteloos verkrijgbaar zijn in de hötels
te Houthem, ·alsmede bij den heer J. Cr 0 II a, Secretaris van de Ver...
eeniging van Vreemdelingenverkeer "Het Geuldal" te Valkenburg eri
gedurende één jaar geldig zijn. Het is verboden honden en rijwielen mede
te nemen .

.. Leumalen" ten noordwesten van Nunhem, 33 ha.
Vrije wandeling.

