
Kunst en cultuurroute (1 km) 
De kunst- en cultuurroute wordt op de kaart weergegeven met de blauwe 
lijn. Het begin van deze route is de hoofdingang van het landgoed  
Willibrordus aan de Kennemerstraatweg. Voor het hoofdgebouw ziet u 
een    1   wit paard. Dit is een kunstwerk van Rob Scholte en onderdeel 
van de paardenparade. U loopt links langs de vijver, in de zomer vol met  

  2   bloeiende waterlelies. U komt nu ook een    3   rode beuk tegen, 
deze boom is al meer dan 85 jaar oud. U loopt vervolgens de poort door. 
Aan uw linkerhand bevindt zich de Verhalenkamer.    5   Voor de verha-
lenkamer staat een    14   luisterpaal met verhalen over cultuurelementen 
van het landgoed en een    25  oplaadpunt voor elektrische fietsen.  
Bezoekt u ook eens    6   de Keuken met karakter en   6a   de Jeu de  
Boulebaan. U kunt Jeu de Boule ballen huren bij de Keuken met Karakter.  
Aan uw rechterzijde is het    4   Historische Museum Heiloo gevestigd in 
het hoofdgebouw. Boven alles uit steekt    7   De Cultuurkoepel.  
Iets verder op de Olvendijk, loopt u langs    8   het evenemententerrein: 
de voormalige locatie van slot Ypestein. In de directe omgeving zijn ver-
schillende rustpunten. Als u de Olvendijk vervolgt, komt u aan uw rech-
terkant het    9   hertenkamp tegen. Bij de eerstvolgende kruising gaat u 
naar links (De Hooge Venne). In maart/april ziet u links    10   mooie borders 
met bloembollen. Rechts op de Hooge Venne is    11   de begraafplaats 
“Oase van Rust”. Na de begraafplaats loopt u weer terug naar de kruising. 
De route gaat rechtdoor langs het hertenkamp. Het is echter de moeite 
waard even naar links te kijken of een stukje te lopen door de    12   prach-
tige lindenlaan. In het voorjaar bloeien hier sneeuwklokjes en daslook,  
in juni ruikt het er heerlijk naar lindenbloesem. Weer terug op de route 
loopt u om het hertenkamp heen. U komt dan op de Overtoom.   13   
De vijver en sloot voor het hertenkamp zit vol met vis en vaak ziet u de 
schildpadden zonnen bij de waterkant. De route gaat verder over de 
Overtoom. Net voor de poort kunt u binnen lopen bij het    15   Toverlan-
taarnmuseum. En via de ingang van het hoofdgebouw heeft u toegang 
tot het Archeologisch museum    16   Baduhenna. U bent nu weer  
aangekomen bij het startpunt.



Natuurroute ( 1 km )
De natuurroute wordt op de kaart weergegeven met de groene lijn. 
Deze wandeling is geschikt voor families met kleine kinderen.  
Het begin van de route is bij    17   Theeschenkerij de Trog, waar ze 
heerlijke appeltaart serveren. Voor de Theeschenkerij staat een    14   
luisterpaal. Hier kunt u verhalen beluisteren over de natuur van het 
landgoed. Naast de Theeschenkerij liggen de tuinen van Willibrordus:  

  18   de vlindertuin, de    19   meewerk-tuin met groente en fruit en    20  
buurttuin De BY. In de vlindertuin staat een bijenstal en een insectenhotel 
met een groen dak. In de zomer is het een waar orkest van bijen- en 
hommel geluiden. De tuinen hebben lekkere zitjes om te genieten van 
alle bloemen en planten. 
Vanaf de buurttuin loopt u langs de fruittuin en gaat u linksaf naar    21   
het sportveld. U loopt om het sportveld heen (gedeeltelijk eenonverhard 
pad). Langs dit    22   natuurwandelpad bloeien in maart tot en met juni 
allerlei soorten bolletjes en wilde planten. Op de kruising met de Hooge 
Venne gaat u rechtdoor op de Overtoom en slaat dan weer linksaf naar 
het (onverharde) wandelpad langs het water. U gaat rechtsaf tussen de 
gebouwen (Overtoom 3 en 5) door. U komt uit op    8   het evenemen-
tenterrein, de voormalige locatie van Slot Ypestein met een mooi uitzicht 
op    7   De Cultuurkoepel. U gaat rechtsaf op de Overtoom. In de vijver 
en de sloot voor    13   het hertenkamp zitten vaak schildpadden te zonnen 
bij de waterkant. Sla linksaf naar de Hooge Venne. Voordat u rechtsaf  
gaat naar de Olvendijk, kunt u nog even doorlopen op de Hooge Venne. 
Rechts op de Hooge Venne is    11   de begraafplaats “Oase van Rust”.  
Hier staan bijzondere bomen die onder andere symbool staan voor verdriet, 
liefde en het eeuwige leven. Na de begraafplaats loopt u weer terug naar 
de kruising en vervolgt u uw weg op de Olvendijk. U loopt nu op een  

  12  prachtige lindenlaan. In het voorjaar bloeien hier sneeuwklokjes en 
daslook, in juni ruikt het hier heerlijk naar lindenbloesem. Bij   23   Maatwerk 
(het activiteitencentrum) gaat u linksaf en bent u weer terug bij het 
startpunt: Theeschenkerij de Trog. U kunt tegenover de Theeschenkerij 
van maandag tot en met zaterdag de   24   kwekerij bezoeken.


