Wandelroute Park Gunterstein
Lengte: 3 km
Onverharde paden
Honden aan de lijn
Ingang: Laan van Gunterstein, tweede hek vanaf de Vecht, in de bocht

Het landgoed Gunterstein is 115 ha groot. Het is langwerpig van vorm en loopt van de
Kievitsbuurt, deel van de Loosdrechtse/Breukeleveense plassen, tot aan de Vecht. In het
achterste parkgedeelte kan men vrij wandelen, het terrein om het huis is niet
toegankelijk. Het is prachtig wandelen door dit park, dat bekend staat om de enorme
variatie aan paddenstoelen in deherfst. Waar de wandeling start, in de bocht van de laan
van Gunterstein, heeft men een mooie zichtas naar het huis via een lindenlaan. U
wandelt deels over 'De Achterplaats', het oostelijk gedeelte van het kasteelpark dat
grenst aan het Amsterdams Waterleidingkanaal. Dit was vroeger een labyrint.
Het huidige Gunterstein is het derde Gunterstein op deze plek. Het eerste Gunterstein
dateert uit de 12de eeuw. Het werd gebouwd door de Utrechter Gijsbert Gunter. In 1511
werd dit verwoest. Het herbouwde Gunterstein werd in 1539 tot Ridderhofstad verklaard.
Dit Gunterstein is in 1673 door Franse troepen in brand gestoken. De ruïne werd gekocht
door de Amsterdamse koopmansweduwe Magdalena Poulle, die haar buitenplaats op de
oude fundamenten bouwde.
Tegelijkertijd met de bouw van het huidige Gunterstein in 1681 werd een formele tuin ten
zuidoosten van het gebouw aangelegd volgens de allerlaatste mode.
Veel van deze 17de eeuwse tuinaanleg is verdwenen toen de tuin in etappes werd
omgevormd tot Engels park. Slingerpaden werden aangelegd en o.m. de oude
snoekvijver werd verwijd en bochtig gemaakt. Ondanks het omvormen van een formele
tuin naar een landschapspark zijn veel zichtassen bewaard gebleven.

Route:
Start op Laan van Gunterstein (asfaltweg) die links van kasteel loopt, passeer 1ste
toegangspoort rechts (privé), na 350 m bij tweede toegangspoort en bocht naar links RD
door draaihek, 2x RA Lindelaan, voorbij Engels Werk (privé), voor kasteel LA
Kastanjelaan, Beukenlaan en Hoge Slinger, RD, pad links (Sparrenlaan) negeren, bij
Essenlaan en bunker RD Binnenlaan, na wetering 1ste pad LA, en na 200 m RA
Slingerlaan, RA Joop Verhoefpad, op einde LA en op dijk langs Amsterdams
Waterleidingkanaal RA, na 200 m RA Buitenlaan (smal bospad met LAW-markering), na
1 km komt pad via bruggetje uit op Zandpad, RA, na 600 m terug op vertrekpunt Laan
van Gunterstein.

