
VIEWPOINT

NOG OP DE GOEDE ROUTE? 

VOLG DIT OP DE WEG!
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Met deze wandelroute (ca. 1 uur) duik je in de 

interessante historie van dit landgoed en prachtige 

uitzichten die je misschien niet snel zou verwachten. 

Of je nu een echte natuurliefhebber bent of juist 

geïnteresseerd bent om hier te komen wonen, 

Landgoed Coudewater is toegankelijk voor iedereen. 

De route over het landgoed start bij de boerderij aan 

de Peter de Gorterstraat 7 en leidt je langs verschillende 

highlights en viewpoints op het landgoed. Ook zijn er 

diverse CW catches aanwezig. Neem de kinderen gerust 

mee en laat ze speuren naar de geheime cijfercode. 

Meer info over de CW catches vind je op 

www.landgoedcoudewater.nl/wandelen

DE ROUTE 
EVEN OFFLINE GAAN EN TOT RUST 

KOMEN, WAAR KAN DAT BETER DAN 

OP DIT MOOIE LANDGOED? 

Betreden van het landgoed is op eigen risico.

WELKOM OP 
LANDGOED

COUDEWATER

A

CW CATCH



De Boerderij is een monumentaal pand en blijft ook 

in de toekomst een parel van het landgoed blijven. 

De boerderij moet een ontmoetingsplek worden voor 

iedereen met leuke bijpassende horeca.

DE BOERDERIJ

Deze monumentale villa is vernoemd naar

Milla de Campen, een rijke weduwe die in 1434 

het klooster Coudewater stichtte. In de tijd van de 

geestelijke gezondheidszorg verbleven in deze villa de 

welgestelde mannen om te genezen. 

MILLA DE CAMPEN 
Een prachtig uitzicht op de 

historische vijverpartij (het 

zicht wordt nog verbeterd) en 

de oude ijskelder die onder 

de monumentale bomen 

verborgen ligt. De ijskelder is 

een relikwie uit de tijd dat het 

klooster nog een jachtslot was.

VIEWPOINT

Dit open en laag gelegen ‘natte’ land 

bevroor snel. Hier ontstond een van de 

verklaringen van de naam ‘Coudewater’

VIEWPOINT 

1
De voormalige dokterswoning Parkzicht uit 1890 

waar psychiaters Dr. Pompe en Dr.van de Boogaart 

woonden. Deze dokters waren degenen die het 

psychiatrisch ziekenhuis stichtten en daarmee dus 

de meest recente geschiedenis van Landgoed 

Coudewater schreven.

DOKTERSWONING PARKZICHT3

4

Deze twee-onder-een-kap woning is een gemeentelijk 

monument. De woningscheidende muur is onder de 

schoorsteen. Hier woonden het hoofd van de technische 

dienst en een timmerman met hun gezinnen. 

GEMEENTELIJK MONUMENT

Dit is een boom met een bijzonder 

verhaal, hier verstopten namelijk de 

patiënten hun medicijnen. 

DE PILLENBOOM

5

7 Het Oude Hoofdgebouw Mariënwater - het 

vrouwenklooster, later een jachtslot. Naast het 

prachtige aanzicht heeft Mariënwater een echte 

Eijsbouts klok uit Asten. De kelder is nog van het 

originele klooster.

MARIËNWATER9

Brigitta van Zweden 

(Standbeeld) was de inspiratie 

voor Milla de Campen om 

het klooster voor mannen én 

vrouwen hier te stichten.

STANDBEELD 

8
6

Zicht op wandelgebied de 

Wamberg. In de toekomst komt 

hier mogelijk een brug, zodat je 

je wandeling voort kunt zetten 

naar de Wamberg! Vroeger 

was hier ook een brug, die zat 

in de beroemde film ‘A bridge 

too far’. 

VIEWPOINT

Deze boom komt aan zijn naam 

omdat een patiënte hier ooit 

een grote spaarpot vol met 

Wilhelmientjes (guldens) had 

verstopt.

DE CENTENBOOM

Deftige chalet-villa waar de eerste 

geneesheren-directie van Landgoed Coudewter samen 

met het hun gezinnen woonden. Het gebouw dateert uit 

1882 en werd voor Dr. Pompe gebouwd. Tot 1974 bleef 

het de woning van de geneesheer-directeur. Daarna 

werd de villa bewoond door patiënten. 

DE WETERING 

Nog zo’n prachtig gebouw waar dames op stand genezen 

werden. Doordat deze dames goed betaalden voor hun 

zorg, maakte dit opvang van minderbedeelden ook mogelijk. 

DE LOOFERT10
11 13

Het oude tramstation t.b.v. de stoomtram. 

Later werd het de uitspanning ‘Het Bakkertje’. 

Bezoekende familieleden konden er, vaak 

na een lange reis, met patiënten een kopje 

koffie drinken en een broodje eten. Vooral 

de broodjes ei waren zeer geliefd!

HET OUDE TRAMSTATION12 14

Deze villa dateert uit 1892. Gebouwd 

t.b.v. onrustige vrouwen eerste en tweede 

klasse. Later werd de villa bewoond door 

patiënten met tuberculose en weer later 

diabetes. 

DE DENNEN 15

De eerste hooischuur in Nederland met optakelbare 

daken. De Hooimijt wordt een ontmoetingsplek op het 

landgoed. 

DE OUDE HOOIMIJT UIT 1926

Een van de redenen voor de 

bouw van dit mooie pand was, 

om het voor jonge vrouwen 

aantrekkelijker te maken om 

in te treden. Nu is het gebouw 

woon- en werkgemeenschap 

voor jongeren met autisme. 

De Kapel wordt gebruikt door 

een Academy voor persoonlijke 

ontwikkeling. 
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