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In uw handen heeft u het eerste boek over Elswout,  

de best bewaarde buitenplaats van ons land.  

Het behandelt de rijke geschiedenis van de diverse  

generaties die Elswout hebben opgebouwd tot het  

schitterende voorbeeld van de Engelse Landschapstijl 

zoals die nu nog steeds in al zijn schoonheid aanwezig is. 

De diverse bouwwerken en hun functies passeren de 

revue. En er is aandacht voor de natuur in deze oase van 

rust midden in onze drukke Randstad. Maar daarnaast 

worden verleden en heden met elkaar verbonden.  

Want Elswout is veel meer dan geschiedenis!

Elswout, van buitEnplaats tot wandElbos  
verschaft veel informatie, maar maakt ook nieuwsgierig.  

En dat komt goed uit, want Elswout leeft. En waar  

eens rijke Amsterdamse zakenlieden en bankiers  

in alle beslotenheid hun gasten ontvingen, kan nu  

iedereen vrij rondlopen en genieten van al het  

moois dat bewaard is gebleven. U kunt er gewoon zelf 

gaan wandelen. Dit boek nodigt daar zeker toe uit!

      Van buitenplaats tot wandelbos
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Omvang: Het boek bevat meer dan 230 afbeeldingen in kleur. Actueel en historisch fotomateriaal wordt 
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 (de gebruikelijke boekhandelskorting (excl. evt. verzendkosten) is van toepassing)

Over het boek: 
Elswout, van buitenplaats tot wandelbos is het eerste boek over Elswout, de best bewaarde buitenplaats van ons land.  
Het behandelt de rijke geschiedenis van de diverse generaties die Elswout hebben opgebouwd tot het schitterende voorbeeld  
van de Engelse Landschapstijl zoals die nu nog steeds in al zijn schoonheid aanwezig is. De diverse bouwwerken en hun func-
ties passeren de revue. En er is aandacht voor de natuur in deze oase van rust midden in onze drukke Randstad. Maar daarnaast 
worden verleden en heden met elkaar verbonden. Want Elswout is veel meer dan geschiedenis! Elswout, van buitenplaats tot 
wandelbos verschaft veel informatie, maar maakt ook nieuwsgierig. En dat komt goed uit, want Elswout leeft. En waar eens rijke 
Amsterdamse zakenlieden en bankiers in alle beslotenheid hun gasten ontvingen, kan nu iedereen vrij rondlopen en genieten van 
al het moois dat bewaard is gebleven. Men kan er gewoon zelf gaan een kijkje gaan nemen. Dit boek nodigt daar zeker toe uit.
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