Trage Tocht Heino landgoederen
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Landgoederen Velner, 't Nijenhuis en 't Rozendael
We maken een prachtige wandeling in het Sallandse landgoederenlandschap. De
landgoederen Velner, 't Nijenhuis en 't Rozendael staan borg voor monumentale eikenen beukenlanen in een halfopen boerenland. Rozendael was van oorsprong een
boerenerf waar een spieker is bijgebouwd. Door aankoop van gronden met boerderijen
en vooral door vererving is een groot buitengoed ontstaan. Er zijn gebouwen bijgekomen,
lanen, parken en bossen aangelegd. We komen al snel langs Ekoboerderij Overesch,
waar we een kijkje mogen nemen in de 'skybox' boven de varkensstal. Onderweg bieden
twee Rustpunten gastvrijheid op het boerenerf. Via het parkbos rond kasteel Nijenhuis
komen we bij het museum en de beeldentuin. Kasteel Nijenhuis is een van de best
bewaard gebleven havezaten in Overijssel. De eerste vermelding dateert van 1382. Het
kasteel werd bewoond door diverse adellijke geslachten. Het huis is sinds 2004 volledig
toegankelijk voor het publiek. Op het laatste deel van de wandeling lopen we langs
Buitenplaats 't Rozendael en de Centjesweg terug naar het station.
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Routebeschrijving
1. Vanuit het station ga je rechtsaf. Aan het eind de weg oversteken en linksaf over het
trottoir. Bij B18 rechtdoor. Na huisnummer 23 en garages rechtsaf, onverhard pad langs
bordje 'Landgoed 't Rozendael 't Nijenhuis'. Deze eikenlaan volgen tot de eerste kruising.
Hier linksaf. Meebuigen naar rechts. Je passeert een slagboom en je komt bij B23 uit op
brede halfverharde weg. Oversteken en schuin rechtsaf, bospad. Dit pad uitlopen. Aan
het eind bij B22 rechtsaf, breder grindpad. Je komt uit op een brede zandweg voor
huisnummer 5. Hier rechtsaf en kort daarna op vijfsprong linksaf klinkerweg,
Woolthuisweg. Deze weg volgen tot spoorwegovergang. Spoor over en even daarna een
klein stukje onverhard en dan weer klinkers.
2. Op kruising bij B21 linksaf, Hondemotsweg, ook klinkerweg. Je passeert Ekoboerderij
Overesch. Waar de klinkerweg voor de tweede keer met een bocht naar rechts gaat, loop
je rechtdoor en je vervolgt nu de onverharde Hondemotsweg met fietspaadje. Je passeert
houten hekken en vervolgt de weg. Verderop wordt het een beukenlaan. Op kruising bij
D31 rechtsaf, klinkerweg. Op kruising met Stobbenbroekerweg rechtdoor, onverharde
bomenlaan langs een bordje 'IJssellandschap'. Deze bomenlaan met bochten blijven
volgen. Je passeert een grote woonboerderij aan je rechterhand. Even daarna neem je
de eerste beukenlaan naar rechts. Op een schuine kruising bij D52 rechtsaf.
3. Op kruising bij D53 rechtdoor, bomenlaan. Verderop gaat het pad zonder bomen
verder tussen de velden. Je passeert een boerderij aan je linkerhand. Meebuigen naar
rechts. Je loopt over het erf van boerderij met Rustpunt. Rechtdoor tussen de velden. Nu
aan het eind linksaf, Assendorperdijk, bomenlaan. Je passeert een boerderij aan je
linkerhand. Daarna ga je bij D54 rechtsaf over een brug over de wetering. Je volgt weer
een bomenlaan. Nu ga je bij een groot hek rechtsaf, door een smal draaihekje heen. Een
pad naar links negeren. Je passeert aan je rechterhand een prieeltje met bank en uitzicht
over het water op kasteel. Daarna op een driesprong met een pad naar links ga je ook
rechtdoor. Deze eikenlaan steeds volgen.
4. Met het pad meebuigen naar links en even daarna opnieuw meebuigen naar links. Je
loopt dan aan de andere kant van het grasland. Het pad gaat het bos in. Daar op
driesprong rechtsaf. Even daarna meebuigen naar links, je loopt dan langs de bosrand.
Op een Y-splitsing rechts aanhouden langs de bosrand. Nu op een driesprong rechtsaf,
opnieuw langs de bosrand. Meebuigen naar links. Aan het eind voor water linksaf. Aan
het eind van dit pad rechtsaf langs een witte afsluitboom. Dab direct het eerste pad
linksaf tussen twee houten palen door, aan je linkerhand de kasteelgracht. Bij de ingang
naar kasteel Nijenhuis rechtsaf over de grindweg.
5. Aan het eind op de klinkerweg linksaf. Nu neem je het eerste pad schuin rechts bij
een bordje van huisnummer 1 langs een bordje 'Opengesteld'. Kort daarna bij de oprit
naar nummer 1 rechtdoor langs een houten afsluitboom, een bospad. Je passeert een
boerderij aan je linkerhand. Daarna rechtdoor, een boslaan. Voor het volgende huis ga je
rechtsaf, brede bosweg. Op kruising met klinkerweg linksaf over het grindfietspad,
parallel aan de klinkerweg. Op kruising bij B19 linksaf, brede onverharde Bornweg. Deze
weg blijf je ruim 1 km steeds volgen tot je uitkomt op het erf van een boerderij.

6. Hier rechtsaf over een klinkerweggetje. (Hier kun je ook rechtdoor, via een brug de
wetering oversteken en aan de overkant van de weg is een Rustpunt). Aan het eind op
asfaltweg rechtsaf in de richting van de spoorwegovergang. Daarna ook asfaltweg blijven
volgen. Je passeert aan je rechterhand de toegang naar huis 't Rozendael. Hierna kun je
ook over gras langs de sloot aan je rechterhand lopen. Op de driesprong bij een bankje
rechtdoor. Nu ter hoogte van huisnummer 50 aan je linkerhand rechtsaf, halfverharde
Centsweg. Deze weg met bochten volgen. Aan het eind rechtsaf en direct weer rechtsaf
terug naar het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Heino.
Parkeren
P+R terrein bij station Heino.
Openbaar vervoer
Station Heino ligt op de lijn Zwolle-Enschede.
Lengte van de wandeling
12 km.
Horeca onderweg
Ecoboerderij Overesch, www.overesch.nl, Rustpunt Theeterras Overkempe, Hannema's
Museumcafé Kasteel Nijenhuis, http://www.museumdefundatie.nl/175Hannemas_Museumcafe.html, Rustpunt Zorgboerderij Zus & Zo.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-heino-landgoederen/15347/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

