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Bos en veld, museum, beeldentuin
Een prachtige, grotendeels onverharde, wandeling door bos en veld ten zuiden van
Heino, over de landgoederen 't Rozendael met havezate en 't Nijenhuis. Bij kasteel het
Nijenhuis bevindt zich een fraaie beeldentuin en in het kasteel wordt moderne en
eigentijdse kunst getoond. Daar zijn huisdieren niet toegestaan!

Routebeschrijving
Start: station Heino, afstand 10 km
NB In kasteel het Nijenhuis en de beeldentuin zijn honden niet toegestaan!
Het museumcafé is alleen toegankelijk met toegangsbewijs (met Museumkaart gratis).
•

Ga vanaf het station RA over de asfaltweg, even later schuin RA. Steek de Stationsweg
over en ga RD langs het benzinestation met shop van Van Wifferen (Parallelweg).

•

De klinkerweg gaat over in een zandweg. Ga vlak voor de kruising met de Woolthuisweg
scherp LA, 'Landgoed 't Rozendael - 't Nijenhuis'.

Je bevindt je op het landgoed 't Rozendael, ontstaan uit het boerenerf 't Rosendal, dat
voor het eerst wordt vermeld in 1394. Het was een pachtboerderij van de havezate
Bredenhorst bij Lierderholthuis. Door aankoop van gronden met boerderijen en vooral
door vererving is in de loop der tijd een groot buitengoed ontstaan. Sinds 1880 is het
doorsneden door de spoorlijn Zwolle-Almelo.
In 1914 is het landgoed verkocht aan F.A.R.A. baron van Ittersum, die dit openbaar
toegankelijke park heeft laten aanleggen. Tegenwoordig beslaat het landgoed met 30
erven een oppervlak van 500 ha en wordt sinds 1939 beheerd door een stichting, het
Baron van Ittersum Fonds. In 1987 is de meeste grond van het Nijenhuis met boerderijen
erbij gekocht. De boerderijen op landgoed 't Rozendael zijn herkenbaar aan de rood-wit
gestreepte luiken.
•

Ga na de haakse bocht naar rechts bij de kruising RD. Steek aan het eind de
halfverharde weg over en ga meteen schuin RA over het bospad, aan het eind RA, een
halfverharde weg.

•

Ga aan het eind RA, een zandweg (Parallelweg), even later bij de kruising LA,
Woolthuisweg. Volg de weg over het spoor en langs de dierenweide.

•

De klinkerweg gaat over in een halfverharde weg resp. klinkerweg. Ga aan het eind RA,
Hondemotsweg.

•

Ga in de bocht naar rechts LA. De klinkerweg gaat na de brug (over de Nieuwe
Raalterwetering) over in een halfverharde weg.
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•

Blijf na de bocht naar rechts RD lopen (Assendorperdijk). Ga voorbij de boerderij aan de
linkerkant RA over de brede brug en de eikenlaan.

•

Ga RA door de tourniquet aan de linkerkant van het metalen hek. Als er geen beweging
in zit, haal dan de rem eraf.

Als je een (grote) hond bij je hebt, kan de smalle tourniquet een onoverkomelijke
hindernis zijn. Ga in dat geval RD door de eikenlaan, dan het 1e pad RA naar het
toegangshek van kasteel het Nijenhuis. Zie verder bij #. Bovenaan de routebeschrijving
bij de NB was al vermeld dat honden niet zijn toegestaan in het kasteel en de beeldentuin!
•

Pad naar links negeren, loop langs het prieeltje met uitzicht op de vijver en het kasteel,
ga daarna het 1e pad LA.

•

Loop na de afsluitboom LA langs de slotgracht naar het hek van kasteel het Nijenhuis.
Een bezoek aan het kasteel met beeldentuin is zeer de moeite waard!

#

De havezate wordt voor het eerst vermeld in 1382. De huidige zuidwestelijke vleugel in
de rechter achterhoek dateert uit de 15e eeuw. Het kasteel werd bewoond door
verschillende adellijke families, waaronder telgen uit de geslachten Van Ittersum,
Bentinck en Van Pallandt. Omstreeks 1687 hebben Robert van Ittersum en zijn vrouw
Eleonora Bentinck het kasteel min of meer zijn huidige aanzien gegeven. Ook de beide
bouwhuizen en het hek stammen uit die tijd. In 1870 liet de toenmalige eigenaar Von
Knobelsdorff de vierkante toren en de achthoekige toren aan de achterkant toevoegen.

Nadat het huis in de 20e eeuw in verval raakte, kwam het in bezit van de provincie
Overijssel. In de jaren vijftig vond een grote restauratie plaats. Het huis werd van 1958 tot
zijn dood in 1984 bewoond door Dirk Hannema, kunstverzamelaar en voormalig directeur
van museum Boijmans van Beuningen. Hij liet een belangrijke collectie beeldende kunst
na, waarvan delen sinds 2004 door het Zwolse museum De Fundatie in het Nijenhuis
worden getoond aan het publiek. Bij het kasteel behoort ook een door Hannema
begonnen beeldentuin, waar inmiddels ruim 80 kunstwerken zijn opgesteld.
De boerderijen en dienstwoningen van landgoed 't Nijenhuis zijn herkenbaar aan de
blauwe zandlopers op de luiken.
•

Ga met je rug naar het kasteel RD over de oprijlaan, aan het eind LA over de klinkerweg.
Ga na het houten hek schuin RA over het smalle pad, aan het eind schuin RA.

•

Loop RD langs de afsluitboom. Aan de luiken van de boerderij zie je dat je je weer op
landgoed 't Rozendael bevindt. Hier gaat het pad over in een halfverharde weg.

•

Ga de 1e halfverharde weg RA, steek de klinkerweg over en ga meteen LA over het
fietspad. Ga aan het eind daarvan LA, Bornweg.

•

De zandweg gaat over in een halfverharde weg resp. klinkerweg. Deze maakt een bocht
naar rechts.

Als je naar rustpunt Iets van de weg wilt, ga dan direct na de bocht LA over het smalle
pad tussen de boerderijen en over het brugje, daarna RA over de asfaltweg en meteen
LA. De boerderij is gevestigd op erve Creijenscote uit het eind van de 14e eeuw, van
oorsprong een pachtboerderij van havezate Bredenhorst bij Lierderholthuis.
•

Ga aan het eind van de Bornweg RA over het spoor (Rozendaelseweg). Na de bocht
naar rechts staat aan de rechterkant havezate 't Rozendael.

De eerste vermelding van boerenerf 't Rosendal dateert uit 1394. Ook dit was een
pachtboerderij van havezate Bredenhorst, een leengoed van het bisdom van Utrecht. Op
erve 't Rosendal stond een zogenaamde spieker, een voorraadschuur waar de
leenmannen de pacht en de opgelegde belastingen, de tienden, in opsloegen. Deze
betalingen in natura werden in de loop van de 17e eeuw vervangen door betalingen in
geld. In 1676 lieten de toenmalige beheerders, de Zwollenaar Johan Voet en zijn vrouw
Sofia Bentinck, de spieker verbouwen tot buitenhuis.
In 1734 werd 't Rosendal verkocht en tot 1853 was het in bezit van de familie Van Voorst.
Rond 1860 werd het hoofdgebouw verhoogd met een verdieping, waardoor het landhuis
zijn huidige vorm kreeg. De toenmalige eigenaar J. Koster van Houten heeft de naam
veranderd in 't Rozendael. De huidige bewoners zijn Willem Hendrik baron van Ittersum
en zijn vrouw. De wapens bij de ingang zijn van de in 1939 overleden ir. Arnold baron van
Ittersum en zijn echtgenote jonkvrouw Sandberg.
Voor het huis staat een 18e-eeuwse duiventil. Het recht om duiven te houden was
voorbehouden aan de adel.
•

De Rozendaelseweg gaat over in de Bendijksweg. Ga daarna de 1e halfverharde weg
RA, Centsweg, aan het eind daarvan RA naar het station.

Praktische informatie
Kijken
Museum De Fundatie - Kasteel het Nijenhuis met beeldentuin, 't Nijenhuis 10,
Heino/Wijhe, 0572-388188, museumdefundatie.nl. Open: di t/m zo 11.00-17.00.
Museumkaart geldig
Eten en drinken
2.Museumcafé kasteel het Nijenhuis, alleen bij bezoek aan het museum! Zie bij Kijken
3.Rustpunt Iets van de weg, Nieuwe Wetering 1, Lierderholthuis, 0572-391230, zuz-enzo.nl
Openbaar vervoer
Station Heino, sprinter Zwolle-Enschede
Parkeren
Gratis parkeerterrein bij het station. Station Heino wordt niet met borden aangegeven!
Vanaf de N 35 centrum Heino volgen. Bij de toren van de NH kerk aan het Marktplein
begint de Stationsweg, die (uiteraard!) naar het station voert.

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/landgoedwandeling-trozendael-en-t-nijenhuis/15984/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In 'De mooiste landgoedwandelingen Salland' beschrijft Marycke Naber 12
rondwandelingen van 10 tot 15 km over 28 landgoederen in het afwisselende Salland,
van Ommen tot Diepenveen en de Sallandse Heuvelrug. Naast recente foto’s van natuur
en cultureel erfgoed bevat de wandelgids historische afbeeldingen van de meeste
landhuizen. Tevens heeft Marycke per route bewoners ofwel beheerders van een
landgoed geïnterviewd. De gids is te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

