Landgoedwandeling vier landgoederen bij
Heino
Auteur: Marycke Naber
't Rozendael, De Velner, 't Reelaer, Vlaminckhorst, dorp Heino
Afwisselende wandeling over de bosrijke landgoederen 't Rozendael, Windesheim met
voormalige havezate De Velner, 't Reelaer met landhuis, en Vlaminckhorst, door het dorp
Heino en door het parkbos van landgoed 't Rozendael

Routebeschrijving
Start: station Heino, afstand 13,5 km, bushalte na 10,5 km
NB De paden op landgoed 't Reelaer kunnen modderig zijn.
•

Ga vanaf het station RA over de asfaltweg, even later schuin RA en RA, Stationsweg
over het spoor. (Aan de weg links voor het spoor bevindt zich de shop van benzinestation
Van Wifferen).

Je bevindt je op 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 aangekocht door
F.A.R.A. baron van Ittersum. Tegenwoordig beslaat het met 30 erven een oppervlak van
500 ha en het wordt sinds 1939 beheerd door een stichting, het Baron van Ittersum
Fonds. De boerderijen op landgoed 't Rozendael zijn herkenbaar aan de rood-wit
gestreepte luiken.
•

Ga de 1e klinkerweg LA, Schaarshoekweg, na ca. 1 km bij de driesprong schuin RA. De
klinkerweg gaat na de brug (over de Nieuwe Raalterwetering) over in een halfverharde
weg.

•

Ga na de bocht naar rechts de 1e zandweg LA. Je passeert rustpunt Overkempe. Na de
bocht naar links en naar rechts betreedt je landgoed Windesheim.

De eerste zijweg rechts is de Velner Allee. Dit was de oprijlaan naar havezate De Velner.
'Erve en goed De Velner' werd voor het eerst vermeld in 1382. In de 18e eeuw was de
havezate in het bezit van leden van de families Van Rechteren en Von Schrautenbach.
Een telg van de laatste familie verkocht in 1797 het huis met twee bouwhuizen aan mr.
Coenraad Pruimers. Na diens overlijden in 1830 werd de havezate in 1838 gesloopt. De
boerderij aan de linkerkant staat op de plaats van het linker bouwhuis. Samen met de
slotgracht is het al wat van de havezate resteert. Zie het informatiebord voor de
kadasterkaart van rond 1830.
1. Ga de 1e beukenlaan schuin LA, aan het eind LA, een halfverharde weg. Aan de luiken te
zien behoort de boerderij aan de linkerkant tot landgoed 't Rozendael.
•

Loop bij de kruising RD, Pruimersallee. Blijf RD lopen, over de halfverharde weg en het
spoor. Ga aan het eind LA over het fietspad.
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•

Ga na ca. 200 m RA over het klinkerwegje, steek de voorrangsweg over (kijk uit!) en loop
RD over de dubbele beukenlaan. Je betreedt landgoed 't Reelaer.

2. Ga aan het eind LA, aan het eind van dit pad RA langs een vervallen boerderij. Ga aan
het eind LA. Je komt uit bij de zijkant van havezate 't Reelaer.
't Reelaer werd voor het eerst genoemd in 1430 als een erfpachtgoed van de bisschop
van Utrecht en later van de Staten van Overijssel. In de daaropvolgende eeuwen
behoorde het toe aan verschillende adellijke families, waaronder Van Ittersum en De
Vidal. De oorspronkelijke havezate is in de jaren 10 van de 19e eeuw afgebroken. De
beukenlanen zijn in de 19e eeuw aangelegd door G.J.G. de Vidal de Saint Germain, die
lange tijd burgemeester van Heino was. Sinds 1911 is 't Reelaer in handen van de familie
Van Welderen, die de naam van baron Rengers draagt.
•

Ga met de bocht mee naar rechts en naar links. Loop RD over de brug, ga daarna bij de
Y-splitsing schuin LA, tussen een dienstgebouw en een verlaten boerderij.

•

Verderop wordt de weg een zandweg, omzoomd met eiken, later met beuken. Na de
afsluitboom bevindt zich rustpunt 't Eikelhofje.

•

Loop de beukenlaan helemaal uit. Het laatste stuk is geasfalteerd en maakt een bocht
naar rechts en naar links (De Vidal de St. Germainweg).

•

Steek de voorrangsweg over en loop RD over het fietspad. Ga na het tunneltje onder de
autoweg bijna bovenaan schuin RA, een smal pad over het talud en RD over de zandweg.

3. Paden langs de kruisende wetering negeren, ga direct daarna RA langs de afsluitboom,
een eikenlaan.
•

Ga na ca. 500 m voor de afsluitboom RA langs een weiland met metalen toegangshek.
Ga aan het eind LA, over vlonders over greppels. Links zie je spieker De Vlaminckhorst.

In 1444 werd erve en goed 'Nyelant met de Vlemynchorst' voor het eerst vermeld. Op de
plaats van de boerderij stond een ouder gebouw uit 1723, dat aan de zijkant een
uitgebouwde jachtkamer had. Die werd gebruikt bij jachtpartijen en als zomerverblijf op
het kleine maar fraai aangelegde landgoed. De huidige boerderij en spieker zijn rond
1858 gebouwd. Het landgoed met bebouwing wordt vanaf 2017 gerenoveerd.
•

Ga aan het eind van het kronkelpad LA, een asfaltweg, waarmee je het dorp Heino
binnenloopt.

Heino is ontstaan uit het buurtschap Ter Heyne en wordt voor het eerst genoemd in 1236,
in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. Van een echt dorp is sprake sinds de 17e
eeuw. Heino was lange tijd een agrarisch dorp. Dat veranderde met de komst van een
zuivelfabriek en een coöperatie aan het begin van de 20e eeuw. De echte ontwikkeling van
Heino begon na de Tweede Wereldoorlog.
•

De weg gaat over in een klinkerstraat. Steek aan het eind de Vlaminckhorstweg / de
Haarstraat over en loop RD over het klinkervoetpad, aan het eind schuin RA langs de RK
kerk.

De neogotische Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk dateert uit 1924. Tijdens de
bevrijding van Heino op 12 april 1945 werd de kerk zwaar beschadigd, maar na de oorlog
hersteld. De in 1943 door de Duitsers geroofde klokken 'Theresia, Henricus en Maria'
werden vervangen en in 1949 in de toren gehangen. De kerk is dagelijks tot 17.00 open.
Rechts is een Mariakapel (knop 'Open'), vanwaar je een blik kunt werpen in de kerk.
•

Loop RD naar het Marktplein. Ga vóór de hervormde kerk schuin RA. Loop om de kerk
heen. Links staat de 'leugenpomp'.

Daarvan wordt gezegd dat deze geen water geeft aan iemand met een slecht geweten.
De kerk, gewijd aan St. Nicolaas, stamt oorspronkelijk uit ca. 1400. Na de Reformatie is
de kerk in gebruik genomen door de protestanten en in 1867 vervangen door de huidige
waterstaatskerk. Alleen de oorspronkelijke toren is blijven staan, waarin zich een
stiltekapel bevindt. Deze is dagelijks overdag geopend.
•

Ga aan het eind van de weg LA, Canadastraat, en meteen RA. Op het 12 aprilplein staat
een informatiebord van de Liberationroute over het gijzelaarsdrama in Heino.

•

Loop langs de rechterkant van de voormalige korenmaalderij uit 1919 met het opschrift
COÖP LANDBOUWVERENIGING 'HEINO'.

•

Ga aan het eind van het gebouw LA door kruidentuin Allegaardje. Ga bij het fietspad
schuin RA, aan het eind van het tegelpad RD over het woonerf.

•

Loop in de bocht naar links RD over het voetpad links van huisnr. 22, door de
voetgangerssluis en aan het eind RA, een asfaltpad.

4. Ga het 1e tegelpad LA (Linde), aan het eind RA over het gras langs het water. Ga na de
bocht naar links bij het speeltuintje RA, bij de klinkerstraat LA, Prunus.
•

Ga bij de asfaltstraat RA en meteen LA, Lijsterbes. Ga bij de volgende asfaltstraat RA, in
de bocht naar rechts LA, Woolthuisweg.

•

Loop bij de kruising RD over de halfverharde weg, dan het 1e zandpad RA, door het
naaldbos.

Je bevindt je weer op landgoed 't Rozendael. In 1914 liet de toenmalige eigenaar
F.A.R.A. baron van Ittersum dit openbaar toegankelijke park aanleggen.
•

Ga bij kruising RA, aan het eind LA, over het tegelpad en vlak voor het spoor RA naar het
station.

Praktische informatie
Eten en drinken
Rustpunt Overkempe, Velnerweg 9, Wijhe, 0572-393618. In principe het hele jaar
geopend, zelfbediening, geen toilet
Rustpunt 't Eikelhofje, de Vidal de St.Germainweg 3, Heino, 0572-394657. In principe het
hele jaar geopend, zelfbediening, geen toilet
Diverse horecagelegenheden in het centrum van Heino
Openbaar vervoer
Station Heino, sprinter Zwolle-Enschede
Bushalte Marktplein, buurtbus 503 naar station Heino; niet in het weekend!
Bushalte Marktplein, lijn 166 Zwolle - Raalte; niet op zondag!
Parkeren
Gratis parkeerterrein bij het station (is vaak vol). Vanaf de N 35 centrum Heino volgen. Bij
de toren van de NH kerk aan het Marktplein begint de Stationsweg, die 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-vierlandgoederen-bij-heino/16001/. 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.

