Landgoedwandeling Olst
Auteur: Marycke Naber
Landgoederen Hoenlo, 't Nijendal, Boxbergen en Spijkerbosch
De route loopt door landelijk gebied, over vier bosrijke landgoederen, waarvan drie met
fraaie landhuizen.
Dit is een van de twaalf rondwandelingen die zijn gepubliceerd in 'De mooiste
landgoedwandelingen in Salland' van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.
Routebeschrijving
Start: station Olst. Afstand 15 km, bushaltes na 2 en 14 km
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en bezienswaardigheid en de
dienstregeling van de bussen.
- Ga vanaf het station RA langs de fietsenstalling en over het halfverharde pad (als je
eerst naar de horeca wilt: RD en RA, om de Olba-schoorsteen heen).
- Ga aan het eind RA over het spoor, Jan Hooglandstraat. Volg de weg met een bocht
naar rechts over het tegelpad / fietspad langs de Koekoeksweg.
- Je loopt Olst uit. Steek de Diepenveenseweg over en ga vlak voor de brug RA langs het
water (de Zandwetering).
1. Je passeert een stuw. Blijf het zandpad langs de Diepenveenseweg RD volgen. Je komt
uit bij de leeuwenbrug van Huis Groot Hoenlo.
De 14e-eeuwse havezate is in 1624 opnieuw opgebouwd en rond 1900 grondig
verbouwd in opdracht van jonkheer Jan Willem Teding van Berkhout en zijn vrouw. Zij
waren rijk geworden door hun belangen in suikerplantages in het voormalige NederlandsIndië en bewoonden het huis in de zomer. De tuin is in 1911 aangelegd door tuinarchitect
Leonard Springer. In 1985 is het huis opnieuw verbouwd, waarbij het is opgedeeld in een
aantal luxe appartementen.
Harry Mulisch heeft een tijd op Groot Hoenlo gewoond. 'De ontdekking van de hemel'
speelt er zich af. In het boek noemt hij het landgoed 'Groot Rechteren'. De film is
opgenomen in kasteel 't Nijenhuis bij Heino. Zie ook het informatiepaneel.
- Ga hier RA en RD, Diepenveenseweg. Rechts ziet je huize Klein Hoenlo. Ga ter hoogte
van de toegangsweg daarvan LA langs de afsluitboom.
- Houd bij de driesprong links aan en ga dan het 1e bospad schuin RA, bij de kruising RD
langs een vijver, aan het eind LA (voor je een bankje aan de bosrand).
- Loop na 'Die Alte Herren Brücke' langs de Zandwetering. Ga bij de Y-splitsing schuin LA
het bos in, bij de driesprong schuin RA. Blijf het pad RD volgen, kruisend
mountainbikepad negeren.
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2. Het pad komt uit bij een gemaaltje en maakt een bocht naar links. Blijf het volgen, houd
aan het eind van het water aan je linkerhand rechts aan.
- Je passeert een houten hek en loopt RD, een karrenspoor met eerst nog een
mountainbikepad ernaast. Ga aan het eind na het houten hek RA over de klinkerweg.
Links van de weg staat de ruim 300 jaar oude boerderij De Zoogenbrink. Deze behoort tot
landgoed de Hooge Kamp. Sinds 1982 is dat in bezit van Staatsbosbeheer.
- Ga de 1e halfverharde weg LA over de parkeerplaats, daarna bij de kruising RD. Je
passeert een houten hek.
- Ga bij de driesprong RA, na een aantal bochten aan het eind van het bos bij de 1e
kruising RA, na de afsluitboom aan het eind LA, een klinkerweg (Langedijk).
- Sla vlak voor het eind LA over het fietspad, langs een informatiepaneel bij een bank
rond een beuk. Ga aan het eind RA, daarna LA, dan de 1e weg RA, Bevrijdingsweg.
Aan de linkerkant staat verderop in het weiland het Stenen Kruis. De tekst daarop maant
voorbijgangers te bidden voor de zielerust van Johan Lueckens, die in 1493 is gestorven.
Over wie, waarom en hoe doen diverse verhalen de ronde. Zulke kruisen, ook wel moordof boetekruisen genaamd, waren in vroeger eeuwen geen zeldzaamheid. Volgens een
plaatselijke sage zou op dit zandstenen kruis een vloek te rusten. Eenieder die het
probeert te verplaatsen zal daar vreselijke gevolgen van ondervinden.
3. Ca. 500 m na de haakse bocht naar links ga je LA over het 1e onverharde pad. Dit komt
uit bij Huis Boxbergen.
De havezate werd voor het eerst vermeld in 1344. Het huidige huis is rond 1650
gebouwd. Het had toentertijd zeven gevels en was een van de grootste huizen van
Overijssel. Lange tijd was het in bezit van de familie Ripperda, onder meer van Willem
Ripperda (1600-1669). Deze nam namens Overijssel deel aan de
vredesonderhandelingen in Münster, die het einde van de 80-jarige oorlog
bewerkstelligden. Doordat het huis rond 1750 drastisch werd verkleind, kreeg het zijn
huidige verschijningsvorm.
- Volg na het huis de weg met de bocht naar links (Bouwhuispad), ga aan het eind RA
over het fietspad.
- Steek direct na de brug over de Soestwetering LA de weg over en loop RD over het
fietspad langs de Soestwetering.
- Ga ca. 500 m na de stuw bij een bankje met uitzicht over een watergang LA door het
klaphek en over het graspad langs de sloot.
4. Ga na het 2e klaphek na de boerderij de asfaltweg op. Steek aan het eind de
verkeersweg over en ga RA over het fietspad.
- Bij paddenstoel 22019 ga je RA, Tolhuisweg, en blijf na het oversteken van de
voorrangsweg RD lopen, Ketelgatstraat.
- Ga na ca. 500 m het 1e bospad LA (bij keuzepunt F68). Loop steeds RD, verderop een
eikenlaan. Ga bij de driesprong schuin RA. Je loopt langs huize Spijkerbosch.

'Spykerbusch' werd in 1490 voor het eerst vermeld. Na de Reformatie was het huis een
belangrijk toevluchtsoord voor katholieken. Er werden kerkdiensten gehouden, huwelijken
voltrokken en kinderen gedoopt. De basis voor het huidige huis is gelegd in 1611, toen
Engelbert van Doetinchem er een stenen huis liet bouwen. Zijn zoon Johan liet pal
ernaast een tweede huis bouwen. De entree met erboven het bouwjaar 1659 is nog
steeds in gebruik. Beide huizen zijn in zijn 1865 samengevoegd door de familie
Engelenburg, waarbij het huis zijn eclectische uiterlijk kreeg.
Nadat het landgoed eigendom was geweest van onder meer de families
Schimmelpennink en Van Hoëvell tot Nijenhuis is het sinds 1914 in bezit van de familie
Van Limburg Stirum. In 2005 werden het huis, het koetshuis en de historische tuin- en
parkaanleg aangewezen als rijksmonument. In 2011 is het huis gerestaureerd en ook de
park- en tuinaanleg is weer in ere hersteld.
- Waar de halfverharde weg een haakse bocht naar rechts maakt loop je RD,
Spijkerbospad. Dit pad loopt door de velden en een stukje bos naar Boskamp.
5. Ga bij de klinkerweg LA, aan het eind daarvan LA. Ga tegenover eetcafé Boskamp RA
door het smeedijzeren hek en meteen RA door de kerktuin.
De neogotische St. Willibrordkerk en de pastorie zijn rond 1860 op de plaats van de
voormalige havezate Boskamp gebouwd. Landgoed Brickescampen werd voor het eerst
vermeld in 1382, de eenvoudige havezate werd rond 1500 gebouwd. De bewoners
daarvan bleven na de reformatie het katholieke geloof trouw, waardoor zij veel privileges
binnen de Ridderschap misliepen. In het huis werd een schuilkerk ingericht voor
katholieken uit de omgeving.
- Ga het 1e pad schuin LA, aan het eind LA en meteen RA. Volg het tegelpad langs de
buitenrand om alle woningen heen, loop daarna RD.
- Waar de klinkerweg uitkomt op een straat blijf je RD lopen (Anemoonstraat). Ga in de
haakse bocht naar links schuin RA, een klinkerpad respectievelijk beton- en tegelpad.
- Steek na een aantal bochten de brug over en loop RD over de klinkerweg. Ga aan het
eind LA, een asfaltweg, bij de voorrangsweg RA (Jan Hooglandstraat).
- Loop na het spoor RD, Aaldert Geertsstraat, langs de 13e-eeuwse hervormde kerk. Ga
voor restaurant/ijssalon 't Bakhuus LA.
- Steek de parkeerplaats naar links over, loop langs de schoorsteen van het
vleesverwerkende bedrijf Olba (1832-1979) en ga LA naar het station.

Praktische informatie
Bos en landelijk gebied, 45 % onverhard
Eten en drinken
Eetcafé Boskamp, Boskamp 24, Olst, 0570-561412, eetcafeboskamp.nl
Diverse horecagelegenheden in Olst, o.a.
Restaurant/ijssalon 't Bakhuus, Aaldert Geertsstraat 42, Olst, 0570-562829, bakhuusolst.nl
Brasserie Holstohus, Jan Schamhartstraat 5G, 0570-683935, brasserie-olst.nl
Koffieschenkerij De Olsterhof, Aaldert Geertsstraat 16, Olst, 0570-564330

Overnachten
Villa Aberson, Jan Hooglandstraat 23, Olst, 0570-833088, villa-aberson.nl
B&B Het Waterhoen op landgoed Groot Hoenlo, Diepenveenseweg 5, Olst, 0570-563311,
hetwaterhoen.nl
Openbaar vervoer
Bus 161 Olst-Deventer, haltes Olst, Centrum (op vrijdag Station Olst) en Hoenlo. Niet in
het weekend!
Buurtbus 516 Raalte-Olst, haltes Boskamp, Kerk en Olst, Station. Zie
buurtbussalland.nl/dienstregeling/1. Niet in het weekend!
Parkeren
In de buurt van het station: aan de Stationsweg en op het Aletta Jacobsplein achter de
Olba-schoorsteen
Parkeerplaats bij boerderij De Zoogenbrink, Molenweg 3, Olst

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.

