Landgoedwandeling Laag Zuthem
Auteur: Marycke Naber
Nieuwe Wetering, Den Alerdinck en De Colckhof, Zeedijk
De route loopt afwisselend door het cultuurlandschap en de bossen bij Heino, langs de
Nieuwe Wetering, over de landgoederen Den Alerdinck en Colckhof met fraaie
landhuizen en parken en over de zeewaterkerende dijk rond Den Alerdinck II.
Dit is een van de twaalf wandelingen die voorjaar 2017 zijn gepubliceerd in de gids 'De
mooiste landgoedwandelingen in Salland' van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

Routebeschrijving
Start: Bushalte Laag Zuthem Kerk, afstand 12 km
- Loop tegenover de gereformeerde kerk bij de bushalte 't Weegel in, ga de 1e straat RA,
't Solen, voor de brug RA.
- De klinkerweg gaat over in een tegelvoetpad. Loop aan het eind daarvan RD het dorp
uit (Kolkweg).
- Links van de weg zie je een 19e-eeuwse houten schuur met als opschrift 'Dijkstoel van
Salland 5e rot'.
Een dijkstoel was een voorloper van het waterschapsbestuur. Het college onder leiding
van een dijkgraaf hield zich bezig met inspectie van de dijken en andere
waterhuishoudkundige werken. Een rot was een onderdeel van het dijkleger, dat
verantwoordelijk was voor het onderhoud van de dijk. De schuur werd gebruikt als
opslagplaats van materialen om bij dreigende dijkdoorbraak zwakke plekken te
verstevigen.
- Volg de weg naar links over de brug, houd daarna rechts aan, Zuthemerweg. Ter
hoogte van de 1e boerderij aan je rechterhand ga je LA en meteen RA over het smalle
pad evenwijdig aan de weg.
De eerste twee boerderijen zijn voormalige pachtboerderijen van Landgoed Den
Alerdinck II. De luiken dragen nog een rode diabolo op een gele ondergrond, de
wapenkleuren van de familie Van Voorst tot Voorst, de huidige eigenaar van het
landgoed. In 1797 werd dat aangekocht door de Zwolse ondernemer Bernardus
Josephus van Sonsbeeck. In 1875 trouwde zijn achterkleindochter Pauline met Joan
baron van Voorst tot Voorst.
Het dijkje langs de Zuthemerweg maakt deel uit van de 3,6 kilometer lange
zeewaterkerende dijk, die Bernard van Sonsbeeck tussen 1825 en 1830 rond Den
Alerdinck heeft laten aanleggen. Directe aanleiding was de watersnoodramp van 1825,
met ernstige dijkdoorbraken en overstromingen in Overijssel en Gelderland. Ook in 1784
en 1814 hadden delen van het landgoed al een meter onder water gestaan. In 1883 en
1895 bewees de dijk zijn nut. Sinds 1995 is deze een provinciaal monument.
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1. Ga aan het eind het trapje af, steek de weg over, ga het trapje op en vervolg het dijkje
aan de rechterkant van de weg, daar twee keer trap af, trap op.
- Steek aan het eind na het trapje weer de weg over en ga aan de overkant schuin RA
omhoog. Houd na de afsluitboom aan het eind van het graspad links aan, 'Opengesteld'.
- Ga aan het eind RA, bij de driesprong schuin RA. Steek na de afsluitboom de weg over
en loop RD, Colckhof 8-10. Nr. 10 behoorde ook tot landgoed Den Alerdinck II.
- Loop RD over de brug en ga meteen daarna LA over het fietspad. Je loopt weer langs
de Nieuwe Wetering.
Aan de overkant daarvan bevindt zich landgoed Colckhof. De luiken van de boerderij met
blauw-witte schuinbalken op een rode ondergrond zijn gebaseerd op het wapen van
baron Van Dedem, die het landgoed in 1907 verwierf.
Na ca. 250 m zie je aan de linkerkant Huis De Colckhof. Vanaf deze kant heb je goed
zicht op de spieker De Colck. De oorspronkelijke graanopslag is in de 18e eeuw
herbouwd en geschikt gemaakt voor bewoning. De bouwhuizen met de blauw-wit-rode
luiken dateren eveneens uit die tijd. Het neoclassicistische huis is in 1848 voor de spieker
aangebouwd.
2. Ga de 1e brug LA (Hubertsallee) en meteen LA over de halfverharde weg.
Je betreedt landgoed De Colckhof. Het werd in 1807 verkocht aan mevrouw BooghmansVan Sonsbeeck, de zus van B.J. van Sonsbeeck die op Den Alerdinck woonde. In het
begin van de 19e eeuw is het park bij Huis De Colckhof in Engelse landschapsstijl
aangelegd. Sommige beuken en eiken dateren nog uit die tijd. De familie Van Sonsbeeck
kon van het ene park naar het andere wandelen.
- Na de afsluitboom passeer je de voormalige portierswoning de 'Bagatelle'. Ga daarna
het 1e pad schuin RA en bij de Y-splitsing weer RA.
- Houd op de Y-splitsing bij de boomgaard rechts aan. Pad naar links negeren, houd bij
de Y-splitsing links aan. Daarna zie je aan de linkerkant een 19e-eeuwse theekoepel.
Van een afstand lijkt de koepel een sierlijke halfronde tempel. De marmeren zuilen met
een Dorisch kapiteel zijn echter gezichtsbedrog (trompe-l'oeil). Ze zijn bedrieglijk echt op
een houten paneel geschilderd. Goedkoper dan het aanschaffen van echte marmeren
zuilen...
- Pad naar rechts negeren, vervolg het graspad. Ga bij de driesprong voor het water
schuin LA, bij de volgende driesprong schuin RA langs de reeds eerder gepasseerde
boomgaard.
- Ga aan het eind daarvan schuin RA. Houd na het bruggetje links aan. Links aan de
overkant van het water zie je de historische moestuin met druivenkas.
- Houd bij de driesprong rechts aan, ga aan het eind RA over de halfverharde weg. Aan
de linkerkant zie je de voorkant van Huis De Colckhof.
3. Ga na ca. 200 m scherp LA over een zichtas van het huis. Volg het pad met een bocht
naar rechts (links een eendenhuisje uit 1850).

- Ga LA over de brug, houd meteen daarna links aan over het graspad, ga bij de boerderij
scherp RA langs de gracht.
- Pad naar rechts negeren, ga bij de Y-splitsing schuin LA en via de halfverharde
oprijlaan richting verharde weg.
- Steek na de pijlers met siervazen de weg over en loop RD langs de afsluitboom. Je
bevindt je in het park van havezate Den Alerdinck.
- Ga na de rododendrons LA, dan het 1e pad RA langs een paar open plekken. Hier heeft
in het verleden een boerderijtje gestaan.
- Aan het eind ga je LA. Wat verderop heb je over de vijver zicht op de achterkant van het
huis. Volg het pad met een bocht naar rechts om de vijver heen.
4. Ga na een sluisje aan de linkerkant bij de driesprong RA omhoog. Vanaf deze
'Koepelberg' heb je een mooi zicht op de vijver.
- Houd beneden rechts aan, ga aan het eind van het pad RA. Je passeert havezate Den
Alerdinck.
Het hoofdhuis is oorspronkelijk in de tweede helft van de 17e eeuw in classicistische stijl
gebouwd. Na de dood van B.J. van Sonsbeeck in 1858 erfde zijn enige zoon Herman het
landgoed. Door aankoop van allerlei stukken grond door de familie Van Sonsbeeck was
landgoed Den Alerdinck ten tijde van Hermans overlijden in 1865 zo'n 200 hectare groot.
Zijn zoon Bernard verkocht in 1868 de havezate, met omliggende parken en enkele
percelen bos en landbouwgrond aan Coenraad Willem baron van Dedem, alsmede
enkele percelen landbouwgrond aan een aantal boeren in de omgeving. Het grootste deel
van het landgoed bleef in bezit van de familie Van Sonsbeeck.
Baron van Dedem liet het huis verbouwen tot het huidige landhuis in eclectische stijl. De
havezate bleef ruim een eeuw eigendom van de familie Van Dedem. Daarna werd een
deel van de landbouwgrond verkocht aan boeren in de omgeving en de havezate met
park aan de zakenman Frans Lurvink. Deze verkocht de havezate op zijn beurt in 1988
aan Wouter Koning, die het huis met bijgebouwen grondig heeft laten restaureren. Om de
kosten te dekken en de havezate rendabel te houden is het huis tegenwoordig onder
meer een bed and breakfast en trouw- en feestlocatie.
- Ga aan het eind van het weiland LA door het beukenlaantje, een loofgang ofwel
berceau.
5. Ga aan het eind daarvan LA over het karrenspoor. Op de vijfsprong (houten hek aan je
rechterhand) loop je RD over het smalle eikenlaantje.
- Ga na de haakse bocht naar links bij de klinkerweg RA, bij de 1e kruising LA, Grote
Hagenweg.
Je bevindt je weer op Landgoed Den Alerdinck II van de familie Van Voorst tot Voorst.
Het landgoed is 120 hectare groot en telt nog vijf boerderijen. Om versnippering tegen te
gaan is het in 1987 ondergebracht in de BV Landgoed Den Alerdinck II.
6. Ga de 1e laan met Amerikaanse eiken RA langs een afsluitboom. Ga aan het eind LA,
voor het hek RA.

Aan de linkerkant heb je zicht op een waterplas in een rustgebied. De aanleg daarvan
maakte deel uit van een natuurproject op het landgoed. Er zijn veel bijzondere soorten
watervogels te zien.
- Ga aan het eind na de afsluitboom LA over de klinkerweg, na huisnr. 7 het 1e pad LA,
Armjagersdijk.Ook dit pad maakte deel uit van de zeewaterkerende dijk.
7. Aan het eind ga je RA over de klinkerweg, na ca. 250 LA, Zeedijk, eveneens een deel
van de zeewaterkerende dijk.
- Ga aan het eind RA (Zuthemerweg), houd na de brug rechts aan, Kolkweg, en volg de
weg naar de bushalte in Laag Zuthem.

Praktische informatie
Landgoederen, cultuurlandschap, bos, 70% onverhard
Overnachten
Havezathe Den Alerdinck, Den Alerdinckweg 1, Laag Zuthem, 0529-408105, alerdinck.nl
Openbaar vervoer
Bushalte Kerk Laag Zuthem, buurtbus 131 Heino NS - Zwolle WKC Zuid. Niet in het
weekend!
Parkeren
Parkeerterrein bij de gereformeerde kerk, Kolkweg 29 Laag Zuthem
Parkeerterrein bij de entree van landgoed Colckhof aan de Hubertsallee
Parkeerterreintje bij de entree van landgoed Colckhof aan de Zuthemerweg

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/landgoedwandeling-laagzuthem/16893/. 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.

