
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HHHAAA VVVEEEZZZ AAA TTTEEE NNN FFF III EEETTTSSS PPPUUU ZZZ ZZZ EEE LLLTTTOOOCCC HHHTTT   OOOLLL SSSTTT--- WWWIII JJJHHHEEE   
 

 

Deze fietspuzzeltocht gaat langs de plaatsen waar vroeger havezaten hebben 

gestaan en waar sommigen nu nog staan. Van de 14 Havezaten in de 

Gemeente zijn er nog 5 overgebleven. De andere zijn weliswaar verdwenen maar 

hebben soms nog kenmerken in het landschap achtergelaten. Deze sporen, de 

nog te bezichtigen gebouwen, de locaties en het leven van de voormalige 

bewoners vormen een belangrijk deel van de geschiedenis van Olst-Wijhe.  

 

Je kunt overal opstappen, omdat de route in een lus is gemaakt. Rij met de klok 

mee, neem je tijd om ter plaatse de beschrijvingen te lezen en je te verplaatsen in 

de tijd tussen 1300 en 1800.Totaal is de route ruim 60 km. Je kunt hem 

bijvoorbeeld ook in twee keer doen. Eerst het deel in en rond Olst (circa 38 km) 

en dan het deel in en rond Wijhe (ongeveer 25 km). 

 

Voor het beschrijven van de route wordt een aantal afkortingen gebruikt: 

 

 

  
  RD  rechtdoor 

  RA  rechtsaf 

  LA  linksaf 

 KO  keer om 

 

 
 

Als je het leuk vindt, kun je onderweg puzzelen. In het midden van dit boekje 

zit een vragenlijst. Die kun je eruit halen zonder het boekje te beschadigen. Bij 

iedere havezate hoort een vraag. De vraag heeft hetzelfde nummer als de 

havezate in de route. Vergeet dus niet een pen mee te nemen. De antwoorden op 

de vragen kun je laten controleren door ze in een mail te sturen naar 

tonkeesom@hotmail.com  

 

Veel plezier gewenst, 

Ton Keesom 

mailto:tonkeesom@hotmail.com
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1. De Gelder (1382-1913) 

De Gelder is van grote betekenis geweest voor Wijhe. Hoewel er nu geen groot 

huis meer staat, kun je nog wel zien dat het vroeger een belangrijke havezate 

was.  Er zijn nog verschillende landgoedkenmerken bewaard. Zo zie je aan de 

voorkant de lange rechte oprijlaan die naar de ingang leidde. De grachten zijn 

er nog die hoorden bij een zogenaamd “adellijk betimmerd huis”. Daarmee werd 

het huis beschermd tegen indringers. De huizen die achter het hek staan waren 

vroeger bijgebouwen. Hier woonde een deel van het personeel dat ooit in dienst 

was van de bewoners van het grote huis dat nu verdwenen is.  

 

De havezate lag tussen het dorp en de Zandwetering; daar hoorde nog veel meer 

grond bij dan het park dat er nu nog is. Hier kun je ook nog een bijzonder 

landgoedkenmerk vinden: een ijskelder. Deze is ongeveer 100 meter links van 

de ingang vlak bij de wetering te vinden. Wat ook echt bij een landgoed hoorde 

was een duiventil. Je ziet hem in het weiland  aan de andere kant van de weg. 

Het recht op duivenslag was één van de 

rechten die adellijke bewoners van 

havezaten hadden. De bewoners van De 

Gelder hadden ook nog een ander recht. 

Ze mochten predikanten in de 

(Nicolaas)kerk benoemen. In die kerk 

hadden de bewoners ook zeven banken en 

een eigen graftombe.  

 

We weten niet precies hoe oud havezate De 

Gelder is, maar het is zeker dat hij er in 

de veertiende eeuw al was. Toen heeft de 

bestuurder, de bisschop van Utrecht, dit 

landgoed in bruikleen gegeven aan de 

bewoners. In 1611 werd het huis flink 

uitgebreid en verfraaid. Het had toen zes 

vuursteden.  

De kostbare verbouwing werd niet betaald 

met eigen geld, maar op afbetaling. Een hele tijd ging het goed met De Gelder, 

maar aan het einde van de zeventiende eeuw hadden de bewoners veel schulden. 

Om uit de geldzorgen te komen, werd De Gelder aan Coenraad Willem van 

Dedem verkocht. Toen hij het kocht werd hij meteen als `riddermatige ten 

landdage verschreven’. Hij was een succesvol militair.  

 

 

      windvaan 
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Als beloning voor één van de veldslagen die hij won in Frankrijk kreeg hij twee 

kanonnen, die van de vijand waren geweest. Deze kanonnen zijn later 

verdwenen naar het Nijenhuis en er zijn toen twee andere bij De Gelder 

geplaatst.  

Onder de Van Dedems groeide De Gelder uit tot een landgoed met veel aanzien, 

uitgestrekte landerijen en veel bijgebouwen. In het huis was een grote bibliotheek 

en in verschillende kamers stonden Romeinse vazen en andere oudheden. Ook 

een heuse Egyptische mummie behoorde tot de inboedel. Omdat een aantal Van 

Dedems ambassadeurs waren geweest, namen zij dit soort souvenirs mee uit het 

buitenland. In 1860 erfde Frederik Adriaan Karel van Dedem niet alleen de 

havezate De Gelder, maar ook de vroegere havezaten Krijtenberg, Ammerfeld, 

Scherpenzeel en later ook het Nijenhuis.  

 

Hij had dan ook een hele lange familienaam, namelijk: Frederik Adriaan Karel 

van Dedem tot de Gelder tot Krijtenberg tot Ammerfeld tot Scherpenzeel tot 

Nijenhuis. Van alle huizen waaruit hij kon kiezen om te wonen, koos hij het 

Nijenhuis. Het grote huis op De Gelder bleef lange tijd leeg en werd een bouwval. 

In 1905 werd het verkocht samen met ruim 236 hectaren die bij het landgoed 

hoorden met dienstgebouwen, boerderijen en ook de terreinen van de 

Krijtenberg. De nieuwe eigenaar was Willem Lodewijk baron de Vos van 

Steenwijk tot Hagenvoorde. Omdat hij een nieuw huis wilde bouwen werd het 

grote huis afgebroken in 1913. Hij had ook nieuw plan laten maken voor het 

park, maar toen brak de Eerste Wereldoorlog uit en kwam er verder niets meer 

van de mooie plannen. 

 

   

  RD Onder de Gelder 

  LA  Prins Bernardlaan, na de spoorwegovergang 

 RD Stationsweg 

  LA Oranjelaan 

 RD Het Anem 

 

 

 

Na ca. 1,5 km, bij huisnr. 10, zie je aan je rechterhand op ongeveer 250 m 

vanaf de weg, een boerderij. De voorgevel maakt duidelijk dat hier de vroegere 

havezate stond. 
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2. Anem (1382 – 1887) 
De havezate Anem werd ook wel Aenhem of Aenhae genoemd. Het was het 

belangrijkste huis in de marke Wijnvoorden. De bewoners van het Anem 

hadden behalve het recht om belastingen te heffen ook het mederecht om de 

predikant in Wijhe te benoemen.  

 

Vanaf 1382 wordt het landgoed genoemd als leen van de Bisschop van Utrecht. 

Tot en met de zeventiende eeuw vinden we er verschillende families, die 

inwoners waren van Deventer en daar bestuursfuncties hadden. In 1664 kwam 

de havezate door een huwelijk in het bezit van de bekende adellijke familie 

Bentinck. Het telde toen nog twee erven en negen vuursteden. Hoewel het huis 

omstreeks 1750 werd afgebroken, bleef het landgoed tot en met de negentiende 

eeuw vrij groot: 123 hectaren met daarop een rentmeesterwoning, een boerderij, 

enkele daghuurderswoningen, een steenoven, tuinen, bossen, weide-, hooi- en 

bouwlanden.  

 

Aan het eind van de achttiende eeuw kwam het Anem, eveneens door een 

huwelijk, in bezit van een andere belangrijke landgoedfamilie: Van Rechteren.  

Eigenaar Johan Derk Graaf van Rechteren (1799-1886) had allerlei belangrijke 

banen met bijzondere namen zoals: gouverneur van Overijssel, Staatsraad in 

buitengewone dienst, lid van de Raad van State, opperstalmeester en 

landscommandeur van de 

Duitse Orde.  

Omdat het land niet genoeg 

meer opleverde en het huis wel 

geld kostte, verloor uiteindelijk 

het landgoed als geheel zijn 

betekenis en werd het verdeeld.  

Toen in 1887 de rentmeester-

woning afbrandde, verdween het 

enige dat nog was overgebleven 

van de oude havezate. Eén van 

de stukken land waar de 

fundamenten lagen van het 

oorspronkelijke huis, werd in 

1894 verkocht aan de toenmalige burgemeester van Hattem.  

 

 

  voorgevel Anem 
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Hij liet er een boerderij met schuur bouwen, die er nu nog staat. In 1972 zijn bij 

bouwwerkzaamheden de resten van funderingen weer ontdekt, waaronder een 

keldertrap. Vermoed wordt dat ten westen van de boerderij de restanten van de 

bijgebouwen liggen. 

 
   
 

  
      RD Het Anem, passeer het spoor, tot je na ca. 3 km in Herxen komt 

      RA Bremmelerstraat, na ongeveer 200 m, vlak na het eerste huis 

links, zie je in de weilanden een rij knotwilgen. Deze markeren  

  de plek waar de grachten van de havezate lagen. 

 

 

 

3. Herxen (ca 1258-1808) 
In de marke Herxen lag de vroegere havezate Herxen. Aan de Soestwetering 

ontstond een landgoed, dat waarschijnlijk al vanaf het midden van de 

dertiende eeuw een leen was van de abdis van Essen in Duitsland. De bewoner, 

Hendrik van Essen die mogelijk genoemd was naar de plaats, was ridder en 

schout van Salland in 1258. Zijn zoon Hendrik trad op als 

belangenbehartiger van de abdis in de streek Salland.  Waarschijnlijk 

verpachtte de familie Van Essen het landgoed weer aan anderen. Het heette toen 

Brandehofstat en ook wel Lambertgoed of Hoogerbeeke. Een beroemde bewoner 

uit de eerste helft van de vijftiende eeuw was Dirk van Herxen. Mogelijk was 

zijn achternaam vernoemd naar de marke waar hij woonde. Hij was een zeer 

geleerde man, een broeder van het klooster van Windesheim. Van hem wordt 

gezegd dat hij karrenvrachten vol boeken heeft geschreven. Zeker is dat hij 

samen met Thomas a Kempis vele kloosters heeft gesticht. 

 

In de tweede helft van de vijftiende eeuw komt Herxen in bezit van de familie 

Hackfort. Dit was een familie die onder andere in Gelderland al adellijke 

bezittingen had. Jacob van Hackfort was in 1477 drost van Salland. Soms 

woonde de familie op Herxen, maar vaak waren zij ook druk met andere 

bezigheden. Eigenaar Berend Hackfort, bijvoorbeeld, leidde een avontuurlijk 

leven. Tot het midden van de zestiende eeuw trok hij als ridder regelmatig ten 

strijde. 
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De familie van Haersholte, die 

in 1641 eigenaar werd, liet op 

het landgoed een nieuw, groot 

huis bouwen. Het werd een 

herenhuis, met een bijna 

symmetrische voorgevel met 

een bordestrap en versieringen 

rond de voordeur. Het was wel 

“adellijk betimmert”: het lag in 

een ommuurde binnenhof met 

twee bouwhuizen en daar was 

nog een ringgracht omheen. 

Daarbuiten was een park met 

een oprijlaan die met eiken 

was beplant en singels met iepen, een boomgaard en een Engels bosje.  
 

Het land stond bekend om zijn vele wilgen, waarvan de twijgen werden 

gebruikt voor bijvoorbeeld het maken van manden. Ook waren er nog rechten 

bij, zoals het recht op visserij in de Soest- en Zandwetering en een bank en een 

graf in de kerk en de zevende stem in de benoeming van de predikant. Het 

huis, dat in 1748 nog elf vuursteden had, werd in 1808 gesloopt, nadat het 

landgoed was gekocht door een herbergier. In de vorige eeuw werd het terrein 

verkaveld. Toch zijn stukken van de rechte boomsingels en grachten nog in het 

landschap bewaard gebleven.  

 

 

  

 RD Bremmelerstraat, na ca. 2 km 

 RA Bremmelerstraat vervolgen 

 RD Duisterendijk 

 LA Wechterholt 

 RA ‘t  Nijenhuis 

 

 

 

 

   

    wilgenbosje 
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4. Nijenhuis (1382-nu) 
Bij het Nijenhuis kun je nog goed zien hoe uitgebreid een havezate vroeger was. 

Omdat het huis in de middeleeuwen een kasteel was, wordt het ook wel Kasteel 

het Nijenhuis genoemd. Maar veel dingen die je nu ziet op Het Nijenhuis zijn 

uit het einde van de zeventiende eeuw, zoals de voorkant van het huis, de 

bouwhuizen de oprijlaan en de inrichting van het park. Hier zijn nog veel 

landgoedkenmerken uit verschillende eeuwen te vinden. 

Het Nijenhuis wordt voor het eerst genoemd in 1382, wanneer de bisschop van 

Utrecht het beleent. Eind vijftiende eeuw komt de havezate voor ruim twee 

eeuwen lang in het bezit van de familie Van Ittersum. De oudste delen van het 

huis dateren uit die tijd en uit de zestiende eeuw, toen het huis werd vergroot.  

 

Als je om het gebouw heen loopt kun je aan sommige 

stukken muur nog zien dat de havezate veel ouder is 

dan aan de voorkant. In 1675 telde het huis negen 

vuursteden en één oven. Van de familie van Ittersum 

is vooral Robert van Ittersum een belangrijke man 

geweest. Hij trouwde in 1676 met Eleonora Sophia 

Bentinck. Omdat de familie Bentinck goed bevriend 

was met de koning-stadhouder Willem III, kreeg 

Robert van Ittersum ook hoge bestuursfuncties, zoals 

dijkgraaf van Salland, Rentmeester van Twente en 

Drost van Salland.  Er zijn in het huis nog mooie 

portretten bewaard uit deze tijd, van Robert en van 

Eleonora en ook één van Willem III. In de Hervormde 

kerk van Wijhe liet Eleonora een imposant 

grafmonument voor haar man oprichten. Wie 

belangrijk was wilde dat graag laten zien, dus 

begonnen Robert en Eleonora met het moderniseren 

van het oude kasteel en de tuinen daaromheen, waarvan het meeste nu nog goed 

te zien is. De voorgevel van het huis werd vernieuwd en kreeg zijn twee vleugels 

ervoor met het binnenplein; het voorplein werd ingericht met twee bouwhuizen 

en de sierlijke tuinen daarnaast. Zowel het huis als het voorplein werd 

omgracht. 

 

Je kunt nog steeds zien dat de mensen in deze tijd de tuin aanlegden in 

formele stijl. De gebouwen, de pleinen, de paden en de tuinen zijn aan 

weerszijden van de oprijlaan zoveel mogelijk gespiegeld ingedeeld.  

    Duiventil 



 9 

Een ander landgoedkenmerk van een tuin in geometrische stijl zie je aan de 

achterkant van het huis. Hier lieten de bewoners een grote rechthoekige vijver 

aanleggen, een zogenoemde canal grande. Ter weerszijden van de as werden 

diverse rechte zij- en dwarslanen aangelegd.  

 

In de tweede helft van de negentiende eeuw, wanneer er al heel veel havezaten in 

Salland zijn afgebroken, komt het Nijenhuis gelukkig in het bezit van de 

familie Von Knobelsdorff. Zij woonden graag op het Nijenhuis en lieten het 

huis en de omgeving verder verfraaien. De 

tuin werd nu meer in landschapsstijl 
veranderd. Zo kwam er een slingerbos en 

werden de grachten en de canal grande iets 

minder recht gemaakt.  Om het huis weer iets 

meer op een kasteel te laten lijken lieten zij de 

twee torens aan de achterkant van het huis 

plaatsen. Eén is een kopie van het torentje op 

het Binnenhof van Den Haag. 

 

Aan het  begin van de oprijlaan werd het grote 

inrijhek geplaatst en daarnaast de 

portierswoning. Aan de noordoostkant van 

het park werd nog een dubbele dienstwoning 

gebouwd en een stal. Verder vinden we uit 

deze tijd nog meer landgoedkenmerken: in de 

tuinen en in het park: een volière, een tuinhuisje, een  beukenberceau (ter 

herinnering aan de inhuldiging van koningin Wilhelmina) en een duiventil. 

Ook vind je er een oude ijskelder.  
Na 1934 kwam Het Nijenhuis, samen met het omringend gebied van zo’n 42 

hectaren, in het bezit van de provincie Overijssel, die het huis en het landgoed 

ging verhuren. Vanaf 1957 woonde Dirk Hannema op het Nijenhuis. Hij was 

directeur van het museum Boymans in Rotterdam. Zijn eigen 

kunstverzameling bracht hij naar het Nijenhuis er hij richtte een nieuw 

museum op. Dat Museum is er nog steeds en heet: de Fundatie.  

 

 

         torentje binnenhof) 
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Het grote huis is ingericht alsof er nog steeds rijke mensen wonen, maar je 

kunt er gewoon doorheen lopen. Er zijn schilderijen, beelden en andere 

kunstwerken te bewonderen. Ook in de bouwhuizen zijn tentoonstellingen. En 

als je een wandeling maakt door het park kom je hele moderne kunstwerken 

maar ook oude tuinbeelden tegen. 

   

 

 

  

 KO ’t Nijenhuis weer terug 

 LA Wechterholt, na ca. 2,5 km 

 RA Hagenvoorde, na ca. 200 meter  

 RA bospad op. Aan het begin van het pad staat een bordje. 

 

 

 

 

5. Hagenvoorde ( 1408-1805) 
Ten zuiden van Wechterholt lag de marke Tongeren. Hier lag de belangrijke 

havezate Hagenvoorde, dicht bij de Wetering, waarlangs indertijd een 

belangrijke postweg van Zwolle naar Deventer voerde. In 1408 wordt het 

landgoed voor het eerst genoemd, wanneer de kerk het uitleent. 

Vanaf 1516 komt het landgoed in het bezit van de familie van Voorst voor 

bijna 300 jaar lang. Deze familie bracht beroemde ridders voort die uit hoofde 

van hun titel veel invloed hadden op de gang van zaken in Overijssel. Zo was 

Hiddo van Voorst, die vanaf 1628 de baas over het landgoed was, drost van 

Salland.  En in de Hervormde kerk van Wijhe vind je nog een mooi 

grafmonument met een buste van Transisalanus Adolf baron van Voorst tot 

Hagenvoorde (1651-1707). Transisalanus betekent Overijssel. Hij had die 

prachtige naam omdat hij petekind was van de Ridderschap en Steden van 

Overijssel. Ook diende hij aan het hof bij koning-stadhouder Willem III. 

 

Aan het einde van de zeventiende eeuw waren er in Huis Hagenvoorde 24 

kamers en elf vuursteden. Rond 1700 werd het huis met een vleugel vergroot. 

Wanneer het in het begin van de negentiende eeuw uiteindelijk door de familie 

Van Voorst wordt verkocht, is zelfs sprake van ruim 100 kamers!  

Het huis is dan omringd door een dubbele gracht en singels van eikenbomen.  

 

Verder zijn er: bouwhuizen en stallingen en landgoedkenmerken zoals 

sterrebossen, slingerpaden, alleeën en twee duiventillen. Ook horen er nog 
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bossen bij, hooi- en weilanden, 

diverse erven en katersteden 

en tenslotte nog het mede-

recht van benoeming van de 

predikant te Wijhe.  

Het huis werd gekocht door 

Carel baron de Vos van 

Steenwijk tot de Havixhorst, 

Hogenhof en Dikninge. Ook 

hij kwam uit een invloedrijke 

familie.  

 

 

Zelf was hij ambassadeur in Parijs geweest. Ook had hij een aantal bestuurs-

functies zoals lid en later voorzitter van het Wetgevend Lichaam; lid van de 

Gedeputeerde Staten van Overijssel en lid van de Eerste Kamer. Zijn kleinzoon 

erfde Hagenvoorde en kocht in 1906 de landgoederen De Gelder en Krijtenberg.  

Nog steeds is Hagenvoorde in bezit van deze familie. Het grote huis en de 

bouwhuizen zijn inmiddels afgebroken. Ook werden de grachten grotendeels 

gedempt en werd het terrein verkaveld. Op de oude plaats van het huis verrees 

een boerderij “Hagenvoorde”. Er zijn van de havezate nog lanen bewaard en de 

plaats van de grote kruisvormige vijver is nog zichtbaar. In 1988 zijn op het 

terrein resten gevonden van huisraad uit de achttiende eeuw, zoals  

steengoed,een soort aardewerk, porselein, tegels, glas, een benen mesheft en 

pijpenkoppen. Deze kun je nog bekijken in de Oudheidkamer in Wijhe. 

 
  

  
 KO 

 LA Hagenvoorde 

 RA Elshof, tot ca. 100 m voorbij de bebouwde kom 

 RA  Langeveldsloo, halverwege het pad aan de linkerkant staat bij  

  huisnr. 4 een boerderij 

 

 

 

 

  Hagenvoorde 
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6. Langeveldslo (1382-1814) 
De kaarsrechte weg waar je nu vanaf komt, was ooit de toegangslaan van de 

tweede havezate in Tongeren. Langveldslo was veel kleiner dan Hagenvoorde, 

maar had net als Hagenvoorde ooit een mooi aangelegd park met een groot bos 

erbij. De toegangslaan van Langveldslo liep van de van de Soest- tot de Nieuwe 

Wetering.  

Links van deze laan lag 

een rechthoekig park 

tussen deze twee 

waterlopen. Achter het 

voorhof met twee 

bouwhuizen lag het 

omgrachte huis en 

daarachter lagen tuinen 

en fruitboomgaarden,  

omgeven door grachten 

Ook was er ten oosten 

van het huis en de tuinen 

een groot bos met slingerende 

wandelpaden daarin. Vanaf 1382 wordt het landgoed als leen van de Bisschop 

van Utrecht genoemd. Het was één van de opslagschuren voor geïnde belasting 

in natura, ook wel spieker genoemd. Eind zeventiende eeuw komt het landgoed 

in handen van de familie Bentinck. Het huis had toen zeven vuursteden en 

twee ovens. Vanaf de achttiende eeuw zijn er verschillende bewoners op 

Langeveldslo. Wanneer het in 1812 wordt verkocht zijn er behalve het huis, de 

tuinen, en de bossen ook twee katersteden bij en heeft de eigenaar een bank en 

een graf in de kerk van Wijhe en het mederecht van benoeming van de 

predikant. 

 

Na het uitroepen van de Bataafse Republiek kregen de adellijke families in 

Nederland na 1795 ineens veel minder macht. Hun rechten en privileges 

werden hun afgenomen, waardoor ze minder inkomsten hadden.  

Maar het bezit van een havezate was kostbaar, dus kwamen veel van deze 

families in financiële moeilijkheden. Dit was ook het geval op Langeveldslo. Na 

de verkoop liet men niet alleen het huis afbreken, maar ook werd bijna het hele 

bos met wel 1100 bomen gerooid om het hout te verkopen.  

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd op de huisplaats een boerderij 

gebouwd. Aan het grote bos herinnert slechts nog een bomengroep aan de weg en 

van de tuinen zijn alleen nog een paar houtwallen over.  

 

 

Vijver Langeveldslo 
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 RD Langeveldslo 

 LA Lierderholthuisweg 

 RA Raalterweg, direct over de wetering 

 LA het stenen pad op, naar Raalterweg 6, de fruittelerei 

 RD na ca. 700 meter staat een boerderij 

 

 

 
7. Krijtenberg (1445-1820) 

Het landgoed is genoemd naar Evert Krijt, die hier rond 1445 “26 morgen en 3 

honts lants” had liggen in de vochtige groengronden van de boeren van Wijhe, 

de Wijhermarsch. Hij liet er een huis bouwen bovenop een zogenaamde pol: een 

rond bergje van ongeveer 1,5 à 2 meter hoog met een diameter van 15 meter. De 

pol was omgeven door een binnengracht van circa 10 meter breed. Het geheel 

werd omgeven door een rechthoekige buitengracht.  

 

De havezate lag aan de Soestwetering. Net 

als bij Langeveldslo, liep er een lange 

toegangslaan van hier tot aan de 

Zandwetering. Die laan lag aan de andere 

kant van de boerderij,  waar nu een fietspad 

van de wetering naar camping de 

Krijtenberg loopt.  

Het bosje bomen achter de boerderij markeert 

de plaats waar vroeger de havezate 

Krijtenberg of Wijhermarsch stond. De 

eigenaar van het landgoed was 

oorspronkelijk de Bisschop van Utrecht, die 

in ruil voor hand- en spandiensten het goed 

had beleend (verpacht). Als eerste bewoners 

worden de Van Bakerweerde’s genoemd.  
 

    Krijtenberg  
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Deze familie speelde een belangrijke rol in het bestuur van het kerspel Wijhe. 

Ook zaten zij in het bestuur van het regionale waterschap. Latere bewoners van 

de havezate Krijtenberg zetten de bestuurlijke tradities van de eerste bewoners 

voort, zowel in Wijhe als in de stad Deventer. Omdat aan de Krijtenberg de 

rechten van havezate verbonden waren, mochten de bewoners deelnemen aan het 

provinciale bestuur: de Ridderschap en Steden van Overijssel.  

 

Rond 1717 telde het huis vier vuursteden. Daarmee werd het gerekend tot de 

kleinere edelmanshuizen in Salland. Behalve het grote woonhuis en twee grote 

bouwhuizen bestond het aanzienlijke landgoed toen nog uit een ‘schoone tuin 

met menige beste vruchtbomen’ en ‘twee weilanden, met de cingels en lanen 

ruim zes morgens’. Ook hoorden er zitplaatsen in de kerk van Wijhe bij. 

Ondanks een aantal pogingen om toegelaten te worden tot de Ridderschap van 

Overijssel, lukte dat de toenmalige eigenaar niet. Vanaf 1795 was de nieuwe 

regel dat het bezit van een havezate niet meer telde als je lid wilde worden van 

de Ridderschap. Niet lang daarna, in 1805, werd de Krijtenberg verkocht. 

De nieuwe eigenaar Gijsbert van Dedem liet het vervallen huis opknappen en de 

grachten schoonmaken. Met 120 bomen werd de toegangsallee hersteld en één 

van de bouwhuizen werd geschikt gemaakt als woning voor de tuinman van de 

Gelder. Dat landgoed was immers ook in bezit van deze familie. Jammer 

genoeg liet Van Dedems zoon het landgoed in 1820 alsnog ter afbraak veilen. 

Naast de vroegere huisplaats werd in 1813 een boerderij gebouwd, voor een deel 

met kloostermoppen uit de zestiende eeuw. Deze zijn zonder twijfel van de 

voormalige havezate afkomstig.  

Tot hier is de route ongeveer 25 km lang. 

 

  

 RD  het smalle stenen pad voorlangs de boerderij, na ca 100 meter 

 LA de houten brug over 

 RA Boerhaar 

 RA Brug over 

 LA Boerhaarseweg, na ca. 3 km Holstweg/Middelerstraat oversteken 

 RD Bruinsweg 

 RD Wolbroekenpad 

 LA  Dingshofweg, na enige meters aan je linkerhand nr. 5.  

  Dit is boerderij De Dingshof. 



 

Naam: _________________________ 

 

Opdrachtenblad Havezatenfietspuzzeltocht 
 

1. Bovenop het bouwhuis van De Gelder staat een windvaan met symbolen 

uit het wapen van  Baron de Vos van Steenwijk. Welke symbolen zijn 

het en welke kleuren hadden ze oorspronkelijk? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Wat staat er op de twee gevelstenen in de voorgevel van de boerderij? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hoeveel wilgenstammen staan er nog op de plaats waar de vroegere 

 havezate stond? 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

4. Waaraan zie je dat de muur aan de achterkant ouder is dan die van de 

torens en de voorkant? 

 

 a.  ________________________________________________________________________ 

 b.  ________________________________________________________________________ 

c.  ________________________________________________________________________ 



 

5. Als je let op het aantal vuursteden, waarom zou Hagenvoorde dan in 

vergelijking met de andere havezaten een ‘aanzienlijke havezate’ zijn 

geweest? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Langeveldsloo 4 is niet voor publiek toegankelijk. Rond Langeveldsloo 

groeiden veel populieren, waarvan het hout onder meer werd gebruikt voor 

het maken van klompen. Staan er nu nog populieren? 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

7. Op de havezate Krijtenberg stonden vruchtbomen. Nu wordt door de 

erfgenamen op een deel van de grond nog steeds fruit geteeld. Hoe heten 

die erfgenamen en welke soort(en) fruit telen ze? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Geef op onderstaand kaartje aan, waar de lange bomenrij heeft gestaan  

 die je rechts op de foto in het boekje ziet. 

 

 

     



 

9. Wat zie je bij de havezate nog terug dat herinnert aan het wapen van de 

familie Ripperda die er vroeger woonde? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Links naast het hoofdgebouw van De Haere staat een bouwhuis met 

boven het raam een tweetal beelden van dierenhoofden. Wat voor gebouw 

is dit geweest en waarom denk je dat? 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

11. Uit welke symbolen bestaat het familiewapen dat de leeuw rechts bij de 

toegangspoort vasthoudt? 

 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Wat voor soort kerk is dit en hoe weet je dat?  

 

  a. barok, omdat ________________________________________________________ 

  b. Romeins, omdat ____________________________________________________ 

  c. gotisch,omdat _______________________________________________________ 

 

 



 

 13.  Teken hieronder de bel van Averbergen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 14.Vanaf de Hogenhof zou een onderaardse gang naar het veer hebben  

  gelopen. Waarvoor zouden ze die gemaakt hebben denk je? 

 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Wat vond je van deze fietstocht? 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________
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8. Dingshof (1394 – 1882) 
De Dingshof was gelegen aan de Soestwetering ten oosten van Olst. Hoewel 

het vanaf de zestiende 

eeuw een bescheiden 

havezate was, speelde het 

landgoed in de late 

middeleeuwen een grote rol 

in het bestuur van de 

omgeving. Het was toen 

het “hoofd-hof” van de 

Bisschop van Utrecht (dat 

gebied heette toen het 

Sticht) die het grootste 

deel van Over de IJssel 

(Het Oversticht) tot zijn 

bezit mocht rekenen.  

 

 

Twee maal per jaar stak hij bij Olst de IJssel over om zijn "geding" te houden 

op de Dingshof of “Dydingkeshof”; dat wil zeggen dat hij temidden van al 

zijn beleende goederen op het centraal gelegen Dingshof rechtspraak hield.  

Later verplaatste de Bisschop zijn hof naar de “Olsterhof”. De naam 

Olsterhof leeft voort in een negentiende-eeuws huis dat in het centrum van 

Olst staat. Daar rijd je straks nog langs. 

 

Vanaf 1400 tot ongeveer het midden van achttiende eeuw was het in bezit 

van de familie Van Keppel.  Omstreeks de zestiende eeuw is er ter plaatse 

van de Dingshof een eenvoudig landhuis gebouwd. Het bestond uit twee 

verdiepingen met een uitzichttorentje. Om het huis was een ringgracht. 

Rond 1671 telde het huis vijf vuursteden en één oven.  

Tijdens een openbare verkoping in 1850 kocht Jonkheer Jan Willem Teding 

van Berkhout van Hoenlo het herenhuis, met de beide bouwhuizen, de 

schuren en een aantal boerenerven. Het hele landgoed was toen 144 hectaren 

groot, waaronder ook “een grote tuin met schuttingen en fijne vruchtbomen, 

aangename wandelingen met waterpartijen en lanen met veel opgaande 

bomen”.  

 

   

        Dingshof 
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Ook een bank in de kerk van Olst en het recht om de predikant te benoemen 

hoorde daarbij. Dit recht werd gedeeld met een aantal andere havezaten, te 

weten Averbergen, Hoenlo, de Haere en de Hogenhof.  

 

Nadat de hele boedel in 1881 onder de toenmalige eigenaren was verdeeld, is 

huis het kort daarop gesloopt. In de periode daarna werden steeds stukken 

van het landgoed verkocht. In de jaren ‘50 van de vorige eeuw werden de 

oude grachten gedempt.  

 

Niet lang daarna heeft men een bijzondere vondst gedaan. Bij 

graafwerkzaamheden in een eiken hakbos, vlakbij de vroegere huisplaats is 

een pot met bijna 2000 zilveren munten gevonden. De jongste munt 

dateerde uit 1516. In een terrein ten noorden van de huisplaats zijn 

aardewerkscherven uit de late Middeleeuwen gevonden, waaronder 

(Pingsdorf)aardewerk en kogelpotten. Nu herinnert niets aan het oppervlak 

nog aan de voormalige havezate, behalve de boerderij met de naam De 
Dingshof. 

 
 

  
   KO Dingshofweg 

   LA Wolbroekerpad 

   RA Boxbergenweg, meteen na de wetering 

   LA Bouwhuispad, dit is de toegangsweg tot havezate Boxbergen 

 

 

 

 

9. Boxbergen (1344 – nu) 
Boxbergen, gelegen aan de Soestwetering, is in het verleden een machtige 

havezate geweest. De voorkant, die je op afstand ziet vanaf de Boxbergerweg, 

ziet er nog steeds heel statig uit met maar liefst twee lange oprijlanen. Aan het 

eind van de veertiende eeuw is het landgoed versterkt. In de zestiende eeuw komt 

de havezate in bezit van de  familie Ripperda.  Unico Ripperda, die drost van 

Salland was, trouwde met Judith van Twickelo. Dit echtpaar liet hier in 1540 

een groot huis neerzetten dat helemaal onderkelderd was.  

. 
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Hoewel het huis daarna meerdere keren is beschadigd en verbouwd, zijn er uit 

die tijd nog een kelderkeuken, een torenkamer en een schouw aanwezig. 

Tijdens de 80-jarige 
oorlog in 1585 viel het 

huis in handen van de 

Spanjaarden. 

Zij gijzelden de bewoners 

en terroriseerden de 

omgeving. Omdat de 

steden Deventer, Zwolle 

en Kampen vaak ruzie 

hadden met roofzuchtige 

edellieden, die de koop-

lieden lastig vielen, 

hielden ze niet erg van 

grote versterkte havezaten. 

Ze besloten daarom 

Boxbergen te belegeren en 

het huis werd op bevel van 

de stad Deventer in brand gestoken.  In 1599 werd het huis weer opgebouwd, 

maar rond 1645 brandde het weer af. Er wordt gezegd, dat dat gebeurde toen de 

bewoner Willem Ripperda weer eens naar een vergadering in Den Haag moest voor 

de Staten Generaal.  

 

Willem Ripperda was één van de mensen die namens de Staten Generaal 

belangrijke onderhandelingen moest voeren over de Vrede van Munster. In 

1648 werd met de vrede van Munster de 80-jarige oorlog beëindigd. Omdat 

Willem Ripperda zo’n belangrijk man was, zouden de Staten Generaal hem 

hebben geholpen om zijn huis nog groter te bouwen.  

 

Zo werd het één van de grootste huizen van Salland, met zeven gevels en zoveel 

ramen als er dagen in een jaar waren. Zeker is, dat er ook in de periode 1650-

1653 een grote verbouwing aan het huis plaats vond. Uit deze tijd zijn de 

versierde ingang met pilasters en het jaartal 1653 dat boven de deur werd 

gebeiteld. Ook is er nog een grote versierde schouw in de grote zaal van het huis. 

Dat was één van de 17 vuursteden die het huis in 1675 telde. Helaas had 

Willem Ripperda op zo grote voet geleefd dat hij na zijn dood veel schulden 

achterliet. Zijn erfgenamen konden het grote huis niet meer bewonen, zodat het 

verviel.  

 

  

Boxbergen 
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Toch was het niet gedaan met de havezate. In de 18de eeuw hebben verschillende 

bewoners het huis verbouwd, zodat het kleiner werd, maar ook beter bewoonbaar; 

van binnen werd het gedecoreerd  met  beschilderde doekbehangsels.  

Dit zijn hele grote schilderijen die in belangrijke kamers op alle wanden werden 

aangebracht als een soort behang. De gracht werd gedempt, maar een deel van 

het lanenstelsel bleef bewaard. Sindsdien is het huis nog een paar keer van 

eigenaar veranderd. Vanaf 1969 woont er een zakenman, die de bijgebouwen 

heeft ingericht voor zijn paardenstoeterij. Het grote landgoed eromheen van 300 

hectaren is in het bezit van de Stichting IJssellandschap en Stichting 

Burgerweeshuis en kinderhuis. Over het landgoed kan gewandeld worden. 
 

 

  

 RD Bouwhuispad 

 LA Boxbergerweg 

 RA Lange dijk, bij de T-splitsing 

 RA Diepenveenseweg, in de scherpe bocht naar links 

 RA Hengeforderweg 

 LA Haereweg, dit is de toegangslaan tot havezate De Haere 

 

 

 

10. De Haere (1329 –nu) 
In het begin wordt het nog 'ter Hare' genoemd. Toen was het van Vranken ter 

Haer, dienstman in de marke Hengevoorde. In 1443 werd De Haere verkocht 

aan de Deventer schepen Hendrik van Oldeneel. Zijn gelijknamige kleinzoon 

werd als edelman erkend en in 1549 opgenomen in de Ridderschap van 

Overijssel.  

Zo’n tien jaar later werd het huis gemoderniseerd met twee vleugels voor het 

huis zodat een u-vorm met een binnenplaats ontstond.  

 

Tien jaar later liet hij “een adellijk getimmerte” neerzetten op de plaats waar 

eerst een eenvoudige hoeve was. In 1675 telde het huis vijf vuursteden en één 

oven.  

In de achttiende en de negentiende eeuw werd het huis meerdere keren verbouwd, 

maar de U-vorm van het huis met zijn voorplein binnen de gracht bleef 

bewaard. 
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 De bouwgeschiedenis lijkt op die van het Nijenhuis. Ook bij de Haere werd in de 

achttiende eeuw park aangelegd in geometrische stijl; dat later werd veranderd 

in landschapsstijl. En evenzo kreeg de Haere er in de negentiende eeuw ook weer 

een toren bij. 

Vlakbij het huis vinden we op het terrein van de Haere naast het vroegere 

koetshuis en een oude boerderij nog een bijzonder gebouwtje, een zogenaamde 

schijnruïne. Dit herinnert ons aan een wat geheimzinnige man, Pierre Gusta 

Voûte, die in de negentiende eeuw een groot deel van zijn leven op de Haere heeft 

gewoond. Voordat hij op de Haere kwam wonen, zou hij een tijd in Parijs als 

spion hebben gewerkt, althans zo gaat het verhaal. Hij wilde van kasteel de 

Haere  weer een echt kasteel maken. Hij gaf opdracht voor het bouwen van een 

poortgebouw, dat uit twee torens moest bestaan die met elkaar werden verbonden 

en dat via een onderaardse gang naar het kasteel zou leiden. Dat poortgebouw is 

nooit afgemaakt. Maar er staat nog een stuk van een toren dat er nu uitziet als 

een ruïne. Waarschijnlijk is de ruïne blijven staan omdat hij er wel spannend 

uit ziet. Je kunt bij zo’n ruïne zelf allerlei verhalen bedenken. In de achttiende 

en negentiende eeuw waren er wel meer bewoners van kastelen en landhuizen 

die bijzondere of zelfs een beetje gekke gebouwtjes op hun landgoed lieten 

neerzetten. We noemen dit ook wel follies (Engels voor “grapje”). 

Zo werd het nog leuker om over de landgoederen te wandelen. Soms kon je in 

zo’n gebouw zitten en 

had je op die plek een 

mooi uitzicht. Of je kon 

er een kopje thee drinken 

(als je een butler had om 

de thee te brengen).  

Op De Haere zie je ook 

nog zo’n uitzichtkoepel 

op een heuvel bij de 

ingang aan de weg over 

de dijk. Hier staat ook 

nog een poortgebouw in 

Zwitserse stijl.  
 

De erfgenamen van Voûte verkochten de Haere aan de familie Teding van 

Berkhout die op Hoenlo woonde. Sinds 1996 is de Stichting IJssellandschap 

eigenaar. 

 

 

        De Haere 
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Drie jaar lang werd het huis gerestaureerd en werd het bijbehorende park 

opgeknapt. Oude lanen en zichtassen rond het huis werden in ere hersteld. Ook 

het bos geeft een goed beeld van een landgoedbos met slingerende paden die voor 

een afwisselende wandeling zorgen met af en toe een vergezicht. Op het terrein 

van de Haere zijn ook nog onderdelen van de IJssellinie bewaard gebleven.  

Het wordt nu weer bewoond door een oud adellijk geslacht, de familie Van 

Dedem. Het huis kan gereserveerd worden voor recepties, diners en feesten. 

 

  

 KO Haereweg 

 RA Hengeforderweg 

 LA  Diepenveenseweg, bij de kruising met de Hoenlose weg kijkt u 

  tegen Groot Hoenlo aan 

  

 

 

11. Hoenlo (1233 – nu) 
Hoenlo is één van de oudste havezaten. Al in 1233 werd Albertus van Hoenlo 

genoemd, toen hij als getuige moest optreden bij het verlenen van stadsrechten 

aan Zwolle. Maar de steden op hun beurt: Zwolle, Deventer en Kampen wilden 

niet dat de bewoners van de havezate te veel macht kregen. Want Hoenlo lag 

aan de belangrijke handelsroute tussen de steden. In 1365 werd Hoenlo 

belegerd door Deventer. Toen de eigenaar die in de veertiende eeuw door de 

Bisschop van Utrecht met Hoenlo werd beleend er een nieuw versterkt huis wilde 

bouwen, wist Deventer dit tegen te houden. Vanaf de vijftiende eeuw komen we 

de familie Van Laer tegen op Hoenlo, een van de oudste geslachten van 

Overijssel, die ook veel andere landgoederen in bezit hadden. Deze familie bleef 

tot in de zeventiende eeuw Hoenlo bewonen. Aan het begin daarvan lieten zij een 

nieuw versterkt huis met een gracht bouwen. Het had kelders, telde acht 

vuursteden en er waren een bouwhuis en een rosmolen bij. Naast boomgaarden 

waren er weilanden en bouwlanden. Rond het huis lieten zij 6500 eikenbomen 

planten in rijen van vier en zes.  

 

Tijdens de Reformatie wilden de bewoners van Hoenlo hun katholieke geloof 

niet opgeven. Dat betekende dat zij werden uitgesloten van de Ridderschap. 

Daarna is het huis eigendom geweest van verschillende eigenaren, die soms 

moeite hadden de kosten van het landgoed te beperken. Toch is Hoenlo niet tot 

verval geraakt en gesloopt, zoals verschillende andere havezaten overkwam.  
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Rond 1800 kwam Hoenlo voor langere tijd in bezit van de rijke familie Teding van 

Berkhout. Kort voor 1900 begonnen zij met een grote verbouwing van het huis en 

uitbreiding van de grond, tot wel 600 hectaren. Het huis en de tuin eromheen werden 

helemaal aangepast aan de mode van die tijd door Jonkheer Willem Hendrik Teding 

van Berkhout en zijn vrouw Johanna Sophia Petronella van der Wijck. Hoewel zij alleen 

in de zomer op Hoenlo woonden en in de winter in Den Haag, wilden ze graag een groot 

buitenhuis.  

Er kwam een grote hal, mooie kamers voor de familie  en voor hun vele logeergasten. En 

natuurlijk extra kamers voor alle meiden en knechten die de familie in dienst had. Aan 

de voorkant werd het huis vergroot en gaf een brede voorgevel het oude huis een heel 

ander gezicht: in het midden een klokgevel en een bordestrap en grote ramen ter 

weerszijden daarvan. Eerst was de gevel helemaal symmetrisch met terrassen aan de 

west- en aan de oostkant. Maar mevrouw Teding van Berkhout vond dat de eetkamer 

nog te klein was omdat zij graag met veel gasten aan tafel zat. Daarom werd het terras 

aan de westkant van het huis bij de eetzaal getrokken. Het park rond het huis werd 

verfraaid door een bekende tuinarchitect. Om 

de bezoekers nog meer te imponeren kocht de 

familie twee stenen leeuwen die op de sokkels 

bij de brug werden gezet met de wapens van 

Teding van Berkhout daarin. Op het voor-

plein staat een huis dat als jachthuis en als 

koetshuis dienst deed.  In de 20ste eeuw kwam 

Hoenlo in bezit van de familie des Tombe. 

Zij zijn het huis en het landgoed “Groot 

Hoenlo” gaan noemen en hebben die naam op 

het toegangshek laten zetten. Maar van 

oudsher heet het gewoon Hoenlo. Schuin 

tegenover het grote huis ligt Klein Hoenlo. De  

negentiende-eeuwse villa wordt ook wel het 

weduwehuis genoemd, omdat de weduwe des 

Tombes dit als woonhuis verkoos boven 

Hoenlo zelf dat veel te groot was om warm te 

stoken. Tegenwoordig is het huis in zes appartementen verdeeld. De gezamenlijke 

bewoners zijn eigenaar van het huis en het landgoed. Het heeft nog steeds verschillende 

landgoedkenmerken, zoals het jachthuis, een voormalige jachtopzienerwoning, het park, 

een sterrenbos en bijbehorende boerderijen.  

Hoenlo is niet toegankelijk. Wandelen op het landgoed is ook niet toegestaan. 
 

 

 

           wapen Groot Hoenlo 
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 RA Hoenloseweg 

 LA Eikelhofweg 

 RA Boskamp, doorrijden tot de kerk aan je linkerhand 

 

 

 

12. Boskamp (begin 1300 – 1859) 
Het landgoed 'Brickescampen' in 

de marke Olst wordt aan het begin 

van de veertiende eeuw genoemd 

als leen van de Bisschop van 

Utrecht. Later is sprake van 

'Birxkamp' en van 'Berkescamp' 

en nog weer later van 'Birixkamp'. 

Het lag ten zuidoosten van Olst 

vlak bij de Zandwetering en de 

havezate Hoenlo. De Boskamp is 

verschillende keren van eigenaar 

verwisseld.  De Boskamp kon 

lange tijd niet als havezate 

gebruikt worden omdat de 

eigenaren rooms-katholiek waren. Zo was bijvoorbeeld in de zeventiende eeuw 

een echtpaar uit Deventer tijdelijk eigenaar. Door handel waren ze erg rijk 

geworden en zij kochten de Boskamp als geldbelegging. Omdat zij na de 

opstand tegen Spanje ook rooms-katholiek waren gebleven mochten zij geen 

openbare ambten vervullen. 

Op de plaats waar nu de kerk staat werd waarschijnlijk rond 1500 het eerste 

stenen huis gebouwd, dat later werd verbouwd. Het bleef een eenvoudige woning, 

die slechts voor twee vuursteden werd aangeslagen. Er was wel een voorplein bij 

met twee bouwhuizen en rechthoekige tuinen aan iedere kant. Daaromheen 

stonden boomsingels. In de achttiende eeuw werden het huis en één van de 

bouwhuizen vaak gebruikt als (schuil)kerk. Omdat steeds meer mensen in de 

buurt van de kerk wilden wonen, bouwden zij er huizen omheen. Zo ontstond 

de buurtschap Boskamp. In 1802 werd de voormalige havezate door de rooms-

katholieke kerk gekocht. De ene helft van het huis werd de woning van de 

pastoor en de andere helft werd in gebruik genomen als kerk.  

        Boskamp kerk 
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In 1859 werden het huis en de bijgebouwen afgebroken en kwam er een nieuwe 

kerk voor in de plaats. Die kerk staat er nog steeds. Aan de havezate worden we 

alleen nog herinnerd door de lange rechte weg die vanaf de kerk naar het 

zuiden gaat: de voormalige toegangslaan.  

  

  
 KO Boskamp terugrijden 

 RA Koekoeksweg 

 RD J. Hooglandstraat 

 RA Averbergen, tweede afslag links de straat in, daar staat woontoren 

           “ De Havezathe” 

 

 

 

13. Averbergen (begin 1400-1966) 
Waar nu de woontoren met appartementen staat, lag ooit de havezate 

Averbergen. Het was lange tijd een flink landgoed, met lanen en tuinen die 

zich ten oosten van de oude dorpskern uitstrekten tot aan de Zandwetering. In 

het begin van de vijftiende eeuw werd het huis voor het eerst genoemd. Het 

bestond toen uit twee erven: Berghe Johansgud en Voerde, van oudsher eigendom 

van de abdij van Essen. In de loop der tijd werden deze goederen verder 

uitgebreid met leengoederen van de Bisschop van Utrecht. Van de zestiende  

eeuw tot het begin van de negentiende eeuw was Averbergen samen met 

Hagenvoorde in het bezit van de familie Van Voorst. De familie stichtte in de 

zestiende eeuw ook een gasthuis voor de 

armen en behoeftigen in Olst. 

Averbergen werd niet altijd bewoond door 

de eigenaars. Maar als bezit gaf het de 

eigenaar wel recht op een plaats in de 

Ridderschap. In 1675 stond het huis 

leeg, maar enkele jaren later werd het 

verbouwd en bevatte het vier vuursteden 

en het bijbehorende bouwhuis één.  

 

  De Havezathe 
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In 1810 verkoopt de familie de havezate en alles wat daarbij hoort: “een 

herenhuis van alle gemakken voorzien, een tuinmanswoning, een koetshuis, 

stallen, tuinen, boomgaarden met ‘exquise vrugtboomen’, vijvers, de 

mogelijkheid tot wandelingen langs “zware en opgaande boomen”, 

akkermaalsbossen, ‘allerbest hooi- en weiland’ en nog twee katersteden en een 

bank in de Gereformeerde kerk te Olst”. 

 

Aan het eind van de negentiende eeuw wordt het weer verkocht en worden naast 

een aantal andere bezittingen, zoals een herenhuis aan het spoor in Olst en het 

buitengoed Kortrick (ook in Olst), nog genoemd “de beroeping van de 

predikant te Olst” en “het recht op duiventil”. In 1966 werd de Hervormde 

Stichting Bejaardenverzorging Olst eigenaar. Deze stichting liet het huis 

afbreken om plaats te maken voor een bejaardentehuis. Inmiddels is het 

eigendom van Het Salien Bouwen en Wonen.  Op het eerste gezicht is er geen 

tastbare herinnering meer aan de oude havezate. Maar als je het wooncomplex 

wat verder bekijkt kom je nog een oude bel tegen. Deze werd op de oude havezate 

geluid als er mensen overleden. 

 
 

  

 KO Averbergen 

 RA J. Hooglandstraat 

 RD A. Geertsstraat, halverwege, in de bocht aan je linkerhand zie je de  

  Olsterhof 

 

 
 

Olsterhof.  

Zoals bij havezate Dingshof verteld, 

verplaatste de bisschop zijn “geding” om 

rechtspraak te houden, naar hier.  

Hoe het Bisschoppelijk huis van het 

Olsterhof er ooit uit zag weten we niet, 

maar er was wel een grote tuin bij die 

doorliep tot aan de IJsseldijk. Het parkje 

achter het huis is nog maar een klein 

restant, maar heeft dus al een geschiedenis 

van zo’n 600 jaar 

 

 Olsterhoftuin 
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 RD A. Geertsstraat 

 LA H. Droststraat, aan het einde via het pad schuin naar boven de  

  dijk op 

 RA Rijksstraatweg 

 LA  Veerweg, pontje naar Welsum nemen, aan de overkant Veerweg  

   vervolgen 

 LA IJsseldijk, door de buurtschap Welsum na ruim 2,5 km 

 RA  Kloosterhoekweg, meteen weer rechts, de eerste boerderij aan je  

   linkerhand, bij de herten is de Hogenhof 

 

 

 

 

14. Hogenhof (1444-circa 1800) 

Het gebied waar je nu staat, Welsum, is net als Marle een gemeentelijk 

gebied dat aan de overkant van de IJssel ligt. Het is goed mogelijk dat de 

rivier de IJssel in de middeleeuwen meer westwaarts lag.  

Door verandering in de rivierloop zijn deze gebieden afgescheiden 

geraakt. Er heeft één havezate gestaan, hier op de plaats van boerderij 

Hogenhof. In 1444 werd gespro-

ken van het 'overste hof'. 

Vermoedelijk werd rond 1571 een 

nieuw huis gebouwd op de plaats 

van de Hogenhof door Reinier van 

Doetinchem. Hij was schout van 

Deventer geweest maar verliet 

Deventer om zich aan zich aan de 

overkant te vestigen en toe te 

treden tot de Ridderschap van 

Overijssel. In 1671 wordt gezegd 

dat het huis adellijk betimmerd 

was. Het moest ter verdediging 

dienen van het veer over de IJssel. Toch zijn er problemen geweest over de 

vraag of het huis wel tot de havezaten gerekend kon worden.  

 

            Hogenhof hertbord 
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Uiteindelijk werd het in 1663 onder voorwaarden erkend als havezate en 

werd de eigenaar toegelaten tot de Ridderschap. Het huis telde toen vier 

vuursteden en behoorde daarmee tot de kleinere havezaten in Salland. 

Jan de Vos van Steenwijk kocht het in 1767. Hij was de stamvader van 

dit bekende geslacht en vervulde veel bestuursfuncties. Toen hij het 

landgoed kocht, waren er bij het huis tuinen, een boomgaard, bossen, 

landerijen en twee boerenerven. Ook hoorden er nog bij: het mederecht tot  

benoeming van de predikant in Olst, een bank in de kerk aldaar en visrechten 

op de IJssel. In 1835 heeft een openbare verkoop plaats gevonden van het 

landgoed. Het huis was toen al afgebroken. De Hogenhof is nu een boerenbedrijf 

en niets herinnert meer aan de vroegere havezate. 

 

  

 KO Kloosterhoekweg 

 LA IJsseldijk, ca. 11 km terug naar het pontje van Heerde naar Wijhe 

 RA Veerweg, pontje terug naar Wijhe nemen, aan de overkant  

  Veerweg vervolgen Rijksstraatweg oversteken 

 RD Raalterweg 

 LA Onder de Gelder 

 



  

Aantekeningen 



 

Aantekeningen



  

 



 

 
 De route 

                   

    

 

 


