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In opdracht van de Werkgroep ‘De Vijf Buitenplaatsen van
Steenwijkerland’ is het projectplan ‘Van Grafheuvels tot Heerlijkheid’ in januari 2015 opgesteld. Dit projectplan beschrijft
het verhaal van de historische buitenplaatsen met de landschapsparken van Vollenhove tot De Eese. Het gaat daarbij
om de Heerlijkheid De Eese (Eesveen) met het landschapspark
van L.P. Springer ( 1855-1940), Buitenplaats Huize De Bult (De
Bult) met de vroeg landschappelijke aanleg rond 1802 van
G.A. Blum (1765-1827), Landgoed De Oldenhof ( Vollenhove)
met de landschappelijke aanleg van het Engelse Bosje (datering en architect nog onbekend), Havezathe Oldruitenborgh
(Vollenhove) met de vroeg landschappelijke aanleg (datering
en architect nog onbekend), en Villa Rams Woerthe (Steenwijk) met het landschapspark van H. Copijn (1842-1923).
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1. INLEIDING
Rond de voormalige havezate Den Oldenhof, nu landgoed
De Oldenhof, liggen een bijzondere tuin en park. Het geheel
heeft een grote cultuurhistorische waarde, omdat de barokke
aanleg van het landgoed binnen een middeleeuws ontginningspatroon bewaard is gebleven. De barokke aanleg met
symmetrie en rechte lanen, naar de mode van de tuinaanleg
in de 17de eeuw, is in de basis echter nog altijd herkenbaar.
Deze aanleg bestaat uit een huis met voorplein, gelegen op
een huiseiland en een sier-, moestuin en boomgaard, omgeven door een tweede geometrisch aangelegd grachtenstelsel,
met daar omheen een eveneens geometrisch lanenstelsel.

A1 Den Oldenhof
A2 Huttbosch
Rondebosch
Carolinabosch
Carolina kamp

Rondom het huiseiland werden delen van de aanleg vanaf het
einde van de achttiende eeuw aangelegd in de landschapsstijl,
voorzien van slingerende paden en natuurlijk ogende vijvers.
Zo ook het westelijk van het huis gelegen Engelsche Boschje.
Deze rapportage betreft een uitwerking van het benodigde
onderzoek in het kader van de herstelwerkzaamheden. Het

A3 Engelsche boschje

geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van de

B Hertenkamp

van het Engelsche Boschje, dat ten noordwesten van het huis-

Duiventil (Ketelkamp)
Paardeweide
Lange laan
Melkallee

plek en focust op de ruimtelijke architectonische kenmerken
eiland werd aangelegd. De ruimtelijke analyse heeft
geresulteerd in een maatregelenplan, dat in de afgelopen
periode tot uitvoering is gekomen (zie ook bijlage). Hierdoor
zijn de oorspronkelijke ruimtelijke structuren hersteld en
tegenwoordig weer beleefbaar.

Kaart Ambt Vollenhove, ongedateerd

Voor deze historische landschapsparken is een flyer met de
archeologische en beschrijving opgesteld. Daarnaast is er
een beschrijving van twee wandelroutes langs deze buitenplaatsen. Voor De Eese, De Bult en De Oldenhof is de historie
en het toekomstbeeld in een rapportage vastgelegd. Voor
De Eese en De Oldenhof zijn in de periode van najaar 2016
en 2017 de herstelwerkzaamheden aan respectievelijk het
landschapspark van Springer en het landschapspark ‘Engelse
Bosje’ uitgevoerd. Het plan is gehonoreerd door bijdragen
van de Provincie Overijssel in het kader van ‘Verhalen van
Overijssel’, de Gemeente Steenwijkerland, het Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds, De Eese BV
en de Stichting Oldenhof.
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De Oldenhof op de kaart van TenHave uit 1648

De Oldenhof op de kaart van Frederik de Wit uit 1672
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2. HISTORIE
PERIODE I Formele aanleg
1634-1776
De Oldenhof is ontstaan in de periode 16341640 als havezate uit het goed de Groote
Halle, dat als huwelijksgoed was ingebracht
door Gerhard Sloet (1606-1681) bij zijn
huwelijk met Johanna Florentina van Oer (ca.
1612-1671). In de huwelijkse voorwaarden uit
15 mei 1634 wordt dit beschreven:
“een adelyke havesate, gehieten de Oldenhave, gelegen op den Lande van Volenhove,
met nog een camp lands toebehorende; nog
een erve ende goed gehieten de Groote Halle,
daar syn edele op sal beginnen te timmeren”.
Uitdrukkelijk wordt melding gemaakt van “het
huis, soos eheluiden syn timmerende op het
erve de Groote Halle”.
(Bron: HCO 0247.1, akte 182)
Gerhard Sloet had De Oldenhof tot aan zijn
dood in 1681 in bezit. Na zijn overlijden werd
de havezate door zijn erfgenamen verkocht.
Tot aan 1776, op het moment dat De Oldenhof in eigendom kwam van de familie de Vos
van Steenwijk, wisselde de havezate veelvuldig van eigenaar. Deze populariteit kan verklaard worden doordat dankzij het bezit van
de havezate zijn eigenaar in de Ridderschap
van Overijssel verschreven kon worden.
De aanleg
Slechts enkele jaren na de stichting staat de
Oldenhof al weergegeven op een kaart van
Overijssel, opgetekend door TenHave in 1648.

Hierop is Oldenhoff (met dubbel f) afge-

en eene goote schoone keuken, een voorhuys

beeld als bouwwerk voorzien van een toren.

en ses schoone kelders, boven agt kamers,

Afgaande op de wijze waarop ook andere ha-

een groote kleerzolder, en Duyvezolder daer

vezaten zijn verbeeld, kan dit eerder opgevat

boven, een groote welbeplante Hof, versiert

worden als symboolweergave, dan dat het een

met fraeye geschoren Heyningen, uytgzogte

betrouwbare verbeelding van de werkelijkheid

vrugtboomen, twee boomgaerds; stallinge

is. Enkele jaren later, in 1672, is De Oldenhof

voor verscheyde parden en beesten, koets en

op de kaart van Frederik de Wit afgebeeld met

wagenhuys, rondom in breede Gragten en

twee torens.

omgaende Laenen. Iemnat daer gading in
hebbende addresseere zig aen den Heer L. En-

Beide kaarten geven geen inzicht over de aan-

gelenburg Burgemeester der stad Vollenhove

leg rondom het huis. Vanwege het ontbreken

In de Amsterdamse Courant, 15-8-1741

van gedetailleerde kaarten uit deze periode
kan hier moeilijk een beeld van worden

Conclusies

gevormd. Andere bronnen kunnen hier echter

Hieruit kan worden geconludeerd dat de

bij helpen. Belangrijk zijn twee krantenadver-

Oldenhof gebouwd was als huis van zeker

tenties uit 1704 en 1741:

formaat, op een omgracht terrein, dat verder
voorzien was van een tuin, boomgaarden

Daer werd te Huur gepresenteert een seer

en eikenlanen. Ook bieden de advertenties

net getimmert en groot Huys, en Hovesaete,

informatie over de wijze van aanleg. Genoemd

van ouds genaemt de Oldenhof, hebbende

worden: een groot én welbeplant hof, dat ver-

verscheide Saletten en Kamers, soo boven

sier is met fraai geschoren heyningen en bij-

als beneden, nevens een bequame Stallinge

zondere vruchtbomen. De schone eikenlanen

en Koetshuis, omringt met een Gragt, Tuyn,

en de 'plezierige wandeling in het vierkant'

Boomgaerden, en schone eyken Lanen, plaisie-

geven aan dat er sprake was van een geome-

rig om te bewandelen in ’t vierkant, gelegem

trische aanleg. De grote solitaire bomen zijn

eem kleyn half uur buiten de stad Vollenhove

beeldbepalend.

in Overijssel.
In de Amsterdamsche Courant, 23-2-1704
Te huur, om tegen de maend November 1741
te kunnen bewoonen, een Hoog Adelyk Huys,
genaemt Den Oldenhof, geleegen een groot
quartier uurs buyten Vollenhove aen de Ryweg
na Zwolle, voorzien met vyf goede vertrekken

Advertentie De Oldenhof, in de Amsterdamsche Courant van 23-2-1704

Advertentie De Oldenhof, in de Amsterdamsche Courant van 15-8-1741
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Periode II Landschappelijke
aanleg 1776-1825
Jan Arent Godert de Vos van Steenwijk (17131779) getrouwd met Geertruid Agnes van
Isselmuden (1721-1793) werd in 1776 de nieuwe eigenaar van De Oldenhof. Hij overleed
drie jaar na de aankoop van de havezate. De
Oldenhof bleef echter tot in 1825 in eigendom
van de familie De Vos van Steenwijk, voor wie
het een belangrijk bezit was vanwege de toelating tot de Ridderschap die aan de havezate
was verbonden.
Na het overlijden van zijn vader werd Jan
Arend de Vos van Steenwijk (1746-1813)
eigenaar van De Oldenhof. Hij was getrouwd
met Coenradina Wilhemina van Isselmuden
tot Paaslo, met wie hij acht kinderen kreeg. De

invloedrijke familie De Vos van Steenwijk be-

domineerde, hebben overige percelen in deze

hoorde tot de Overijsselse adel en was – zoals

periode een landschappelijke aanleg gekre-

gebruikelijk – via huwelijken verbonden aan

gen.

overige (Overijsselse) adellijke en notabele
families, waaronder de Van Ittersum en de

Een tekening van De Oldenhof, in 1786 ge-

familie Praam.

maakt door Hendrik Tavenier, geeft nog een
beeld van de situatie rondom het huiseiland.

Na het overlijden van zijn vader in 1813 werd

Zichtbaar is de zathe, omringd door een grach-

Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk (1784-

tenstelsel. Verder is zichtbaar dat in de lange

1824) de volgende eigenaar van De Oldenhof.

gevel een uitbouw heeft plaatsgevonden.

Zijn overlijden vormde het einde van de in-

Daarnaast toont de tekening een brug, die

vloed van de familie De Vos van Steenwijk op

als toegang de lanen verbond met het huis.

De Oldenhof. Door zijn erfgenamen werd de

Hiervan zijn nog de fundamenten gevonden

havezate in 1825 ter veiling aangeboden.

(vriendelijke opmerking dhr. H. Haasjes).

De aanleg

Belangrijke bronnen die een beeld geven van

Grote veranderingen hebben in deze periode

de ontwikkeling van de aanleg zijn: verkoop-

plaatsgevonden aan de aanleg. Hoewel op

advertenties uit 1825, de Hugueninkaart

het huiseiland de geometrische aanleg nog

1819-1829 en het Kadastraal Minuutplan

De Oldenhof getekend door H. Tavenier in 1786
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1811-1832, opgemaakt in 1828. Hoewel
deze laatste kaart van latere datum is dan de
beschreven periode geeft het daardoor juist
inzicht in de ontwikkeling van De Oldenhof
onder het beheer van de familie de Vos van
Steenwijk.
In de beschrijving is te lezen dat de aanleg
in deze periode voorzien was van broei- en
moestuinen, slingerpaden en visvijvers. Ook
bestond De Oldenhof uit uitgebreide percelen
bosgronden, die hoofdzakelijk met (zware
opgaande) eiken en beuken beplant waren.
De grootste verandering in het kaartbeeld
wordt echter gevormd door de aanleg van de
Halleweg, ten noorden van De Oldenhof en
ten noordwesten van Den Berg. Deze weg is
nog niet zichtbaar op de Hugueninkaart 18191829. Op het Kadastraal Minuutplan (1828)
wordt de Halleweg wel aangegeven. Met de
aanleg van deze weg veranderde ook het verkavelingspatroon van het omliggende gebied.
De smalle percelen sluiten haaks aan op deze
weg. Bovendien is een groot gedeelte van de
percelen op dit kaartbeeld bebost.
Met de aanleg van de weg ontstond ook
de begrenzing van het perceel waarop het
Engelsch Bosch is gesitueerd. Een veronderstelling is dat deze nieuwe situatie ook
de aanleiding vormde tot de aanleg van het
Engelsch Bosch, een wandelbos voorzien van
slingerpaden, een vijverpartij en een ‘bergje’.
Deze hypothese wordt ondersteund door
herinneringen van de heer H. Haasjes aan het
boombestand van dit terrein in zijn jeugd.
Pas op latere kaarten is enige invulling van dit
perceel zichtbaar.
De Kadastrale kaarten en de Hugueninkaart
bieden ook inzicht in de aanwezige bebouwing
bij de havezate. Ten westen van het huiseiland is bebouwing gesitueerd. Deze boerderij
werd - afgaande op de gevelsteen - in 1788
gebouwd. Verder waren ten noorden van de
Halleweg nog twee huizen gebouwd. Dit zijn
de boeren- of daghuurderswoningen uit de
verkoopakte. De andere beschreven gronden

Verkoopadvertentie Den Oldenhof, in de Overijsselsche Courant 12-07-1825
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zoals broei- en moestuinen en visvijvers zijn
niet terug te vinden op de kaart.
Conclusies
Afgaande op de advertenties, boombestanden
en in mindere mate op het kaartbeeld, kan geconcludeerd worden dat er in de periode tot
1825 de verlandschappelijking heeft plaatsgevonden. Aan de oostelijke zijde van het huis
werden in het Rondebosch in een regelmatig
slingerpatroon bomen ingeplant, waardoor
slingerpaden ontstonden. Uit onderzoek naar
jaarringen van bomen uit dit perceel, blijkt dat
de oudste bomen dateren uit het einde van de
achttiende eeuw (naar opmerking van mevr.
Sloet). Behalve slingerpaden, is dit perceel
ook voorzien van subtiele hoogteverschillen
en een kleine waterpartij, die de functie van
zwem of visvijver kan hebben gehad.

De Oldenhof afgebeeld in de Atlas van Huguenin 1819-1829

Aan de noordwestelijke zijde van het hoofdgebouw werd bovendien het perceel dat bekend
staat als de Hertenkamp, voorzien van een
gebogen en smalle strook met bebossing.

456

460
461
467
468a

454

451

461

469

452

468

454

455
462
453

465

451

476

464
463

470
471

472

466

475

473
474

De Oldenhof afgebeeld op het Kadastraal Minuutplan 1811-1832 (verkend 1828)

Perceelsnummer
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
460		
461		

Soort der eigendom
tuin
weiland
huis + erf
weiland en boomen
weiland
huis + erf
tuin
Bosch
Bosch

462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
468a		
469 		
470		
471
472		
473		
474		
475		
476		

Bosch
Tuin
Gragt
Huis + erf
Lanen voor vermaak
Bosch
Huis + erf
Gragt
Bosch
Weiland
Bosch
Weiland
Bosch
Bosch
Bosch
Bosch

Beschrijving van percelen uit de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafels (OAT)
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Periode III 1825-1894
In 1825 werd De Oldenhof aangekocht door
Anthony Baron Sloet tot Oldruitenborgh
(1769-1853), die getrouwd was met Isabelle
Anthonia le Vaillant (1773-1848). Hiermee
kwam de havezate opnieuw in eigendom van
de invloedrijke familie Sloet. Het echtpaar ging
echter niet direct na aankoop de havezate be-

bezig gehouden met de uitbreiding van de

havezate als buitenhuis. Ook na de dood van

havezate. Hiervoor had hij vanaf 1775 al delen

Sloet van Toutenburg bleef De Oldenhof in het

aangekocht van het nabijgelegen Toutenburg.

bezit van de familie Sloet, zoals dat gedurende

Anthony zette dit werk van zijn vader door,

de gehele negentiende eeuw en een groot

en had inmiddels behalve Toutenburg ook

deel van de twintigste eeuw het geval bleef.

Benthuis en Nijerwal aangekocht om in delen
De aanleg

te betrekken bij Oldruitenborgh.

De Oldenhof had al voor 1825 een indrukwekMet welk doel hij De Oldenhof aankocht is

kende landschappelijke aanleg. Dit aspect

onbekend. Wel heeft hij ook enige aanpassin-

werd dan ook gebruikt als aanprijzing in de te-

van Lynden (1762-1833).

gen aan de havezate doorgevoerd. Zo liet hij

rugkerende advertentie voor de verhuur in de

het huis in 1833 verbouwen. Na zijn overlijden

periode 1825-1827. Zo werd er gesproken van

Behalve heer van De Oldenhof, was Anthony

in 1853 kreeg zoon Willem Johan Philip Sloet

spacieuse tuinen en aangename uitgestrekte

van Toutenburg (1796-1873) getrouwd met

Wandelingen.

wonen. Zij verhuurden De Oldenhof tot 1833
aan weduwe Antonia Jaeanette Wilhelmina

namelijk ook heer van het nabij gelegen
Oldruitenborgh. Deze havezate had hij geërfd
van zijn vader Arend Sloet tot Tweenyenhuizen (1722-1786), die zich zeer actief had

Caroline Maria Groeninx van Zoelen (18021860) De Oldenhof in eigendom. Het echtpaar

De wandeling is een belangrijk element in

was woonachtig in Den Haag en gebruikte de

de landschapsstijl. Slingerpaden leidden de

Advertentie Den Oldenhof, in de Oprechte Haarlemsche Courant 12-07-1825

De Oldenhof op een ongedateerde kadasterkaart
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wandelaar door natuurlijk ogende bossen,
langs slingervijvers, hoogtes en tuinsieraden
zoals theekoepels en zitplekken. Ook op De Oldenhof was er de gelegenheid tot het maken
van dergelijke wandelingen. Daarin had het
Engelsch bosch een belangrijk aandeel. Hierin
werd de bezoeker langs een slingerende vijver
geleid, waarin een eilandje was opgeworpen,
die men via een bruggetje kon bereiken.
Conclusie
Het is moeilijk te achterhalen welke onderdelen en elementen in welke periode werden
aangelegd. Wel is duidelijk dat ze in deze periode een verbinding met elkaar vormden.
Op twee kaarten uit deze periode, Kaart van
den Weg tusschen de Blokzyler- en Barsbekerdijken, circa 1840 en de Topografische Militaire Kaart 1830-1850, is de aanleg in zekere
mate van detaillering weergegeven. Op de
kaart uit 1840 is het terrein ten oosten en zuiden van De Oldenhof gedeeltelijk ingetekend

De Oldenhof op de Kaart van den Weg tusschen de Blokzyler- en Barsbeker-dijken, circa 1840

met bomen en (slinger)paden. Het perceel
waarop het Engelsch Bosch is aangelegd kent
– helaas – geen detaillering. De Topografische
Militaire Kaart laat zien dat er sprake is van
een aanleg in de percelen rondom het huis.
Behalve elementen van ontspanning, zoals de
wandeling en de aandacht voor de esthetiek,
was er op de Oldenhof ook een belangrijke
economische functie weggelegd voor onder
meer de bosgronden. Diverse krantenadvertenties geven een beeld van de houtverkopen.
Daarnaast speelde ook de jacht een belangrijke rol. Dit kan geconcludeerd worden uit de
verkoopadvertentie van 1894. Wildjacht had
echter niet alleen een economisch aspect,
maar zeker ook een sociale kant.

De Oldenhof op de Topografische Militaire Kaart, 1830-1850
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Periode IV 1894-1975

De Oldenhof als Rijksmonument

Gerard Baron Sloet tot Marxveld (1831-1911)

De Oldenhof is sinds 1991 beschermd als

kocht in 1894 De Oldenhof met overige

Rijksmonument.Het complex Buitenplaats

gronden aan. Samen met zijn vrouw Catharina

Den Oldenhof (met complexnummer 401133)

Elisabeth Boudewina Witsen Elias (1832-1915)

bestaat uit:

bewoonde hij het huis vanaf 1902 tot aan zijn
overlijden in 1911. Na het overlijden van zijn

-

vrouw in 1915 vererfde het huis op de jongste
dochter Isabella Geertruida Sloet van Marx-

401133
-

veld (1874-1973). Na haar overlijden kwam
De Oldenhof in bezit van Jan Willem Gerard

Toegangsbrug, monumentnummer
401146

-

Schuur, monumentnummer 401147

-

Hoenderhok, monumentnummer

deze periode geen ingrijpende veranderingen
plaatsgevonden.

Natuurstenen piedestals,
monumentnummer 401145

-

hof, thans Stichting Oldenhof.
Met betrekking tot de aanleg hebben er in

Aanleg rond het hoofdgebouw, 		
monumentnummer 401144

-

baron Sloet (1906-1994), die het landgoed in
1976 onderbracht in de Stichting Den Olden-

Hoofdgebouw, monumentnummer

4 01148
-

Boerderij, monumentnummer 401149

-

Bakhuisje, monumentnummer 401151

-

Houtenkapschuur, monumentnummer
401152

-

Toegangshek, monumentnummer
401153

-

Duivenslag, monumentnummer 401154

Zie voor toelichting de bijlage vanaf p. 23

Verkoopadvertentie Den Oldenhof, in de Overijsselsche
Courant 16-11-1894

De Oldenhof op luchtfoto 1930
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3. RUIMTELIJKE SITUATIE 2016

6

3

10

2
1
7

9

4

5
8

Tekening van de huidige situatie op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland en de nulmeting, met d.m.v. nummers de foto´s van p. 13-15 weergegeven

Het Engelsch Boschje

Op de tekening is zichtbaar dat het Engelsch

Vijverpartij en waterlopen

Boschje bestaat uit een lager gelegen westelijk

Centraal in de aanleg ligt de slingervijver, die

deel en een hoger gelegen oostelijk deel,

zich met zijarmen uitstrekt over het perceel.

waarin een vijverpartij is gesitueerd. Het

Aan de zuidzijde ligt een lange, smalle arm

westelijk deel is door de lagere ligging een nat

die grotendeels is dichtgeslibt met blad. Hier

gebied. Zichtbaar is het stelsel van greppels,

zou een duiker liggen die moet zorgen voor de

dat door bladval is dichtgeslibt. Deze structuur

aanvoer van water uit de watergang (monde-

is van belang voor de afvoer van water uit het

linge mededeling dhr. H. Haasjes). De huidige

van water.

gebied.

situatie wijst uit dat de aanvoer van water niet

Het terrein is toegankelijk vanaf de singel via

Het noordoostelijk deel heeft diverse hoogte-

Het Engelsch Boschje is een driehoekig
perceel ten noorden van het huis De Oldenhof. Het is gelegen tussen de Halleweg, de
oostelijke laan uit de formele periode en de
singel rondom de gracht. Het Engelsch Boschje
wordt aan alle zijden begrensd door een
watergang, die zorgen voor de aan- en afvoer

voldoende is, of dat de duiker niet aanwezig of
een eenvoudige houten brug over de watergang en via een dam in de zuidelijke punt van
het perceel.
12

dichtgeslibt is.

verschillen, inclusief een bergje, die zijn
gecreëerd na uitgraven van de vijverpartij. Een

De lange, smalle zijarm van de vijver buigt om

rondgaand pad voert rond een vijverpartij.

een bergje heen en komt uit in een breder

gedeelte van de vijverpartij. Ook hier is de
vijver gedeeltelijk dichtgeslibt door blad. De
oeverlijnen zijn vaak nauwelijks zichtbaar door
begroeiing met hulst.
In de oeverlijn staan nog enkele fraaie oude
bomen, tegelijkertijd is aan nog aanwezige
stobben zichtbaar dat er ook veel verdwenen
zijn.
Padenpatroon
De rondwandeling is aangelegd langs en
over – via een eenvoudige houten brug – de
vijverpartij.
Het is een eenvoudig slingerend padenpatroon met een aftakking die voert naar het
bergje. Dit bergje ligt in het midden tussen

1. Brede zijarm vijverpartij

twee armen van de vijverpartij en is door een
eenvoudige smalle houten brug bereikbaar.
Vanaf de brug gaat het pad verder langs
rododendrons, waar de aansluiting is op het
rondgaande pad.
Afwisselend lopen de paden verder van het
water en dan weer dichterbij de oever. De
paden zijn modderig en slecht begaanbaar,
als gevolg van het niet verwijderen van de humuslaag die elk jaar door bladval ontstaat. De
sporadisch aanwezige restanten van haarmos
wijzen erop dat de paden in het verleden wel
bladvrij gehouden werden. Langs de randen
ontstaan dan dichte tapijten van dit mos.

2. Slingerend pad tusen (zomer)eik en hulst

3. Brede zijarm vijverpartij

4. Eenvoudige houten brug en het bergje

5. Vanaf het bergje

13
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Bomen, heesters en kruidlaag
De bomen in het hoger gelegen (oostelijk)
deel van de aanleg bestaan uit soorten als
zomereik, (rode) beuk en plataan. Dit zijn
overwegend oude bomen, die deel uitmaken
van de aanleg. Gezien de leeftijd en omvang
gaat het mogelijk om de tweede generatie
na aanleg. Ze zijn in goede tot redelijk goede
conditie. Aan de vele stobben verspreid in de
aanleg is te zien dat veel oude bomen inmiddels zijn verdwenen.
Op het bergje staan twee rode beuken die
nazaten zijn van de grote rode beuk die ooit
in het midden op de berg stond. De geschatte
leeftijd van deze twee beuken is circa 70 jaar
(mondelinge mededeling dhr. H. Haasjes).
Tevens is er relatief veel opslag van jongere
bomen, naast zomereik en beuk zien we
soorten als esdoorn en een enkele acacia. Er is
in de struiklaag opvallend veel hulst aanwezig,
zowel als solitair, maar met name in grote
groepen. Verspreid staan enkele hazelaars
en aan de westzijde van de vijver staan grote
groepen rododendron. Deze rododendron
heeft vele uitlopers en bedekt hierdoor grote
oppervlakten grond.
Zichtlijnen vormen een belangrijk kenmerk
van de aanleg en verbinden diverse onderdelen met elkaar zoals het bergje, de vijver en
het huis. Als gevolg van de dichte begroeiing
van voornamelijk hulst en rododendron zijn
deze zichtlijnen in de huidige situatie verdwenen.

6. Beuken en hulst

14

7. Solitairen en opslag

In het lager gelegen westelijke deel met de
greppels, zijn de bomen jonger en bestaat de
begroeiing voornamelijk uit beuk en zomereik
met een ondergroei van braam en prachtframboos.
Bij de dam in de zuidelijke punt van de aanleg
komen nog enkele stinzenplanten voor,
waaronder: holwortel (corydalis cava) en bosanemoon (anemone nemorosa).

8. Hulst vanaf het bergje

9. Rododendrons

10. Opslag

15
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4. RUIMTELIJKE
ARCHITECTONISCHE ANALYSE
De middeleeuwse aanleg van De Oldenhof als

Paden met bruggen

havezate kwam in 1776 in bezit van Jan Arent

De vroeg landschappelijke aanleg kan op basis

Godert de Vos van Steenwijk tot Nijerwal,

van de AHN Hillshade op hoofdlijnen worden

Havixhorst, etc. (1713-1779). Na zijn overlij-

gereconstrueerd. Een groot deel van de paden

den heeft het geheel een ingrijpende wijziging

is nog aanwezig, zoals in het hoger gelegen

en uitbreiding ondergaan. Zo werd in 1788 de

deel aan de oostzijde van de aanleg.

naastgelegen boerderij gebouwd. Waarschijnlijk is in deze periode ook de brug (nog zicht-

Vanwege de aanwezigheid van de eenvou-

baar op de tekening van H. Tavernier uit 1786)

dige brug, die zorgt voor de toegang naar het

verwijderd en is een dam aangelegd aan de

Engelsch Boschje vanaf de singel, bestaat het

noordwestzijde van het huis. Daarmee verloor

vermoeden dat er ook een brug naar de moes-

de oprijlaan aan de zuidwestzijde zijn functie

tuin gelegen kan hebben. In het terrein is de

en is een nieuwe toegang naar de boerderij,

vorm van een bruggenhoofd zichtbaar. Nader

de Melkallee, aangelegd.

onderzoek moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk zo geweest is.

Bekend is dat het huis aan het einde van
de achttiende eeuw, vermoedelijk na 1795,

Volgens een mondelinge mededeling zou er

ingrijpend is verbouwd door Jan Arend de

een brug halverwege de singel naar het bergje

Vos van Steenwijk (1746-1813, thesaurier-

bij de vijver gelegen hebben. Ook hiervoor zal

generaal). Ook het Rondebosch wordt uit

nader onderzoek moeten worden gedaan. Op

deze periode gedateerd, op basis van de dikte

de Hillshade (AHN) is dit pad niet waarneem-

van de bomen. Het Rondebosch kenmerkt zich

baar.

door een aantal slingerende lanen opgebouwd
uit ronde vormen, dat duidt op de vroeg land-

De westzijde van het park is lager gelegen en

schappelijke aanleg. Ook het hek bij de oude

daar is ook een greppelstructuur zichtbaar. Dit

Provinciale weg dateert uit het einde van de

was het open deel van het park met een pa-

achttiende eeuw, waardoor de conclusie kan

denpatroon, dat nog enigszins waarneembaar

worden getrokken dat dit de hoofdentree

is op de Hillshade (AHN). Nadat opslag en de

geweest moet zijn, vanwaar men zicht had

bladlaag is verwijderd, kan in het veld worden

op het huis met de boerderij en de (latere)

bepaald wat er van deze aanleg nog aanwezig

Hertenkamp.

is of zo mogelijk hersteld/gereconstrueerd kan
worden.

De aanleg van het Engelsch boschje is vermoedelijk van een latere periode. Verondersteld

Driearmige vijver

kan worden dat deze aanleg plaats heeft ge-

De vijver heeft een diagonale oriëntatie,

vonden voor of gelijktijdig met de aanleg van

evenwijdig gelegen aan de Halleweg, met aan

de Halleweg en de noordwestelijk laan, die de

beide uiteinden een ronde vorm. Aan de zuid-

begrenzing vormt van het Engelsch Boschje.

zijde begeleidt een smalle zijarm de contouren

De naam geeft aan dat het om een parkaanleg

van het bergje, dat grotendeels door de vijver

gaat, waarbij de vijverpartij met bosketten van

wordt omsloten. De vorm van de vijver met

bloeiende heesters (Engels hout) en solitaire

de lange, smalle zijarm om het bergje, doet

en groepen bomen werden aangelegd.

denken aan de aanleg van het achterpark van
de Fraeylemaborg (aanleg G.A. Blum 18051810). De definitieve vorm van de vijver kan

16

worden bepaald nadat de oeverranden zijn
opgeschoond en de bladlaag uit de vijver is
verwijderd.
Zichtlijnen
De vijver met de berg is een belangrijk element in de aanleg van het Engelsch Boschje.
Vanaf het bergje met de rode beuk had men
zicht naar de Halleweg en de toegang via de
noordwestelijk gelegen Lange Laan. Tevens
was er een fraai zicht op het huis met het
voorplein en de boerderij. Ook kon men over
de lange smalle zijarm van de vijver kijken in
de richting van de moestuin.
Het deel ten zuiden van de slingervijver
heeft in ieder geval een open karakter gehad
begrensd door groepen bloeiende heesters en
solitaire bomen of boomgroepen langs paden.
Het noordelijke en oostelijke hoger gelegen
deel heeft een meer besloten karakter gehad
met bomen en een onderbegroeiing.

De Oldenhof en de opdrachtgevers van de vroeg
landschappelijke aanleg
Het Engelsche Boschje is vermoedelijk in opdracht
van Jan Arend de Vos van Steenwijk (1746-1813),
zijn zoon Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk (1784-1824), of zijn dochter Geertruid Agnes de
Vos van Steenwijk (1776-1830), vrouwe van De Oldenhof, uitgevoerd. Geertruid was in 1801 gehuwd
met Willem van Ittersum (1776-1854). Willem was
een zoon van Frederik Alexander van Ittersum (17761854) en Anna Johanna Judith Sloet tot Plattenburg
(1756-1816). Anna was de dochter van Lodewijk
Arend Sloet (1720-1800) en Johanna Geertruid
Juliana van Sytzama (1732-1771). Die laatste familie
komen we ook tegen in Groningen en Den Haag.
Opvallend is dat binnen dit familienetwerk vele
verschillende buitenplaatsen en landgoederen al in
de vroege 19de eeuw een parkaanleg in landschapsstijl kregen. Nichtje Clara Feyoena van Sytzama was
goed bevriend met Rhijnvis Feith (1753- 1824) van
Boschwijk (landschapspark door tuinarchitect G.A.
Blum). Bijzonder is ook de relatie met Windesheim
(vroege landschappelijke aanleg door architecten
Otten Husley en G.A. Blum) en Dickninge (vroeg
Tekening met het toekomstbeeld op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland en de nulmeting

landschappelijke aanleg vermoedelijk door
tuinarchitect G.A. Blum).
De broer van Jan Arend en Geertruid, Mr. Hendrik
Anthony Zwier baron de Vos van Steenwijk genaamd van Essen (1786-1834), was vrijheer van
Abbenbroek en sinds 1815 heer van Windesheim. Hij
was benoemd in de Ridderschap van Overijssel bij
Staatsbesluit van 1814 en kreeg titelerkenning van
baron bij Koninklijk Besluit. Na het overlijden van Jan
Arend in 1824 verkocht hij De Oldenhof in 1825.

Reliëf en zichtlijnen
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Huidige situatie Engelsch Boschje op de Hillshade (AHN 2) met hierop zichtbaar de nog aanwezige ruimtelijke structuren
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Toekomstbeeld Engelsch Boschje met de toekomstige situatie op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland en de nulmeting
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BIJLAGEN 1 & 2

Buitenplaats Den Oldenhof, complexnummer 401133, bestaande uit:
-

Hoofdgebouw, monumentnummer 401133
Aanleg rond het hoofdgebouw, monumentnummer 401144
Natuurstenen piedestals, monumentnummer 401145
Toegangsbrug, monumentnummer 401146
Schuur, monumentnummer 401147
Hoenderhok, monumentnummer 401148
Boerderij, monumentnummer 401149
Bakhuisje, monumentnummer 401151
Houtenkapschuur, monumentnummer 401152
Toegangshek, monumentnummer 401153
Duivenslag, monumentnummer 401154
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Complexnaam:

Den Oldenhof
Aantal complexonderdelen:

Monumentnummers van complexonderdelen:

11

401143, 401144, 401145, 401146,
401147, 401148, 401149, 401151,
401152, 401153, 401154

Woonplaats:

Gemeente:

Provincie:

Vollenhove

Steenwijkerland

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject:

Oppen Swolle 7

8325PE Vollenhove

Complexomschrijving:

BUITENPLAATS DEN OLDENHOF. Buitenplaats, gelegen ten zuidoosten van Vollenhove. Het huis met ruim
voorplein dateert uit het begin van de 17e eeuw en is op het einde van de 18e eeuw gewijzigd. Het is
Smallepad 5
Complexnummer:
401133
gelegen
op een omgracht
terrein. De plaats wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid
van een voor het
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
huis gelegen moestuin, een terzijde gelegen wandelbos (Engels bosje), door lanen, bosgedeelten,
3800 BP Amersfoort
hakhoutpercelen en houtwallen, een in oorsprong 18e-eeuws toegangshek, door een boerderij
gelegen
www.cultureelerfgoed.nl
buiten de gracht rond het huis en door in een weiland staande duivenslag. Den Oldenhof behoort tot de
T 033 421 74 21
groep van havezathen, die eertijds om Vollenhove gelegen waren. Het huis kan gerekend
worden tot de
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl
groep herenhuizen met een enkel of dubbel zadeldak tussen topgevels, zoals die in grote
delen van het
land in de 16e en 17e eeuw voorkwam. Aanvankelijk was het een sober huis, waarvan op het eind van de
18e eeuw door Johan Arend de Vos van Steenwijk de topgevels zijn afgeknot en dat toen door
Complexnaam:bepleistering een typisch 18e-eeuws karakter kreeg. De symmetrie, die aan de gevels werd
gedeeltelijke
Den Oldenhof
gegeven
werd aan de achterzijde benadrukt door de uitbouw van de zaal. Typologisch vertoont het huis
verwantschap met het Huis Den Berg te Dalfsen, dat wel beschouwd wordt als het ideaaltype van een
Aantal complexonderdelen:
Monumentnummers van complexonderdelen:
vroeg 18e-eeuwse kleine Overijsselse buitenplaats. De aanleg rond het huis is sedert ca. 1800 niet meer
11
401143, 401144, 401145, 401146,
veranderd. De formele structuur zal van voor
1800 of401148,
vroeger401149,
dateren.401151,
In de 19e eeuw heeft een zekere
401147,
401152, 401153,
401154buitenplaats Den Oldenhof heeft de
verlandschappelijking van de aanleg plaatsgevonden.
De historische
volgende samenstellende onderdelen:1. HOOFDGEBOUW (Havezathe Den Oldenhof), zie voor omschrijving
Woonplaats:
Gemeente:
Provincie:
bij complex-onderdeel met monumentnummer: 401143;2. AANLEG ROND HET HOOFDGEBOUW, zie voor
Vollenhove
Steenwijkerland
Overijssel
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 401144;3. NATUURSTENEN PIEDESTALS, zie
voor
omschrijving
bij complex-onderdeel met monumentnummer: 401145; 4. TOEGANGSBRUG, zie voor
Hoofdadres
van hoofdobject:
Oppen Swollebij7 complex-onderdeel met monumentnummer:
8325PE Vollenhove
omschrijving
401146;5. SCHUUR, zie voor omschrijving bij
complex-onderdeel met monumentnummer: 401147;6. HOENDERHOK, zie voor omschrijving bij complexComplexomschrijving:
onderdeel
met monumentnummer: 401148;7. BOERDERIJ (Oppen Swolle 5), zie voor omschrijving bij
BUITENPLAATS DENmet
OLDENHOF.
Buitenplaats,
gelegen ten
zuidoosten
Vollenhove.
Hetbij
huis
met ruim
complex-onderdeel
monumentnummer:
401149;8.
BAKHUISJE,
zievan
voor
omschrijving
complexvoorplein dateert
uit het begin van de
17e eeuw
en is opKAPSCHUUR,
het einde van
18eomschrijving
eeuw gewijzigd.
Het is
onderdeel
met monumentnummer:
401151;9.
HOUTEN
ziedevoor
bij complexgelegen op een omgracht terrein. De plaats wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van een voor het
onderdeel
met
monumentnummer:
TOEGANGSHEK,
zie voordoor
omschrijving
bij complexhuis gelegen
moestuin,
een terzijde401152;10.
gelegen wandelbos
(Engels bosje),
lanen, bosgedeelten,
onderdeel
met monumentnummer:
DUIVENSLAG,
zie voor omschrijving
complex-onderdeel
hakhoutpercelen
en houtwallen, een401153;11.
in oorsprong
18e-eeuws toegangshek,
door eenbij
boerderij
gelegen
Actualiteit
gegevens:
met
monumentnummer:
is een goed
voorbeeld
van een
oorsprong
17e-eeuwse
buiten
de
gracht 02-02-2017
rond het401154;Den
huis en doorOldenhof
in een weiland
staande
duivenslag.
DeninOldenhof
behoort
totPagina
de 1/ 15
Overijsselse
havezathe.
Het
complex
van
de
historische
buitenplaats
Den
Oldenhof
is
in
cultuurhistorisch
groep van havezathen, die eertijds om Vollenhove gelegen waren. Het huis kan gerekend worden tot de
opzicht
van algemeen
vanwege:
- de zadeldak
vrijwel vanaf
rond
1800 of eerder
daterende
structuur
groep herenhuizen
metbelang
een enkel
of dubbel
tussen
topgevels,
zoals die
in groteformele
delen van
het
van
de
aanleg
rond
het
hoofdgebouw,
die
niet
veranderd
is;
de
in
beperkte
mate
eenvoudige
land in de 16e en 17e eeuw voorkwam. Aanvankelijk was het een sober huis, waarvan op het eind van de
verlandschappelijking
van bepaalde
van de
waardoor
deze buitenplaats
18e eeuw door Johan Arend
de Vos gedeelten
van Steenwijk
de aanleg,
topgevels
zijn afgeknot
en dat toen aan
doorde smaak
van
de
tijd
werd
aangepast;
vanwege
de
voor
een
historische
buitenplaats
specifieke
elementen
alswerd
gedeeltelijke bepleistering een typisch 18e-eeuws karakter kreeg. De symmetrie, die aan de gevels
waterpartijen,
lanenstelsel,
bossen,
graslanden
en
bouwland,
hakhouten
percelen,
bijbehorende
boerderij
gegeven werd aan de achterzijde benadrukt door de uitbouw van de zaal. Typologisch vertoont het huis
en
de houten duivenslag;
- de
architectuur
van het
hoofdgebouw,
die wordt
aansluit
deideaaltype
voor Overijssel
verwantschap
met het Huis
Den
Berg te Dalfsen,
dat
wel beschouwd
alsbij
het
van een
kenmerkende
architectuur
van
de
18e-eeuwse
buitenhuizen;
vroeg 18e-eeuwse kleine Overijsselse buitenplaats. De aanleg rond het huis is sedert ca. 1800 niet meer
veranderd. De formele structuur zal van voor 1800 of vroeger dateren. In de 19e eeuw heeft een zekere
verlandschappelijking van de aanleg plaatsgevonden. De historische buitenplaats Den Oldenhof heeft de
volgende samenstellende onderdelen:1. HOOFDGEBOUW (Havezathe Den Oldenhof), zie voor omschrijving
bij complex-onderdeel met monumentnummer: 401143;2. AANLEG ROND HET HOOFDGEBOUW, zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 401144;3. NATUURSTENEN PIEDESTALS, zie
voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 401145; 4. TOEGANGSBRUG, zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 401146;5. SCHUUR, zie voor omschrijving bij
complex-onderdeel met monumentnummer: 401147;6. HOENDERHOK, zie voor omschrijving bij complexonderdeel met monumentnummer: 401148;7. BOERDERIJ (Oppen Swolle 5), zie voor omschrijving bij
complex-onderdeel met monumentnummer: 401149;8. BAKHUISJE, zie voor omschrijving bij complexonderdeel met monumentnummer: 401151;9. HOUTEN KAPSCHUUR, zie voor omschrijving bij complex-
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Woonplaats:

Gemeente:

Provincie:

Vollenhove

Steenwijkerland

Overijssel

Plaatselijke aanduiding:

Oppen Swolle 7

8325PE Vollenhove

Kadastrale gemeente:

Sectie:

Kad.object:

Vollenhove

L

408

App:

Grondperceel:

Monumentnummer: 401143

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
HOOFDGEBOUW. Huis op rechthoekige plattegrond, onderkelderd, van twee verdiepingen,
onder kap met
3800 BP Amersfoort
zakgoot,
en
met
twee
later
afgeknotte
topgevels.
In
oorsprong
17e-eeuws,
op
het
eind
van
de 518e eeuw
www.cultureelerfgoed.nl
Smallepad
Monumentnummer: 401144
MG Amersfoort
gewijzigd. Het huis met ruim voorplein is gelegen aan de rand van een eiland, dat aan 3811
de westen
T 033 421
74 21
Postbus
1600
oostzijde beplant is met linden. De wit gepleisterde voorgevel is acht vensterassen breed
en
wordt
F 033 BP
421
77 99
3800
Amersfoort
E info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl

Omschrijving:

afgesloten met een eenvoudige kroonlijst. De vensters op de beide verdiepingen zijn 45-ruits- op de beletage, respectievelijk 30-ruitsschuifvensters op de eerste verdieping. Aan de onderzijde
natuurstenen
T 033
421 74 21
033 421 77 99
lekdorpels. De vensters zijn voorzien van persiennes. In de as de dubbele, gepaneeldeFtoegangsdeur,
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AANLEG ROND HET HOOFDGEBOUW. De aanleg rond Den Oldenhof zal gezien zijn formele structuur
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Historische aanleg
dateren
parken van rond 1800 of vroeger. In de loop van de 19e eeuw zijn binnen het formele patroon enige
elementen in landschapsstijl ontstaan, zoals de aanleg van slingerlanen, van het Engelse bosje en het
patroon van paden in de moestuin en boomgaard. Aanvankelijk was een groot deel beplant met hakhout,
waarvan de oppervlakte sedert het midden van de 19e eeuw is afgenomen. De aanleg wordt gevormd door
het voorplein, de daarvoor liggende moestuin en aangrenzende boomgaard. Ten noorden van het voorplein
en de moestuin ligt het engelse bosje. Het formele middengedeelte van de aanleg wordt omgeven door
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BIJLAGE 3 MAATREGELENPLAN
Het maatregelenplan is opgesteld naar
aanleiding van het historisch en ruimtelijk
onderzoek en de inventarisatie in het veld, in
het voorjaar 2016.
De voorgestelde maatregelen voor het
Engelsche Boschje van De Oldenhof zijn
gericht op het herstel van de huidige en oorspronkelijke, verdwenen paden, zoals die nog
zichtbaar zijn op de Hillshade (AHN). De vijver
zal worden opgeschoond en in het terrein
zal de bestaande watertoevoer en –afvoer
worden hersteld of zo nodig opnieuw worden
aangelegd. Opslag van beplanting (hulst) zal
worden verwijderd of indien gewenst teruggezet, waarna bekeken kan worden of er sprake
kan zijn van herplanten. Daarvoor zal een
advies worden uitgebracht.
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Paden, onderdeel van de landschappelijke aanleg
1.

aanvullen van de bestaande paden met
leemhoudend zand

2.

herstellen van verdwenen paden

3.

aanleggen van een nieuw pad naar
vijver, volgens mondelinge mededeling

4.

verwijderen van bladafval en verwerken
in bosrand

Vijver
5.

droogpompen van de vijver en verwijderen van takken en boomstammen

6.

verwijderen van bladafval

7.

frezen van stobben langs vijverrand

8.

verwijderen van dood hout en opslag
van bomen om de vijver

9.

herstellen van vijverranden met klei/
leemhoudend zand en grasdoek zodat
er tot aan grasrand gemaaid kan
worden

10.

inzaaien van vijverranden met gras

11.

herstellen of aanleggen van aan- en
afvoerwater vijver

Beplanting
12.

verwijderen van dood hout en opslag

13.

terugzetten/ verwijderen van hulst
i.v.m. aanplant Engels hout (beplanting
bepalen na vrijzetten van vakken)

14.

terugzetten rododendrons

15.

verwijderen, inclusief stobben, van
jongere bomen uit toekomstig gras

16.

advies voor herstel solitaire bomen en
heestergroepen

17.

beplantingsvoorstel op basis van
situatie na opruimwerkzaamheden

18.

herplanten van solitaire bomen op
plaats van stobben

19.

frezen en inzaaien van open ruimten
met gras
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Foto´s van de huidige situatie die het belang van de herstelmaatregelen zichtbaar maken, met op deze paginga o.a.:
Het aanvullen van de bestaande paden met leemhoudend zand; herstellen van verdwenen paden; verwijderen van bladafval
.
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Verwijderen van dood hout en opslag; terugzetten/ verwijderen van hulst en rododendrons

Foto´s van de huidige situatie die het belang van de herstelmaatregelen zichtbaar maken, met op deze paginga o.a.:
Het aanvullen van de bestaande paden met leemhoudend zand en het herstellen van verdwenen paden;
Het frezen van stobben langs de vijverrand; verwijderen van dood hout en opslag van bomen om de vijver; herstellen en inzaaien van vijverranden
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