
LANDSCHAPSPARKEN IN 
STEENWIJKERLAND

De hier afgebeelde histor ische kaarten ui t  het 

huisarchief  laten een deel van de s i tuat ie in de 

19de eeuw zien.  Zichtbaar z i jn de s l ingerpaden in 

het Rondebosch en de rechte grachten en (opr i j )

lanen rondom het huis .  Het Engelsche Boschje is 

op deze kaarten niet  nader ui tgewerkt .  Om meer 

te weten te komen over de aanleg en de archi tect 

duiken we in famil ieverbanden van de toenmal ige 

eigenaren en in hun netwerken,  bestaande ui t 

vele bui tenplaatsbezi t ters ui t  Noord-Nederland, 

die eveneens in deze per iode een park in 

landschapsst i j l  l ieten aanleggen. 
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Het Engelsche Boschje is  vermoedel i jk in opdracht 

van Jan Arend de Vos van Steenwijk (1746-1813) , 

z i jn zoon Jan Arend Godert  baron de Vos van 

Steenwijk (1784-1824) ,  of  z i jn dochter Geertruid 

Agnes de Vos van Steenwijk (1776-1830) ,  vrouwe 

van De Oldenhof,  u i tgevoerd.  Geertruid was in 

1801 gehuwd met Wi l lem van I t tersum (1776-

1854) .  Wi l lem was een zoon van Freder ik Alex-

ander van I t tersum (1776-1854) en Anna Johanna 

Judith Sloet tot  Plat tenburg (1756-1816) .  Anna was  

de dochter van Lodewijk Arend Sloet (1720-1800) 

en Johanna Geertruid Jul iana van Sytzama (1732-

1771) .

Opval lend is dat binnen di t  famil ienetwerk vele 

verschi l lende buitenplaatsen en landgoederen al 

in de vroege 19de eeuw een parkaanleg in land-

schapsst i j l  kregen.

Nicht je Clara Feyoena van Sytzama was goed 

bevr iend met Rhi jnvis Fei th (1753- 1824) van 

Boschwijk ( landschapspark door tuinarchi tect  G.A. 

Blum) .  Bi jzonder is  ook de relat ie met Windesheim 

(vroege landschappel i jke aanleg door archi tecten 

Otten Husley en G.A.  Blum) en Dickninge (vroeg 

landschappel i jke aanleg vermoedel i jk door 

tuinarchi tect  G.A.  Blum) .

Landschapspark De Oldenhof  
Het landgoed De Oldenhof is  gelegen op het 

Hoge Land van Vol lenhove (gemeente Steenwijk-

er land) .  Het 17de-eeuwse landgoed met gracht en 

rechte lanen kent een bi jzondere aanleg van twee 

parken in de romantische landschapsst i j l .  Het 

betref t  het Engelsche Boschje,  ten noordwesten 

van het huis ,  en het Rondebosch,  ten zuidoos-

ten van het huis ,  aangelegd in de late 18de en 

vroege 19de eeuw. Deze parken met hun s l ing-

erende paden en mooie glooi ingen vormen een 

contrast  met de symmetr ie van het huis ,  de rechte 

grachten en lanen. 

De Oldenhof is  in de tweede kwart  van de 17de 

eeuw ontwikkeld ui t  het bestaande goed Groot 

Hal le .  Gerhard Sloet (1601-1681) had het tot  z i jn 

over l i jden in 1681 in bezi t ,  waarna het door z i jn 

nabestaanden werd verkocht .  In 1776 kwam de 

havezate in bezi t  van de famil ie Vos van Steen-

wi jk ,  die het ruim 50 jaar in eigendom had. In 

deze jaren vonden grote verander ingen plaats : 

het huis werd ingr i jpend verbouwd; de naast 

gelegen boerder i j  werd gebouwd en de Hal leweg 

werd aangelegd, waarna de zuidwestel i jk  ge-

legen opr i j laan zi jn funct ie ver loor.  In deze 

per iode werden ook het Rondebosch en het 

Engelsche Boschje aangelegd. Als vroege ui t ing 

van de landschapsst i j l  werd het ‘s l ingerbosch’ in 

deze per iode vaker bi j  landgoederen en bui ten-

plaatsen geïntroduceerd,  zoals bi j  het nabi j 

gelegen Tweeni jenhuizen en Oldrui tenborgh. 

Behalve s l ingerpaden werd di t  perceel  (het 

Engelsche Boschje)  ook voorzien van subt ie le 

hoogteverschi l len en kleine waterpart i jen die de 

funct ie van zwem- of v is-v i jver kunnen hebben 

gehad. 

In 1825 kwam de Oldenhof voor een bedrag van 

30.000,- gulden opnieuw in het bezi t  van de 

famil ie Sloet .  Grootschal ige verander ingen aan de 

parken v inden dan niet  meer plaats .  In 1973 werd 

I r.  Jan Wi l lem Gerard baron Sloet van Oldrui ten-

borgh v ia boedelverdel ing de nieuwe eigenaar 

van het huis met 54 hectare grond. Onder z i jn 

le iding vond er een grondige restaurat ie plaats . 

In 1976 werd het landgoed ondergebracht in de 

St icht ing Oldenhof.  In 2017 heeft  de St icht ing de 

boerder i j  u i t  1788 in erfpacht verkocht .  De nieuwe 

eigenaar exploi teert  daar in een Koff ie- en Thee-

schenker i j  en een Bed and Breakfast .  Voor het 

Engelsche Boschje is  een herstelplan opgesteld, 

dat in 2017 grotendeels is  ui tgevoerd. 
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Paden s l ingeren hier vervolgens langs de 
oeverwal len van de dr iearmige v i jver.  Deze 
bi jzonder gevormde vi jver domineert  de 
aanleg.  Dat komt mede vanwege de diago-
nale or iëntat ie ,  evenwijdig gelegen aan de 
Hal leweg. Aan de zuidzi jde begeleidt een 
smal le z i jarm van de v i jverpart i j  de con-
touren van een opgeworpen hoogte.  Di t 
‘bergje’  wordt grotendeels door de v i jver 
omsloten. 

De vormgeving van de v i jver met de dr ie 
s l ingerende armen, het spel  met de 
glooiende oeverwal len en de opgeworpen 
hoogte,  doet sterk de invloed van de Duitse 
tuinarchi tect  Georg Anton Blum vermoeden. 
Een vergel i jkbare composi t ie van een dr ie-
armige v i jver en een spel van hoogtes en 
laagtes,  ontwierp Blum tussen 1805 en 1810 
op de Fraeylemaborg in Slochteren.  Helaas 
ontbreekt het aan aanvul lende informatie 
om dit  park met zekerheid aan zi jn unieke 
oeuvre toe te schr i jven,  waar onder andere 
de landschapsparken van De Gunne, Alme-
lo,  Den Alerdink,  Vi ls teren en Boschwijk toe 
behoorden. 

Engelsche Boschje 
De naam van di t  perceel ,  het Engelsche 
Boschje,  geeft  di rect  informatie over de 
romantische tuinst i j l  d ie hier werd toe-
gepast .  Net als in het Rondebosch is hier 
namel i jk sprake van een aanleg in de 
vroege landschapsst i j l ,  met s l ingerpaden, 
glooi ingen en een dr iearmige v i jver. 

Engeland was belangr i jk voor de versprei-
ding op grote schaal van deze nieuwe tuin-
st i j l ,  d ie afstand nam van al le rechte l i jnen 
en vormen ui t  de formele tuinst i j l . 
Tegel i jkert i jd kan het ‘Engelsch’  ook ver-
wi jzen naar de beplant ing.  Kenmerkend 
voor de vroege landschapsst i j l  was namel i jk 
onder meer de toepassing van bosketten 
met bloeiende heesters ,  die ook wel ‘Engels 
hout ’  werden genoemd.

Het Engelsche Boschje werd aangelegd 
als wandelpark bi j  het huis .  Nog al t i jd is 
het mogel i jk om vanaf het huis en v ia een 
s impele brug het dr iehoekige perceel  te 
bereiken. 
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Georg Anton Blum (1765-1827)
De Duitse tuinarchi tect  Georg Anton Blum was 

geen onbekende in de provincie .  B lum woonde 

in Zwol le ,  waar hi j  in aanraking kwam met de 

(bestuurs )el i te .  Aan het begin van de 19de eeuw 

werd hi j  door vele gegoede inwoners van Over i js-

sel  gevraagd om bi j  hun buitenverbl i jven een park 

in de romantische landschapsst i j l  te ontwerpen. 

Blums st i j l  wordt gekenmerkt door een regel-

matige ronde vormgeving,  waarin hi j  s l ingerende 

paden en natuur l i jk  ogende vi jvers ontwierp.  Deze 

combineerde hi j  met subt ie l  glooiende oever-

wal len.  De v i jvers voorzag hi j  bovendien vaak van 

een unieke vorm, door de toevoeging van een 

derde v i jverarm. 

Zonder dat er di recte bewi jzen zi jn gevonden, 

kan op basis van de beschreven famil ierelat ies en 

de aangetrof fen archi tectonische kenmerken ook 

voor het Engelsche Boschje gedacht worden aan 

een ontwerp van tuinarchi tect  G.A.  Blum.

Detai l  van Blums ontwerptekening voor de 

Fraeylemaborg,  met hierop zichtbaar de 

kenmerkende dr ie-armige v i jverpart i j
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