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Stuwwallandschap rondom Vollenhove 
 ‘Stad der paleizen’: Oldruitenborgh, De Oldenhof, Plattenburg, De Haare, Lindenhorst, Marxveld

  (Wandelroute ca. 12 km)

Parkeren is mogelijk aan de haven ter hoogte van 
Aan Zee 16, Vollenhove. Loop vanaf de parkeer-
plaats in de richting van de kerk en sla het kerk-
plein in. Via de Bentstraat komt u na ongeveer 
200 m bij landgoed Oldruitenborgh, hier start de 
route. 
De nummers in de routebeschrijving verwijzen 
naar beschrijvingen elders in de folder. 

Volg de Bentstraat vanaf Oldruitenborgh (1) en 
sla rechtsaf de Laan van Toutenburg in. Volg deze 
laan tot u via de Noordwal Vollenhove verlaat. 
Neem na het passeren van het Vakantiepark ’t 
Akkertien de eerste afslag rechts en sla daarna 
direct linksaf het fietspad in. Op de hoogte van 
deze dijk is er een prachtig zicht op het Kadoeler-
meer en de Kadoelereilanden. Volg dit pad tot de 
kruising met openbare weg, de Kadoelerweg. Sla 
hier linksaf. Na ca. 600 m bereikt u de Provinciale 

Weg. Ga hier rechts de weg op om direct linksaf 
te slaan en de provinciale weg over te steken. U 
komt nu op de Kadoelen. Deze weg voert u door 
het kleinschalige agrarische landschap. Vervolg 
op de kruising met de Dennenbos de weg aan de 
linkerkant over de Kadoelen. Ter hoogte van Ka-
doelen nr. 19 vindt u de Berg en Caterstee (2). Volg 
de weg tot aan de kruising met de Bergkampen. 
Neem hier de afslag naar links de Bergkampen in. 
Aan de rechterzijde van de Bergkampen komt u uit 
bij de Monnikenmolen (3). Vervolg de route door 
linksaf de Halleweg in te gaan. De Halleweg leidt 
rondom het landgoed De Oldenhof (4) en na ca. 1 
km, in de knik van de Halleweg, is het landgoed 
zichtbaar. U kunt via een van de toegangslanen 
aan de Halleweg het landgoed bezoeken. Blijf 
vanaf landgoed De Oldenhof de Halleweg volgen 
tot de provinciale weg. Steek deze over en vervolg 
de evenwijdig aan de provinciale weg gelegen 

parallelweg, de Oppen Swolle. Sla hier rechtsaf en 
ga richting Vollenhove. Vervolg de Oppenswolle 
tot aan de grote rotonde en sla linksaf de Weg van 
Rollecate in. Volg de Weg van Rollecate alsmaar 
rechtdoor tot de Voorpoort en sla vervolgens bij 
de driesprong linksaf de Bisschopstraat in. Op de 
Bisschopstraat 52-54 vindt u Havezate Plattenburg 
(5). Vervolg de Bisschopstraat naar nummer 29, 
hier vindt u Havezate De Haare (6), waarna u via 
nummer 17 bij Havezate Lindenhorst (7) komt. 
Volg de straat door naar nummer 22 (aan de over-
zijde van de straat), waar de toegangspoort naar 
de tuinen van Marxveld (8) gelegen is. 
Ga aan het eind van de Bisschopstraat rechtsaf de 
Bentstraat in en houd links aan om via het kerk-
plein weer bij de parkeerplaats uit te komen.

 Parkeerplaats bij de haven
1. Landgoed Oldruitenborgh
2. De Berg en Caterstee
3. Monnikenmolen
4. Landgoed De Oldenhof
5. Havezate Plattenburg, 
 Bisschopstraat 52-54
6. Havezate De Haare, 
 Bisschopstraat 29
7. Havezate Lindenhorst, 
 Bisschopstraat 17
8. Havezate Marxveld, 
 bisschopstraat 22



Vollenhove wordt ook wel ‘stad der 
paleizen’ genoemd, vanwege het grote 
aantal adellijke huizen dat de stad ooit 
geteld heeft. Vollenhove heeft dan ook een 
rijk verleden, dat al teruggaat op 944, toen 
in een oorkonde door Otto de Grote het 
alleenrecht op de jacht aan de bisschop
van Utrecht werd verleend. 

Een belangrijke volgende ontwikkeling is 
de bouw van de bisschoppelijke burcht 
het Olde Huys, aan het einde van de 12de 
eeuw. Dit gebouw had een belangrijke 
defensieve functie. Het belang van de 
verdediging van de bisschoppelijke 
bezittingen is ook zichtbaar aan de bouw 
van diverse versterkte huizen. Deze werden 
gebouwd door borgmannen (ridders), die 
zich in navolging en ter ondersteuning van 
het bisschoppelijk gezag vestigden in 
Vollenhove. De aanwezigheid van een 
bisschoppelijke burcht en vele ‘borg-
manshuizen’ waren belangrijk voor de 
ontwikkeling en uitstraling van de stad. De 
ridders werkten mee aan de uitbreiding 
van Vollenhove. Tegelijkertijd groeiden hun 
huizen langzaam uit tot ware stads-
paleizen. Op het hoogtepunt telde 
Vollenhove dertien havezaten in de 
stedelijke structuur en zeven daarbuiten. 
Dit had alles te maken met de staats-
rechtelijke functie en belastingvoordelen, 
dat het bezit van een havezate kon ver-
schaffen. In de 18de en 19de eeuw stokte 
deze bloei. Steeds meer riddermatige 
families verlieten Vollenhove. In de Franse 
Tijd werden alle standsprivileges afge-
schaft. De adel trok weg en hun havezaten 
werden voor afbraak verkocht. 
Tegenwoordig telt Vollenhove nog vijf 
havezaten in de stad en een daarbuiten.

Vollenhove werd niet alleen gevormd door 
deze grote dichtheid van havezaten, maar 
ook door de nabije aanwezigheid van de 
Zuiderzee. Vanaf de 15de eeuw ontwikkel-
de Vollenhove zich als belangrijk centrum 
voor visserij. Opmerkelijk is dat de stad 
tot de 19de eeuw geen binnenhaven had. 
Schepen werden bij de Voorst aan land 
getrokken, waarna de gevangen vis op de 
Vismarkt werd verkocht. Met de 
drooglegging van de Zuiderzee waren veel 
vissers gedwongen te stoppen. 

1. Landgoed Oldruitenborgh
Landgoed Oldruitenborgh is een van de bewaard 
gebleven havezaten binnen de stedelijke structuur 
van Vollenhove. Oldruitenborgh werd aan het einde 
van de 14de eeuw, direct tegen de stadsgracht aan 
de zuidkant van de stad, als versterkt huis gesticht 
door Egbert Pelgrim van den Ruytenborghe. In de 
2e helft van de 18de eeuw ontwikkelde de havezate 
zich onder het beheer van de familie Sloet van 
Tweenijenhuizen tot een uitgestrekt landgoed. De 
eigenaren breidden hun bezit uit door het opko-
pen van onderdelen van voormalige omliggende 
havezaten. Ook werd een omvangrijk park in land-
schapsstijl aangelegd. Als opvallend onderdeel 
werd de toren van de oude havezate Toutenburg als 
ruïne opgenomen in het park. Nadat het landgoed 
halverwege de 20ste eeuw in bezit kwam van de 
gemeente, heeft het tot de eeuwwisseling dienst 
gedaan als gemeentehuis. Tegenwoordig is er een 
hotel gevestigd. Het park is nog altijd toegankelijk.

 2. De Berg en Caterstee
Veel havezaten en landgoederen rondom Vollen-
hove zijn in de loop der tijd verloren gegaan. Van 
Caterstee (Kadoelen 17) en De Berg (Kadoelen 19-
21) zijn nog enige relicten herkenbaar in het land-
schap. Beide goederen zijn herbouwd als boerderij, 
waarvan de oude toegangen nog zichtbaar zijn. 
Tussen beide boerderijen is nog de oude duiventil 
aanwezig, die tegenwoordig een rijksmonument 
is. Ten noorden van de huidige boerderij De Berg 
ligt een lange laan, die met lindebomen beplant 
is. Deze laan eindigt bij een opgeworpen heuvel, 
waarop in de 18de en 19de eeuw een theekoepel 
geplaatst was. 

3. Monnikenmolen
De Monnikenmolen is een achtkantige met riet be-
dekte korenmolen, die halverwege de 19de eeuw 
gebouwd is en in 1996 gerestaureerd werd. De 
historie van deze plek gaat echter veel verder terug. 
Op een kaart uit 1597 is een molen afgebeeld op 
deze locatie. De molen is tegenwoordig in het bezit 
van de gemeente, maar wordt geëxploiteerd door 
de Stichting Monnikenmolen. Op enkele dagdelen 
in de week is de molen te bezoeken. 

4. Landgoed De Oldenhof
Landgoed De Oldenhof werd in de eerste helft van 
de 17de eeuw als havezate gesticht door Gerhard 
Sloet, waarna het door opvolgende bewoners 
verschillende malen uitgebreid en verbouwd is. De 
kern van het landgoed bestaat uit een omgracht 
terrein waarop het hoofdgebouw met een ruim 
voorterrein ligt. Het huis is nog particulier bewoond 
en is niet te bezoeken. Wel zijn de parkbossen, 
aangelegd vanaf het einde van de 18de eeuw aan 
weerszijden van het omgrachtte terrein, openbaar 
toegankelijk. Aan de zuidzijde ligt het Rondebosch, 
met slingerende paden en een enkele ronde 
vijverpartij. Ten noorden van het huisterrein ligt 
het Engelsche Boschje. Centraal in dit parkbos ligt 
een slingerende vijverpartij, bestaande uit drie 
zijarmen. Eveneens slingerende wandelpaden en 
bruggetjes maken een rondwandeling in dit deel 
mogelijk.

5. Havezate Plattenburg 
Plattenburg is een van de bewaard gebleven 
havezaten van Vollenhove. Vermoedelijk gaat de 
historie terug op de 16de eeuw. Pas in 1715 ver-
kreeg het gebouw het recht van havezate. De toen-
malige eigenaar Jan Sloet bracht toen dit recht van 
zijn oude woonhuis over op het huidige Platten-
burg. De havezate bleef lang in bezit bij de familie 
Sloet. Aan het einde van de 19de eeuw werd het 
verkocht aan het Waterschap Vollenhove, dat het 
ruim een eeuw in gebruik had. Tegenwoordig is er 
een Bed & Breakfast in ondergebracht. Het geheel 
bestaat uit een woonhuis met een tuin. Aan de 
voorgevel is zichtbaar dat het om een bijzonder ge-
bouw gaat. Hierop is een gevelsteen met de samen-
gevoegde wapenschilden van de families Sloet 
en Buckhorst afgebeeld. Een tweede gevelsteen 
verwijst naar het Waterschap Vollenhove. 

6. Havezate De Haare 
De historie van deze havezate gaat terug op de 
eerste helft van de 17de eeuw. Het recht van 
havezate werd pas verkregen in 1712, op het 
moment dat de toenmalige eigenaar Boldewijn 
Sloet de status van zijn oude goed verlegde naar dit 
gebouw. Het meest opvallende aan het bouwwerk 
is de achtergevel, die doorloopt tot de begaande 
grond. Dit is vanaf de Schapensteeg (Hoek met de 
Bisschopstraat) nog goed te zien. 

 7. Havezate Lindenhorst 
Tegenover de Kleine Kerk staat de witgepleisterde 
havezate Lindenhorst, waarvan de historie terug-
gaat op de 17de eeuw. Ook deze havezate was in 
eigendom bij een tak van de familie Sloet, die zich 
Sloet van Lindenhorst liet noemen. Een taxatie uit 
het midden van de 18de eeuw geeft inzicht in de 
goederen waaruit de havezate bestond. Zo werden 
hiertoe het huis, hof, boomgaard, landerijen en 
houtgewas gerekend. Aan het einde van de 19de 
eeuw werd Lindenhorst verkocht. De nieuwe koper 
verbouwde het huis tot twee woningen. 
Begin van deze eeuw is het opnieuw opgeknapt. 

8. Havezate Marxveld
Havezate Marxveld bestaat uit een hoofd-
gebouw, een koetshuis en een ommuurde tuin. 
De geschiedenis van de havezate gaat terug op 
het begin van de 16de eeuw. In de eeuwen hierna 
is de havezate onder opeenvolgende eigenaren 
verbouwd en uitgebreid. Een belangrijke eigenaar 
was Lodewijk Gansneb genaamd Tengnagel. In de 
tweede helft van de 17de eeuw zorgde hij ervoor 
dat Marxveld het recht van havezate verkreeg. 
Daarnaast breidde hij het bezit uit door de 
toevoeging van een huis en tuin. Het terrein werd 
aan het einde van de 20ste eeuw opnieuw aan-
gelegd en voorzien van tuinen in de middeleeuwse 
stijl, renaissancestijl, barokstijl en de landschaps-
stijl. De tuinen zijn gedurende dinsdag tot en met 
zaterdag overdag vrij toegankelijk.

Stuwwallandschap rondom Vollenhove 
‘Stad der paleizen’: Oldruitenborgh, De Oldenhof, Plattenburg, De Haare, Lindenhorst, Marxveld

(Wandelroute ca. 12 km)

De kop van Overijssel bestaat uit een bijzonder gevarieerd landschap van stuwwallen met daartussen een lager gelegen en waterrijk veen-
weidelandschap. Het gebied kent vele aardkundige, archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische schatten. Drie routes leiden 
u rond in dit unieke landschap, waarin sporen van de bepalende ijstijden nog zichtbaar zijn, net als relicten van vroege bewoning zoals 

grafheuvels, hunebedden en monumenten van het voorname, rijke leven dat zich ontwikkelde op de havezaten, landgoederen 
en  buitenplaatsen in en rondom Steenwijk en Vollenhove. 
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