Historisch verhaal in een sprookjesachtig landschap

Overijssel

Kasteel Warmelo
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Overijssel

Wij hebben altijd al gezegd dat
Overijssel on-Nederlands mooi is. Voor
een bezoek aan een wijngaard of
kasteel hoef je niet naar het buitenland.
Kom koninklijk overnachten op een
Twents landgoed en ontdek de meest
imposante kastelen. Hier moet je zijn!

H

et is een en al schattigheid in het zuiden van Over-

1. Huis Nijenhuis

ijssel. Hier ligt, onder andere, Diepenheim lieflijk

Huis Nijenhuis wordt voor het eerst genoemd in 1457 en is vanaf 1799 ei-

aan het kronkelende riviertje de Regge. Het is het

gendom van de familie Schimmelpenninck. Zowel het huis als de bijgebou-

kleinste stadje van Twente. Landbouw, mooie stadjes en

wen worden privé bewoond en zijn niet voor publiek opengesteld. Het land-

dorpen, naald- en loofbossen en beken wisselen elkaar hier

goed is bijna 200 hectare groot en is wel opengesteld voor bezoekers.

af. En om de sprookjesachtige sfeer te verhogen barst het
in de omgeving van Delden, Goor en Diepenheim van de

2. Kasteel Weldam

eeuwenoude landgoederen, kastelen en havezaten. Allen

In 1389 wordt er voor het eerst geschreven over Weldam. In deze periode

omringd door fraai aangelegde tuinen en uitgestrekte lan-

was het goed eigendom van Wolder van den Weldamme, een leenman van

derijen. Naast kastelen vallen ook de vele molens op.

de bisschop van Utrecht. Gedurende enkele eeuwen waren Weldam en ha-

De watermolens in Diepenheim en Delden zijn beeldbepa-

vezate Twickel bij veel gelegenheden nauw met elkaar verbonden.

lend. Net als de houtzaagmolen in Delden, de braakmolen
in Goor en de koren- en pelmolen De Hoop in Markelo. Ont-

3. Havezate Wegdam

dek de verrassend historische verhalen in dit bijzondere

Havezate Wegdam is in zijn huidige vorm gebouwd in het midden van de

landschap op de fiets. Pak de Zeskastelenroute door Twen-

achttiende eeuw en behoort tot de bezittingen van het Weldam. Tot 1896 is

te.

de havezate bewoond geweest door de familie van Coeverden. Het huis is
niet voor publiek toegankelijk en betreden van het voorplein is verboden.

Zeskastelenroute Twente
De Zeskastelenroute voert je door de bosrijke omgeving

4. Huis Westerflier

van Diepenheim en gaat over het landgoed van zes kastelen

Huis Westerflier maakt deel uit van het landgoed Nijenhuis en ligt ten wes-

en havezaten, die als parels schitteren in de prachtige na-

ten van Diepenheim. Het is ongeveer. 300 hectare. De buitenplaats Westerf-

tuur. Het is een fietsroute van veertig kilometer die ook

lier is een rechthoekig landhuis uit 1729 zonder torens, slechts één bouw-

langs verschillende musea en watermolens gaat. In sommi-

huis en een simpel landschapspark. Het is particulier bezit en niet te

ge gevallen is er ook een rondleiding te boeken

bezichtigen.

Must-see: kasteel Twickel
Een bezoek aan kasteel Twickel en het bijbehorende
landgoed - 4000 hectare groot - mag zeker niet ontbreken als je in deze omgeving bent. Kasteel Twickel is een
rijk beschermde historische buitenplaats en ligt net buiten Delden. Het kasteel is omringd door maar liefst 81
complexonderdelen, zoals prachtige kasteeltuinen,
boerderijen, een houtzagerij en watertoren. Bijzonder:
dit is geen museum, maar een woonhuis. Een rondleiding kan op een beperkt aantal dagen en kost € 15 per
persoon. Dat is inclusief een deskundige gids, tuinboekje
en entree voor de prachtige tuinen en het park. In maart
en september worden kasteelconcerten georganiseerd
in samenwerking met de Stichting Delden Klassiek.
Kasteel Twickel
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5. Landgoed Warmelo
Dit Middeleeuws Kasteel in Diepenheim heeft opengestelde
tuinen. In het verleden heeft Prinses Armgard, de moeder
van Prins Bernhard, hier gewoond. In de zomerperiode
vindt hier het Zandsculpturen festival plaats met ieder jaar
een ander thema.
6. Kasteel Diepenheim
Kasteel Huis te Diepenheim is het oudste kasteel van Diepenheim. Het huis werd in 1648 gebouwd door Berent Bentinck. Sinds 1925 is het huis eigendom van Baron de Vos van
Steenwijk en zijn familie. De tuinen van het landgoed hebben een oppervlakte van 180 hectare en zijn vrij toegankelijk voor wandelaars.
Download de route gratis via
www.visitoost.nl/zeskastelenroute en ontdek het histori-

Kasteel Rechteren

sche verhaal van deze zes kastelen
Kasteel Nijenhuis

Ook een bezoek waard
Je hebt nog veel meer keuze aan kastelen in Overijssel.
Neem bijvoorbeeld deze twee imposante kastelen:
Kasteel Nijenhuis (Raalte)
Ruim honderd beelden uit de collecties van Museum de
Fundatie (Zwolle), museum Beelden aan Zee (Scheveningen)
en de provincie Overijssel worden getoond op 4,5 hectare
siertuin, grasvelden en bosgebied in combinatie met de in
het kasteel getoonde collectie van Museum de Fundatie.
Kasteel Rechteren (Dalfsen)
Het kasteel is vanaf de veertiende eeuw langzaamaan opgebouwd tot een imposant kasteel aan De Vecht. Jarenlang
was het kasteel potdicht, gingen er spannende spookverhalen de ronde en kreeg het een bijna mythische lading. Maar
de laatste jaren geeft de nieuwe eigenaar (een nazaat van
het geslacht Van Rechteren) meer openheid en staan op
Open Monumentendag de poorten zelfs open voor publiek.

NIEUW
Met de nieuwe fietsroute ‘De Slinger van
Heino’ kom je langs meerdere landgoederen en kastelen waaronder Kasteel

Kasteel Nijenhuis

Nijenhuis. Ook kun je de route uitbreiden met een bezoek aan Museum de
Fundatie in Zwolle. Download en print
de route gratis:
www.visitoost.nl/slinger
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Kampen

Historische Hanzesteden
Nog meer historie van Oost-Nederland ontdekken? Minder kastelen maar meer historie vind je in de negen Hanzesteden, verbonden door het water. Hier liggen de
Hanzesteden als een parel aan elkaar geregen: Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem,
Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg en Harderwijk. Toen Amsterdam en Rotterdam
tijdens de Middeleeuwen nog kleine dorpjes waren, hadden de Hanzesteden in het
oosten van Nederland zich al ontwikkeld
tot machtige handelscentra. Vierhonderd
jaar lang werkten zo’n tweehonderd Hanzesteden samen binnen een Europese Unie
‘Avant la lettre’. De handel ging grotendeels
over zee met de eerste vrachtschepen van
de middeleeuwen, de Kogges. In deze tijd
zie je de historie goed terug, maar heeft
elke Hanzestad ook zijn eigen authentieke
sfeer, charme en is vol beleving.
Iedere stad heeft haar eigen verleden en is
de moeite waard om te ontdekken. Als je
loopt, zie je meer. Dat is zeker het geval
wanneer je door de Hanzesteden loopt.
In de historische binnensteden valt veel te
ervaren en te ontdekken. En dit doe je al
lopend het best. Maar waar te beginnen en
hoe alle bekende en minder bekende pareltjes van de stad te ontdekken? Door een
stadswandeling te maken, die geboekt kan
worden bij de VVV of Tourist Info. De gidsen praten vol passie over de stad. Je ziet
dus niet alleen veel, maar je kunt er na afloop ook nog eens veel over vertellen.

Deventer

Liever op de fiets?
De Hanzevallei heeft hoge rivierdijken met
imponerende vergezichten. Af en toe gaan
de routes iets dieper de vallei in door bosrijke natuurgebieden en langs statige havezaten. En natuurlijk gloort aan het einde
van het pad altijd weer een Hanzestad waar
je terecht kunt voor een heerlijk hapje eten.
Fiets bijvoorbeeld het Hanzerondje Kampen - Zwolle. De mooiste rivier van Nederland is je kompas: de IJssel.
Kijk voor meer informatie over deze route
op www.visitoost.nl/hanzerondje
Fietsen door de Hanzesteden

25

