KASTELEN EN STADSHAVEZATEN
IN VOLLENHOVE

VOLLENHOVE

P
3 STADSHAVEZATEN
Noordwest-Overijssel, ook wel aangeduid als
de Kop van Overijssel, heette vroeger Het Land
van Vollenhove. Dit geeft het belang aan dat het
monumentale stadje Vollenhove lange tijd had.
Het kreeg al in 1354 stadsrechten en heeft nog
vele historische locaties, waaronder twee voormalige kasteelplaatsen en zes havezaten. Hiervan
zijn vijf zogenaamde stadshavezaten in de oude
kern te vinden - een uniek fenomeen binnen het
areaal aan landgoederen, kastelen, havezaten en
buitenplaatsen in deze provincie.

TENTOONSTELLING OLDRUITENBORGH EN ORANJE EN
RONDLEIDINGEN DOOR VOLLENHOVE
Het Stadsmuseum biedt veel informatie over
historisch Vollenhove. Bovendien is hier tot en
met 28 oktober een interessante tentoonstelling over het leven van Anton Henri Sloet van
Oldruitenborgh (1798-1971). Over zijn bewogen carrière in dienst van de Koninklijke familie
en over zijn latere leven als landjonker op de havezate Oldruitenborgh.

STADSMUSEUM, BISSCHOPSTRAAT 36
Openingstijden: 13-17 uur; voor opgave rondleidingen
historische stad: reserveringen@chc.vollenhove.nl
Entree: €3,Contactgegevens: 0527 24 44 1
www.chcvollenhove.nl

• Om 14 uur start een instap wandeling met een
museumgids vanaf Stadsmuseum Vollenhove
(ca. 1 uur, kosten €5,-) per persoon. Andere
tijden in overleg en aanmelding vooraf bij:
reserveringen@chcvollenhove.nl
• Om op eigen gelegenheid de omgeving te verkennen kunt de gratis route-apps downloaden
van chc.routemaker.nl met een wandelroute
door de historische binnenstad (ca. 30 minuten)
en/of een wandelroute Land van Vollenhoven
(ca. 3,5 uur)
• Of stel uw eigen programma en route samen
langs de gemarkeerde plaatsen. Locaties met
zwarte en bruine pictogrammen zijn onderdeel
van Dag van het Kasteel, de overige locaties
(groene pictogrammen) zijn alleen van buiten
te bekijken en niet toegankelijk.
• U komt langs: Stadsmuseum (Bisschopstraat
36), havezate Lindenhorst, (Bisschopstraat
17-15), de tuinen van Marxveld (Bisschopsstraat
22), havezate De Haare (Bisschopstraat
27-29), havezate Plattenburg, (Bisschopstraat
54-52), havezate Olduitenborgh (Groenestraat
24), de ruïne van Toutenburg (in park van
Oldruitenborgh) en de jachthaven, waar de
voormalige kasteelplaats is van het Oldehuis.
Eventueel kunt u op de lange wandeling nog
havezate Oldenhof bezoeken (Oppen Swolle 7).
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PARKEERLOCATIES:
HISTORISCHE WANDELINGEN IN EN ROND VOLLENHOVE
Tijdens Dag van het Kasteel kunt u zelf het adellijke leven op de havezaten van Vollenhove op
verschillende manieren ervaren.
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Aan de jachthaven, bij Oldruitenborgh, of op het
Harmen Visserplein bij de Mariakerk (nabij het
Stadsmuseum).
LANDGOED OLDRUITENBORGH – FOTO CHC VOLLENHOVE
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