
Wandeling langs de landerijen richting ‘t Nijenhuis en de Velner 

Afstand: 7,5 km | Duur: ca. 2 uur 

 

Start bij parkeerplaats winkel Overesch en ga rechtsaf Hondemotsweg 

Links ziet u een solitaire eik staan. Hier stond rond 1760 de boerderij van Overesch-

Woolthuis 

Hondemotsweg 500 meter volgen. Bij driesprong rechts aanhouden; Schaarshoekweg. Na 

200 meter ziet u een perceel wintergraan, rogge, tarwe, spelt of gerst. Het perceel heet de 

Stobbe genoemd naar de boerderij die je op de achtergrond ziet. Dit en het volgende perceel 

pachten wij van ’t Nijenhuis van de Stichting Baron van Ittersum. Wintergraan betekend dat 

deze granen gezaaid zijn in de herfst, (september-oktober) Elk jaar komt er een ander gewas 

te staan, dit noemen we vruchtwisseling. Door elk jaar een ander gewas te telen heb je veel 

minder kans op ziektes of gebreken in het gewas. 

Eerste weg links. Dit is een beukenallee. Het boerderij links heet ´t Jagers of de Gelder, en 

hoort bij landgoed ‘t Nijenhuis. 

Eerste pad rechts en volgen. Dit pad noemen we het woonwagenpad omdat hier tot in de 

jaren vijftig woonwagens stonden. Deze bleven daar een poosje en trokken dan weer verder. 

De wagen werd getrokken door een klein soort paard, een kidde.  De akker links noemen we 

de Zeven Bosjes, Zeum bussies. Hier staat graan en pompoen. In de winter staat er een 

groenbemester. Een groenbemester zaai je na de oogst van het hoofdgewas en dient er voor 

om mineralen vast te leggen en de bodem te bedekken. Het is een mengsel van 

verschillende soorten, de een meer vorstgevoelig dan de andere. In het voorjaar wordt het 

versnipperd en ingewerkt en de bodem zaaiklaar gemaakt. 

Doorlopen tot aan verharde weg, Stationsweg/’t Nijenhuis, en oversteken. Weg vervolgen 

en einde weg links. Na 200 m staat boerderij Klein Wechterholt. Weg vervolgen tot aan 

verharde weg. Deze boerderij heet Groot Wechterholt. Hier einde weg links. Direct eerste 

weg rechts.  

Dit zandpad uitlopen.  

Links ziet u kasteel Nijenhuis.  Kasteel het Nijenhuis is één van de best bewaard gebleven 

havezaten in Overijssel. Gelegen tussen de dorpen Heino en Wijhe is het omgeven door een 

prachtig landschap. De geschiedenis van kasteel het Nijenhuis begint in de late 

middeleeuwen. Nadat de familie Van Pallandt het landgoed in 1934 had verkocht, volgde 

een periode van verval. 

Totdat collectioneur Dirk Hannema het provinciebestuur van Overijssel ervan overtuigde dat 

Kasteel het Nijenhuis voor verder verval behoed moest worden. Op zijn initiatief werd het 

kasteel gerestaureerd en de bouwhuizen onder architectuur verbouwd tot museum, met de 

verzameling van Hannema als uitgangspunt. 



Museum de Fundatie zet Hannema's werk voort en toont tegenwoordig een deel van zijn 

omvangrijke collectie in het kasteel. Daarnaast hebben er in het kasteel en de beeldentuin 

met regelmaat wisselende tentoonstellingen plaats. 

Einde weg links, Assendorperdijk. De eerste boerderij rechts heet Assendorp boerderijen 

aan deze weg behoren ook tot het landgoed t Nijenhuis.  

Weg vervolgen, bocht naar rechts en dan direct rechtsaf slaan, Velnerweg. Weg vervolgen 

over boerenerf.  

Bij volgende boerderij weg volgen, bocht naar links.  

U betreedt nu landgoed De Velner. Links ziet u boerderij de Velner Hier heeft vroeger kasteel 

de Vellener gestaan.  

Landgoed De Velner wordt samen met landgoed Windesheim beheerd door de Stichting 

Landgoed Windesheim 

Geschiedenis 

Erve en goed de Velner komen we al in 1382 tegen, toen Laurens van Buckhorst deze in leen 

hield van de bisschop van Utrecht. Ook zijn dochter Anna werd met de Velner beleend. In 

1398 werd het verkocht aan Bertold van Bakerweerde. Daarna ging het via zijn zoon Gosen 

via verkopen en verervingen over op Nicolaas Pruimers. Die liet de havezate in 1837 in het 

openbaar veilen. De havezate bestond toen uit "een zeer logeabel heerenhuis waarin 

onderscheidene vertrekken, twee bouwhuizen en verdere getimmerten, spatieuze tuinen 

met uitgezochte vruchtbomen beplant, alles besloten in de gracht" 

Ondanks dat de verkoop werd aangehouden, ging men in 1838 over tot de afbraak van het 

herenhuis. Nicolaas Pruimers en zijn vrouw Christina Fortuyn stierven kort na elkaar in 1861. 

Toen al was hun zoon Daniël overleden, die enige jaren daarvoor in het huwelijk was 

getreden met Johanna Theodora barones van Dedem. De dochter uit dit laatste huwelijk, 

Margaretha Daniëlla Pruimers, overleed in 1950 te Lausanne, Zwitserland. Zij liet in het 

testament haar bezittingen, waaronder de Velner, na aan haar neven en nichten Van 

Dedem. Zij verkochten het in 1951 aan Mr. Frederik Henri baron de Vos van Steenwijk 

genaamd van Essen tot Windesheim. Bij de scheiding van zijn nalatenschap in 1975 werd de 

Velner toebedeeld aan zijn enige zoon en huidige eigenaar de heer J.A. de Vos van Steenwijk 

genaamd van Essen. 

Eerste weg schuin links aanhouden. Einde weg linksaf; Pruimers allee, genoemd naar de 

bewoners van de Velner. 

Zandweg volgen, klinkerweg oversteken en weg volgen, Pruimersallee. Overbrug linksaf; 

Hondemotsweg, een zandweg. Weg volgen door beukenallee. Het water links van u is de 

Hondemotswetering. 

Na 1 kilometer overgang naar klinkerweg. Bij de brug komen de Hondemotswetering en de 

Raalterwetering bij elkaar en voert het water richting de IJssel. De brug is de Woolthuisbrug. 



U ziet dat de berm tussen de bomen niet wordt gemaaid en dat dit resulteert in een 

prachtige ondergroei van planten en struiken.  

Loop door richting het eindpunt 

 

 

 



 


