
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 september 2013 
 

Thema  

 
MACHT en PRACHT 

 

 
 
Start : Boerderijmuseum De Bovenstreek  
Adres : Bovenstraatweg 10-1 Oldebroek 
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Inleiding : 

 

Ook dit jaar wordt door het gehele land weer de open monumentendagen georganiseerd, en wel op 14 

en 15 september. 

In de gemeente Oldebroek organiseert de open monumentendagcommissie activiteiten uitsluitend op 

zaterdag 14 september. 

 

Het thema dit jaar “macht en pracht” is in een gemeente als Oldebroek voor een deel gemakkelijk te 

vinden en voor een deel wat moeilijker. 

 

Daar de gemeente Oldebroek veelal uit arme zand- en veengronden bestaat was er in het verleden 

maar weinig sprake van macht, echter van pracht zoveel te meer. 

We denken dan aan : 

- de prachtige polders Oosterwolde en Oldebroek 

- de altijd drassige broeklanden 

- de heidevelden en zandverstuivingen 

- de oorspronkelijke loofbossen 

- de akkerlanden op de hoge gedeeltes 

- de houtwallen tussen de akkers en de weilanden. 

 

De “macht” vond men in veel geringere mate en speelde zeer plaatselijk. 

We denken dan aan : 

- de kerkelijke overheden 

- de burgerlijke overheden zoals de richter en latere burgemeester 

- de grootgrondbezitters met hun landgoederen en landhuizen, die voor een deel nu nog bestaan 

- een enkele agrariër met veel land en personeel 

 

De hoofdpunten van deze route zijn : (in volgorde van de route) 

 

1. museumboerderij De Bovenstreek met lei-lindes en overige traditionele beplanting rondom het 

boerenerf 

2. het bezichtigen van huize IJsselvliedt (vanaf 13 uur)  

3. de tuin rondom de villa IJsselvliedt 

4. het Vinkennest tegenover landgoed IJsselvliedt met het arboretum en pinetum 

 

Bijzonder verheugd zijn wij met het feit dat de beheerders van het landgoed IJsselvliedt deze dag het 

gehele landgoed opengesteld hebben.  

Vanaf 13.00 uur kan men het huis ook van binnen en ook de tuinen direct rondom het huis bezich-

tigen. Voorts is het gehele park en het aan de overkant van de Zuiderzeestraatweg liggende 

‘t Vinkennest” met het zeer unieke arboretum en pinetum te bezichtigen.   

 

Deze route is samengesteld door het Comité Open Monumentendag Oldebroek. 
 
Inlichtingen: 

Comité Open Monumentendag Oldebroek 

Balie Boerderijmuseum De Bovenstreek, Bovenstraatweg 10a 

Telefoon 0525-631 457 

 

Het Open Monumentendag Comité 2012 bestaat uit 

Dhr. J. van Heerde Oldebroek 

Dhr. M Hofstede Oldebroek 

Dhr. A. Steert Oosterwolde  Tel.  06 30 10 55 52, E-mail: albertsteert@lijbrandt.nl 

 

Het comité wordt ondersteund door de Gemeente Oldebroek 
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STARTPUNT : 
 

  Boerderijmuseum de Bovenstreek 
       Bovenstraatweg 10-1 
       Rijksmonument 
 
Deze boerderij dateert van 1753. Na de restauratie is deze boerderij ingericht als museum. 
In De Bovenstreek is een indrukwekkende verzameling uit vroeger tijden bijeengebracht. 
Bezoekers kunnen zich een goed beeld vormen hoe de bevolking hier leefde en werkte. Het 
museum wordt geëxploiteerd door een stichting, ondersteund door veel vrijwilligers. Sinds 
enkele jaren worden in deze locatie ook huwelijken voltrokken. Jaarlijks bezoeken ruim 
13.000 mensen De Bovenstreek. Het museum is enkele jaren geleden uitgebreid met een 
ontvangst- en expositieruimte. Deelnemers aan de Open Monumentendag kunnen het mu-
seum gratis bezoeken. Vandaag is er ook de nationale keuring van Hollandse geiten. 
 
ROUTE: 
- vanaf de parkeerplaats slaat u rechtsaf, de Bovenstraatweg op 
- het einde van de weg rechtsaf slaan, de Mheneweg Zuid op 
 
Na enkele honderden meters passeert u rechts het landhuis De Eikelenburg. 
 
- op de rotonde linksaf, de Bovenheigraaf op 
- de Bovenheigraaf blijven vervolgen, let op bij de diverse afbuigingen naar links: hier “recht-
door” gaan 
- bij het begin van de bebouwde kom van Wezep slaat u linksaf de Soppeweg in 
- aan het einde van de weg linksaf de Van Pallandtlaan op 
 
U geniet hier van een beschermd historisch dorpsgezicht. 
 
- aan het einde van de weg linksaf de Zuiderzeestraatweg op 
- na het passeren van de A28 vindt u links het landgoed IJsselvliedt. 
 
U mag hier inrijden naar de parkeerplaats of de aanwijzingen van een parkeerwachter opvol-
gen.  Vanaf 13.00 uur kunt u het landhuis van binnen bezichtigen en ook de prachtige tuinen 
rondom het landhuis die normaal niet toegankelijk zijn. Er zijn gidsen aanwezig. 
Voorts is er nog het prachtige park met o.a. grachten, vijvers en het witte mausoleum. 
De totale rondwandeling is wel 4,2 km. maar u kunt ook een deel van de route afsnijden. 
 
Aan de overkant van de Zuiderzeestraatweg, iets richting Oldebroek, achter de prachtige 
beuken poort vindt u  ‘t Vinkennest. Hier kunt u een rondwandeling maken van 2,3 km. en 
het Arboretum en Pinetum bezichtigen. Hier vindt u heel bijzondere en ook heel hoge bo-
men.  
 
- na bezichtiging kunt u de IJsselvliedtlaan rechtdoor (langs het mausoleum) geheel uitrijden  
- via de knooppunten  50, 07 en 05 komt u weer bij het boerderijmuseum De Bovenstreek. 
 
U komt over het zgn. kerkpad en passeert op enige afstand het landhuis Vollenhof en uitzicht 
op het landhuis Oldhorst 
 
Alternatief, voor de lange afstandsliefhebbers  
 
- na het bezichtigen van IJsselvliedt rijdt u door langs de Zuiderzeestraatweg rechtsaf rich-
ting Oldebroek 
- u slaat na de Kamperstraatweg rechtsaf de Polweg in 
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Bij de boerderij, een paar honderd meter de weg op heeft vroeger het roofslot Puttenstein 
gestaan. 
 
- aan het einde van de Polweg gaat u linksaf de Wittensteinsallee op 
 
Na enkele kilometers ziet u links, ongeveer tegenover de weg  naar rechts, een prachtige 
historische allee met aan weerszijden dikke bomen 
 
Direct daarna ziet u tussen de bomen door een prachtige in hout opgetrokken villa, Witten-
stein, Hier heeft in de achttiende eeuw o.a. Johan Derk van de Capellen tot den Pol ge-
woond. Deze wordt gezien als een van de grondleggers van onze huidige democratie. 
 
- de Wittensteinsallee gaat over in de Zwarteweg 
- als u Oosterwolde nadert rechtsaf de Kleine Woldweg op 
- eerste weg links de Duinkerkerweg op 
- bij splitsing rechtdoor de Heijmansweg op 
- einde weg rechtsaf de Grote Woldweg op 
- 2e weg links de Winterdijk op 
-  Winterdijk uitrijden dan linksaf de Oostendorperstraatweg op 
-  net voor de begraafplaats, links, kunt u linksaf een smal  
   asfaltwegje in 
- aan het einde ziet u rechts het Wijngoed Morren 
 
U kunt ook de Zwarteweg geheel uitrijden. U komt dan bij de dorpskern van Oosterwolde op 
de Oostendorperstraatweg.  
Juist voorbij de begraafplaats kunt u rechtsaf naar het wijngoed en naar het landgoed mor-
ren. 
 
U kunt hier parkeren en wandelen over historische allee’s naar de villa Morren en naar de 
grafkelder van de familie Raedt en Raedt van Oldenbarnevelt. 
- bij terugkeer gaat u rechtsaf de Oostendorperstraatweg weer op, richting Elburg 
- 1e weg links de Westerweg op 
- aan het einde van de Westerweg rechts de Zuiderzeestraatweg  op 
- 2e weg links de Laanzichtsweg op 
 
Rechts licht het prachtige landgoed Zwaluwenburg. 
 
- 1e weg links de Bovenstraatweg op 
-  u komt dan weer bij het boerderijmuseum uit.  
 


