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BUITENPLAATS DEN OLDENHOF. Buitenplaats, gelegen ten zuidoosten van Vollenhove. Het huis met ruim voorplein
dateert uit het begin van de 17e eeuw en is op het einde van de 18e eeuw gewijzigd. Het is gelegen op een
omgracht terrein. De plaats wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van een voor het huis gelegen moestuin,
een terzijde gelegen wandelbos (Engels bosje), door lanen, bosgedeelten, hakhoutpercelen en houtwallen, een in
oorsprong 18e-eeuws toegangshek, door een boerderij gelegen buiten de gracht rond het huis en door in een
weiland staande duivenslag. Den Oldenhof behoort tot de groep van havezathen, die eertijds om Vollenhove gelegen
waren. Het huis kan gerekend worden tot de groep herenhuizen met een enkel of dubbel zadeldak tussen topgevels,
zoals die in grote delen van het land in de 16e en 17e eeuw voorkwam. Aanvankelijk was het een sober huis,
waarvan op het eind van de 18e eeuw door Johan Arend de Vos van Steenwijk de topgevels zijn afgeknot en dat
toen door gedeeltelijke bepleistering een typisch 18e-eeuws karakter kreeg. De symmetrie, die aan de gevels werd
gegeven werd aan de achterzijde benadrukt door de uitbouw van de zaal. Typologisch vertoont het huis
verwantschap met het Huis Den Berg te Dalfsen, dat wel beschouwd wordt als het ideaaltype van een vroeg 18eeeuwse kleine Overijsselse buitenplaats. De aanleg rond het huis is sedert ca. 1800 niet meer veranderd. De formele
structuur zal van voor 1800 of vroeger dateren. In de 19e eeuw heeft een zekere verlandschappelijking van de
aanleg plaatsgevonden. De historische buitenplaats Den Oldenhof heeft de volgende samenstellende onderdelen:1.
HOOFDGEBOUW (Havezathe Den Oldenhof), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer:
401143;2. AANLEG ROND HET HOOFDGEBOUW, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
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monumentnummer: 401144;3. NATUURSTENEN PIEDESTALS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 401145; 4. TOEGANGSBRUG, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 401146;5. SCHUUR, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer:
401147;6. HOENDERHOK, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 401148;7.
BOERDERIJ (Oppen Swolle 5), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 401149;8.
BAKHUISJE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 401151;9. HOUTEN KAPSCHUUR,
zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 401152;10. TOEGANGSHEK, zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 401153;11. DUIVENSLAG, zie voor omschrijving bij
complex-onderdeel met monumentnummer: 401154;Den Oldenhof is een goed voorbeeld van een in oorsprong 17eeeuwse Overijsselse havezathe. Het complex van de historische buitenplaats Den Oldenhof is in cultuurhistorisch
opzicht van algemeen belang vanwege: - de vrijwel vanaf rond 1800 of eerder daterende formele structuur van de
aanleg rond het hoofdgebouw, die niet veranderd is; - de in beperkte mate eenvoudige verlandschappelijking van
bepaalde gedeelten van de aanleg, waardoor deze buitenplaats aan de smaak van de tijd werd aangepast; vanwege de voor een historische buitenplaats specifieke elementen als waterpartijen, lanenstelsel, bossen,
graslanden en bouwland, hakhouten percelen, bijbehorende boerderij en de houten duivenslag; - de architectuur
van het hoofdgebouw, die aansluit bij de voor Overijssel kenmerkende architectuur van de 18e-eeuwse buitenhuizen;
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Monumentnummer*: 401143
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 september 1991

Kadaster deel/nr:

82849/53
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Rijksmonumentomschrijving**
HOOFDGEBOUW. Huis op rechthoekige plattegrond, onderkelderd, van twee verdiepingen, onder kap met zakgoot,
en met twee later afgeknotte topgevels. In oorsprong 17e-eeuws, op het eind van de 18e eeuw gewijzigd. Het huis
met ruim voorplein is gelegen aan de rand van een eiland, dat aan de west- en oostzijde beplant is met linden. De
wit gepleisterde voorgevel is acht vensterassen breed en wordt afgesloten met een eenvoudige kroonlijst. De
vensters op de beide verdiepingen zijn 45-ruits- op de bel-etage, respectievelijk 30-ruitsschuifvensters op de eerste
verdieping. Aan de onderzijde natuurstenen lekdorpels. De vensters zijn voorzien van persiennes. In de as de
dubbele, gepaneelde toegangsdeur, met 15-ruits bovenlicht, tussen houten gebosseerde pilasters en onder
kroonlijst in Lodewijk XVI-stijl waarvoor een stoep, waarbij de laatste restauratie een toegang naar de kelder is
aangebracht. Boven de tweede, vierde en zesde vensteras dakkapellen met kroonlijsten en schaamplanken. Het dak
wordt gedekt met zwarte geglazuurde pannen, zowel aan de voor- en achterzijde. Op de beide daken een viertal
schoorstenen onder tentkappen. De op het noorden gelegen zijgevel, eveneens wit gepleisterd, oorspronkelijk een
puntgevel, maar op het eind van de 18e eeuw afgeknot, bezit een tweetal 6-ruitsschuifvensters en een natuurstenen
kloostervenster. De op het westen gelegen achtergevel is onbepleisterd en telt eveneens zeven vensterassen. Aan
weerszijden van de in het midden geplaatste uitbouw op de beide verdiepingen 6- respectievelijk 4-ruitsschuiframen
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met persiennes. De uitbouw, in oorsprong van rond 1788 en oorspronkelijk afgedekt met een tentdak, maar later
met een verdieping verhoogd, telt drie vensterassen. Op de bel-etage openslaande deuren met een 24-ruitsindeling,
voorzien van ieder een hekwerk en persiennes, waarboven de halfronde bovenlichten met een roede-indeling: op de
eerste verdieping 4-ruitsschuiframen. Boven de kroonlijst met consoles op de tweede, vierde en zesde vensteras zijn
eveneens dakkapellen geplaatst. De op het zuiden gelegen zijgevel, ongepleisterd, met een oorspronkelijk 24ruitsschuifraam en onder meer een tweetal gereconstrueerde kloostervensters, aan de onderzijde voorzien van
luiken.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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Monumentnummer*: 401144
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 september 1991
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Rijksmonumentomschrijving**
AANLEG ROND HET HOOFDGEBOUW. De aanleg rond Den Oldenhof zal gezien zijn formele structuur dateren van
rond 1800 of vroeger. In de loop van de 19e eeuw zijn binnen het formele patroon enige elementen in
landschapsstijl ontstaan, zoals de aanleg van slingerlanen, van het Engelse bosje en het patroon van paden in de
moestuin en boomgaard. Aanvankelijk was een groot deel beplant met hakhout, waarvan de oppervlakte sedert het
midden van de 19e eeuw is afgenomen. De aanleg wordt gevormd door het voorplein, de daarvoor liggende
moestuin en aangrenzende boomgaard. Ten noorden van het voorplein en de moestuin ligt het engelse bosje. Het
formele middengedeelte van de aanleg wordt omgeven door grachten, waarlangs eikenlanen. Daarbuiten liggen aan
de westzijde verder nog twee eikenlanen en er loopt een laan naar het zuiden toe, eveneens beplant met eik, die
leidt naar de oude provinciale weg, In de zuidoost-hoek is hakhout aangeplant, waartussen 19e-eeuwse
slingerlaantjes. Aan de oostzijde van de buitenplaats bevinden zich houtwallen, evenals ten westen van de Melkallee
en langs de oude provinciale weg. Verder bevinden zich ten oosten van de moestuin en boomgaard opgaande
bossen, evenals in het zuidwestelijk deel, waarin slingerpaden. Het noordwestelijk deel, tussen Halleweg en Lange
Pad wordt in beslag genomen door een perceel grasland. Het voorplein is aan de west- en oostzijde beplant met
leilinden, aan de zuidzijde met enkele beuken. De moestuin en aangrenzende boomgaard zijn verdeeld door
slingerende paadjes, begeleid door buxushaagjes. Het noordelijk deel is in gebruik als sier- en moestuin. Het overige
deel wordt gevormd door een boomgaard. Het Engelse bosje, een driehoekig stuk grond beslaand, ten noorden van
het voorplein en de moestuin, is in oorsprong ingericht in landschapsstijl met slingerpaadjes en zich kronkelende
waterlopen. Dit deel was beplant met voornamelijk solitair geplaatste bomen en met sierheesters. De laan tussen
het in oorsprong 18e-eeuwse ijzeren hek langs de oude provinciale weg en de Halleweg bestaat in het zuidelijk
gedeelte uit twee rijen beuk, terwijl even ten zuiden van waar het huis is gelegen de laanbeplanting overgaat in vier
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rijen eiken, onderbroken ter hoogte van het huis, om dan in noordelijke richting voort te gaan met een rij aan de
oostzijde (daar aan de westzijde de boerderij gelegen is). Het Lange Pad is ook een eikenlaan.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Monumentnummer*: 401145
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 september 1991
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Rijksmonumentomschrijving**
NATUURSTENEN PIEDESTALS. Op het voorplein een zestal, 18e-eeuwse geornamenteerde natuurstenen piedestals.
Op een der piedestals een natuurstenen leeuw, houdend een wapenschild met het wapen van de stad Vollenhove.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 401146
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 september 1991
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Rijksmonumentomschrijving**
TOEGANGSBRUG. Tussen het voorplein en de omgrachte moestuin en boomgaard is op de recent vernieuwde
toegangsbrug een houten hekwerk met dubbele in chinoiserie-vormen uitgevoerde draaihekken geplaatst, in
oorsprong 19e-eeuws en in 1946 gecopieerd. De brug bezit verder 19e-eeuwse gietijzeren balusters, waartussen
een dubbele leuning.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 401147
Status:

rijksmonument
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Rijksmonumentomschrijving**
SCHUUR. In de moestuin een 19e-eeuwse (maar mogelijk volgens een aan de achterzijde ingekrast jaartal uit 1905
daterend) bakstenen schuurtje op rechthoekige plattegrond, onder met rode pannen gedekt zadeldak (bij
restauratie in 1980 aangebracht ter vervanging van de oorspronkelijk rieten kap). De voorgevel met dubbele houten
toegangsdeuren en een drietal gietijzeren, getoogde roeden-raampjes. De overige gevels zijn blind. Aan voor- en
achterzijde wit geschilderde houten windveren; op de top eenvoudige houten pijlvormige makelaars.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnummer*: 401148
Status:
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Rijksmonumentomschrijving**
HOENDERHOK. In de moestuin een vermoedelijk uit het begin van de 20e eeuw daterend nachtverblijf voor
hoenders. Achthoekig, met verticale houten delen, messing en groef, onder rieten kap.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 401149
Status:

rijksmonument
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Rijksmonumentomschrijving**
BOERDERIJ. Op L-vormige plattegrond, met aangebouwde schuur, gedekt door een met zwarte pannen belegde kap.
De voorgevel van het woongedeelte is drie vensterassen breed. De vensters met 19e-eeuwse 12-ruitsschuifvensters
en natuurstenen waterdorpels. In de zijgevel van het woongedeelte ingemetseld een steen met opschrift: Jan Arend
Godard de Vos van Steenwijk heeft den eersten steen gelegd den 6. Sept. 1788. Aangebouwd bedrijfsgedeelte, stal,
met enkelvoudige toegang en twee 19e-eeuwse 12-ruitsschuiframen met natuurstenen waterdorpels. Getoogde
dubbele toegang tot de deel, met natuurstenen blokken, zoals ook aan de andere zijde van het bedrijfsgedeelte.
Rond de boerderij loopt een bestrating met flinten.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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Monumentnummer*: 401151
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Rijksmonumentomschrijving**
BAKHUISJE. Bakstenen 19e-eeuws met pannen gedekt bakhuisje, gelegen achter de boerderij. Het bezit een 4ruitsvenster en in het inwendige een schouw.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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Monumentnummer*: 401152
Status:

rijksmonument
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Rijksmonumentomschrijving**
HOUTEN KAPSCHUUR. Terzijde van de boerderij staat een open houten 19e-eeuwse kapschuur, riet gedekt en met
een sporenkap ter lengte van vier vakken. Het derde gebint heeft naast de beide korbelen een tweetal
gordingschoren.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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Monumentnummer*: 401153
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 september 1991
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Grondperceel
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Rijksmonumentomschrijving**
TOEGANGSHEK. Wordt gevormd door vier bakstenen pilaren op een natuurstenen voet en afgedekt met
natuurstenen dekplaten. De middelste pilaren zijn hoger dan de buitenste en worden bekroond door de 18e-eeuwse
natuurstenen ornamenten, acanthus mollis. Tussen de pijlers smeedijzeren hekwerken van vermoedelijk rond de
eeuwwisseling.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 401154
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 september 1991
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Grondperceel
406

Rijksmonumentomschrijving**
DUIVENSLAG. Geplaatst op vier houten staanders. Aan de buitenzijde groen geschilderde betimmering met verticale
delen. Het bouwwerk wordt gedekt met een met rode pannen bedekt schilddak, waarop een klein wit geschilderd
torentje is geplaatst met daarin de aanvlieggaten. In oorsprong vermoedelijk 19e-eeuws.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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