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Landschapspark Oldrui tenborgh
De middeleeuwse havezate Oldrui tenborgh 

ontwikkelde zich vanaf de tweede hel f t  van de 

18de eeuw tot een ui tgestrekt landgoed van ruim 

8,5 hectare,  waarbi j  ook al  vroeg een park in 

de romantische landschapsst i j l  werd aangelegd. 

Het meest in het oog spr ingende onderdeel van 

het landschapspark is  de ru ïne van Toutenburg. 

Rel icten van de voormal ige en naastgelegen 

havezate Toutenburg werden op deze manier 

onderdeel van Oldrui tenborgh.

In deze ontwikkel ing heeft  de famil ie Sloet een 

belangr i jke rol  gespeeld.  In de 18de eeuw was 

Oldrui tenborgh eigendom van Arent Baron Sloet 

van Tweeni jenhuizen (1722-1786) ,  die door z i jn 

huwel i jk met de steenr i jke Anna Dannenbergh 

(1692-1765) tot  één van de r i jkste inwoners 

van Over i jssel  behoorde.  Dankzi j  het vermogen 

van zi jn vrouw was hi j  in de gelegenheid om 

zi jn bezi t t ingen te moderniseren.  Di t  betrof  de 

havezate Tweeni jenhuis ,  het famil iegoed dat hi j 

tussen 1760 en 1775 l iet  afbreken en herbouwen, 

en de havezate Oldrui tenborgh.  Hi j  s t reefde voor 

Oldrui tenborgh het karakter van landgoed na 

en kocht diverse omliggende gronden en gebouwen 

aan, waaronder de hof van de naburige havezate 

Toutenburg.  In 1786 over leed Arend Sloet en vererfde 

Oldrui tenborgh op zi jn zoon Anthony Baron Sloet van 

Oldrui tenborgh (1769-1853) .  Anthony zette het beleid 

van zi jn vader voort  en kocht de havezaten Benthuis 

en Ni jerwal en het Kasteel  Toutenburg aan, waarvan 

de mater ialen gebruikt  werden voor de verbouw van 

Oldrui tenborgh.  Welke ( tu in)archi tect  de aangekochte 

gronden bi j  de havezate omvormde en ontwierp tot 

een park in de landschapsst i j l ,  met de kenmerkende 

s l ingerpaden, sol i ta i re bomen en glooiende oever-

wal len,  is  onbekend. Wel is  duidel i jk dat deze aan-

leg al  vroeg plaats vond en dat deze wel l icht een 

aansprekend voorbeeld was voor andere eigenaren 

van landgoederen of havezaten in de omgeving.  

Oldrui tenborgh is tot  in het midden van de 20ste 

eeuw in bezi t  gebleven van de famil ie Sloet ,  totdat de 

erven Sloet van Oldrui tenborgh het landgoed in 1947 

verkochten aan de gemeente Vol lenhove,  voor een 

bedrag van f  75.000,- .  De gemeente l iet  het huis res-

taureren en vest igde er het gemeentehuis .  Nadat door 

gemeentel i jke her indel ing in 2001 de funct ie verv iel , 

kreeg Oldrui tenborgh in 2004 een nieuwe funct ie als 

hotel  met een 19de-eeuws landschapspark.

Havezaten in Vol lenhove
In de 13de en 14de eeuw bouwden borgmannen 

in Vol lenhove in de directe omgeving van de 

bisschoppel i jke burcht (het Olde Huys)  hun 

versterkte huizen,  ter  ondersteuning van de 

bisschoppel i jke kastelein .  Deze huizen groeiden 

ui t  tot  havezaten.  Een van de nog bestaande 

havezaten is Oldrui tenborgh,  die vanaf het 

einde van de 18de eeuw een grote t ransformatie 

doormaakte.  Het huis werd verbouwd, gronden 

werden aangekocht en er werd een park in 

landschapsst i j l  aangelegd. 

Oldrui tenborgh werd aan het einde van de 14de 

eeuw gest icht door Egberts Pelgr im van den 

Rutenberghe.  Direct  tegen de stadsgracht,  aan 

de zuidkant van de stad,  l iet  hi j  de borg bouwen. 

Dankzi j  de aanwezigheid van de bisschoppel i jke 

burcht en de vele havezaten had Vol lenhove 

gedurende de ( late)  middeleeuwen tot  een 

groot deel van de 17de eeuw een belangr i jke 

machtsposi t ie binnen de provincie .  Een col lect ie 

waardevol le stadsplattegronden van beroemde 

cartografen is van deze per iode bewaard 

gebleven.

omstreeks 1560

omstreeks 1650

De hierboven getoonde kaart f ragmenten van de 

kaarten van Jacob van Deventer en Joan Blaeu 

geven de s i tuat ie in de 16de en 17de eeuw weer. 

Toutenburg was een groot en omgracht s lot  met 

ui tgestrekte lander i jen.  Oldrui tenborgh is daaren-

tegen nog zeer bescheiden en is op de kaart  van 

Jacob van Deventer zel fs nauwel i jks afgebeeld.  



Ruïne Toutenburg
Het meest opval lende onderdeel van de aanleg 

is de v i jverpart i j  met de ruïne van de toren van 

Toutenburg.  Di t  verval len,  maar behouden on-

derdeel van Toutenburg paste geweldig binnen 

de landschappel i jke aanleg en het romantische 

karakter van het park . 

Al  s inds de aanleg van het landschapspark is  het 

een gel iefde plek.  Schr i jver en pol i t icus Jacob 

van Lennep (1802-1868) bracht in 1823 een 

bezoek aan het park t i jdens z i jn wandel ingen 

door Neder land en omschreef het later in z i jn 

reisvers lag als volgt :

 “ Ik ging in het gras z i t ten tegen een 

 aangenaam overschaduwde heuvel ,  met  

 u i tz icht op een groot water dat om een 

 ei land spoelde. 

 Daarop stond de trotse bouwval van het 

 oude s lot .  Schi t terend dwarrelde de   

 avondsluier over de t innen ervan,  die 

 pracht ig blaakten door die gloed en   

 schemerden in het avondgoud.”

Het spiegel ingseffect  van het water speelde een 

belangr i jke rol  in de aantrekkingskracht van de 

plek.  Di t  water was net als de toren een 

rel ic t  van de havezate Toutenburg en was deels 

vergraven om het een natuur l i jk  ogende vorm 

te geven.  Met de vr i jgekomen grond werden de 

oeverwal len en het ei land matig verhoogd. 

In de Romantiek stond een ruïne symbool voor 

vergankel i jkheid.  De manier waarop de ruïne 

binnen di t  park was opgenomen, geeft  aan dat 

ook hier ruimte werd geboden aan deze symbo-

l iek .  De nabi je omgeving van de waterpart i j  en 

de ruïne bood de ruimte voor rust  en ref lect ie .

Landschapspark Oldrui tenborgh
Oldrui tenborgh werd al  in de late 18de of 
vroege 19de eeuw voorzien van een park 
in de vroege landschapsst i j l .  Het park werd 
rondom het huis aangelegd en zo ontworpen 
dat al le aangekochte elementen een geheel 
werden.  De ruïne van Toutenburg had hier 
natuur l i jk  een belangr i jke rol  in .  Vanaf het 
huis le idt  nog al t i jd de belangr i jkste al lee in 
een rechte l i jn naar het s lot .  Andere bi jzon-
dere elementen naast di t  re l ic t  op het 
ei landje z i jn de laan met zware l inden en 
de heuvel .  Gezamenl i jk geven deze onder-
delen een bi jzonder beeld van de gelaagde 
histor ie van het park .  Zo verwi jst  de eerder 
genoemde laan en de gracht nog naar een 
oude scheiding bi j  de voormal ige stads-
gracht . 

Karakter ist iek voor de landschappel i jke aan-
leg zi jn daarnaast de ui tgestrekte 
s l ingerende paden, die verschi l lende wan-
delroutes onts lui ten.  De paden voeren langs 
het water en verschi l lende opgeworpen 
hoogtes.  Zo werd in het zuidwesten van het 
park een ‘bergje’  aangelegd, waarop een 

theekoepel gesi tueerd was.  Vanaf di t  punt 
had de bezoeker vroeger vr i j  z icht op de 
wi jde omliggende omgeving.  Andere 
bi jzondere bouwwerken waren onder andere 
een tuinmanswoning en een Zwitserse brug. 
Ook deze tuinsieraden werden als belang-
r i jke elementen opgenomen in de wandel ing. 
Het park was verder voorzien van een 
bi jzondere col lect ie beelden en vazen.  Nog 
al t i jd z i jn de marmeren beelden ‘Adam en 
Eva’  op sokkels geplaatst .  Ze markeren het 
begin van de belangr i jke laan in de r icht ing 
van de ruïne van Toutenburg. 

Ook was er ruimte voor nutstuinen,  zoals de 
boomgaard en moestuin met broeivakken en 
kassen.

In 2009-2010 hebben grootschal ige werk-
zaamheden in het park plaatsgevonden, 
waarbi j  aandacht was voor de histor ische 
s i tuat ie .  De romantische sfeer van het 
ver leden is hierdoor weer beleefbaar. 
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