
cultuurhistorische quickscan MAB Nijmegen 2013 en inventarisatie Oversticht 

Lijst cultuurhistorisch waardevolle objecten en met attentiewaarde Herfte:  

 Gooseveldweg 8-8a 
 Herfterlaan bij 5 
 Herfterlaan 6-8-10 
 Herfterlaan 30 
 Herfterlaan bij 31-33 
 Herfterlaan 60 
 Herfterlaan 65 
 Herfterlaan 77 
 Herfterlaan 79 
 Kiekeboslaantje 8 
 Kiekeboslaantje 14 
 Kiekeboslaantje 16 
 Kuyerhuislaan 1-1a 
 Kuyerhuislaan 5 
 Kuyerhuislaan 8 
 Kuyerhuislaan 9 
 Kuyerhuislaan 10a 
 Kuyerhuislaan 11 
 Kuyerhuislaan 14 
 Kuyerhuislaan 19   
 Kuyerhuislaan 22-24-26 
 Kuyerhuislaan 29   
 Kuyerhuislaan 33-33a 
 Kuyerhuislaan bij 33 
 Kuyerhuislaan 35   
 Kuyerhuislaan 37   
 Kuyerhuislaan bij 50 
 Kuyerhuislaan kazemat.  
 Maatgravenweg/Hooiweg z.n. 
 Roodhuizerpad 1    
 Sorghvlietweg 6-8 

 
 



 
 
Lijst met Rijks- en gemeentelijke monumenten 
 

 Gooseveldweg 21 (boerderij = GM  ZLG00314) 
 Kuyerhuislaan 4 (Huize Landwijk = RM  41914) 
 Kuyerhuislaan 6 (Huize Landwijk = RM  41914) 
 Kuyerhuislaan 16 (Israëlitische begraafplaats = RM  41895) 

  



 
 
 

 

 
 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Gooseveldweg 8  

8024PG Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Boerderijcomplex waarvan de oudste bebouwing uit omstreeks 1900 dateert. Het door landbouwgronden omgeven complex vormt een vanaf de 

Gooseveldweg in het zicht vallend markant historisch erf met diverse bouwdelen, waaronder een T-vormige boerderij met afgewolfde zadeldaken (latere 

aanbouwen zonder cultuurhistorische waarden), een vrijstaande schuur met een afgewolfd zadeldak, een hooiberg en enkele kleinere schuren. In de loop 

van de tijd onderging de boerderij een aantal wijzigingen. De jongere erfbebouwing heeft geen bijzondere waarde.  

  



 

 

Gemeentelijk monument Gooseveldweg 21  



 
 
 
Cultuurhistorisch waardevol object 

Adres: Herfterlaan bij 5  

 

Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Het bijbehorende pand is vervangen door nieuwbouw, maar de oude hekposten van De Belten bleven behouden. Het gaat om twee posten uit circa 1905, in 

oranje verblendsteen en met een dekplaat. Bij de toegang tot het terrein nemen ze een markante en in het oog vallende positie in. 

 

 

 

  



 

 

 
Cultuurhistorisch waardevol pand  

Adres: 

Herfterlaan 6  

8024PJ Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

 
met: Attentiewaarde 
Karakterisering 
Ensemble van drie uit het interbellum daterende woonhuizen, die zijn opgezet als een landhuisje, elk met een op zichzelf staande vormgeving. Invloed van de 
zakelijke bouwtrant, maar ook van de late Amsterdamse School. De woningen hebben één bouwlaag en markante expressieve kappen, in de vorm van 
zadeldaken (8 en 10) en een mansardedak (6). In de loop van de tijd ondergingen ze een aantal (detail)wijzigingen, maar in de hoofdvorm zijn ze vrij goed 
behouden gebleven. Enige beeld- en ensemblewaarde.  
  



Cultuurhistorisch waardevol pand 
 

Adres: 

Herfterlaan 30  

8026RB Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de verhoogde ligging op de zandrug in het besloten landschap van Herfte. Het (oude) erfensemble is kleinschalig van opzet. 

Erfensemble en erfstructuur Waardevol is de streekeigenheid van het erf door de eenvoud van de inrichting, de transparantie van het erf, het agrarische 

karakter, het ensemble van boerderij met kleine schuur en hooiberg, en het streekeigen plantmateriaal. Het kleine nutstuintje draagt bij aan het streekeigen 

karakter. Het erf van de tweede bedrijfswoning heeft een meer eigentijds assortiment aan beplanting, maar verstoort de kenmerken niet. Gebouwen 

Waardevol is het ensemble van boerderij met schuur en hooiberg. Waardevol als afzonderlijk volume zijn de hooiberg en de boerderij, met als waardevolle 

elementen de karakteristiek ingedeelde voor- en achtergevel en het vrijwel gesloten dakvlak. Waardevol als volume s zijn de twee hooibergen op het jonge 

erf nabij de kuilvoerplaten. 

  





 

 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Herfterlaan 31  

8026RC Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

De hekposten (rechtsvoor op de foto) markeren de toegang tot het terrein van de adressen Herfterlaan 31 en 33. In dit gebied (Herfte) dat tot 1967 deel 

uitmaakte van de gemeente Zwollerkerspel, werden in de loop van de tijd verschillende buitens gebouwd. Mogelijk gaat het hier om toegangsposten die 

oorspronkelijk deel uitmaakten van het niet ver hiervandaan gelegen goed Helmhorst. Een andere mogelijkheid is dat het om de toegang van een verdwenen 

landhuis gaat. De posten hebben een midden 19de-eeuwse en mogelijk zelfs oudere oorsprong.  

  



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Herfterlaan 60  

8026RB Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging van het agrarische erf in het kleinschalige landschap van Herfte, de ligging aan de laan. Erfensemble en erfstructuur 

Waardevol is de eenvoud van het ensemble en de inrichting van het achtererf, de weide aan de zijde en de omhaagde nutstuin aan de zijde. Waardevol zijn 

de knotlindes voor de gevel, de waaltjes op het achtererf. De beslotenheid doet afbreuk aan de kwaliteit van het ensemble. De solitairen in de weide geven 

een parkachtige sfeer. Het agrarische karakter gaat hierdoor verloren. Gebouwen Het hoofdvolume en het bijgebouw zijn waardevol als ensemble en als 

afzonderlijke elementen. Waardevolle elementen zijn beide volumes en de vrijwel gesloten dakvlakken. Andere waardevolle elementen het karakteristieke 

materiaalgebruik, metselverband, en de gevelindeling van beide achtergevels. 

  





 

 

 

 



 
 

 

  



 

 
 
Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres:  

Herfterlaan 65  

8026RD Zwolle:   

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Archief- en literatuuronderzoek leverde vooralsnog geen nadere informatie op over dit markant bij een spoorwegovergang gelegen pand. Mogelijk heeft het 

deel uitgemaakt van de bebouwing van het landgoed Valkenberg dat al wordt genoemd in 1841-1842. In zijn opzet en vormgeving wijst dit houten woonhuis 

op een laat 19de- vroeg 20ste-eeuwse oorsprong. Het pand heeft een samengestelde plattegrond en is deels één- deels tweelaags, met zadeldaken. 

Eenvoudig sierspant. In de late 20ste eeuw onderging het pand enige ingrijpende wijzigingen die onder meer tot een aanzienlijke vergroting van de 

bestaande bouwmassa hebben geleid. Zie voor nadere informatie Zwolle Monumentenmagazine 2018, Europese Naam en Faam in Zwolle, M. van Damme. 



  



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Herfterlaan 77  

8026RE Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging van het agrarische erf in het kleinschalige landschap van Herfte. Waardevol is het zandpad aan de overzijde van de weg 

en de groep met eiken aan de weg. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is het hoofdvolume met de bijgebouwen. Waardevol is de eenvoud van het erf, de 

transparantie van de voorzijde. De coniferen zijn fors en doen afbreuk aan de waarde van het ensemble. Waardevol zijn de eiken bij de toegang. Waardevol 

is het zandpad aan de overzijde van de weg. Gebouwen Waardevol zijn het hoofdgebouw en de bijgebouwen als ensemble. Waardevolle elementen zijn het 

materiaalgebruik, de indeling van de voorgevel en het dak van de boerderij. Waardevol zijn de stenen schuur en hooiberg als afzonderlijk element en ook zijn 

waardevol de gevels, de daken en het materiaalgebruik van deze bijgebouwen. 

  



 



 

 

  



 

  



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Herfterlaan 77  

8026RE Zwolle   

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging van het agrarische erf in het kleinschalige landschap van Herfte. Waardevol is het zandpad aan de overzijde van de weg 

en de groep met eiken aan de weg. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is het hoofdvolume met de bijgebouwen. Waardevol is de eenvoud van het erf, de 

transparantie van de voorzijde. De coniferen zijn fors en doen afbreuk aan de waarde van het ensemble. Waardevol zijn de eiken bij de toegang. Waardevol 

is het zandpad aan de overzijde van de weg. Gebouwen Waardevol zijn het hoofdgebouw en de bijgebouwen als ensemble. Waardevolle elementen zijn het 

materiaalgebruik, de indeling van de voorgevel en het dak van de boerderij. Waardevol zijn de stenen schuur en hooiberg als afzonderlijk element en ook zijn 

waardevol de gevels, de daken en het materiaalgebruik van deze bijgebouwen. 

  



 

  



 

  



 

  



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Herfterlaan 79  

8026RE Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging van het erf in het kleinschalig landschap van Herfte. Waardevol is het zicht op het omringende open weidelandschap. 

Erfensemble en erfstructuur Waardevol zijn het hoofdvolume en de bijgebouwen als ensemble. Door de parkachtige besloten aanleg is het agrarische en 

streekeigen karakter verloren gegaan. De fruitgaard sluit wel aan bij het agrarische karakter. Enkele beuken zijn beeldbepalend, maar staan niet voldoende 

vrij om uit te groeien. Gebouwen De gebouwen zijn ook waardevol als afzonderlijk element. Van belang zijn de volumes van het hoofdgebouw en de 

bijgebouwen, de materialisering en indeling van de gevels. Ook de gesloten dakvlakken van het bijgebouw parallel aan het hoofdgebouw en de 

achtergelegen schuur zijn waardevol. 

 

 

 

  



 





 

  



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Kiekeboslaantje 8  

8024PN Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap De ligging van dit kleinschalige agrarische erf in Veldhoek, een omgeving van villa’s met tuinaanleg, is zeer waardevol. De zandweg is waardevol 

als element. Erfensemble en erfstructuur De eenvoudige inrichting, de indeling in een voor- en achtererf, de transparantie van het erf, de halverharding is 

streekeigen en daarmee waardevol. De verzorgdheid en gaafheid draagt zeer bij aan deze waarde. De huidige beplanting past bij het tijdsbeeld van de 

jaren’60 (wijziging boerderij). Waardevol zijn de knotlindes op de hoek van de boerderij. Gebouwen Het hoofdvolume, de twee schuren en het bakhuis zijn 

waardevol als ensemble en als afzonderlijke elementen. Waardevol zijn verder het volume het karakteristieke materiaalgebruik van de drie gebouwen, de 

gevels van de bijgebouwen, de achtergevel van het hoofdvolume en de nagenoeg gesloten dakvlakken. De grote schuur aan de zijde (deels afgebroken) van 

het erf doet afbreuk aan het erfensemble. 

 

  



 



 

  



 



 

 

 
Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Kiekeboslaantje 14  

8024PN Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

In Herfte gelegen klein hallehuisboerderijtje uit omstreeks 1900. Het van een afgewolfd zadeldak voorziene pand maakt deel uit van de verspreide bebouwing 

langs het evenwijdig aan de Kuyerhuislaan gelegen Kiekeboslaantje. Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag. Er vonden enkele wijzigingen plaats en de 

gevels zijn later wit overgeverfd. Beeld- en ensemblewaarde.  

  



 
 
Cultuurhistorisch waardevol pand 
 

Adres: 

Kiekeboslaantje 16  

8024PN Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 

Zeer hoge waarde 

 

Karakterisering 

Op de hoek van het Kiekeboslaantje en de Gooseveldweg gelegen villaatje uit circa 1900, uitgevoerd in een historiserende trant. Eénlaags opzet met 

dakhuis, zadeldaken en vensters met luiken. Samengestelde plattegrond. Bijbehorend smeedijzeren toegangshek. Markante en in het oog vallende 

hoekligging in een bijbehorende tuin. Van architectuurhistorisch belang en met belangrijke beeldwaarde.  

  



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Markant bij een bocht in de Kuyerhuislaan gelegen hallehuisboerderij met bijbehorende schuur, beide bouwdelen onder een afgewolfd zadeldak en met een 

rechthoekige plattegrond. Tussenliggend verbindingslid. Dit complex dateert uit 1933 en is redelijk gaaf bewaard gebleven. Karakteristiek voorbeeld van 

boerderijbouw uit het interbellum. Waardevol historisch ensemble, dat van architectuurhistorische betekenis is.  

 

Adres: 

Kuyerhuislaan 1  

8025AT Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

  



Rijksmonument  

Kuyerhuislaan 4  

Omschrijving 

Landwijk. Buitenhuis op rechthoekige grondslag onder schilddak met hoekschoorstenen. De vijf traveeën brede lijstgevel op plint aan de voorzijde wordt door 
lisenen afgesloten, de risaliet van de middentravee steekt boven de lijst uit en wordt bekroond door een klokgevel met natuurstenen rococo-ornament. De 
achterzijde, waartegen een later bedrijfsgedeelte aansluit, heeft een dergelijke topgevel. Hek met hekpijlers, door bolvormige ornamenten bekroond. XVIII B. 

 

  



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

met: 

Zeer hoge waarde 

 

Karakterisering 

Ruim opgezette villa uit circa 1850, te Herfte schuin tegenover de Israëlitische begraafplaats gelegen. Het pand is uitgevoerd in een bescheiden eclectische 

trant. Samengestelde plattegrond, twee bouwlagen, afgeplatte schilddaken. De gevels zijn op de hoeken geleed met eenvoudige lisenen. In de loop van de 

tijd vonden diverse (historische) verbouwingen plaats. Koetshuis uit omstreeks 1890. Van belangrijke architectuurhistorische waarde. Hoge beeld- en 

ensemblewaarde, zeker ook vanwege het historisch-ruimtelijke beeld van het betreffende deel van de Kuyerhuislaan.  

 

Adres: 

Kuyerhuislaan 5  

8024PC Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

  



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

met: 

Zeer hoge waarde 

 

Karakterisering 

In Herfte gelegen en ruim opgezette villa uit 1930, uitgevoerd in een zakelijke trant, mogelijk naar een ontwerp van P.A. Lankhorst. Het pand heeft een 

expressieve en met rode pannen gedekte kap met wolfeinden. Samengestelde plattegrond, één bouwlaag, bakstenen gevels en hoge schoorsteen. Zowel 

vanaf de Kuyerhuislaan als het Kiekeboslaantje neemlt dit in een ruime tuin gelegen object een in het oog vallende positie in, met hoge beeldwaarde. Tevens 

van architectuurhistorisch belang.  

 

Adres: 

Kuyerhuislaan 9  

8024PC Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

  



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Kuyerhuislaan 14 T1 

8024PD Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Trafohuisje dat zich te Herfte vlakbij de Israëlitische begraafplaats bevindt, schuin tegenover de Gooseveldweg. Het object dateert uit omstreeks 1935, en 

bestaat uit een éénlaags huisje met een rechthoekige plattegrond en een schilddak dat met losanges is gedekt. Dit laatste is voor een dergelijk huisje tamelijk 

uitzonderlijk. Gaaf bewaard gebleven karakter. Van architectuurhistorische en beeldbepalende waarde. Als onderdeel van een strook met historische 

bebouwing is er bovendien sprake van ensemblewaarde.  

 

  



 

 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Kuyerhuislaan 11  

8024PC Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 

Zeer hoge waarde 

 

Karakterisering 

Het Huis Kiekebelt te Herfte dateert uit 1926 en vormt een markant vormgegeven ruim landhuis in cottage-trant. In het verleden maakte het terrein deel uit 

van het landgoed De Helmhorst. Karakteristieke opzet met een rietgedekt schilddak met afsteken. Samengestelde plattegrond, één bouwlaag, met een in de 

kap opgenomen bovenverdieping. Gaaf bewaard gebleven karakter. Bijbehorende toegangsposten. Van architectuur- en cultuurhistorische waarde. Hoge 

beeldwaarde.  

  



 Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Kuyerhuislaan 14  

8024PD Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Hallehuisboerderijtje uit omstreeks 1850, gelegen naast de Israëlitische begraafplaats en met aan de rechterzijde een historisch trafohuisje (Kuyerhuislaan 

14T). Het boerderijtje heeft een deels rietgedekte kap. Rechthoekige plattegrond, één bouwlaag, in baksteen opgetrokken maar deels beraapt. Enkele latere 

vernieuwingen, maar het authentieke karakter bleef goed herkenbaar. Belangrijke beeld- en ensemblewaarde.  

 

 

  



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Markant op de hoek van het Roodhuizerpad gelegen T-boerderij uit het midden van de 19de eeuw, met bijbehorende vrijstaande schuur. Recent gerenoveerd 

en deels vernieuwd. De boerderij heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en pannengedekte daken. Op het voorhuis een schilddak, verder een 

afgewolfd zadeldak. Rechthoekige schuur met een afgewolfd zadeldak met rietdekking. Door zijn locatie vertegenwoordigt het complex belangrijke 

beeldwaarde.  

 

Adres: 

Kuyerhuislaan 19  

8024PC Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

  



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Kuyerhuislaan 26  

8024PD Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 

Zeer hoge waarde 

Karakterisering 

De Kuyerhuislaan in Berkum-Veldhoek heette vroeger de Watersteeg, tot 1967 deel uitmakende van het Zwollerkerspel. De hier nog steeds landelijk gelegen 

villa Huize De Helmhorst dateert uit de vroege 20ste eeuw en is gebouwd i.o.v. mr. M.J. Zebinden-Baggerman. In 1929 verkocht aan J.C. Berk uit Kampen, 

directeur van de B.K.-fabriek, die het pand liet verbouwen. Later eigendom van de familie Sollewijn Gelpke die het huis rond 1980 liet vergroten. Tweelaags 

opzet met roodgedekte schilddaken. Bijbehorend boerderijcomplex uit circa 1935. De boerderij is opgezet volgens het T-type, met één bouwlaag, een 

schilddak (voorhuis) en een afgewolfd zadeldak (deel).Gaaf bewaard gebleven ensemble dat van architectuur- en cultuurhistorisch belang is, als een 

belangrijke verwijzing naar de oude landgoedcultuur in het Zwolse buitengebied. 

  



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

met: 

Hoge waarde 

Karakterisering 

Aan een aftakking van de Kuyerhuislaan gelegen hallehuisboerderijtje uit circa 1870, met een afgewolfd zadeldak en vensters met luiken en veelruits ramen. 

Rechthoekige plattegrond en één bouwlaag. Enige vernieuwingen. Het erf neemt een markante positie in, binnen het hoevenlandschap direct ten zuiden van 

de bebouwde kom van Berkum. Belangrijke beeld- en ensemblewaarde, zeker ook in combinatie met de nabijgelegen boerderijen.  

 

Adres: 

Kuyerhuislaan 33  

8024PC Zwolle 

BAG-ID verblijfsobject: 0193010000047216 

X-coördinaat:  

Y-coördinaat:   

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 



 

  



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Kuyerhuislaan 35  

8024PC Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Het erf is zeer waardevol als ‘agrarisch’ erf in de stadsrand van Zwolle. Waardevol is het reliëfrijke, kleinschalige landschap, de verhoogde ligging 

van het erf aan de Nieuwe Vecht. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is het ensemble van hoofdgebouw met bijgebouwen. Waardevol is de eenvoud van 

de inrichting met grote grasvlakken aan de zijde, een kleine fruitgaarde. De siertuin is relatief bescheiden en ligt voor de voorgevel van de boerderij. 

Waardevol is de beplanting van losse bomen op het erf en de haag langs de toerit. Deze aanplant versterkt de kleinschaligheid van het landschap. Het erf is 

niet goed genoeg zichtbaar om de waarde van de bomen op zich te bepalen. Door een aanplant aan alle zijden is de structuur van een voor- en achtererf 

minder herkenbaar. Het agrarische, streekeigen karakter is hierdoor gedeeltelijk verloren gegaan. De beplanting bestaat wel uit streekeigen soorten. 

Gebouwen Het hoofdgebouw, de kapschuren en de hooiberg vormen een waardevol ensemble. Het hoofdgebouw is waardevol als afzonderlijk volume. 

Waardevolle element is de achtergevel. 

  



 



 

  



 

  



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Kuyerhuislaan 37  

8024PC Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Het erf is zeer waardevol als agrarisch erf in de stadsrand van Zwolle. Waardevol is het reliëfrijke, kleinschalige landschap. Erfensemble en 

erfstructuur Waardevol is het agrarisch karakter, de eenvoud van de erfinrichting, de transparantie van het achtererf, de heldere structuur in voor- en achter: 

het erf is streekeigen. Het erf heeft een hoge ensemblewaarde. Waardevol zijn de eiken aan de zijde van het erf en de knotlinde voor de gevel. Gebouwen 

Waardevol is het ensemble van hoofdgebouw met schuur. Het hoofdgebouw en de schuur zijn waardevol als afzonderlijk volume. De achtergevel en het 

vrijwel gesloten dakvlak van het hoofdgebouw en het vrijwel gesloten dakvlak van de schuur, en de materialisering van beide volumes vormen waardevolle 

elementen. 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

  



 
Cultuurhistorisch waardevol object 

Adres: 

Kuyerhuislaan 50  

8024PE Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Waar de Kuyerhuislaan aansluit op de Tussen de Verlaten bleef op het terrein van Kuyerhuislaan 50 dit gietijzeren tekstbord bewaard, dat vermoedelijk uit 

omstreeks 1875 dateert en deel uitmaakte van het terrein van de verdwenen boerderij Catharina Hove of Catharinahoeve (hier nu een laat 20ste-eeuwse 

villa). Mogelijk gegoten door de bekende Zwolse ijzergieterij van Wispelweij. De tekst op het bord maant de passant om het terrein niet te betreden. Van 

cultuurhistorisch belang.  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres: 
Kuyerhuislaan ongenummerd (noordelijk van nr 8)  
8024PE Zwolle 
Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 
Hoge waarde 
 

 
  



 

Adres: 
Maatgravenweg.Hooiweg 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

  



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Roodhuizerpad 1  

8024PL Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Het erf is zeer waardevol als agrarisch erf in de stadsrand van Zwolle. Waardevol is het reliëfrijke, kleinschalige landschap. Waardevol zijn de 

monumentale laanbomen en de monumentale bomen op het erf. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is het agrarisch karakter, de eenvoud van de 

erfinrichting, de transparantie, de heldere structuur in voor- en achter: het erf is streekeigen. Het erf heeft een hoge ensemblewaarde. Waardevol zijn de vele 

solitaire, beeldbepalende, bomen op het erf, de beukenhaag en de knotlinde op het voorerf. Gebouwen Waardevol als ensemble zijn de oudere volumes van 

het hoofdgebouw, de herenkamer en de hooiberg. De gebouwen zijn ook als afzonderlijk element waardevol. Eveneens waardevol zijn het materiaalgebruik, 

de gevelindeling, in specifiek de architectonische detaillering van de herenkamer en de vrijwel gesloten dakvlakken van het hoofdgebouw. 

  



 



  



  



Valkenbergweg 2 rijksmonument 

19e eeuwse (XIXc-d) BOERDERIJCOMPLEX, bestaande uit hoofdgebouw, waarvan het dwarsgeplaatste woonhuis jaartalankers 1878 draagt en het 
bedrijfsgedeelte jaartalankers 1873; oudershuis met bedrijfsgedeelte; en grote schuur. Het hoofdgebouw wordt gedekt door een rieten schilddak met 2 
schoorstenen met borden (woonhuis) en een wolfdak met uilebord en schoorsteen met bord (bedrijfsgedeelte met middenlangsdeel). Het woonhuis is 
uitgerust met 4 licht getoogde 12-ruitsschuifvensters met luiken; onder- en bovendeur met bovenlicht; 2 liggende zoldervensters; 1,5 steens strekken boven 
de vensters; staafankers; vierruiters in de zijgevels; ca. 40 cm. hoge spatrand. Het bedrijfsgedeelte is uitgerust met stalvensters in de zijgevels; in de 
achtergevel twee mestdeuren, twee vensters met gietijzeren rondboogjes met vorktraceringen; boven alle 0,5 steens rollagen; 1 steens rollagen boven de 
lichtgetoogde baanderdeuren, de steunberen aan de linkerzijgevel zijn van jongere datum. Het oudershuis wordt gedekt door een rieten wolfdak met 
windveren langs de geveltop; is uitgerust met 1 lichtgetoogd 12 ruitsschuifvenster waarboven 1 steens strekken; strokendeuren; stalvensters met gietijzeren 
rondboogjes met vorktracering (boven alle 0,5 steens rollaagjes) met kleinere baanderdeur; waarboven 1 steens strekken; staafankers. De bijhorende grote 
schuur wordt gedekt door een rieten wolfdak en heeft een grotendeels met hout beschoten voor- en achtergevel; inrijdeuren; staldeuren en stalvensters. 

  



 



 

 

 

 
 

  



 
 

 
 
 
Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Sorghvlietweg 6  

8026RJ Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 

Hoge waarde 

Karakterisering 

Boerderijcomplex uit omstreeks 1905. De boerderij is gelegen tegen de achtergrond van de bosrijke omgeving van Herfte. Opgezet volgens het T-huistype, 

met een voorhuis met een pannengedekt schilddak, één bouwlaag en onder segmentbogen gevatte vensters. De bogen zijn in kleurige verblendsteen 

gemetseld. Gaaf bewaard gebleven karakter. Combinatie met enkele leilinden en een forse solitair. Architectuurhistorisch van belang en met beeldwaarde. 

De jongere erfbebouwing heeft geen bijzondere waarde.  

 



Wijthmen en Zalne 
 

Buitengebied Wijthem/Zalné 
 

 Eierweg 5 
 Erfgenamenweg 10 
 Erfgenamenweg 12 
 Erfgenamenweg 16 
 Erfgenamenweg 20 
 Erfgenamenweg 27 
 Heinoseweg 3 
 Heinoseweg 5 
 Heinoseweg 6 
 Heinoseweg 8 
 Heinoseweg 18,20, 22 
 Heinoseweg 34 
 Heinoseweg 36 
 Heinoseweg 59-61 
 Kroesenallee 27 
 Oude Dalfserweg 1 
 Oude Dalfserweg 7 
 Oude Twentseweg 4 
 Oude Wijthemerweg 3 
 Oude Wijthemerweg 4 
 Oude Wijthemerweg 5 
 Valkenbergweg 20-22 
 Valkenbergweg 24 
 Valkenbergweg 26-28 

 

Lijst met Rijks- en gemeentelijke monumenten 
 

 Heinoseweg 9 (Boschwijk koetshuis = RM  528230) 
 Heinoseweg 11 (Boschwijk tuin- en parkaanleg = RM  528225) 



 Heinoseweg 11 (Boschwijk prieel = RM  528226) 
 Heinoseweg 11 (Boschwijk hek hoofdentree = RM  528227) 
 Heinoseweg 11 (Boschwijk hek rechtertoegang = RM  528228) 
 Heinoseweg 11 (Boschwijk leeuwen = RM  528229) 
 Heinoseweg 11 (Boschwijk hek koetshuis = RM  528231) 
 Heinoseweg 11 (Boschwijk moestuinmuur = RM  528232) 
 Heinoseweg 11 (Boschwijk koude bakken = RM  528233) 
 Heinoseweg 11 (Boschwijk hoofdgebouw = RM  528224) 
 Heinoseweg 18 (Soeslo parkaanleg = RM  527187)  
 Heinoseweg 18 (Soeslo hoofdhuis = RM  527188) 
 Heinoseweg 20 (Soeslo koetshuis/dienstwoning = RM  527189) 
 Heinoseweg 22 (Soeslo hooiberg I = RM  527191) 
 Heinoseweg 22 (Soeslo hooiberg II = RM  527192)  
 Heinoseweg 22 (Soeslo tuinmuur en schuurtje = RM  527193) 
 Heinoseweg 22 (Soeslo tuinmuur II = RM  527194) 
 Heinoseweg 22 (Soeslo kweekbak = RM  527195) 
 Heinoseweg 22 (Soeslo boerderij = RM  527190) 
 Heinoseweg 32 (café De Mol = RM  41913) 
 Kroesenallee 18-20 (buitenplaats De Horte = RM  530069) 
 Valkenbergweg 2 (boerderij = RM  41905)  

 

   



 
 
 
Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Eierweg 5  

8026PV Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied  

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de verhoogde ligging in het open weidelandschap (vermoedelijk oude plek). Erfensemble en erfstructuur Waardevol is de eenvoud 

van het erf, het ensemble van hoofdgebouw met bijgebouwen. Waardevol zijn de solitairen op het voor- en achtererf. De nieuwe woning naast de boerderij 

doet afbreuk aan het ensemble. Gebouwen Waardevol is het volume van het hoofdgebouw met gesloten dakvlakken. Het volume en het gesloten dakvlak 

van de schuur zijn eveneens waardevol. 

 

 



 



 

   



 

   



   



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Erfgenamenweg 10  

8026PR Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Hallehuisboerderijtje uit circa 1905, met een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een afgewolfd zadeldak met pannendekking. Symmetrische 

voorgevelindeling, met vensters met segmentbogen in verblendsteen. Decoratief betegelde boogtrommels. Het pand heeft een gaaf bewaard gebleven 

karakter. Onderdeel van de verspreide agrarische bebouwing in het buitengebied van Wijthmen. Van architectuurhistorische betekenis en met beeldwaarde. 

De jongere erfbebouwing heeft geen bijzondere waarde.  

 

 



   



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Erfgenamenweg 12  

8026PR Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Dit boerenerf ligt op enige afstand van de openbare weg en maakt deel uit van de verspreide agrarische bebouwing in het buitengebied van Wijthmen. Het 

gaat om een T-boerderij uit omstreeks 1875, waarvan de deel op de weg is gericht. De boerderij is éénlaags en heeft afgewolfde zadeldaken met rietdekking. 

Middenlangsdeel met brede inrit en opzij gelegen staldeuren. Op het erf bevinden zich enkele vrijstaande historische bijgebouwen, waaronder een hooiberg. 

Waardevol historisch erf met beeldwaarde.  

 

 



   



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Erfgenamenweg 16  

8026PS Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 
Attentiewaarde 

 

Karakterisering 

Boerderijcomplex in het buitengebied van het dorp Wijthmen, waarvan de hallehuisboerderij uit 1929 dateert. De boerderij is met de deel op de openbare weg 

gericht. In hoofdzaak rechthoekige plattegrond, met bakstenen gevels en een afgewolfd zadeldak met rode pannendekking. Middenlangsdeel met getoogde 

inrit en hooiluikopening. De boerderij vertegenwoordigt enige beeldwaarde. De jongere erfbebouwing heeft geen bijzondere waarde.  

  



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Erfgenamenweg 20  

8026PS Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging van het erf in de dorpsrand, omgeven door weiden. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is de erfstructuur van een 

voor- en achtererf, de rij met monumentale eiken aan de zijde van het erf, de solitaire linde en de haag van liguster. Deze structuur en type beplanting is 

streekeigen. Het agrarische karakter is gedeeltelijk verloren gegaan door de grote siertuin aan de voorzijde. Door de plaatsing van de nieuwe stenen schuur 

is het zicht op de boerderij vanaf de noordzijde verloren gegaan. Gebouwen Waardevol is het hoofdvolume, de boerderij, samen met de bijgebouwen en 

vooral het schuurtje of bakhuisje erachter. Waardevolle elementen van het hoofdvolume zijn de hoofdvorm, het materiaalgebruik, de kap met riet en 

traditionele details zoals de windveren. Waardevolle elementen van het bakhuisje zijn de hoofdvorm, het materiaalgebruik zoals de kap met rietdekking. 

 

 

 

  





 

 

   



 

  



 



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Erfgenamenweg 27  

8026PP Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

In het buitengebied van Wijthmen gelegen boerderijtje uit circa 1875, opgezet volgens het T-type, met schild- en afgewolfde zadeldaken met rietdekking. 

Bakstenen gevels. Het evenwijdig aan de openbare weg gelegen voorhuis heeft een asymmetrische voorgevelindeling. Vensters met strekken en luiken. 

Ingrijpend gerenoveerd, maar met behoud van het authentieke karakter. Van architectuurhistorische waarde en van beeldwaarde.  

  



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Heinoseweg 3  

8026PA Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging aan de doorgaande weg met een gaarde van eiken aan de voorzijde. Door de bossages rondom is het agrarische 

karakter deels verloren gegaan. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is de heldere erfstructuur met een voor- en achtererf: bescheiden siertuin en weides 

aan de zijden. Waardevol zijn de monumentale bomen: eiken en kastanjes. Waardevol is de knotlinde voor de gevel. Waardevol is het ensemble van de T-

boerderij met parallel de twee stenen schuren. Waardevol is de transparantie van het erf en het streekeigen karakter. Gebouwen Waardevol is het ensemble 

van de T-boerderij met de twee stenen schuren parallel eraan. Deze opzet is streekeigen. Waardevol zijn eveneens de hoofdvormen van de twee stenen 

schuren en de Tboerderij, de sobere architectuur van de gevels van de schuren en het voorhuis, en het gesloten dakvlak van de deel en van de schuur aan 

de linker kant van het hoofdgebouw. 

 

 

 

 

  



 







 

 



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Heinoseweg 6 A 

8026PC Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 
Zeer hoge waarde 

Karakterisering 

Huize Zalné is in 1922 gebouwd en zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven. Op de bestektekening staat de naam 

G.W. Bos uit Velp (Gld.) vermeld, maar het is vooralsnog niet duidelijk of dit de aanvrager en/of de architect is. Huize Zalné is bekend van notaris Erftemeijer 

die er in de jaren 1960 woonde. Het pand heeft een samengestelde plattegrond en is tweelaags, met gevels in schoonmetselwerk en in pleisterwerk. 

Roodgedekte kap. Van architectuurhistorisch belang. Het in een lommerrijke context en aan de rand van de bebouwde kom gesitueerde bouwwerk is 

bovendien van beeldbepalende betekenis. Door zijn naam verwijst het pand naar de oude buurtschap Zalné en naar een al in de 16de eeuw genoemde 

havezate. Cultuurhistorisch waardevol. 

  



Rijksmonument /Monumentaal complex 

Heinoseweg 11 

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (op de bijbehorende kaart aangegeven met nummer 1).  

Het HOOFDGEBOUW van de historische buitenplaats Boschwijk is in drie bouwfasen tot stand gekomen. Waarschijnlijk werd het huis als een één bouwlaag 
hoge 'spieker met hof' kort voor 1780 door Egbert Spaar gebouwd. Het huis bestaat uit een vierkant blokvormig corps de logis met verdieping, overkapt door 
een met blauwe hollandse pannen gedekt afgeknot schilddak, waarop sinds 1892 centraal aan de voorzijde een klokketorentje staat.  

Het uit circa 1770 daterende corps de logis heeft vermoedelijk oorspronkelijk geen verdieping gekend; de verdieping werd omstreeks het tweede kwart van 
de 19de eeuw gebouwd. Aan beide zijden wordt het corps geflankeerd door iets vooruitspringende zijvleugels. Beide een bouwlaag hoge zijvleugels worden 
overkapt door een afgesneden schilddak waarop een luidklokje staat. De zijvleugels zijn van jongere datum dan het corps de logis en vermoedelijk gebouwd 
nadat in 1783 Rhijnvis Feith eigenaar van de buitenplaats werd.  

In de voorgevel bevindt zich de entree, bestaande uit een dubbele paneeldeur met bovenlicht aan de bovenzijde voorzien van een sierbekroning. De 
zijvleugels zijn aan de voorzijde voorzien van een vooruitspingende, driezijdige erker met plat dak. De regelmatig ingedeelde gevels van het hoofdgebouw 
zijn voorzien van H-vensters uit het begin van de 20ste eeuw, enkele T-vensters en twee deuren. Vermoedelijk werden in de loop van de tweede helft van de 
19de eeuw de stookplaatsen gebouwd, waardoor het huis ook buiten de zomerperiode in gebruik kon worden genomen.  

In 1949 werd het huis aangekocht door de gemeente Zwollerkerspel en werd het gebruikt als burgemeesterswoning en raadszaal. Tot 1967 heeft het huis 
deze functie gehad. In 1950 werd de verdiepingsloze aanbouw aan de linkerzijvleugel verbouwd tot raadszaal. Geheel rechts was tot circa 1950 een oranjerie 
aanwezig, er bevinden zich hier een terras en een, wegens te geringe monumentale waarden, niet beschermenswaarige garage.  

INTERIEUR. Het interieur is ondermeer door de drie bouwfasen die het huis kent een aantal keren gemoderniseerd, maar heeft grotendeels de indeling van 
circa 1920 behouden.  

Waardering  

Het HOOFDGEBOUW (Boschwijk) is van algemeen belang vanwege: 

- de bewoningsgeschiedenis; met als beroemde bewoner in de periode 1783-1824, burgemeester van Zwolle en dichter Rhijnvis Feith;  

- de architectonische vormgeving; 



- de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg; 

- de functioneel ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de historische buitenplaats. 

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (op de bijbehorende kaart aangegeven met nummer 2).  

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van de buitenplaats Boschwijk dateert in oorsprong uit de 18de eeuw en kende in deze tijd een formele aanleg. 
De huidige tuin- en parkaanleg in landschapsstijl werd na 1783 aangelegd door de toenmalige eigenaar Rhijnvis Feith. Ten zuidoosten van het huis 
Boschwijk ligt het wandelpark, waarin ondermeer kunstmatige hoogten werden gecreëerd, wandelingen en een slingervijver zijn aangelegd. Over de vijver ligt 
een rustieke brug (uit circa 1990 en wegens te geringe ouderdom niet beschermenswaardig). Het wandelbos wordt aan de oost-zijde afgesloten door een 
knotlindenloofgang. Achter het huis ligt een nier-vormige vijver.  

Tussen de Heinoseweg en het hoofdgebouw liggen een rechte oprijlaan en een voorplein dat wordt gevormd door een ovaal grasveld waar de oprijlaan 
omheen loopt. De oprijlaan is aan weerszijden voorzien van gazons en borders. De zonnewijzer op sokkel op het voorplein is wegens te geringe 
monumentale waarden niet beschermenswaardig.  

Links van de oprijlaan (west) ligt de aan twee kanten door een moestuinmuur omgeven moestuin, waarin vier koude bakken liggen. Het meest westelijke 
gedeelte van de buitenplaats wordt ingenomen door het terrein waar het voormalige koetshuis staat. Vanaf de Heinoseweg loopt een kromme oprijlaan naar 
het koetshuis. Ten westen van het koetshuis ligt een weide die begrensd wordt door een rondlopende laan. 

Waardering  

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Boschwijk, is van algemeen belang: 

- als representatief voorbeeld van een vroege aanleg in landschapsstijl, kort na 1783 aangelegd door de toenmalige eigenaar van de buitenplaats, Rhijnvis 
Feith;  

- vanwege het belang van de aanleg voor de tuin- en landschapsarchitectuur;  

- vanwege het sfeervolle decorum dat de aanleg vormt voor de andere onderdelen van de buitenplaats.  

Omschrijving onderdeel 3: PRIEEL (op de bijbehorende kaart aangegeven met nummer 3).  

Gelegen ten zuidoosten van het huis Boschwijk ligt het deels uit houten delen en deels uit baksteen opgebouwde, 19de-eeuwse PRIEEL. Het prieel, 
opgetrokken op vrijwel vierkante grondslag met afgeronde hoeken aan de achterzijde, wordt overkapt door een met riet gedekt puntdak dat met een piron 
wordt bekroond en aan de voorzijde is voorzien van een royaal overstek. Dit overstek, waaronder een terras, wordt door vier staanders gedragen. Het 



achterste gedeelte van het prieel bestaat uit een zitgedeelte dat afgesloten wordt met glasdeuren. In de achter- en zijgevels bevinden zich vensters. Het 
prieel werd omstreeks 1995 tijdens een storm zwaar beschadigd en daarna gerestaureerd. 

Waardering  

Het PRIEEL behorende tot de historische buitenplaats Boschwijk, is van algemeen belang vanwege: 

- de ouderdom; 

- de architectonische vormgeving; 

- de hoge mate van gaafheid;  

- de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. 

Omschrijving onderdeel 4: HEK bij de hoofdentree (op de bijbehorende kaart aangegeven met nummer 4).  

Het laat-18de-eeuwse HEK, geplaatst aan het begin van de rechte oprijlaan, is opgebouwd uit vier bakstenen pijlers op natuurstenen basement, elk afgedekt 
door natuurstenen geprofileerde dekplaten waarop een natuurstenen vaas in Lodewijk XVI-stijl staat. Op de middelste pijlers staan de woorden "BOSCH" en 
"WIJCK". Tussen de pijlers bevinden zich centraal twee draaibare, smeedijzeren vleugels en aan de linker- en rechterkant een smeedijzeren hek. Aan 
weerszijden van de pijlers staan drie balusters met afgeronde toppen (4 van beton en 2 van natuursteen). Tussen de balusters bevinden zich horizontale 
regels.  

 

Waardering  

Het HEK bij de hoofdentree behorende tot de buitenplaats Boschwijk is van algemeen belang: 

- vanwege de architectonische vormgeving en het karakteristieke materiaalgebruik; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. 

Omschrijving onderdeel 5: INRIJHEK (op de bijbehorende kaart aangegeven met nummer 5).  



Smeed- en gietijzeren INRIJHEK uit de 19de eeuw, dat de rechtertoegang tot de historische buitenplaats Boschwijk afsluit. Het hekwerk bestaat uit twee 
hoge en twee lagere gietijzeren balusters waartussen centraal twee draaibare vleugels met de woorden "BOS" en "WYK" zijn aangebracht. Aan weerszijden 
van het middendeel zijn twee lagere smeedijzeren hekken aangebracht.  

Waardering  

Het INRIJHEK behorende tot de buitenplaats Boschwijk is van algemeen belang: 

- vanwege de architectonische vormgeving en het karakteristieke materiaalgebruik; 

- vanwege de functionele relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. 

Omschrijving onderdeel 6: TWEE NATUURSTENEN LEEUWEN (op de bijbehorende kaart aangegeven met nummer 6). 

TWEE verm. 18de-eeuwse natuurstenen LEEUWEN die tot de tuin- en parkaanleg van de buitenplaats Boschwijk behoren. De 'lopende' leeuwen zijn thans 
(1997) naast de oprijlaan voor het huis geplaatst. De beelden staan op lage natuurstenen sokkels en zijn afkomstig van de Diezerpoort in Zwolle en behoren 
al geruime tijd tot de buitenplaats. 

Waardering  

De TWEE NATUURSTENEN LEEUWEN behorende tot de buitenplaats Boschwijk zijn van algemeen belang: 

- vanwege de kenmerkende 18de-eeuwse vormgeving; 

- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik;  

- vanwege de plaats van herkomst: de Diezerpoort te Zwolle 

Omschrijving onderdeel 7: KOETSHUIS (op de bijbehorende kaart aangegeven met nummer 7). 

Het voormalige KOETSHUIS behorende bij de buitenplaats Boschwijk is thans in gebruik als woonhuis. Al in 1781 wordt ter plaatse van het koetshuis en de 
bijbehorende schuur bebouwing aangegeven op de kaart van H. van Hooff. In 1839 werd, getuige de gevelsteen, het huidige koetshuis met koetsierswoning 
gebouwd. In de steen staat "De eerste steen gelegd door O R Feith 1839".  

Het deels onderkelderde, één bouwlaag hoge pand met een door blauwe oudhollandse pannen gedekt omgaand schilddak met zakgoot -tegenwoordig 
voorzien van plat dak- had oorspronkelijk in de oostgevel twee inrijpoorten. De rechter inrijpoort is in het verleden dichtgezet en in de linker bevindt zich een 



moderne inbouw. In enkele dakschilden is een moderne dakkapel aangebracht. In de westgevel bevinden zich vier schuifvensters met zesruits bovenlichten 
en een entree met vierruits bovenlicht.  

In het door enkele verbouwingen niet geheel oorspronkelijke INTERIEUR bevindt zich ondermeer de oorspronkelijke tuigenkast. De bestrating in het 
koetshuis geeft de oorspronkelijke functie van het gebouw aan. 

Waardering  

 

Het VOORMALIG KOETSHUIS behorende tot de buitenplaats Boschwijk is van algemeen belang: 

- vanwege de bouw- en bewoningsgeschiedenis; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats; 

- vanwege de kenmerkende ligging binnen de buitenplaats. 

 

Omschrijving onderdeel 8: INRIJHEK BIJ KOETSHUIS (op de bijbehorende kaart aangegeven met nummer 8). 

Smeed- en gietijzeren hekwerk uit de 19de eeuw, dat de linkertoegang tot het voormalige koetshuis behorende bij de historische buitenplaats Boschwijk 
afsluit. Het hekwerk bestaat uit twee hoge en twee lagere gietijzeren balusters waartussen centraal twee draaibare vleugels met de woorden "BOS" en 
"WYK" zijn aangebracht. Aan weerszijden van het middendeel zijn twee lagere smeedijzeren hekken aangebracht.  

Waardering  

Het INRIJHEK behorende tot de buitenplaats Boschwijk is van algemeen belang: 

- vanwege de architectonische vormgeving en het karakteristieke materiaalgebruik; 

- vanwege de functionele relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. 

 



Omschrijving onderdeel 9: MOESTUINMUUR (op de bijbehorende kaart aangegeven met nummer 9). 

MOESTUINMUUR in rode baksteen uit de tweede helft van de 19de eeuw, aan twee zijden de moestuin omgevend die ten zuid-westen van het huis 
Boschwijk ligt. De wat verspringende muur is voorzien van steunberen en wordt afgedekt door een rollaag. In het zuidelijke deel van de muur zijn twee 
getoogde, gietijzeren vensters met roedenverdeling geplaatst.  

Waardering  

De MOESTUINMUUR behorende tot de buitenplaats Boschwijk is van algemeen belang: 

- vanwege de functionele architectonische vormgeving en het karakteristieke materiaalgebruik; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. 

 

Omschrijving onderdeel 10: KOUDE BAKKEN (op de bijbehorende kaart aangegeven met nummer 10). 

Vier koude bakken, uit betonnen platen opgetrokken tussen staanders, op rechthoekige grondslag. De meest noordelijke bak is langer dan de voorste drie. 
De bakken dateren uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Afdekvensters ontbreken. 

Waardering  

De KOUDE BAKKEN behorende tot de buitenplaats Boschwijk zijn van algemeen belang: 

- vanwege de functionele vormgeving en het karakteristieke materiaalgebruik; 

- vanwege de functionele relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. 

 

 

 



 situatietekening Boschwijk 

 



Rijksmonument/complex 

Heinoseweg 18-22 

Complexomschrijving 

INLEIDING  

De HISTORISCHE BUITENPLAATS Soeslo heeft zijn wortels tot diep in de middeleeuwen. Soeslo behoorde oorspronkelijk tot de Sallandse bezittingen van 
het Stift Essen in het Roergebied. Deze bezittingen zijn door koning Lodewijk de Duitser (804-876) aan het Stift geschonken. Oorspronkelijk was het een 
horig goed, later een leengoed. In 1706 komt het onder Hendrik Royer weer in één hand. De omvang van het goed moet bescheiden zijn geweest want in 
1682 wordt nog melding gemaakt van één vuurstede en wordt dan 'spijker' genoemd. Na een juridische onderbreking van het bezit, gevolg van het 
gedachtegoed van gelijkberechtiging als grondslag voor de Franse Revolutie, wordt het goed in 1796 afgekocht en erft Georg, broer van Willem Royer het 
bezit na diens overlijden. Hij laat in 1815 de spijker met een voorhuis vergroten. Via zijn kleindochter Gerritdina Royer komt Soeslo door het huwelijk aan mr 
Jacob Evert van Nes van Meerkerk, lid van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Hun zoon Jacob, die later trouwde met gravin van Limburg Stirum, kreeg 
in 1919 het eigendomsrecht van het buiten Soeslo. In 1965 wordt het goed Soeslo door de gemeente Zwolle aangekocht. Het hoofdhuis en koetshuis worden 
na ingrijpende restauraties begin jaren zeventig en tachtig van de 20ste eeuw door het Gereformeerd Vormingswerk in Internaatsverband (GVI) in gebruik 
genomen. Eind 1999 is de buitenplaats gedeeltelijk in erfpacht bij Stichting Landschap Overijssel en is het hoofdhuis met bijgebouwen aan een particulier 
verkocht. 

OMSCHRIJVING  

De historische buitenplaats Soeslo is gelegen ten zuidoosten van Zwolle aan de zuidzijde van de weg Zwolle-Heino. De op een langwerpig grondplan 
uitgelegde buitenplaats, wordt door twee omgebogen lanen op de genoemde provinciale weg ontsloten. Aan de zuidoostzijde reikt de buitenplaats tot de 
begrenzing van het Zwollerkerspel waartoe het behoort. Oostelijke en westelijk ligt het landgoed ingeklemd tussen graslanden, in het westen overgaand in 
het weteringen- en IJssellandschap, in het oosten overgaand in het Sallandse dekzandlandschap. De parkaanleg wordt bepaald door elementen uit de 
Formele en de Landschappelijke stijl (architecten onbekend) en heeft enkele moderne aanpassingen ondergaan. Het hoofdhuis vormt met de geclusterde 
bijgebouwen de kern van het landgoed. Het hoofdhuis en het naastgelegen koetshuis zijn gericht naar het noordwesten, in de richting van de verbindingsweg 
Zwolle-Heino. De boerderij met aangebouwde schuur is haaks geplaatst op de achterzijde van het koetshuis. Aan de westzijde bevinden zich aan de 
achterzijde van de boerderij twee tegenover de achtergevel van de boerderij geplaatste hooibergen, waarvan alleen de meest naar de achtergevel gelegen 
hooiberg voor bescherming in aanmerking komt. In de hoek van de voorzijde van de boerderij en achterzijde van het hoofdhuis bevindt zich de siertuin, die 
aan de zuidzijde wordt begrensd door een moestuin en boomgaard. De recent zorgvuldig gereconstrueerde tuin en boomgaard worden aan drie zijden door 
een beukenhaag omgeven die ook weer door hoge bomen wordt vergezeld. Door het besloten karakter van de tuin en boomgaard vormen zij met de 
bebouwing visueel een eenheid. Ten zuidwesten van het gebouwencomplex ligt een perceel cultuurgrond, vanouds bestaande uit een bouwkamp en een 
hakhoutcomplex. Rond dit perceel loopt een laantje met hoog opgaand hout. De rondom het hoofdhuis voorkomende bomen zorgen voor een oriëntatiepunt 
en herkenbaarheid van het landgoed. Aansluitend strekt zich noordwaarts een beekdal als open weiland uit, met parallel gesitueerde lanen. In de 
noordoostelijk van het voorhuis gesitueerde parkaanleg (met solitaire bomen) komt een waterpartij voor als herhaling van een vijver aan de zuidoostzijde van 



het landgoed temidden van een hakhoutperceel op rabatten. Dit is gelegen op een opvallend driehoekig perceel met enkele oorspronkelijk elkaar kruisende, 
onvolledige paden. In de plattegrond duidt de aanleg van lanen in hoofdlijnen nog herkenbaar, op een uit omstreeks 1750 daterend ontwerp in Formele stijl. 
Sterker tot uitdrukking komen echter de paden met verrassende doorzichten als elementen van de Landschappelijke stijl vanaf ca 1815. De lanen, 
oorspronkelijk bestaand uit zandpaden, zijn deels verhard, deels half verhard en deels onverhard. De structuur van het landgoed wordt verder bepaald door 
kavelscheidende begroeiing ter onderscheiding van open en (dicht)begroeide ruimte. Voorts herinneren waterlopen en vijvers, die alle organisch van vorm 
zijn, aan de landschapsstijl. 

De historische buitenplaats bestaat uit de volgende complexonderdelen 1. historische tuin- en parkaanleg 2. hoofdhuis 3. koetshuis annex dienstwoning 4. 
boerderij met aangebouwde schuur 5. hooiberg (I) 6. hooiberg (II) 7. tuinmuur (I) met schuurtje 8. tuinmuur (II) 9 kweekbak 

WAARDERING  

De Historische buitenplaats Soeslo is van algemeen belang vanwege:  

- de architectuur- en cultuurhistorische waarde;  

- het buitenhuis dat een representatief voorbeeld is voor de ontwikkeling van een eenvoudige spijker naar een representatief buitenhuis;  

- de historische tuin- en parkaanleg als een in hoofdvorm redelijk gaaf voorbeeld van een 19de-eeuwse tuin in late landschapsstijl, ingebed binnen een ouder, 
formeel lanenstelsel;  

- de toepassing van verschillende bouwstijlen binnen de buitenplaats: de eclectische bouwstijl met elementen uit het neoclassicisme voor het huis en de voor 
debijgebouwen hoofdzakelijk op de landelijk rustieke bouwstijl georiënteerde vormentaal;  

- de gaafheid van de bouwkundige onderdelen alsook de onderdelen van zowel de formele als landschappelijke tuin-/parkaanleg;  

- de kwaliteit en ornamentele waarde van de bijgebouwen;  

- de ensemble- en functionele waarde van de verschillende complexonderdelen. 



 situatie Soeslo 

  



Rijksmonument 

Heinoseweg 32 

Omschrijving 

Cafe De Mol. Pand onder rieten schilddak; in de lange, aan de weg gelegen gevel zesruitsschuifvensters, met luiken behangen; loodrecht op de achterzijde 
een bedrijfsgedeelte onder afgewolfd rieten zadeldak. Rechts een naar voren gelegen inrijschuur onder rieten schilddak. XVIII-XIX. 

 situatietekening Heinoseweg 32 



 

 
Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Heinoseweg 34  

8026PD Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Vroeg naoorlogs kerkje (hervormde gemeente Rehoboth), waarvoor ds. Van Noppen in 1949 de eerste steen legde. Het gebouwtje is opgezet als een 

eenvoudige zaalkerk met een zadeldak en een dakruiter met spits. Latere uitbreidingen, waaronder een nevenruimte en een portaal. Markant gelegen naast 

het als een RM beschermde boerderij/herbergcomplex van café De Mol (Heinoseweg 32). Cultuurhistorisch waardevol, met belangrijke beeldwaarde.  

 

 



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Heinoseweg 36  

8026PD Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging op de overgang van het zandlandschap naar de open polder. Waardevol zijn de knotwilgen, het patroon van sloten en de 

openheid van het polderlandschap. In contrast met de beslotenheid van de zandrug met bossages. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is het 

erfensemble van gebouwen en de erfstructuur van een voor- en achtererf. Waardevol is de heldere erfstructuur in een vooren achtererf, de eenvoud, het 

agrarisch gebruik (karakter) en de transparantie van het erf (hekwerken met draad en gaas). Waardevol is de inpassing van delen van het erf met streekeigen 

soorten (singel). Het erf is streekeigen. Door het open achtererf is de losse opslag goed zichtbaar. Dit doet afbreuk aan de kwaliteit van het erf. Gebouwen 

Waardevol is het ensemble van hoofdgebouw met schuur en kapschuur. De boerderij is waardevol als afzonderlijk volume, evenals de schuur. Waardevolle 

elementen zijn de voor-, achter- en rechter zijgevel en het vrijwel gesloten dakvlak van de boerderij, en de achtergevel en het vrijwel gesloten dakvlak van de 

schuur. 

  



 



 



 



 



 
 
Rijksmonument/complex 

Kroesenallee Zwolle/Poppenallee 39 Dalfsen 

Omschrijving 

 

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG. 

PARKAANLEG, bestaande uit a. oprijlaan b. Engels parkje c. lanen met bos- en weidepercelen d. moestuin e. huiserf.  

Aan de oostzijde raakt de aanleg aan de aanleg van de buitenplaats Mataram. Aan de noordkant volgt de begrenzing de bospercelen. 

Ad a.: de oprijlaan, XVIII, bestaat uit drie étappes, met elkaar verbonden door twee haakse bochten; het eerste, bijna geheel rechte traject loopt vanaf de 
Poppenallee naar het zuiden tot aan de eerste haakse bocht bij het Witte Huis (zie onder 6); dit traject is beplant met jonge zomereik; na de bocht het tweede 
stuk, dat langs de noordzijde van de moestuin loopt naar het westen; hierlangs staat een onregelmatige beplanting van stukken oude linden, eiken en 
beuken; na de tweede haakse bocht om de min of meer vierkante moestuin heen loopt het laatste kortste traject tot aan het met grind verharde erf bij het 
koetshuis (zie onder 3); hierlangs staan dubbele rijen beuken; de gehele oprijlaan is verhard met asfalt. 

Ad b.: het Engels parkje, midden XIX of ouder, met diverse soorten oude bomen ligt direct schuin achter het huis en tuinmanshuis annex koetshuis, i.e. aan 
de zuidwestkant; het ligt op een groter en een kleiner eiland omringd door watergangen: deels een smalle rechte gracht en deels een bredere waterpartij met 
bochten; de watergangen zijn alle delen, c.q. omleidingen en/of vergravingen van de Emmer tochtsloot; twee oude loofboomgroepen in de weilanden direct 
naast en achter het parkje spelen een belangrijke landschappelijk-visuele rol, evenals de brede oude beekarm (van de tochtsloot), die in oost-west richting 
door de weilanden ten zuidoosten van het huis loopt en met het water rond de eilandjes verbonden is; op het "grote" eiland ligt een kleine vijver met ernaast 
een heuveltje; over de watergangen liggen bruggetjes (zie verder onder 8). 

Ad c.: het rechtlijnige lanenpatroon met bos en weidepercelen, XVIII, is kenmerkend voor de buitenplaats. Naast de al genoemde oprijlaan zijn er diverse 
elkaar kruisende lanen met bos- en weidepercelen. Aan de westkant van het huis loopt een lange beukenlaan met enkele rijen parallel aan de tochtsloot; 
deze zandlaan staat loodrecht op de Poppenallee. De beukenlaan wordt halverwege gekruist door de zuidwest-noordoost lopende dwarsas van de aanleg. 
Deze is samengesteld uit het gedeelte laan naar het dorpje Wijthmen ten westen van De Horte; hij loopt aan de andere kant in een rechte lijn door langs de 
moestuin naar het oostelijk deel van het complex, even onderbroken -zowel fysiek als visueel- door het Witte Huis. De laan van west naar oost: 
onregelmatige beplanting met oude eiken en beuken tot aan de moestuin, geen verharding, dan het reeds besproken deel (middendeel) van de oprijlaan en 
verder -achter het Witte Huis- enkele rijen lariks, geen verharding. De dwarsas of middenlaan eindigt bij een onverharde laan, die vroeger als schietbaan 



dienst deed; aan het zuidelijke einde ervan ligt op het terrein van de buitenplaats Mataram de zgn. Kogelvanger: een laag zandheuveltje; het zuidelijk deel 
van deze noordwest-zuidoost lopende laan is met enkele rijen eiken beplant, het noordelijk deel met enkele beukenrijen. Het noordelijke laandeel loopt niet 
tot aan de Poppenallee, maar buigt met een haakse bocht in zuidwestelijke richting af naar de oprijlaan en in noordoostelijke richting naar de begrenzing met 
de buitenplaats Mataram. De laan, ook onverhard, heet Groenelaan en heeft enkele rijen beuk. Ten zuidoosten van de Groenelaan ligt een rabattenbos met 
een slingerpad dat al op de TMK van omstreeks 1850 wordt aangegeven. De rest van het complex bestaat ook uit weilanden, behalve twee bospercelen ten 
noorden van het huis westelijk van de oprijlaan en ten noorden van de laan naar Wijthmen; langs een van de bosjes loopt een restant van de 
Emmertochtsloot, thans de Krommesloot genaamd. 

Ad d.: de moestuin, in oorsprong XVIII, op vierkante plattegrond is omgeven door een smalle gracht en ligt direct ten noorden van het huis; de geometrische 
indeling (met buxusheggetjes), waarvan de middenas op de voordeur van het huis georiënteerd is, is in de jaren tachtig van de 20ste eeuw gerestaureerd; via 
een in de as liggende dam bereikt men vanaf het huiserf de moestuin; aan het einde van de as ligt over de noordelijke grachtarm een smal witgeschilderd 
houten ophaalbruggetje van jonge datum. Halverwege de as ligt een ronde vijver; langs de westelijke en oostelijke grachtarmen staan beukenhagen, langs de 
noordarm een vernieuwde houten zwartgeteerde schutting, langs de zuidarm, links en rechts van de dam, struikensingels; in de noordoosthoek van de tuin 
staat een oude solitaire mammouthboom; verder in de moestuin een druivenkas en een tuinschuur (zie onder 9); op de dam staat een laag hek (zie onder 
10). 

Ad e.: het min of meer vierkante huiserf, XVIII, betreft het terrein rond het huis en tussen het huis en de tuinmanswoning annex koetshuis; het is aan drie 
zijden (noord, oost en zuid) omgeven door water; de oost- en zuidwatergang verbindt de moestuingracht met het water rond de parkeilandjes; het erf bestaat 
uit grasveldjes en grindpaden; tussen huis en koetshuis staat een groepje oude eiken en, schuin achter het huis het prieel (zie onder 7); langs de grachtarm 
tussen het huis en de moestuin staan enkele oude leilinden. 

Waardering 

De PARKAANLEG, behorend tot de historische buitenplaats De Horte, is van algemeen cultuur- en tuinhistorisch belang: 

- wegens de ouderdom; 

- wegens de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden; 

- wegens de grote mate van gaafheid in combinatie met het ensemble van de gebouwen; 

- wegens de combinatie van de geometrische lanenstructuur en de kleine Engelse aanleg. 

 

 



 Situatietekening de Horte, Kroesenallee 

 

  



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Kroesenallee 27  

8026PM Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging van het erf op de overgang van de zandrug naar het lager gelegen open weide landschap. Waardevol is de laan van 

eiken aan de Kroesenallee. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is de heldere erfstructuur, de eenvoud en het agrarisch gebruik (karakter). Het erf is 

streekeigen. Waardevol is de linde de hoek van het erf. De verharding aan de noordzijde doet afbreuk aan de kwaliteit van het erf. Gebouwen Waardevol is 

het hoofdgebouw als afzonderlijk volume, met als waardevolle elementen de sobere wederopbouw architectuur van de voorgevel en zijgevel, en het vrijwel 

gesloten dakvlak., 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  





 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging van het agrarisch erf in het kleinschalig landschap van weiden en akkers. Het erf is onderdeel van de erven in de 

buurtschap Herfte, Waardevol zijn de restanten van oude meidoornhagen langs de weide en de eiken langs de weg. Erfensemble en erfstructuur Het erf is 

streekeigen. Waardevol is de transparantie en van het erf, het agrarische karakter en de heldere erfstructuur in een vooren achtererf. Waardevol zijn de 

knotlindes voor de gevel, de solitaire bomen (kastanjes, linde), de erfscheidingen met hagen en palen met draad. Waardevol zijn de eiken langs de toegang 

naar het achtererf. De Italiaanse populieren doen afbreuk aan de streekeigenheid. Gebouwen Waardevol zijn het hoofdgebouw, de noordelijke schuur, de 

hooiberg en de achterste schuur als ensemble. Waardevol als los element zijn het hoofdgebouw, de aangrenzende schuur en de hooiberg. Teven zijn van 

deze volumes van belang de hoofdvorm, de gevelindeling (met uitzondering van de achtergevel van het hoofdvolume), het materiaalgebruik en de relatief 

gesloten dakvlakken. 

 

Adres: 

Oude Dalfserweg 1  

8026PW Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

   



 
   



 



 

   



 



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Oude Dalfserweg 7  

8026PW Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging van het agrarisch erf in het open landschap van weiden en akkers. Het erf is onderdeel van de erven in de buurtschap 

Herfte, een waardevol kleinschalig landschap. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is het ensemble van boerderij met diverse typen bijgebouwen. 

Waardevol is het agrarische karakter, de heldere structuur in een voor- en achtererf en de transparantie en eenvoud van de erfinrichting. Dit is streekeigen. 

Waardevol zijn het karrenspoor/graspad en de knotlindes voor de gevel, en de sloot als overgang van hoog naar laag. Gebouwen Waardevol als los element 

zijn de boerderij, het bakhuisje en de houten schuur. De hooiberg en kippenhok dragen bij aan het ensemble, maar zijn op zich niet waardevol. Verder zijn 

van waarde de volumes van de boerderij, het bakhuis en de houten schuur, het materiaalgebruik, en het nagenoeg gesloten dakvlak van het hoofdvolume. 

 

 

   





 



 
   



 
   



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Oude Twentseweg 4  

8026PH Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied  

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging van het ensemble tegen de bosrand, een hoger gelegen zandrug. Waardevol is de ligging in het kleinschalig landschap 

van Wijthmen. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is de erfstructuur van een voor- en achtererf met sier en nut met enkele fruitbomen en de weiden aan 

de zijde van het erf. Waardevol is de haag van meidoorn aan de voorzijde als afgrenzing van het erf. Waardevol is het karrenspoor. Het erf heeft haar 

agrarische karakter gedeeltelijk verloren door de erfinrichting met sierbeplanting en de uitstraling van de bebouwing. Het erf is vrij besloten. Gebouwen 

Waardevol zijn het ensemble van de Tboerderij met beide schuren en de ligging ten opzichte van elkaar. De boerderij is op zichzelf ook waardevol. 

Waardevolle elementen zijn de volumes, de praktisch gesloten dakvlakken van de boerderij en de voorgevel van de boerderij. 

 

 



 



 



   

 

 

   



 

Cultuurhistorisch waardevol pand  
met: 
Hoge waarde 
 
Karakterisering 
Landschap Waardevol is de ligging op de overgang van het kleinschalig landschap van Wijthmen naar de open polder. Waardevol is de rij met bomen langs 
de weg en de sloot. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is het ensemble van hoofdgebouw en bijgebouwen. Waardevol is de agrarische uitstraling, de 
transparantie, de eenvoud van de inrichting, het assortiment van beplanting. Het erf is streekeigen. Waardevol zijn de twee knotlindes voor de gevel van het 
‘zomerhuis’. Gebouwen Waardevol is het ensemble van hoofdgebouw en bijgebouwen. De boerderij en de schuur zijn waardevol als afzonderlijke volumes 
met als waardevolle elementen de voor- en zijgevels en de vrijwel gesloten dakvlakken. 
 
Adres: 
Oude Wythemerweg 3  
8026PG Zwolle 
Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 
  



 



  



 

 

   



   



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Oude Wythemerweg 4  

8026PG Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging in het kleinschalig landschap van Wijthmen. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is het ensemble van hoofden 

bijgebouwen, de heldere structuur in voor- en achter, de transparantie en de eenvoud. Het erf heeft het agrarisch en streekeigen karakter behouden. 

Waardevol zijn de drie knotlindes, de meidoornhaag, de walnoot en de linde. Gebouwen Het hoofdvolume, de schuur en de hooiberg zijn waardevol als 

ensemble. Van belang is tevens de positionering ten opzichte van elkaar. De hooiberg is ook op zichzelf waardevol. Waardevolle elementen zijn de volumes 

van het hoofd- en de bijgebouwen, het rechter dakvlak van het hoofdgebouw, de achtergevels van hoofdgebouw en schuur. Verder zijn de gevels van het 

hoofdgebouw en de schuur van belang in materiaalgebruik. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Cultuurhistorisch waardevol pand 

Adres: 

Oude Wythemerweg 5  

8026PG Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Erfensembles buitengebied 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Landschap Waardevol is de ligging in het kleinschalig landschap van Wijthmen. Erfensemble en erfstructuur Waardevol is de agrarische uitstraling, de 

eenvoud en de streekeigenheid van het erf door de indeling in een voor- en achtererf (een sier- en nutsgedeelte), de aanwezigheid van veel gras, streekeigen 

beplanting. Waardevol zijn de solitairen als eiken, beuk en knotlinde. Het erf heeft weinig verharding. De zijde van het erf is vrij besloten, dit doet afbreuk aan 

de kwaliteit. Gebouwen Waardevol zijn de drie gebouwen als ensemble en door hun positionering ten opzichte van elkaar. Van de woonboerderij is vooral het 

volume, de materialisering van het dak en de voormalige voorgevel van de woning van belang. 

  



 
 



 



 

  



  



Rijksmonument Valkenbergweg 2 

Omschrijving 

19e eeuwse (XIXc-d) BOERDERIJCOMPLEX, bestaande uit hoofdgebouw, waarvan het dwarsgeplaatste woonhuis jaartalankers 1878 draagt en het 
bedrijfsgedeelte jaartalankers 1873; oudershuis met bedrijfsgedeelte; en grote schuur. Het hoofdgebouw wordt gedekt door een rieten schilddak met 2 
schoorstenen met borden (woonhuis) en een wolfdak met uilebord en schoorsteen met bord (bedrijfsgedeelte met middenlangsdeel). Het woonhuis is 
uitgerust met 4 licht getoogde 12-ruitsschuifvensters met luiken; onder- en bovendeur met bovenlicht; 2 liggende zoldervensters; 1,5 steens strekken boven 
de vensters; staafankers; vierruiters in de zijgevels; ca. 40 cm. hoge spatrand. Het bedrijfsgedeelte is uitgerust met stalvensters in de zijgevels; in de 
achtergevel twee mestdeuren, twee vensters met gietijzeren rondboogjes met vorktraceringen; boven alle 0,5 steens rollagen; 1 steens rollagen boven de 
lichtgetoogde baanderdeuren, de steunberen aan de linkerzijgevel zijn van jongere datum. Het oudershuis wordt gedekt door een rieten wolfdak met 
windveren langs de geveltop; is uitgerust met 1 lichtgetoogd 12 ruitsschuifvenster waarboven 1 steens strekken; strokendeuren; stalvensters met gietijzeren 
rondboogjes met vorktracering (boven alle 0,5 steens rollaagjes) met kleinere baanderdeur; waarboven 1 steens strekken; staafankers. De bijhorende grote 
schuur wordt gedekt door een rieten wolfdak en heeft een grotendeels met hout beschoten voor- en achtergevel; inrijdeuren; staldeuren en stalvensters. 

 



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

met: 
Hoge waarde 

 

Karakterisering 

Alhoewel er vooralsnog geen bouwtekeningen zijn aangetroffen is het parochiehuis aan de Valkenbergweg 24 vermoedelijk in dezelfde periode als de kerk en 

pastorie op de nrs. 26-28 gebouwd (1948-1951), of kort daarna. Het zal om een ontwerp van architect J.H. Sluijmer gaan, die ook de kerk en pastorie 

ontwierp. Het parochiehuis is uitgevoerd in een traditionalistische trant. In hoofdzaak rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een roodgedekt zadeldak. In 

de loop van de tijd onderging het bouwwerk een aantal wijzigingen. Tezamen met de kerk en pastorie vertegenwoordigt het object belangrijke beeld- en 

ensemblewaarde.  

 

Adres: 

Valkenbergweg 24  

8026RK Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

  



 

Cultuurhistorisch waardevol pand 

met: 
Zeer hoge waarde 

 

Karakterisering 

Het kerkgebouw met pastorie en verbindingslid uit 1948-1951 werd gebouwd ter vervanging van de sinds 1943 in gebruik zijnde noodkerk. In dat jaar was de 

betreffende parochie (O.L.Vrouw-van-Altijddurende-Bijstand) opgericht. Door schenking van het perceel aan de Valkenbergweg is gekozen voor een vrij 

excentrische locatie ten opzichte van het dorp Wijthmen. Het complex is door architect J.H. Sluijmer uitgevoerd in Delftse Schooltrant. Basilicale kerk met een 

pannengedekt zadeldak met klokkenstoel. Vijfzijdige koorabsis. De pastorie is tweelaags en heeft eveneens een pannengedekt zadeldak. Ligging bij de T-

vormige kruising van de Valkenbergweg, de Erfgenamenweg en de Herfterlaan. Belangrijke architectuur- en cultuurhistorische waarde. Hoge beeld- en 

ensemblewaarde.  

 

Adres: 

Valkenbergweg 26  

8026RK Zwolle 

Dit object valt onder de cultuurhistorische analyse: Buitengebied 

  



 

 

 

   


