Koloniale wandeling Landgoed IJsselvliedt : Adellijke families en Indisch geld

Start- en eindpunt: Zuiderzeestraatweg, IJsselvliedtlaan 1, Wezep, parkeerplaats tegenover het
Landgoed IJsselvliedt.
Horeca: geen
Lengte: 6,2 kilometer
Routebeschrijving downloaden: volg link
GPX-bestand: Topo GPS koloniale wandeling Landgoed IJsselvliedt, Wezep

Deze wandeling voert langs de bezittingen van de adellijke familie Van Limburg Stirum. Het
landgoed IJsselvliedt werd gebouwd door Richard A.L. Nobel (1754-1824). Hij kocht het
landgoed met het Indisch kapitaal van zijn vrouw Johanna A. Gockinga (1787-1872), een
kleindochter van de gouverneur-generaal van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
W.A. Alting in de periode 1780-1796. Laatstgenoemde werd beschuldigd van financieel
wanbeheer, miljoenen guldens bleken verdwenen. Nader onderzoek leverde echter niets op.
Het landhuis werd door de familie Nobel als zomerverblijf gebruikt. In 1829 werd het
landgoed in tweeën gedeeld door de aanleg van de Zuiderzeestraatweg. In 1922 erfde Johan
Paul, Graaf Van Limburg Stirum (1873-1948), als een van de laatste nazaten van de familie
Nobel het landgoed. Hij was gehuwd met jonkvrouw Catharina Maria Rolina van Sminia
(1875- 1955). Het echtpaar Van Limburg Stirum had geen kinderen. Het Pinetum, een
naaldbomenpark, werd door de graaf Van Limburg Stirum aangelegd. Daar start de
wandeling.
De Route
1.Wandel vanaf de parkeerplaats naar de beukenhaagpoort rechts van de weg. Loop onder de
beukenhaagpoort door en loop rechtdoor tot aan de Y-splitsing. Houd rechts aan. Neem vervolgens
de tweede weg links en ga bij de T-splitsing rechtsaf. Twee zijpaden naar links negeren, rechtdoor
blijven lopen een eikenbomenlaan in. Aan het eind van deze laan linksaf, vervolgens naar rechts met
de bocht mee. Sla het eerste pad links in en wandel linksaanhoudend met de bocht het
Naaldbomenpark in, het zogenoemde Pinetum.

2. Dit pad blijven volgen. Na een tijdje staat links een bord met informatie over het Pinetum. Deze
naaldbomentuin werd aangelegd door de graaf Van Limburg Stirum (1873-1948). Vervolg het pad en
ga op de Y-splitsing naar links en op de volgende T-splitsing naar links. Neem vervolgens de eerste
weg rechts. Deze weg uitlopen en bij de Y- splitsing naar rechts. Blijf het pad door het bos volgen.
Loop deze weg uit tot je de beukenhaagpoort weer ziet die uitkomt op de Zuiderzeestraatweg.
Sla op de asfaltweg linksaf en loop tot het bord Gemeente Oldenbroek. Steek daar de
weg over
naar het Landgoed IJsselvliedt. Loop de oprijlaan (IJsselvliedt laan) op. Links zie je het oude tolhuis
liggen en rechts het landgoed.
4. Neem de eerste weg rechts bij het rode paaltje. Volg verder de rode paaltjes route voor een
wandeling over het landgoed. Aan het eind van de wandeling sla je weer linksaf de IJsselvliedt laan
in. Neem de eerste weg links naar het Mausoleum van de graaf en gravin van Limburg Stirum.
Tegenover het Mausoleum liggen graven van de 19deeeuwse familie Nobel en enkele van hun
honden.
5. Loop daarna weer terug naar de IJsselvliedt laan. Loop deze helemaal uit tot aan de asfaltweg.
Steek de weg over naar de parkeerplaats. Einde van deze koloniaalerfgoedtevoet wandeling.

