
Alleen te wandelen tussen 17 nov en 27 dec 2021

WANDELROUTE 'IK BEN HET DRIEMAAL'
OP LANDGOED 'T ROZENDAEL, HEINO
LINDA MOLENAAR VOOR DE TUIN DER LUSTEN

Korte introductie
Beeldend kunstenaar Linda Molenaar heeft op landgoed ’t Rozendael een
wandeling uitgezet. De route gaat deels over het privé terrein van de familie.
Let goed op dat u op de aangegeven paden blijft, honden moeten aan de lijn. Tussen 17 november
en 27 december kunt u de route bewandelen.

Linda maakt poëtische verbindingen tussen mens en natuur. Dit resulteert in vervreemdende
performances en objecten die vaak geïnspireerd zijn op fauna en flora. 

1



1. Station Heino

U kunt uitstappen op station Heino als u met het OV reist, of daar de auto parkeren indien u met de
auto bent. De route start op de parkeerplaats van het station.

Met het station in de rug, loopt u even de Stationsweg op om meteen linksaf de Centsweg op te
gaan.
Aan het eind van de Centsweg, slaat u linksaf de Bendijksweg op. Deze gaat later over in de
Rozendaelseweg. Het is een drukke weg, dus houdt u het verkeer goed in de gaten. Het is veiliger
om links van de weg te lopen, dan ziet u het verkeer aankomen.

Even later ziet u landgoed 't Rozendael aan de linkerkant van de weg liggen.
Het bordje "Verboden toegang" mag u vandaag negeren.

Welkom op 't Rozendael.

2. Wapenschild familie Van Ittersum

Linda Molenaar heeft het wapenschild van de familie Van Ittersum als inspiratie gebruikt voor de
wandeling. Bij de entree ziet u het wapenschild met de drie rode ezelskoppen. Van oudsher ligt het
grint bij landhuizen om bezoek te kunnen horen aankomen. Het wapenschild in het gras is speciaal
voor de wandeling gemaakt en uitgevoerd in wit Carrera marmer en rood graniet.

Bij het wapenschild houdt u links aan totdat u bij de eerste beukenlaan aankomt, aan de
linkerzijde.

3. Het Ezelspad

Deze beukenlaan vormt het begin van het ezelspad. De bomen zijn hier allemaal van dezelfde
soort en staan op regelmatige afstand van elkaar, daarom mag het een laan genoemd worden. 

4. Bankje

Voorbij het bankje gaat u rechtsaf, het kleine paadje tussen de rododendrons door.

5. Dennenappel

Bij de ‘rotonde’ met het beeld van de dennenappel neemt u het eerste pad links.

6. Grote beuk

Aangekomen bij de grote beuk aan het eind van het laantje? Kijk heel goed om u heen, van de
toppen van de boom naar de boomwortels. Gezien? Sla rechtsaf de eikenlaan in.
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Weet u het verschil tussen een zomer- en een wintereik? Ziet u een eikenblad met een kort steeltje
-denk aan een korte broek- dat is van een zomereik. Het eikenblad met het lange steeltje -lange
broek- hoort bij de wintereik. Een ezelsbruggetje! 

7. Volg de oren

Ter hoogte van de spoorwegovergang, steekt u schuin rechts over en neemt het pad vlak langs de
ezelsoren. Tijd om even de boom te knuffelen of voor een selfie met oren wellicht?

8. Echte ezels

In de wei ziet u Hansje, Hansje en Hansje, alle drie oenen. Niet zo maar oenen, maar ook wel
klunzen genoemd! Zo heten ezels die gecastreerd zijn. 

9. Schuin links rechtdoor

Bij de kruising gaat u rechtdoor (schuin links). Langs de bijenkorven, richting de rij jonge boompjes.

Daar aangekomen loopt u links van de bomen, rechts is met bloemen ingezaaid, en vervolgt het
pad om het weiland heen.

10. Bruggetje over

Loop het bruggetje over en ga rechtsaf en vrijwel meteen voor de vijver links. U blijft dus in het bos
en slaat meteen linksaf richting de berceau.

11. Berceau

Berceaus stammen uit de tijd dat het voor gegoede dames mode was er zo wit mogelijk uit te zien
om zich te onderscheiden van werkende mensen die, doordat ze veel in de buitenlucht kwamen,
een getaande huidskleur hadden. In zo'n berceau kon men buiten wandelen en toch uit de zon
blijven.

Halverwege de berceau gaat u links af.

12. Einde

Aan het einde van dit padje slaat u rechtsaf. U komt terug bij het granieten wapenschild in het
gras.
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13. Keuzes

Als er verzadigd bent, kunt u ervoor kiezen om dezelfde route terug te lopen naar het station.

Mooier is het om door het bos en over het onverharde pad terug te keren.
U staat weer voor het wapenschild in het gras, het huis is aan uw rechterkant en het weiland met
de duiventil links. U neemt de brede weg richting het spoor. U komt langs het Ezelspad (links) en
de ezelsoren (rechts).
Steek de spoorwegovergang over en sla direct na de overgang linksaf, over de grasstrook,
onderlangs het spoor.

Aan het eind van dit pad gaat u rechtsaf het bos in. Sla bij het bankje linksaf en volg dit pad tot aan
het weiland. Daar gaat u rechts en kort daarna links de Bornweg op (breed zandpad).

U volgt deze weg tot aan de vijfsprong. Hier kunt u weer kiezen: gaat u terug naar het station?
Ga dan linksaf.

Wilt u het bankje van Belle van Ittersum nog zien? Een bezoek brengen aan museum de Fundatie
op Kasteel Nijenhuis?

14. Bankje van Belle

U loopt rechtdoor langs de Schaarshoekweg totdat u rechts een breed zandpad ziet. Ga hier
rechts. Even verderop is rechts het bankje van Belle.

Het dagboek van Belle van Ittersum geeft een zeldzaam openhartige blik op het leven van een
jonge, opgroeiende adellijke vrouw rond 1800. In 2019 schreef Greddy Huisman het boek "Zie hier
mijn karakter", een bewerking van het dagboek van Belle.

In 2020 werd hier een monument voor Belle van Ittersum opgericht: het "Bankje van Belle",
gemaakt en ontworpen door beeldend kunstenaar Marc van Vliet. Tijdens de wandeling kunt u hier
even uitrusten, net als Belle, lezen of nadenken over het leven.

15. Museum de Fundatie - Kasteel Het Nijenhuis

Bent u speciaal voor de wandeling in de omgeving van Heino? Vergeet dan niet ook Museum de
Fundatie in kasteel Het Nijenhuis te bezoeken! 

Museum de Fundatie bezit en beheert een omvangrijke collectie beeldende kunst. Collectie en
tentoonstellingen zijn te zien op twee locaties: Kasteel het Nijenhuis met beeldentuin in Heino en
Museum de Fundatie in Zwolle.  Beide musea zijn alleen te bezoeken met een geldig Corona
toegangsbewijs.

Een laatste tip: museum de Fundatie Zwolle is in 2021 iedere zaterdagavond gratis open voor
iedereen. Meer informatie op: museumdefundatie.nl
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https://www.museumdefundatie.nl/

