Vaassen - Staphorst - Vaassen

Museum autoroute

Het van oorsprong middeleeuwse kasteel Cannenburch in
Vaassen ligt in een prachtig oud parkbos met weilanden en vijvers.
Combineer het kasteel d.m.v. een oostelijke en westelijke autoroute
door verschillende landschappen en bijzondere plekken met
Museum Staphorst. Een museum dat u volop de gelegenheid biedt
het cultuurrijke heden en verleden van Staphorst te ontdekken.

Museumroute 2020

OOSTELIJKE
MUSEUM AUTOROUTE

START 82 km
Zet bij de start van de route de kilometerstand van uw dagteller op
0. U hebt hiermee een indicatie van de tussenliggende afstanden.
Verlaat het parkeerterrein en rij naar de doorgaande weg.

ROUTE VAN
KASTEEL CANNENBURCH NAAR MUSEUM STAPHORST
OOSTELIJKE ROUTE
18. 34.34 linksaf – Zwolseweg
19. 34.85 bij rotonde rechtdoor 2de afslag
20. 35.29 bij stoplicht de N 35 oversteken, = rechtdoor - Dalfserweg
21.

ROUTE VAN
KASTEEL CANNENBURCH NAAR MUSEUM STAPHORST
OOSTELIJKE ROUTE
1.

sla linksaf naar de Julianaweg

2.

0.35 sla linksaf – Dorpstraat – Emsterweg

3.

1.29 op rotonde 3 afslag naar Emst – Vaassenseweg

4.

3.48 in Emst rechtsaf - Stationsweg

5.

4.54 linkssaf Schobbersweg

6.

6.26 ga over het viaduct van de A50 en volg de weg – Kanaalweg

37.12 rechtsaf – Twentseweg
37.17

linksaf –Kluinhaarsweg gaat over in Heinoseweg weg met veel bochten richting Dalfsen

22. 42.73 bij station Dalfsen, er omheen, Stationsweg, richting brug
23.

43.17 bij rotonde rechtdoor 2de afslag

24. 43.57

de

over de Vechtbrug met de blauwe bogen, rechts aanhouden - Rondweg

25. 44.24 op de rotonde 1ste afslag - Welsemmurweg, deze blijven volgen
26.

47.87

aan het eind van de weg rechtsaf, N340 – Hessenweg (evt. de parralelweg nemen)

27. 48.89 bij stoplichten Oudleusen linksaf, Dommelserdijk

7. 14.99 op T splitsing rechtsaf – Kerkdijk, richting Veessen

28. 53.87 in Nieuwleusen bij de kerk rechtsaf – Oosteinde

8. 21.50 volg de weg, gaat over in IJsseldijk, Marledijk.

29.

9.

21.53

rechtsaf naar Wijhseveer en steek de IJssel over. Overtocht duurt
enkele minuten, vaart 200 keer per dag, 7 dagen per week.

10. 22.52 bij rotonde rechtdoor = 2de afslag – Raalterweg
11. 23.03 spoorwegovergang rechtdoor rijden – Raalterweg
12.

24.21 op rotonde 2de afslag – Raalterweg N756

weg vervolgen naar Vinkenbuurt – Koloniedijk

30. 61.02 linksaf R101– Balkerweg gaat over in Ommerweg
31. 63.23

bij stoplichten in Balkbrug rechtdoor – Meppelerweg, den Huizen,
Oud Avereest, eindje voorbij de kerk

32. 66.87 in Oud Avereest linksaf – Westerhuizingerweg (bord Reestlandhoeve)
33. 68.00 1ste weg rechtsaf – Hoofdweg,
blijf deze weg volgen, gaat over in Burg. van Wijngaardenstraat –
Schotsweg

13. 25.59 sla linksaf (1ste weg) – Liederholthuisweg

34. 77.00

14. 29.52 sla rechtsaf – Duisterenweg

35.

15. 30.55 sla linksaf - Wechterholt

36. 81.54 scherpe bocht naar linksaanhouden – Gemeenteweg

16. 30.77 sla rechtsaf over het bruggetje - ’t Nijenhuis gaat over in Stationsweg
17. 33.79

2

voorbij de kerk – linksaf - Marktplein, daarna 2de weg rechtsaf Dorpsstraat

37.

77.31 einde van de weg linksaf – Heerenweg, bij de scherpe
rotonde 2de weg – Gemeenteweg. Even voorbij de rotonde ziet u het
81.67 bord van Museum Staphorst. Parkeren kan bij de grote kerk of het
marktplein.
3

Museumroute 2020

Museumroute 2020

Bezienswaardigheden

Kasteel Cannenburch naar Museum Staphorst.

A. Kasteel Cannenburch in Vaassen
Kasteel Cannenburch is een 18de eeuws ingericht Edelmanshuis,
gebouwd op de ruïne van een
middeleeuws burcht door de
Gelderse veldmaarschalk Marten
van Rossem. In het kasteel is
een belangrijke collectie meubels, porselein en schilderijen
te bewonderen. Het kasteel, het
Bouwhuis en het park zijn op eigen
gelegenheid te bezichtigen d.m.v.
een audiotour of app. Bezoek de
kasteelwinkel en voor een hapje en een drankje kunt u terecht in de gewelvenkelder van het kasteel of bij het naastgelegen Restaurant ’t Koetshuis.

B. Vaassen
De vroegste tekenen van bewoners in deze omgeving zijn de grafheuvels en
raatakkers (prehistorische vierkante akkers omgeven door aarden walletjes) ten
noordwesten van Vaassen op de Veluwe, tussen de Elburgerweg en Gortelseweg.
Er ligt een heel complex (ca. 76 hectare) van deze akkers bij Vaassen, rond de
Gortelseweg. Ze dateren uit de IJzertijd. De bewoners waren Germaanse boeren
en leefden daar nog voor de Romeinse tijd. Ze woonden in houten hutten en
leefden van de landbouw, veehouderij, kruiden en de jacht op herten en zwijnen.
Vaassen kenmerkt zich door het eeuwenlang vreedzaam naast elkaar leven
van een protestantse en rooms-katholieke bevolking. Midden in het dorp staat
de Dorpskerk met een kerktoren van omstreeks 1500. In de Dorpskerk van
Vaassen bevindt zich een grafsteen van een van de vroegere bewoners van de
Cannenburch.
Van 2 september 1887 tot 8 oktober 1950 beschikte Vaassen over station Vaassen,
een spoorwegstation aan de Baronnenlijn tussen Apeldoorn en Zwolle.

C. Wijhe
De eerste schriftelijke vermelding van Wijhe
dateert uit het jaar 960 als “Wie”, dat zeer
waarschijnlijk duidt op een heiligdom. Een
belangrijke mijlpaal in de geschiedenis is de
feestweek in 1960 waarin het duizendjarig bestaan van het dorp Wijhe werd gevierd.

D. Kasteel het Nijenhuis
Is één van de best bewaard gebleven havezaten in Overijssel. Gelegen tussen de dorpen
Heino en Wijhe is het omgeven door een prachtig landschap. De geschiedenis
van kasteel het Nijenhuis begint in de late middeleeuwen. Momenteel is er een
beeldentuin met ruim 100 beelden. In het kasteel zijn exposities, met de collectie
van Hannema als uitgangspunt en uit de collectie van Museum de Fundatie te
Zwolle

E. Landgoed den Berg
Voor de scherpe bocht niet ver van het station Dalfsen
ligt Landgoed den Berg met de ZONNEWIJZER MET
PIEDESTAL. Op het voorplein een natuurstenen piedestal in 18e-eeuwse stijl, daterend van het eind van de 19e
of mogelijk het begin van de 20e eeuw, met wapens van
Van Dedem-Van Rechteren. (bron: Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed)

F. Dalfsen
De naam Dalfsen komt voor het eerst voor in officiële
documenten uit het jaar 1231. Dalfsen is de enige grotere
plaats aan de Overijsselse Vecht die nooit stadsrechten
heeft gekregen.
Dit houdt verband met de nabijheid van kasteel Rechteren. Dit kasteel staat ten opzichte van het dorp Dalfsen net aan de zuidzijde van de Vecht en is gebouwd in het
jaar 1320. Het wordt al sinds de 15e eeuw bewoond door hetzelfde geslacht.

In de jaren 50 werden groepen Molukkers gehuisvest in Vaassen. Voor onderdak was het
kamp Berkenoord aangewezen. Wrijvingen
met de overheid over (her)huisvesting leidden
op 14 oktober 1976 tot de ontruiming van dit
woonoord, waar nu de wijk Berkenoord staat.
Heden ten dage is er nog een aanzienlijke
Molukse gemeenschap in Vaassen
4
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G. Ommerschans
In de Ommerschans
beland je in twee werelden: een wonderlijk
open landschap en
het
gesloten
beboste gebied bij de
oude schans. Er zijn
nog veel zichtbare
sporen van het kolonieverleden.
De
schans maakte deel
uit van een hele linie van verdedigingswerken, zoals De Lichtmis, Coevorden,
Bourtange en Bellingwolde, ter verdedig tegen de Spaanse troepen. In 1819
wordt het terrein in bruikleen gegeven aan de Maatschappij van Weldadigheid,
die er een bedelaarskolonie stichtte. De Ommerschans is de eerste in de reeks
Koloniën waar bedelaars, landlopers en ‘onwillige’ gedwongen werden tewerkgesteld. Vrijheid hadden ze er niet. Vanaf 1894 werden de landerijen gebruikt door
het iets noordelijker gelegen opvoedingsgesticht voor jongeren, Veldzicht, te
Balkbrug. Tegenwoordig is er het Centrum voor Transculturele Psychiatrie. Van
de oorspronkelijke Ommerschans is weinig meer overgebleven dan een deel van
de omgrachting.

H. Boswachterij Staphorst van Staatsbosbeheer
Is een 940 hectare groot bos- en natuurgebied. Het staatsbos is tussen 1930 en
1940 aangelegd op arme gronden door
werklozen uit het westen van Nederland.
Ze werden verplicht daar te werken in
het kader van werkverschaffing vanwege
de crisistijd die toen voor grote werkloosheid zorgde. Het uiteindelijk doel
van de bosaanleg was houtproductie. Er
groeien niet alleen fijnsparren, Japanse
lariksen, Douglassparren, Corsicaanseen Oostenrijkse dennen, maar ook eiken
beuken en berken. Een klein deel van het gebied bestaat uit heide en vennen en
plassen die zijn ontstaan door vervening. In het gebied komen veel wilde dieren
voor, zoals reeën, dassen, eekhoorns, ransuilen en adders. In het midden ligt de
zwemvijver Zwarte Dennen, met een aangelegd zandstrandje rondom, dat in de
zomertijd veel bezoekers trekt voor dagrecreatie. Op zand- en schelpenpaden
gewandeld en gefietst kan worden. Er zijn ruiterpaden en er is een mountainbikeroute.
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I. Staphorst
Samen met Rouveen vormt Staphorst
een typisch voorbeeld van lintbebouwing aan de Oude Rijksweg/
Gemeenteweg.
Opvallend
aan
Staphorst en Rouveen zijn de (fel)
groene luiken in combinatie met
(fel) blauwe raamdorpels, deuren
met boven de voordeur vaak een
zogenaamde levensboom en de klederdracht die vroeger van jong tot
oud door mannen en vrouwen gedragen werd. Op dit moment zijn er nog ruim
400 vrouwen die de klederdracht dagelijks dragen. Sinds 1937 is in de Algemene
Plaatselijke Verordening vastgelegd dat het verboden is “iemand op of aan de
weg zonder diens toestemming te fotograferen”. Vroeger (tot 1970) was het een
traditie in Staphorst dat de kinderen een boerderij achter de boerderij van de
ouders bouwden. Zo ontstond vaak een aantal boerderijen achter elkaar. Door
ruimtegebrek wordt dit tegenwoordig nog maar weinig gedaan.
De gemeenschap van Staphorst staat bekend als een van de meest kerkelijke
binnen Nederland. De zondagsrust wordt sterk in acht genomen. Op zon- en
kerkelijke feestdagen, bid- en dankdag zijn de meeste winkels en het museum
gesloten.

J. Museum Staphorst
Het museum is gevestigd in een traditioneel gebouwde boerderij, die op een
typische Staphorster manier is ingericht. Het gedeelte dat vroeger de stal was,
is ingericht als expositieruimte. Hier vindt u wisselende exposities waar streekdracht en sieraden en korte films een belangrijke plaats innemen.
Voor kinderen is er een educatieve ‘speurroute’. In deze route zijn een aantal activiteiten bedoeld om meer kinderen op een speelse manier te laten kennis maken
met het museum en de Staphorster cultuur en tradities.
En na uw rit bent u vast wel toe aan een lekker kopje koffie of thee. Voor een
tastbare herinnering aan uw bezoek verkopen wij diverse souvenirs.

7
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WESTELIJKE MUSEUMROUTE
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Geldersch Landschap & Kasteelen en Museum Staphorst zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor
materiële schade of persoonlijke ongevallen die gebeuren tijdens het rijden van de “Museum Route”.
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H

De stichting en het museum hebben de route met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor kennelijke fouten in de routebeschrijving.
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ROUTE VAN
MUSEUM STAPHORST – KASTEEL CANNENBURCH
WESTELIJKE ROUTE

WESTELIJKE
MUSEUM AUTOROUTE

linksaf – Ijsselkade, gaat over in de la Sabonierekade, Boven Havenstraat, IJsseldijk
bij rotonde 3de afslag – Kamperstraatweg N 763 ook hier bij rotonde
17. 29.44 de
2 afslag

START 87 km
Zet bij de Stovonder de kilometerstand van uw dagteller op 0.
U hebt hiermee een indicatie van de tussenliggende afstanden.
Bij vertrek van de parkeerplaats waar u staat, Grote kerk of Marktplein, ga naar de Gemeenteweg richting snelweg A28

16.

27.40

18.

33.14 linksaf – De Zande, gaat over in Zalkerdijk

19.

37.84 rechtsaf – Burg. van Vleutenstraat

20.

38.18 rechtsaf – Brinkweg

21.

38.27 linksaf – Broeksteeg, gaat over in de Burg. Hardenbergweg

rechtsaf – Sloetweg, gaat na scherpe bocht over in Roobroekweg en
Jan Boerswegje
rechtsaf en N763 oversteken, gaat over in Wittensteinse Allee, Zwar23. 44.55
tenweg, Oostendorperstraatweg

22.

ROUTE VAN
MUSEUM STAPHORST – KASTEEL CANNENBURCH
WESTELIJKE ROUTE
Via de Gemeenteweg, onder de snelweg door, gaat over in Oude
Rijksweg

1.

41.41

24. 52.28 rechtsaf – De Weeren
25.

52.72

rechtsaf – Oostelijke Rondweg, blijven volgen, gaat over in Industriestraat, bij rotondes 2de afslag/rechtdoor

2.

2.72 rechtsaf – Conradsweg

26. 54.96 linksaf – Robertsmatenstraat

3.

9.96 linksaf – De Grote Kanaalweerd

27.

55.57 op V splitsing, rechtdoor – Havenkade volgen

28.

56.15 op rotonde 2de afslag N 309 Flevoweg

4.

10.15 op rotonde 1ste afslag – Hasselterdijk

5.

11.07 op rotonde 2de afslag – Rondweg N331

6.

11.81 volgende rotonde 2de afslag – Oppen Swolle N 331

7.

12.93 bij rotonde 2de afslag naar het veerpondje

8.

13.51 Veerweg naar het veerpondje en oversteken

9.

14.27 aan het einde van het water linksaf

11.

14.31

13.

57.72

31. 66.90 rechtsaf, op rotonde 3de afslag en dan over het spoor
32.

Vervolg Veerweg, gaat over in Westerkaai

10.

12.

op rotonde 1ste afslag – Zuiderzeeweg West – N 310, gaat over in
Elburgerweg, bij 3de rotonde
3de afslag op de rotonde – F.A,. Molijnlaan, blijven volgen, bij beide
30. 64.79
rotondes rechtdoor voorbij het spoor
29.

69.18 bij rotonde rechtdoor over de A 28

33. 69.86 bij rotonde rechtdoor Elspeterweg
34.

72.19 linksaf – Nunspeterweg

35.

75.28

aan het einde van het water rechtsaf – Julianastraat, gaat over in Jan
van Arkelstraat
gaat over in Kamperdijk en Kamperzeedijk, N760 op rotondes de weg
blijven volgen

36. 80.63 rechtsaf – Oranjeweg

23.67 gaat over in Grafhorstweg – N 760, ook hier bij rotondes de 2 afslag

37. 80.80 linksaf – Gortelseweg

de

in Nunspeet, bij scherpe bocht rechts aanhouden, Gortelseweg, gaat
over in Vierhouterweg

op V splitsing links aanhouden – Frieseweg, gaat over in B.P.G. van
14. 26.45
Diggelenkade en Spoorkade

38. 85.52 linksaf – Elsperweg, gaat over in Pr. Hendrikweg en Julianaweg

15.

39.

10

27.15 IJsselbrug oversteken

87.04

aan uw linkerhand ziet u het kasteel Cannenburch waar u op de
voorliggende parkeerplaats kunt parkeren.
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C. Zwarte water
De Sluus is een Nederlands dorp en een
Nederlandse havenplaats in de gemeente Zwartewaterland, Overijssel, gelegen
op de plek waar het Zwarte Water en
het Meppelerdiep samenkomen. Op 1
december 2015 telt het dorp 4805 inwoners. Iemand uit Zwartsluis wordt in het
regionaal dialect een Sluziger of Bleistarte
genoemd.

Bezienswaardigheden

Museum Staphorst naar kasteel Cannenburch.

A. Museum Staphorst. – Het cultuurhistorisch hart van Staphorst
Het museum is gevestigd in een traditioneel gebouwde boerderij, die op
een typische Staphorster manier is
ingericht. Het gedeelte dat vroeger
de stal was, is ingericht als expositieruimte. Hier vindt u wisselende
exposities waar streekdracht en sieraden en korte films een belangrijke
plaats innemen. Voor kinderen is er
een educatieve ‘speurroute’. In deze
route zijn een aantal activiteiten bedoeld om meer kinderen op een speelse manier te laten kennis maken met het
museum en de Staphorster cultuur en tradities.
En voor u vertrekt bent u vast wel toe aan een lekker kopje koffie of thee. Voor een
tastbare herinnering aan uw bezoek verkopen wij diverse souvenirs.

B. Staphorst
Samen met Rouveen vormt Staphorst
een typisch voorbeeld van lintbebouwing aan de Oude Rijksweg/
Gemeenteweg.
Opvallend
aan
Staphorst en Rouveen zijn de (fel)
groene luiken in combinatie met
(fel) blauwe raamdorpels, deuren
met boven de voordeur vaak een
zogenaamde levensboom en de klederdracht die vroeger van jong tot
oud door mannen en vrouwen gedragen werd. Op dit moment zijn er nog ruim
400 vrouwen die de klederdracht dagelijks dragen. Sinds 1937 is in de Algemene
Plaatselijke Verordening vastgelegd dat het verboden is “iemand op of aan de
weg zonder diens toestemming te fotograferen”. Vroeger (tot 1970) was het een
traditie in Staphorst dat de kinderen een boerderij achter de boerderij van de
ouders bouwden. Zo ontstond vaak een aantal boerderijen achter elkaar. Door
ruimtegebrek wordt dit tegenwoordig nog maar weinig gedaan.
De gemeenschap van Staphorst staat bekend als een van de meest kerkelijke
binnen Nederland. De zondagsrust wordt sterk in acht genomen. Op zon- en
kerkelijke feestdagen, bid- en dankdag zijn de meeste winkels en het museum
gesloten.
12

In 1398 werd de haven Swarte Sluys voor het eerst genoemd. Zwartsluis is doorvoerhaven geweest voor turf uit Drenthe richting Holland. Tegenwoordig wordt
de haven vooral gebruikt door recreanten en vindt men er werkgelegenheid in
de scheepsbouw.
Tussen 1765 en 1798 was Zwartsluis de plaats waar uit een wijde omtrek veel
Joodse gezinnen hun pasgeboren jongetjes lieten besnijden. In het bewaard gebleven besnijdenisregister zijn plaatsnamen als Dwingeloo, Lemmer, Kampen en
Blokzijl terug te vinden.

D. Kampen
De oude Hanzestad is gelegen aan
de benedenloop van de IJssel, nabij de uitmonding in het IJsselmeer
en het Keteldiep. Kampen ligt op
een schiereiland. Kampen heeft een
flink aantal oude tot zeer oude gebouwen, waaronder resten van de
oude stadsmuur, (Koornmarktspoort,
Cellebroederpoort, Broederpoort), en
de Boven- of Sint-Nicolaaskerk. De
structuur van de ommuurde stadvesting is in het stratenplan nog goed
zichtbaar. In tabaksfabriek ‘de Olifant’ worden sigaren nog met 19e-eeuwse machines vervaardigd en er worden rondleidingen gegeven.
Verspreid in de binnenstad van Kampen bevinden zich tientallen muurreclames. Deze verwijzen naar oude (niet meer bestaande) winkeltjes in Kampen.
Deze kleurige muurschilderingen, waarin onder meer jugendstilinvloeden zijn
te vinden, werden gemaakt door plaatselijke schilders. De schilderingen worden
‘fresco’s van de middenstand’ genoemd. Er is een actief gemeentelijk beleid om,
waar deze schilderingen onder oude verf- en pleisterlagen worden aangetroffen,
te trachten deze in de oude staat te herstellen. Verder ligt aan de rand van de
binnenstad de koggewerf. Op deze koggewerf is een kogge gebouwd naar een
voorbeeld uit de 14e eeuw. Verder bevinden zich op deze werf een nagebouwd
vissershuisje uit de 15e eeuw. En wordt op dit moment een botter nagebouwd.
De naam van de botter is de “De Dolfyn”.
13
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G. Vaassen

E. Nunspeet
Het dorp ligt op de grens van uitgestrekte bossen van de Veluwe en
weidelandschap langs de Randmeren.
Aangenomen wordt dat Nunspeet afkomstig is van Nuwenspete, dit betekent
zoiets als “nieuwe ontginning”.
De tegenhanger hiervan is de naam voor
het dorp Elspeet, dat in eveneens de gemeente Nunspeet ligt. Elspeet betekent
zoiets als “oude ontginning”. “Nuwenspete”
leeft onder andere voort in de naam van de plaatselijke Heemkundige Vereniging
Nuwenspete.
Nunspeet is een enkdorp dat is ontstaan op de grens van het bos en water
(Zuiderzee). Het onderste deel van de toren van de dorpskerk dateert uit het begin
van de zestiende eeuw, maar ten minste in het jaar 1313 heeft er op die plaats een
kerk gestaan. Buiten deze kerktoren en enkele boerderijen in het buitengebied,
waarvan sommige uit de 18e eeuw stammen, is het dorp in haar huidige vorm
feitelijk ontstaan vanaf het midden van de 19e eeuw. De bevolking van Nunspeet
was arm en bestond oorspronkelijk voornamelijk uit kleine boeren, dagloners en
eekschillers die veelal in plaggenhutten leefden

F. Elspeet
De herkomst van de naam Elspeet
is niet eenduidig bekend. El wordt
wel in verband gebracht met oud
(in tegenstelling gedacht tot het
nieuwere Nunspeet) en speet (of:
spa(de)) verwijst naar ontginning,
omgespitte grond. Een andere
uitleg ziet in het eerste deel van
de naam de els terugkomen. Een
deel van het Kroondomein Het
Loo ligt direct bij Elspeet.
Het dorp staat bekend als zeer kerkelijk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3
maart 2010 kreeg de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 61,6% van de stemmen. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 was dit zelfs 65,3% van de
stemmen. (Ter vergelijking: in de eveneens als erg christelijk bekendstaande dorpen Staphorst en Urk was dat 31,4% resp. 30,4%). In 2010 werd ongeveer 87%
van de stemmen op een christelijke partij uitgebracht. Elspeet telt een Hersteld
Hervormde gemeente, een Protestantse Kerk in Nederland, een Gereformeerde
Gemeente, een Oud Gereformeerde Gemeente en een Gereformeerde Gemeente
in Nederland, 4 van de 5 gemeenten beschikken over een predikant.
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De vroegste tekenen van bewoners in
deze omgeving zijn de grafheuvels en
raatakkers (prehistorische vierkante akkers omgeven door aarden walletjes) ten
noordwesten van Vaassen op de Veluwe,
tussen de Elburgerweg en Gortelseweg.
Er ligt een heel complex (ca. 76 hectare) van deze akkers bij Vaassen, rond de
Huub Slingeland
Gortelseweg. Ze dateren uit de IJzertijd.
De bewoners waren Germaanse boeren
en leefden daar nog voor de Romeinse tijd. Ze woonden in houten hutten en
leefden van de landbouw, veehouderij, kruiden en de jacht op herten en zwijnen.
Het dorp wordt voor het eerst vermeld in een akte uit de Codex Laureshamnensis
van het klooster Lorsch uit 891 of 892 als een Brunhilde een hoeve en de kerk
aan Lorsch schenkt[2]. De toenmalige naam Fasna zou duiden op een grassoort. Vaassen kenmerkt zich door het eeuwenlang vreedzaam naast elkaar
leven van een protestantse en rooms-katholieke bevolking. Midden in het dorp
staat de Dorpskerk met een kerktoren van omstreeks 1500. In de Dorpskerk van
Vaassen bevindt zich een grafsteen van een van de vroegere bewoners van de
Cannenburgh. Van 2 september 1887 tot 8 oktober 1950 beschikte Vaassen over
station Vaassen, een spoorwegstation aan de Baronnenlijn tussen Apeldoorn en
Zwolle.
In de jaren 50 werden groepen Molukkers gehuisvest in Vaassen. Voor onderdak
was het kamp Berkenoord aangewezen. Wrijvingen met de overheid over (her)
huisvesting leidden op 14 oktober 1976 tot de ontruiming van dit woonoord, waar
nu de wijk Berkenoord staat. Heden ten dage is er nog een aanzienlijke Molukse
gemeenschap in Vaassen

H. Kasteel Cannenburch in Vaassen
Kasteel Cannenburch is een 18-de eeuws ingericht Edelmanshuis, gebouwd op
de ruïne van een middeleeuws burcht door de Gelderse veldmaarschalk Marten
van Rossem.
In het kasteel is een belangrijke
collectie meubels, porselein en
schilderijen te bewonderen. Het
kasteel, het Bouwhuis en het park
zijn op eigen gelegenheid te bezichtigen d.m.v. een audiotour of
app. Bezoek de kasteelwinkel en
voor een hapje en een drankje kunt
u terecht in de gewelvenkelder van
het kasteel of bij het naastgelegen
Restaurant ’t Koetshuis.
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Deze Museum autoroute wordt u aangeboden door
Geldersch Landschap & Kasteelen in samenwerking
met Museum Staphorst.

Kasteel Cannenburch:
Kijk voor meer informatie en de
actuele openingstijden en tarieven
op www.glk.nl/cannenburch

Museum Staphorst:
Kijk voor meer informatie en de
actuele openingstijden en tarieven
op www.museumstaphorst.nl

U heeft vandaag genoten van een aantal
prachtige landgoederen en kastelen van
Geldersch Landschap & Kasteelen. Wist u dat
u vanaf € 23,50 per jaar al donateur bent?
Met uw steun kunnen we Gelders erfgoed
beheren en exploiteren. Zodat iedereen er nu
en in de toekomst van kan genieten.
www.glk.nl/word-donateur

Draagt u het Museum Staphorst een warm
hart toe? Word dan vriend van het Museum,
wij kunnen uw steun goed gebruiken.
Met de donaties van de vrienden kan het
museum onder meer nieuwe objecten
verwerven en restauraties uitvoeren.
Vriend worden kan al voor € 15,00 per jaar.
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