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Voorwoord 

 

Enter in het middelpunt van de wereld. Vraag het maar aan de rivier! Vol overmoed nam ik 
het besluit om één en ander snel en diepgaand te onderzoeken; om een boordevol hart te 
ontlasten en weg te komen uit de magische ban van de Regge. Ik bevond me in een moeras 
van boeken die zowel historische studies als roddels omvatten en had er moeite mee de 
betrouwbare van de gefantaseerde informatie te onderscheiden. De mensen vertellen in hun 
kronieken meer hun eigen meningen dan de feiten zelf die gebeurd zijn, zodat hetzelfde voorval 
door twee mensen die verschillende meningen hebben, zo verschillend verteld wordt dat het 
lijkt alsof er over twee zaken gesproken wordt. De liefde die ik voel voor Enter  en de Regge en 
vooral ook voor haar bevolking heeft mij geleid bij het schrijven van dit boek. Ik koesterde 
daarbij de hoop dat een grotere kennis van de Regge zou bijdragen tot meer waardering in de 
andere provincies en tot een beter begrip van de bewoners onderling. 
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Inleiding 

 

De klamme Noordzeemist waait in mijn gezicht, het regent niet, toch regent het. Vanuit de zee 
waait de nachtwind naar het oosten over de enorme Hamberg, rivier Rechen (de Regge), de 
kronkelige doolhof van brede en smalle waterlopen waarvan sommige waren dichtgegroeid 
met riet. Uitgestrekte heidevelden scheiden groepjes lage eilanden waar bomen groeien op 
spinnepootwortels die men nergens anders kon aantreffen. De rivier is bezaaid met lampjes 
van de kleine zeilschepen die zich spoedden naar een herberg. Scheepjes en lampen deinen 
opeens onverwachts heftig op en neer, en enkele oudere mannen mompelen over boze dingen 
die in de nacht langs komen. De jongemannen lachen maar ze zeilen nog strakker, erop belust 
snel naar een warme plek te kunnen en uit het donker weg te zijn. De verhalen zeiden dat het 
kwaad niet over je drempel kwam, tenzij je dat uitnodigde. Dat zeiden de verhalen tenminste. 
Maar hier… buiten in de duisternis.  

De laatste sporen van mist waren verdwenen tegen de tijd dat de wind het dorp Enter bereikte, 
pal aan de rivier. Waar boerenhuizen met stro en winkels afwisselden met grote erven waarop 
windvanen in het maanlicht glinsterden.  

Regge, Leijerweert, Enter 

Toch was er geen enkel erve zo groot als die grote enorme massa, de berg, die zich aan de 
rand van het dorp tot aan de oever van de rivier de Regge uitstrekte. De Hamberg, de berg uit 
de legenden, verschenen na de ijstijd. Waar naties en keizerrijken tot bloei kwamen en 
ondergingen, voortgezet werden of nieuw geboren werden, bleef de berg staan.  

Regge, Mölke 

Op deze duizenden jaren oude leemberg hadden legers hun speren en zwaarden gebroken 
voor ze met bebloede koppen waren verslagen. In al die jaren was hij nog nooit voor een 
binnenvallend leger gevallen. Tot de komst van de spoorlijn. Toen werd de tijd niet alleen de 
afstand tussen twee punten, maar ook geld. Hoe verschillend al de problemen en oplossingen 
ook waren, overal begon het met een moment van erkenning. Opeens besefte een bestuurder, 
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een journalist, een wetenschapper: dit conglomeraat van dorpen en stadjes waar wij wonen, 
is bezig om zich om te vormen tot een nieuw, groot, onbekend stadslichaam. En altijd was er 
daarna de fase, een moeilijke fase vaak, waarin lokale bestuurders langzaam begonnen te 
beseffen dat ze hun autonomie gedeeltelijk moesten loslaten en hun rivaliteit moesten 
vergeten.  

Vissen in de Regge, Ommen 1938 

De landstreek Twente is als eenheid al heel oud. Op een oude verdedigingsmuur uit de derde 
eeuw  in het noorden van Engeland staat op een altaarsteen de woorden: Cives Tuhanti. De 
betekenis daarvan zou zijn: burgers van Twente. Mogelijk dat het hier om huursoldaten gaat 
afkomstig uit Twente. In de achtste eeuw wordt geschreven dat Twente een gouw is. 

Daar, waar de Regge regelmatig overstroomde lagen de natte en bloemrijke hooilanden. Op 
wat hoger gelegen graslanden graasde het vee. Even verder van de rivier lagen stuwwallen, 
afgewisseld door heide en moerassen. Tussen al dit natuurschoon (dat toen waarschijnlijk 
anders werd ervaren dan nu) woonden de boeren in kleine buurtschappen of dorpen. Er zijn 
nog veel begrippen in het Reggedal die afkomstig zijn uit die tijd: velden (veenmoerassen), 
maten (graslanden), essen/kampen(akkers) en marken( gemeenschappelijke gronden). Langs 
de Regge ontstonden grote landgoederen met daarop ringburchten en later statige havezaten. 
Vaak lagen ze dichtbij de rivier op hoge zandruggen. Op deze stuifduincomplexen werden 
bossen en tuinen aangelegd. 

Kasteel Weldam, Goor 
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Kasteel Nijenhuis, Diepenheim

Kasteel Warmelo, Diepenheim 

In het jaar 804 had Karel de Grote de macht in Twente. Hij stelde een graaf aan die mogelijk 
zetelde in Goor. Kerkelijk stond Twente onder het gezag van de bisschop van Utrecht. Vanaf 
de dertiende eeuw kreeg de bisschop ook de wereldlijke macht. Aan het einde van de zestiende 
eeuw is Twente één van de drie kwartieren van Overijssel. Twente telt zes plaatsen met 
stadsrechten. Maar die zijn allemaal, op Oldenzaal na, klein en zonder degelijke versterkingen. 
De Twentse steden hebben, in tegenstelling tot de adel, geen vertegenwoordiging in de Staten 
van Overijssel.  

Bij havens in de Hof van Twente denken we aan die van Markelo, Goor en Delden, eigenlijk 
kades waar schepen kunnen aanmeren. Recentelijk is de Markelose haven bij Stokkum nog 
met een zijtak uitgebreid. Deze havens liggen allemaal langs de belangrijkste waterweg die 
Twente kent, het tussen 1930 en 1938 gegraven Twentekanaal met een zijtak vanuit Wiene 
naar Almelo, dat nog steeds een belangrijke vrachtroute vormt vanaf en naar onze grote 
rivieren. Maar elk van de vijf vroegere kernen van de Hof heeft al ver vóór het graven van het 
Twentekanaal een haven gekend. Carelshaven bij Delden is een naam waarin de 
oorspronkelijke functie nog te herkennen is. Goor had een haven aan de Regge, Diepenheim 
aan de Schipbeek in de buurt van Westerflier, Ambt Delden bij de Houtman in Zeldam en 
Markelo bij het Papenveld.  

Ontstaat de Regge bij Diepenheim? Op een zeventiende eeuwse kaart van Ten Have komt de 
Buursebeek ons land binnen als Ahauser Aa. Op de grens werd de naam gewijzigd. 

Verschillende onderzoekers vermoeden dat die Buursebeek in zijn vroegste tijd de bovenloop 
van de Regge geweest kan zijn. Door vergravingen en opwerping van aarden wallen is de loop 
van de Buursebeek verschillende malen gewijzigd. 

Als de beek ons land binnenkomt heeft hij links een aftakking die als Schipbeek Aa bekend 

is. Even later heeft die Schipbeek Aa een aftakking naar rechts die naar Diepenheim stroomt 

en later voor Goor weer samenkomt met de Buursebeek.  
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Er ligt tussen Regge en Dinkel een land… 

Kees Broerse  

De Es bij Denekamp  
1941 

Aa, Altstatte

 

Daarna gaat er een waterstroom door Goor maar de ander gaat er links omheen. De beide 
stromen komen dan weer samen maar even later komt er van links opnieuw een aftakking die 
met een boog helemaal terugbuigt richting Deventer en weer in de Schipbeek Aa aansluiting 
krijgt. Het water dat overblijft stroomt met een grote boog om Rijssen heen en vervolgt haar 
weg richting Ommen. 

In zijn in 1935 gepubliceerde artikel over de Schipbeek werd door G.J. Doornink weliswaar 
deze waterloop vermeld met als jaartal van ontstaan 1630, maar bij hem bleef zij naamloos. 

In verband met oorlogsdreiging uit het zuiden zijn rond 1400 allerlei beken vanaf Deventer 
naar het oosten tot Westerflier verbeterd, om tot een verdedigingslinie tussen Gelderland en 
Overijssel te komen. Daarbij werd die waterloop tevens voor de scheepvaart geschikt gemaakt, 
vandaar de naam Schipbeek.  
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Hij werd toen ook verbonden met de bovenloop van de Regge, om meer water door de 
Schipbeek te laten stromen. In 1611 werd de beek verbonden met de Diepenheimse 
Molenbeek, die stroomopwaarts ook Buursebeek heet. Dit leidde overigens tot de nodige 
problemen met boeren uit Diepenheim en Goor, die vaker last van hoog water kregen. 

Regge 

In 1630 heeft Deventer vanaf de Schipbeek een nieuwe waterweg langs Markelo naar Goor 
laten graven, de Potbeek, om de tol bij Diepenheim in de vaarweg van de Schipbeek via de 
Regge (aansluiting bij Westerflier) te ontlopen.  
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Diepenheimse Molenbeek, vistrap 

In 1644 heeft Deventer die tol afgekocht, zodat de route langs De Pot ten noordoosten van 
Markelo niet meer gebruikt werd. Wel zal het deel van de Schipbeek in noordoostelijke richting 
tot Markelo nog gebruikt zijn, nu de Beusbergerwaterleiding, die vermoedelijk tot het haventje 
in Markelo bevaarbaar was. 

Potlee, Zeldam  

In 1633 is de Potlee, vanaf de Regge tussen Goor en Enter, naar het zuidoosten bevaarbaar 
gemaakt. Bij boerderij Houtman was een overslagplaats voor Twentse goederen. Tegelijkertijd 
werd de Regge vanaf Goor naar Enter verbeterd. De namen Potlee en Potbeek zijn 
waarschijnlijk afkomstig van pot, een benaming voor een open schuit die al in het 

Middelnederlands voorkomt. 

 Twickelervaart  

Rond 1750 zouden er wekelijks zo'n honderd schuiten door de Schipbeek naar Deventer 
gevaren zijn. Houtvervoer in de vorm van houtvlotten was ook zeker niet onbelangrijk. Na 
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1825 kwamen verharde wegen van west naar oost tot stand en nog later de spoorlijnen, 
waarmee de handel via de Schipbeek was afgelopen. 

Een veel later aangelegde waterloop was de Twickelervaart, een traject van elf kilometer, dat 
tussen 1771 en 1775 vanaf de Regge bij Enter tot Delden gegraven werd. Graaf Carel George 
van Wassenaer Obdam, de eigenaar van Twickel, was er de drijvende kracht achter. 

Graaf Carel zag veel voordelen voor zijn landgoed en betaalde de aanlegkosten van 
zestigduizend gulden uit eigen zak. 

Er werd ook een haventje gegraven met een schippersherberg, waar wachtende schippers met 
elkaar konden onderhandelen over lading en prijs. Toen alles in 1776 klaar was, hing de eerste 
kastelein van deze herberg, Nicolaas Böhmer, een uithangbord aan de gevel: Carelshaven. 

Carelshaven, Delden  

De joffers Borgerink uit Enter hebben zich lang verzet, omdat hun schipperherberg 
(Binnengait), die stroomopwaarts aan de Regge lag, door de nieuwe vaart veel inkomsten zou 
missen. Verscheidene keren werden stukken van de vaart dichtgegooid door de Entersen, 
maar het werk kwam gereed en bijna honderd jaar bleef de vaart in gebruik voor het vervoer 
van voornamelijk hout, graan, zout, olie, teer, tabak en katoen. Dit vervoer ging per Enterse 
zomp, een scheepje dat een gewicht van ongeveer drie ton kon vervoeren.  

Bouwhuis Kattelaar, Enter 

Er kwamen reglementen om de oevers van de vaart te sparen. Schippers moesten hun 
vaartuigen voortbomen en mochten niet jagen (hun schepen voorttrekken). Om dat te 

voorkomen werden zelfs voetangels en klemmen op de oever gelegd. Tegen de afspraken in 
heeft Carel George toch tol geheven, waarvan de Deldenaren werden gevrijwaard. 

De staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp kwam enkele malen naar Twente en schreef in 
1819 over de Twickeler vaart: "Meer dan 20 jaren geleden had ik deze vaart voor het eerst 
gezien, en toen veel vernomen van de moeilijkheden en tegenkantingen, waarmede de 
aanlegger had te worstelen gehad. Nu hoorde ik van eene andere wederwaardigheid. De 
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burgers van Delden betalen er geen tol, en als wie maar kan, geeft zich uit voor burger van 
Delden.”  Ook hier maakte de spoorlijn een einde aan het vervoer. 

De vaart werd niet meer bevaarbaar gehouden en ten slotte is rond 1870 het handelsverkeer 
via die weg gestopt. Alleen het havencafé is blijven bestaan en zelfs een vermaard hotel 
geworden, nog steeds gesierd met de naam waarin zowel de haven als zijn stichter te vinden 
zijn.  

Marskramerpad langs Twickelervaart, Enter 

De Diepenheimse Molenbeek stroomt vanaf de Buursebeek, via de korenwatermolen Den 
Haller onder het Twentekanaal door naar de Regge. Samen gaan ze door de grondduiker. De 
korenmolen is mogelijk de oudste van ons land. De oudst bekende vermelding is uit 1169. In 
het jaar 1331 kocht de bisschop van Utrecht, Jan van Diest, de molen. De molen was vanaf 
toen een onderdeel van de heerlijkheid Diepenheim. De Schipbeek is grotendeels gegraven in 
opdracht van het stadsbestuur van Deventer omstreeks 1500. Op deze manier kon de stad 
Deventer handel drijven met een aantal Twentse plaatsen en in de Duitse regio even over de 
grens. Toen de handel over het water niet meer nodig was verkocht Deventer de watermolen 
in 1870 aan de toen dienstdoende molenaar Jan Haller. De molen verkeerd nog steeds in 
vrijwel de oorspronkelijke staat, en is geopend voor het publiek. De molen is dus 
achthonderdvijfenveertig jaar oud.  

De Regge is een Overijsselse rivier. Ze begint tegenwoordig bij landgoed Westerflier ten 
zuidwesten van Diepenheim en bestaat uit de Boven-Regge (Diepenheim-Rijssen), de Midden-
Regge (Rijssen-Hellendoorn) en de Beneden-Regge (Hellendoorn-Ommen) De rivier mondt bij 
Ommen uit in de Overijsselse Vecht. De Regge wordt bij Goor met een onderleider onder het 
Twentekanaal doorgeleid. Oorspronkelijk maakte ook de Buursebeek deel uit van het 
stroomgebied van de Regge.  

Haarmühle, Buurse  

Om de handel over het water vanuit Twente en Westfalen naar zich toe te halen heeft Deventer 
indertijd de Schipbeek laten graven, waarmee de concurrentiepositie van de scheepvaart van 
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Deventer werd vergroot ten opzichte van Zwolle. De Regge ontspringt als Aa in het 
Almssieckersbroek in West-Duitsland en stroomt langs Ahaus en Alstätte naar de grens bij 
Haarmolenbrug. 

Daar in het Bramerveld wordt zij de Buursebeek genoemd (voorheen Rechen),  naar het dorpje 
Buurse, dat zij aan de noordzijde passeert.  

In het Assinksbos onder Haaksbergen verandert de naam in Schipbeek, hoewel anderen deze 
naamsverandering bij Markvelde plaatsen. Dan naar   Bathmen langs Deventer (waar zij de 
grachten vult van Arkelstein) waar zij in de IJssel valt via de Koerhuisbeek.  

 

Door de Rietmolen en langs Neede stroomt de beek naar het punt, waar zes eeuwen geleden 
Deventer deze beek via een waterleiding verbond met de schipbaar gemaakte Markelose Beek 
bij Westerflier. Nu volgt de rivier dit oude tracé nog steeds. Via een grondduiker wordt de rivier 
onder het Twentekanaal gevoerd en stroomt via  Markelo, Goor en Enter haar oude loop naar  
Ommen waar zij in de Vecht valt. 

Vervoer over Regge en Vecht in de negentiende en twintigste eeuw gebeurde met Enterse 
zompen. Een zomp was een klein vrachtschip dat tonnen vracht kon vervoeren. Al in de 
twaalfde en dertiende eeuw was het een veel gebruikt vervoermiddel. De zomp was functioneel 
afgestemd op de eisen die men er aan stelde. Als er niet gezeild kon worden, moest een man 
de schuit kunnen slepen. Het schip moest gemakkelijk wendbaar zijn op de bochtige rivieren, 
weinig diepgang hebben, de constructie moest sterk zijn en de schuit moest een behoorlijk 
laadvermogen hebben (ca.12 ton). De zompen werden allemaal in Enter gebouwd, op een 
drietal scheepswerven. Een werf bestond uit niet meer dan een grasveldje met een 
“timmerhuisje”. Men bouwde ongeveer drie maanden lang aan een zomp, die bijna evenveel 
kostte als een huis. 
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Koerhuis, 1744, Sallandse verdedigingslinie, Deventer  

 

De zomp vervoerde meestal vrachten naar Friesland en Groningen. Soms ging de schipper ook 
de hele Zuiderzee over naar Amsterdam. Jans ten Berge, de laatste zompschipper, vervoerde 
bijvoorbeeld met zijn schuit klompen. Het ging dan om vierduizend paar per reis, ook 
vervoerde hij wel eiken balken voor scheepshout en molenassen. Op de terugweg nam de 
schipper houten kasten of Friese staartklokken mee. De Friese kasten, ook wel kabinetten 
genoemd, werden tot het einde van de negentiende eeuw door Overijsselse boeren gekocht 
voor hun dochters die gingen trouwen. Verder ging er kaas, meel en haver mee naar het 
Reggegebied. Uit Goor werd houtskool meegenomen. Andere schippers vervoerden dakpannen 
uit Friesland. Weer anderen brachten jutezakken naar Groningen en brachten suikerbieten 
mee terug. Uit Vroomshoop nam men turf en rogge mee. In het voorjaar werden er gerookte 
hammen verkocht in Leeuwarden. In Salland noemde men deze schepen Vechtezompen. Er 
waren hier twee soorten: “lösse zompen” met losse boeisels en opgeboeide zompen met een 
berghout. In plaats van “lösse zompen” sprak men ook wel van pegzompen. Dit woord is 
afgeleid van “peghöltien”. Dit was een circa vijftien centimeter lang houtje wat aangescherpt 
was als een mesje. Als bij warm weer het pek in de gebreeuwde naden zacht werd en begon te 
lopen, dan wreef de schipper met dat “peghöltien” het breeuwsel en de pek terug in de naden. 
Dit moest vooral gebeuren op lösse of pegzompen, omdat de vuren planken van het boeisel 
nogal snel uitdroogden en krompen. Omstreeks 1830 vond bijna al het binnenlandse vervoer 
per schip plaats. Zowel goederen als personen werden vervoerd. Van oudsher werd de zomp 
gebouwd in Twente.  
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De werf, Enter 

Na de Middeleeuwen was dit schip in toenemende mate populair in het oosten van het land. 
De zomp was bij uitstek geschikt voor ondiepe, modderige rivieren zoals Regge en Vecht. 

Hij werd toen ook verbonden met de bovenloop van de Regge, om meer water door de 
Schipbeek te laten stromen. In 1611 werd de beek verbonden met de Diepenheimse 
Molenbeek, die stroomopwaarts ook Buursebeek heet. Dit leidde overigens tot de nodige 

problemen met boeren uit Diepenheim en Goor, die vaker last van hoog water kregen.  

Bijna honderdvijfenzeventig jaar geleden beleefde de scheepsvaart op de riviertjes ten oosten 
van de IJssel haar hoogtepunt. Daarna begon het verval. Tevens begon een ontwikkeling, die 
het landschap onherkenbaar zou veranderen. Ook de economische verhoudingen 
veranderden. Deze scheepsvaart functioneerde alleen in een agrarische maatschappij, al heeft 
ze ook wel geprofiteerd van de opkomende industrie. Hoe moeilijk het vervoer per schip in 
deze streken ook was, men kon blijkbaar niet zonder dit vervoer. Dit kwam vooral, omdat de 
(zand)wegen van zeer slechte kwaliteit waren en in sommige tijden van het jaar zelfs geheel 
onbruikbaar waren. 

 De Vecht, Ommen 

Bovendien is het vervoer per as altijd duurder geweest dan het vervoer met een schip. Ook 
het landschap en de economische verhoudingen van toen waren totaal anders dan nu. Op de 
route Twente-Zwolle over de Regge zorgden meer dan honderdzestig schuiten voor het vervoer. 
Op de Berkel en de Vecht kwam dit aantal niet hoger uit dan tachtig. Het geeft ons een goed 
beeld van de economie in die tijd, terwijl beschrijvingen van voor die tijd vrijwel ontbreken en 
dan nog fragmentarisch zijn (Schutten 1981).  

Het landschap was woest en bestond voor het grootste gedeelte uit heide, onderbroken door 
beken met hun groengronden, en hier en daar wat bossen en zandverstuivingen. Pas in de 
negentiende eeuw kwam er een eind aan deze kaalheid en woestheid. Door de verdeling van 
de gemeenschappelijke markegronden kwam ontginning op gang. In tegenstelling tot de 
uitstekende waterbeheersing zoals wij die nu kennen, kon het water in vroegere eeuwen maar 
moeilijk wegstromen. Richting het oosten stijgt de bodem van Overijssel langzaam, zodat het 
water naar westen zou moeten afvloeien. Maar een aantal hoge en lage zandruggen die alle 
noord – zuid liggen, beletten dit. In die tijd waren wintervloeden normaal. Dan veranderde de 
landkaart van Twente en Salland en hele gebieden stonden onder water. Niemand leed onder 
de wintervloeden behalve de reiziger: de wegen waren vrijwel onbegaanbaar geworden vanwege 
de modder. De schipper kon dan goed varen, ook al had hij vaak moeite met het volgen van 
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de rivierbedding. De boeren waardeerden deze wintervloeden, omdat ze een miniem laagje slib 
achterlieten, dat bijdroeg tot de zo noodzakelijke bemesting (Schutten 1981, 14-15). 

Jans ten Berge, Gerrit Jan ten Berge en Jan de 
Wilde voeren als laatsten met de Enterse zomp, 1935  

Tot 1925 werd de rivier bevaren met zompen die langs de Regge in Enter werden gebouwd. Na 
1894 is de Regge gekanaliseerd. Eerder veroorzaakte de rivier geregeld overstromingen. 
Tegenwoordig wordt getracht het natuurlijke verloop van de rivier in ere ter herstellen. Men 
had alle meanders afgesloten door de rivier te kanaliseren. 

Ommen, Nieuwe Brug 

Bij de “Steile Oever" in de buurt van Nieuwebrug ten zuiden van Ommen is goed te zien hoe 
de Regge door de stuwwal heenbrak, waardoor de Besthmenerberg en de Archemerberg van 
elkaar gescheiden zijn.  

De sterk meanderende Regge is een regenrivier, die vroeger al het water opving van het gewest 
Twente. In de winter werd zoveel water aangevoerd dat er constant uitgestrekte gebieden onder 
water stonden, met name de broeklanden, waaraan namen als Enterbroek, Deldenerbroek, 
Bornerbroek en Elsenerbroek nog herinneren. 

Ook Almelo, als geografisch dieptepunt, stond vaak blank. Als voorbij Hellendoorn, bij 
Schuilenburg, de planken van het molenschut niet op tijd verwijderd werden, was het gevolg 
daarvan nog in die broeklanden te merken. Pas toen het Waterschap Regge en Dinkel de Regge 
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gekanaliseerd had, was de wateroverlast zo ongeveer bedwongen, enkele calamiteiten 
daargelaten.  

De Regt door Zee van Jans ten Berge, Enter 

Berucht waren de Hellendoornse rakken, waar men, in de bochten rondvarend, bijna weer op 
eenzelfde punt terecht kwam.  De rivier kreeg te maken met ernstige vervuiling. In de jaren 
zestig van de vorige eeuw was er geen vis meer te bekennen, de paling uitgezonderd. Het was 
vooral te wijten aan de afvoer van (chemische) stoffen uit de fabrieken. Dank zij de 
waterzuiveringsinstallaties is de Regge weer schoon en is de visstand goed te noemen en sterk 
gevarieerd. De ijsvogel, een van den gevoeligste sensoren van het milieu wordt weer gedurig 
gesignaleerd. 
 

De Regge is nog steeds een regenrivier, maar ook een recreatie-rivier bij uitstek, met een 

drukbezochte camping, veel vissers, en de toeristenvaart met kano’s, de twee Enterse zompen 

en een elektrische boot. 

Regge van Enter naar Elsen 

De scheepvaart (op de Regge uitsluitend met de zomp) was vrijwel geheel in handen van de 

Enterse schippers, al hebben er toch ook nog veel schippers uit Almelo en andere plaatsen 

aan de Regge en de Vecht met een zomp gevaren. Een aparte vermelding verdient de 

turfschipperij van Vriezenveen, waar kleine zompen de turf uitventten tot ver in Twentse 

dorpen en steden, via kleine beekjes (Schipsloot,  Lee, Loolee, Bornse- en Bornerbroekse beek) 

en slootjes naar b.v. Borne. Turf was een belangrijke brandstof in de tijd dat van steenkool 

nog nauwelijks gebruik werd gemaakt.  

De zompen zijn, voor zover bekend, allemaal op Enterse scheepswerven gebouwd. De naam 

Schuitemaker is er (althans in Enter) aan te danken, toen de eerste Enterse predikant (die 

daar stond van ca. 1706 – 1725) een zekere Timmer-Tönnis in het doopboek voorzag van de 

aantekening (oft Schuytemaker). Een andere scheepsbouwer was Van de Berg, die de 

Koelenwaarf beheerde. Van der Aa telt in zijn Aardrijkskundig Woordenboek van 1847 “meer 

dan 60 schippers”, waarbij hij aantekent dat “de schuiten, die hier gebouwd worden, bekend 

zijn als de voortreffelijkste van Twenthe”. En: “Aanzienlijk ook is het aantal klompen, dat hier 
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vervaardigd en bij duizende vervoerd wordt naar elders, inzonderheid naar Friesland”. Met de 

zomp dus. 

Op de kaart van googlemaps is net niet te zien waar de Regge begint, namelijk bij Westerflier 

bij Diepenheim. Uiteindelijk mondt de Regge uit in de Vecht, die vanuit Duitsland naar Zwolle 

stroomt. Samen met de Twickelervaart, de Schipbeek en de IJssel en de wateren vanuit Zwolle 

richting Friesland zijn daarmee de belangrijkste waterwegen van Overijssel genoemd, afgezien 

van de later gegraven kanalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tolhuis Enterstraat, Elsenerbroek, 1800 

 
Her en der vermeldt men getallen van zompen of zompschippers: in 1851 passeren 
zevenendertighonderd zompen de plaats Ommen, in 1770 waren er tachtig schippers, in 1795: 
drieentachtig, in 1832: honderd, in 1840: zestig, in 1857: vierenveertig en in 1864: veertig. In 
1795, bij de volkstelling, waren er driehonderdzeven gezinshoofden in Enter, waarvan 
drieentachtig schipper waren. Ze moeten er al van oudsher geweest zijn. Van der Aa citeert 
een zinnetje uit 1404: “dat alle hoer Borghere, die nu of hier naamaals om oer neringen myt 
potten varen in die Vechte ende in die Regde, vrij soelen heen varen.” Waarom Enter zo’n 

zompen- en klompencentrum vormde, is vooral te danken aan de nabijheid van de Regge, de 
grote hoeveelheid bomen in het Reggedal en verdere omstreken, en het specifieke 
vakmanschap der timmerlieden. En de eerste met name genoemde schipper was Timmer-
Tönnis, die in 1685 geregistreerd werd. 
 
Een extra impuls voor de zompschippers vormde de ontwikkeling van de textielindustrie, 
vooral te danken aan de Nederlandse Handel Maatschappij, aan haar directeur Willem de 
Clercq en de introductie van de snelspoel, de stichting van weefscholen in Goor en Enter 
(1834), de stichting van de plaats Nijverdal en de oprichting van een jutefabriek in Rijssen.  
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Elsenerbroek, stopplaats Bello 

De aan- en afvoer van de grondstoffen en eindproducten zoals balen katoen, jute en callicots 

(lappen katoen van vijfentwintig  meter, zestig centimeter breed) was volkomen afhankelijk 

van de Reggevaart. Pas na de aanleg van de straatweg van Zwolle naar Almelo (1823) en de 

aanleg van spoorlijnen (in 1888 langs Rijssen) en de aanleg van het Bellootje van Neede naar 

Hellendoorn (1910) kwam er een definitief einde aan het moeizaam geworstel op de Regge. 

De Regge kronkelde extreem, omdat de overheden niets meer deden aan de verbetering van 

die rivier en er gevaren werd terwijl er geen water was. Dat gebeurde in tijden dat de Regge 

bijna of helemaal droog lag. Dan bouwden de schippers een dam van ongeveer één meter hoog, 

en was het wachten geblazen tot het water genoeg gestegen was. Na het doorsteken van die 

dam moest er snel en buitenwoon behendig in convooi door de sleuf heen gevaren worden. 

Een uur gaans verderop kon het graven opnieuw beginnen. 

 

De zompen vervoerden – in feite bij gebrek aan goede landwegen (die ’s zomers mul en ’s 

winters te drekkig waren) – alles wat maar nodig was voor het dagelijks leven. Hout van en 

naar Sneek, grondstoffen en eindproducten voor de textielindustrie, klompen, dakpannen, 

kisten met eieren, vaatjes jenever, antieke klokken en kasten uit Friesland, houtskool uit 

Delfzijl, bieten uit Lemelerveld, graan, bomen, hammen, en nog veel meer. 
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Pelmolen, Rijssen 
 
Jans ten Berge hield na het stopzetten van zijn onderneming zijn zomp aan voor de 
pleziervaart. Toen een van zijn scheepsmaten in 1939 verdronk, wilde hij niet meer varen met 
de zomp. Een textielbaron financierde het transport naar het Openluchtmuseum in Arnhem 
in 1942, waar de zomp aan het eind van de oorlog door een granaat getroffen werd. De 
restanten kwamen in het Zuiderzeemuseum terecht. Vandaar werden ze opgehaald voor de 
reconstructieopbouw door Gerrit Schutten, de schrijver van ‘Varen waar geen water is’.  Dat 
gebeurde in de Oranjerie van kasteel Twickel in Delden. Uiteindelijk kwamen de restanten in 
het zompenmuseum in Enter terecht en worden er tentoongesteld.  
 
Tussen Rijssen en Grimberge ligt het veer over de Regge, een belangrijke schakel tussen 
Holland en Westfalen. De Regge is een flinke rivier geweest die water kreeg aangevoerd van 
onder meer de huidige Buursebeek, de Poelsbeek en de Bolscherbeek.   
 

 
 
De Regge is een rivier die het moet hebben van regenwater. In het verleden kon de rivier bij 

veel neerslag wel een kilometer breed zijn. Maar in droge tijden kon de Regge even goed droog 

staan. Om goederen te vervoeren is een speciaal schip gebouwd: de Enterse zomp. Het was 

een licht, plat schip met heel weinig diepgang, dat alleen in Enter gebouwd werd. Maar zelfs 

dan viel het nog niet altijd mee om op de Regge te varen. Met stuwtjes en tijdelijke dammetjes 

probeerden schippers zo veel diepgang te krijgen dat ze weer verder konden. Nu is de Regge 

te ontdekken met de zomp vanuit Enter en Rijssen.  

Enter was lange tijd een schippersdorp. Mede dankzij de scheepvaart kwam de 

klompenmakerij in Enter tot grotere ontwikkeling dan elders. In dezelfde tijd ontstond de 

ganzenhandel. Mede daardoor was er in Enter weinig belangstelling voor de textielindustrie - 

en kent Enter nog altijd weinig industrie.  
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De spoorlijn Zutphen-Hengelobij Goor. Hier kruiste de spoorlijn Neede-Hellendoorn de 

Staatsspoorlijn haaks. Ter beveiliging van e.e.a. werd hier een seinhuis gebouwd in 1910, 

waarvan de bijbehorende dubbele wachterswoning nog resteert. 

Enter kende een betere waterverbinding dan Wierden. Al in een document uit het begin van 

de zeventiende eeuw wordt melding gemaakt van acht schippers uit Enter. Onder meer op 

grond van dit gegeven wordt verondersteld dat de Enterse schippers al op het einde van de 

zestiende eeuw over de Regge, Vecht, Berkel, IJssel en De Schipbeek voeren onder meer met 

hout voor de steden Zwolle, Kampen en Deventer.  

In de geschiedenis van Enter speelt echter niet alleen de scheepvaart een belangrijke rol, maar 

ook de klompen- en ganzenhandel. De gemengde bedrijfsvorm van landbouw en veeteelt 

vormde door de eeuwen heen een basis waaruit andere bestaansvormen zich ontwikkelden.  

 

Station Enter 

De handel en industrie van Enter beleefden hun bloeitijd toen de Regge nog een vaarwater 

van betekenis was en een verbinding vormde tussen Twente (met daarachter het Munsterland) 

en de rest van Nederland. Het was in de periode 1780 tot 1850 dat de Enterse schippers met 

meer dan honderd zompen hout, steen, rogge, turf en vooral Twentse textielproducten naar 

Holland en de IJsselsteden vervoerden.  

Enterse klompenmaker 

De handel en industrie vormden een dankbare bron van bestaan voor vele Enternaren, die in 

de landbouw geen werk vonden. Met de landbouwgronden rondom Enter was het maar droevig 

gesteld en degenen die geen werk vonden in de klompenmakerij, scheepsbouw of binnenvaart, 

deden wat op de moerassige bodem nog wel mogelijk was: ganzen houden. Daaruit ontstond 

in latere jaren een enorme ganzenhandel die sommige Enterse families beslist geen windeieren 

legde.   

In 1188 wordt de naam Entheren genoemd in het goederenregister van de Graaf van Dale. In 

1381 wordt de "buerscap ’t Enteren" genoemd in de leenboeken van het sticht Utrecht en in 

1475 noemt de bisschop van Utrecht Entharren in zijn grondbelastingregister van Twente. Uit 

het schattingsregister van de bisschop van Utrecht blijkt dat Enter in 1475  negenentwintig 

erven telde. Uit andere stukken blijkt dat Enter rond 1580 tijdens de Tachtigjarige Oorlog leed 

onder muiterij door Spaanse ruiters die geen soldij ontvingen, waarbij boerderijen werden 
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vernield. De Enternaren bouwden hun boerderijen weer op en gingen zich daarnaast bezig 

houden met de eerder genoemde scheepvaart.  

In 1724 brandden, tijdens een zware storm die het vuur aanwakkerde, negenenveertig huizen 

af. Zestig gezinnen werden hierdoor dakloos. Ruim twintig jaar later blijkt Enter met ongeveer 

twaalfhonderd inwoners de grootste kern in het Richtersambt Kedingen, waaronder ook 

Wierden en Rijssen behoren, te zijn.  

De scheepvaart leidde tot een andere beproeving die de Enternaren moesten doorstaan. De 

schippers werden tijdens de Munsterse oorlog in de tweede helft van de zeventiende eeuw 

gedwongen allerlei zaken te vervoeren voor Duitse troepen. Opnieuw raakten velen van alles 

kwijt. Vanaf 1770 vestigde zich een groot aantal zwervende ontheemden in Enter en omgeving. 

Ze werden na verloop van tijd opgenomen in de dorpsgemeenschap.  

In die tijd begon de grote opbloei van de scheepvaart. Deze was voornamelijk te danken aan 

de gunstige ligging van Enter aan de Regge. Doordat de schepen sinds 1760 op eigen werven 

vervaardigd werden en de landbouw niet aan allen werk bood, kozen vele Enternaren voor het 

schippersvak. Uit een volkstelling in 1795, tijdens de Franse tijd, blijkt dat verreweg het 

grootste aantal Enternaren werkzaam was in de scheepvaart.  

Enterse zomp 

Met de zompen vervoerden de Enterse schippers niet alleen allerlei producten naar het midden 

en westen van ons land, maar ook rogge, hout en boekweit naar de opkomende Twentse steden 

Almelo en Enschede. Aan de tijd van de eigen scheepswerven herinneren thans nog de namen 

als Werfstraat en de familienaam Schuitemaker.  

 

Kom eens kijken in het Zompenmuseum in Enter. Daar ziet u de zomp die in Arnhem heeft 

gelegen tijdens de oorlog. De 'Regt door Zee' heeft na Arnhem nog in het Scheepvaartmuseum 

in Enkhuizen gelegen. Bij het tweehonderdjarig bestaan van de Twickelervaart in 1772 werd 

hij tentoongesteld in de Oranjerie van kasteel Twickel. Na opslag in de Pelmolen in Rijssen en 

op de gemeentewerf is er een museum voor de zomp gebouwd (het Zompenmuseum) in Enter.  

Mede dankzij de scheepvaart kwam de klompenmakerij in Enter tot grotere ontwikkeling dan 

elders. Voor zover het niet in de naaste omgeving groeide, werd het hout aangevoerd uit 

Nordhorn en Ahaus. In 1857 telde het uit eenentwintighonderd inwoners bestaande Enter 

eenentwintig klompenmakers en vierenveertig schippers. Naarmate de scheepvaart afnam, 

door het verslechteren van de vaarwegen en de opkomende concurrentie van het weg- en 

spoorwegvervoer, zochten meer Enternaren hun heil in de klompenmakerij.  
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Boerenwoning, Enter 

De klompenmakerij leverde gedurende meer dan een eeuw werk, maar geen ruim bestaan op. 

Omstreeks 1940 ging het slecht met de klompenmakerij en gingen vele bedrijven failliet. Na 

de Tweede Wereldoorlog waren er nog ongeveer honderd bedrijven, waarvan vijfentwintig 

machinale, met ongeveer driehonderd werknemers. Nu zijn er slechts enkele over.  

Uit de ganzenhouderij op de moerassige gebieden rond Enter ontstond de ganzenhandel. Deze 

leefde op rond 1850 toen de Engelse behoefte aan ganzen bij enkele Enterse boeren bekend 

werd. Een achttal grote boeren, die samen zo’n vijftig opkopers in dienst hadden, trok heel 

Twente door om de ganzen te verzamelen. Ze werden bij duizenden tegelijk naar Rotterdam 

gedreven, waar ze op de boot naar Engeland werden geladen.  

Ganzenhandel, Hogebrink, Enter 

Na de komst van de spoorwegen werden Arnhem, Goor en Rijssen de laadplaatsen. Jaarlijks 

werden dertigduizend tot veertigduizend ganzen verhandeld en in het topjaar 1887 zelfs 

zestigduizend. De Enterse boeren bouwden een monopoliepositie op in de Twentse 

ganzenhandel met concurrentie uit de omliggende buurtschappen werd snel afgerekend door 

tijdelijk boven de prijs te kopen en onder de prijs te verkopen.  

De Kröl, Enter 

Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam er een einde aan de ganzenhandel 

doordat de handel op Engeland onmogelijk werd.  
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De ganzenhandel is er mede oorzaak van dat Enter momenteel geen industrie van betekenis 

heeft. Toen Thomas Ainsworth, de grondlegger van de Twentse textielindustrie, in 1834 een 

weefschool stichtte, was er weinig belangstelling bij de Enterse bevolking. De Enternaren 

zochten het liever in de oude vormen van levensonderhoud of verhuurden zich desnoods als 

houthakker. Natuurlijk waren er ook Enternaren die wel in de fabriek werkten. Al sinds 1803 

was Enter een steen- en pannenfabriek rijk waar gemiddeld eenentwintig mannen, veertien 

vrouwen en twaalf kinderen werkten. Bovendien kreeg de textielfabriek van Leestemaker 

tussen 1850 en 1860 opdrachten van Ter Horst en Co voor het weven van jute koffiezakken 

voor de Nederlandse Handelsmaatschappij. Wat ook niet in het voordeel van een Enterse 

industrialisatie werkte, was het ontbreken van een goede spoor- en wegverbinding. 

Na de Eerste Wereldoorlog zochten tientallen Enternaren noodgedwongen werk bij de 

fabrieken in Rijssen, Goor, Almelo en Hengelo. Toen de grote crisis in de jaren dertig inzette, 

ging het met de meeste Enternaren bar slecht. In die tijd bedroeg het gemiddelde inkomen per 

inwoner per jaar landelijk driehonderdeenenveertig gulden. Voor Twente en de Achterhoek 

was dat tweehonderddrieenvijftig gulden, maar voor de gemeente Wierden, met Enter als 

armste kern, slechts honderdeenentwintig gulden. 

Bij wijze van werkverschaffing voor de arme Wierdense bevolking werden in 1930 en 1932 de 

grachten gedempt rondom de voormalige havezathe Leyerweerd en werd de Entergraven 

verbreed. Met deze werkverschaffing verdween Het Leyerweerd. Tot het vertrek van Putman 

Cramer in 1883 was dit het onderkomen van de Wierdense burgemeesters met een 

gemeentelokaal dat in het natte seizoen slechts met een bootje kon worden bereikt.  

 

Regge van Rijssen naar Nijverdal 
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Regge 
 
 
Weelderig in kronkels 

en rulle krullen 

tot het lonken 

werd geklonken 

in strak-recht-lijnen. 

 

Een samensmelten 

van helder levensvocht 

tot er asfalt deinde 

en bellen klonterden 

tot homloze vlokken. 

 

Tussen de wallen 

kabbelt ’t gekeurde leven 

beurs van rot en dalven. 

Eén Enterse zomp 

maakt nog geen Regge. 

 

Dick Schlüter 
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Zo was het 

 
 
De Regge was een regenrivier die vroeger slingerde door een onherbergzaam woest gebied dat 
veelal bestond uit venen en moerassen met op de randen rivierduintjes. De rivier had geen 
duidelijk omlijnd stroomdal. In natte tijden was de stroom wel één kilometer breed. Dit kwam 
doordat de rivier geen duidelijke bedding kende en zeer ondiep was.  
 

Bijna bij de bron 
 

De bron van de Ahauser Aa 
 
Mede vanwege scheepvaart is de loop van de Regge vaak gewijzigd. Het was het een wild 
meanderende rivier, die soms droog stond en soms breed was. Met name dit laatste moet 
voorgekomen zijn even ten noorden van de huidige stuw bij 'De Brukkeler' (beter bekend als 
'Overwater'), maar ook ter hoogte van de dorpen Hellendoorn en Hulsen liggen de rivierduinen 
meer dan een kilometer uit elkaar 

Regge, ‚t Brook, Enter 

In het bovenstroomse gebied bij Exoo, ten zuid-oosten van Rijssen, waar diverse stromen nu 
nog samenkomen, was het in de negentiende eeuw regelmatig een ramp. 

In natte tijden was het soms allemaal water tussen Almelo, Goor, Rijssen en Wierden. Bij 'De 
Brukkeler' lag de eerst bekende schutstal die rond 1300 de waterhuishouding 



25 

 

stroomopwaarts regelde, zodat de Regge bevaarbaar bleef en die de watermolen bij Catenhorst 
van water voorzag. Verderop moet het gedeelte ten noorden van de huidige 
Schuilenburgerbrug, het gebied van de Marsdijk, een breed dal geweest zijn dat met regelmaat 
onder water stond. 

 

 

 

Het kasteelterrein van Schuilenburg aan de 
Regge, Hellendoorn 

De schippers wierpen vaak dammen op om voldoende diepgang te krijgen, om door te kunnen 
varen tot bij die opgeworpen dam. Die werd dan doorgestoken en de boten konden dan met 
de stroom meedrijven tot de boten weer vastliepen, waarna het geheel weer herhaald werd. 
Dit dammen werd in 1806 vanwege de gevolgen verboden, maar ging desondanks toch 
heimelijk door. 

Bij de kruising van de Twentseweg, de Regge en de Molenbeek ligt het kasteelterrein van Ter 
Molen. Later ontstaat hier de havezate Schuilenburg. De oude Twentseweg vormt een 
belangrijke verbinding tussen Twente en Salland. Schuilenburg heeft vele eeuwen de streek 
beïnvloed en volgens de overlevering misschien wel beheerst. In 1998 is dit terrein in oude 
glorie hersteld. De stichting Oald Schulenburg beheert de historische plek waar je gewoon vrij 
kunt wandelen. Een oude kademuur en de grachten geven precies de plek aan waar het 
kasteel heeft gestaan. Schuilenburg staat er in 1743 nog. Omstreeks 1840 is het bouwwerk 
verdwenen. 

De ingang aan de noordzijde heeft als bijzonderheid dat de herstelde vroegere Twentseweg via 
een brug met keermuur over de buitengracht wordt geleid. De keermuur ondersteunt op 
authentieke wijze de weg bij de scherpe overgang van de buitengracht op de oude molenbeek. 

De Regt door Zee van schipper Jans ten Berge, 
Enter 

Deze plek heeft in de historie van Schuilenburg gedurende vele eeuwen een belangrijke rol 
gespeeld. Hier wentelde namelijk eeuwenlang het rad van de watermolen voor het malen van 
het graan van de boeren in de omgeving. Mogelijk draaide er ook een rad voor een oliemolen.  

Met de uitvoering van het project kon ook het zuidelijkste gedeelte van de molenbeek weer 
opengesteld worden. Daarbij kwamen de resten van de schutstal te voorschijn en werden 
overblijfselen gevonden van stenen brughoofden van de vroegere brug over de Molenbeek. Het 
zichtbare brughoofd verbonden aan de herstelde keermuur is in 1998 opnieuw opgebouwd. 
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Schuilenburg, Hellendoorn  

De hiervoor genoemde schutstal in de Molenbeek was bedoeld om het waterpeil te verhogen. 
Of zoals de molenaar pleegde te zeggen 'te schutten' zodat het waterrad onder de kracht van 
het verval van het stromende water kon draaien.  

In de schutstal was een doorvaarmogelijkheid opgenomen in het geval schuiten de schutstal 
in de Regge niet konden passeren. De Molenbeek sloot daartoe noordelijk van de huidige 
Schuilenburgerweg weer aan op de rivier. Dat bij het openleggen van de Molenbeek nog resten 
van de schutstal werden aangetroffen heeft de stichting aangenaam verrast. Mogelijk kan 
hieruit in de toekomst een vervolgproject ontstaan. 

De kasteelgracht Schuilenburg in zuidelijke 
richting. De Regge stroomt links, parallel aan deze gracht met kasteelbrug. 

Het zuidelijke gedeelte van het terrein Schuilenburg en de zones langs de Regge zijn ingericht 
als broed- en natuurontwikkelingsgebied. Een deel van de Regge is drinkpoel. De vroeger zo 
karakteristieke rivierduintjes zijn opnieuw aangebracht.  
 

Kasteel de Schuilenburg, Hellendoorn 
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Zo ontstond een gebied waar bijvoorveeld partrijs tot broeden komt en vele planten tot 
ontwikkeling kunnen komen. Voor begrazing worden af en toe enkele stuks vee ingezet. 

Het gedeelte tussen de huidige stuw bij 'De Brukkeler' en de Schuilenburgerbrug wordt 
gekenmerkt door de eerder genoemde rivierduinen en in het begin een smaller stroomdal, dat 
stroomafwaarts van de Preekstoel uitwaaierde in een breed gebied met koppen waar de rivier 
zijn weg tussendoor zocht. De Preekstoel is een hoge boven de omgeving uitstekende oever in 
een binnenbocht van de rivier, die zijn naam waarschijnlijk te danken heeft aan enige 
gelijkenis met een preekstoel in de kerk, die ook hoger is dan de kerkbanken en uitsteekt uit 
de muur. 

De hoogtelijnen op de topografische kaart en de toenmalige aanwezigheid van de Bornse brug 
op de plaats waar nu nog een watergang onder de Hellendoornseweg doorgaat, onderbouwen 
deze gedachte.  

Tussen Hellendoorn en Schuilenburg 

De Reggestreek heeft al een zeer lange geschiedenis. Reeds eeuwen lang zijn er 
boerenbedrijven en werd er handel gedreven op de Regge, door middel van de zompen. De 
zompen waren platbodemschepen, die van alles en nog wat konden vervoeren. Klompen, 
bonen, jenever, dakpannen, noem maar op. 

Centraal in de Reggestreek ligt de stad Rijssen. Het is een stad met een rijke historie en al in 

het begin van onze jaartelling was er bewoning. De vondsten van grafheuvels, urnen en 

Romeinse munten vormen het bewijs hiervan. In het jaar 1243 schonk de Utrechtse Bisschop 

Otto III de stadsrechten aan Rijssen. In het Rijssens Museum in kasteel De Oosterhof, wordt 

de historie mooi in beeld gebracht. Thans wonen er in Rijssen zesentwintigduizend inwoners. 

In de hele Reggestreek, maar vooral in Rijssen wordt nog de Twentse streektaal gesproken. 

 

In het dorpje Enter is de historie nauw verbonden met de productie van klompen en zompen 

en de handel in ganzen. Door de uitstekende waterverbinding van de Regge, was Enter lange 

tijd een schippersdorp. Al tegen het einde van de zestiende eeuw voeren de Enterse schippers 

over Regge, Vecht, Berkel, IJssel en Schipbeek, met hout voor de steden Zwolle, Kampen en 

Deventer. In de periode 1780 tot 1850 voeren er meer dan honderd zompen met hout, steen, 

rogge, turf en Twentse textiel, naar Holland en de IJsselsteden. Toen de scheepvaart af nam, 

gingen steeds meer Enternaren over tot de klompenmakerij. In Enter zijn ook nu nog een paar 

klompenmakers actief. In het klompen- en zompen museum ´t Sköpke in Enter is nog veel te 

vinden dat over de historie vertelt. De oudheidkamer Buisjan geeft ook een goed beeld van het 

verleden.  

Het dorp Wierden ontstond heel logisch rond 1300 op de plek waar het veer uit Almelo 

aanlegde en men verschillende routes kon kiezen naar Deventer, Zwolle of Kampen (de 

toenmalige Hanzesteden). De naam Wierden is afgeleid van Wederden. Dit betekent “bevloeide 

strook grasland langs de rivier”. In de winter in de Middeleeuwen stond de grond tussen Enter 

en Wierden driekwart van het jaar onder water. In 1405 werd er een dijk aangelegd door het 

moeras tussen Wierden en Almelo, waardoor de verbinding tussen beide plaatsten een stuk 

beter werd en ook de postkoets over de weg kon. Vandaag de dag gaat de weg langs Wierden 

en is het een stuk rustiger geworden in het gemoedelijke dorp.  
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Enter, Rijssenseweg, klompenmakers Nijhof 

Bij de entree van Enter en in het dorpscentrum staan twee manshoge gele klompen. Ze laten 

zien dat Enter ooit het klompendorp van Overijssel was. Omstreeks 1900 waren er zo'n 

driehonderd klompenmakers in Enter werkzaam in circa tweehonderd (familie)bedrijfjes.  

 

Vanaf de middeleeuwen werden overal in Europa klompen (ook wel hollebloc, hoosblok of 

holsblok genoemd) gemaakt. Het was het algemene schoeisel voor de armen. Nederland had 

zeker geen klompenmonopolie. Zo kende het Belgische Land van Waas in de zeventiende eeuw 

ook klompenmakerijen of "blokstallen". In Enter was het klompenmaken een typische vorm 

van huisnijverheid. Al in de zeventiende eeuwse markeboeken wordt geklaagd over het 

clandestien kappen van wilgen en populieren. De uitoefening van het ambacht vond plaats in 

boerderijen en schuren.  

In 1795 waren er drieentwintig gezinshoofden met klompenmaker als hoofdberoep. Sommige 

namen leven nog steeds voort in Enter: Pluimers, Otten, Reierink, Wolters, Es(z)endam. Een 

baas met knecht produceerde al gauw tien paar klompen per dag. Voor heel Enter kwam dat 

op een jaarproductie van circa veertigduizend paar. Enterse zompenschippers, die wekelijks 

naar Zwolle, Kampen en Deventer voeren, zette de klompen af. Die combinatie hield zo'n 

honderd jaar stand. Het aantal klompenmakers groeide tot zo'n veertig bazen met dertig 

knechten omstreeks 1892. 
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Aan het einde van de negentiende eeuw braken economisch barre tijden aan voor Enter. De 

schipperij ging hard achteruit door de aanleg van verharde wegen en spoorlijnen; de 

huisweverij verloor het van de mechanisatie in de textielindustrie; en de landbouw leed onder 

goedkope graanimporten. Veel Enternaren moesten omzien naar andere inkomsten. De 

klompenmakerij bood (tijdelijk) uitkomst. In 1910 waren er ruim tweehonderd bedrijfjes 

waarin driehonderd klompenmakers werkten met een jaarproductie van circa 

driehonderdduizend klompen. Dat was maar vier procent van de Nederlandse jaarproduktie, 

maar toch kreeg Enter de reputatie van "klompendorp" vooral door de concentratie van de 

klompenmakers in één dorp. Het dorp veranderde van schippersdorp in klompenmakersdorp, 

mede dankzij de aanleg van het lokaalspoorlijntje. Maar het bleef armoe troef. Omstreeks 

1890 verdiende een textielarbeider f 6,50 tot f 10,50, maar een klompenmaker niet meer dan 

f 4,‒ per week.  

De Eerste en Tweede Wereldoorlog zorgden voor tijdelijke hoogconjuncturen, maar door 

toenemende welvaart, goedkope Belgische importen, toenemende mechanisering, dalende 

lonen in de crisisjaren en afnemende vraag, daalde vooral na 1945 het aantal 

klompenmakerbedrijven snel. In 1956 waren er nog twaalf die werk boden aan circa honderd 

mensen. Tegenwoordig is er nog één bedrijf over. Alleen het Klompenmuseum aan de 

Hogebrink toont op video tot in details het oude handmatige productieproces. 

Regge, Ypelo 

Vanaf 1766 was graaf Carel George van Wassenaer Obdam (1733-1800) eigenaar van kasteel 

en landgoed Twickel bij Delden. Daarnaast was hij onder andere lid van de Staten van 

Friesland, later van Holland en Overijssel, gecommitteerde ter Staten-Generaal, lid van de 

Raad van State, grietman van Franekeradeel, raad ter Admiraliteit van Friesland, en dijkgraaf 

van de Vijfdeelsdijken in Friesland. 

Delden, houtzaagmolen Twickel 1882 

In 1770 liet hij een zaag- en pelmolen bouwen. Deze kwam te staan aan de Oelerbeek op 

ongeveer twaalfhonderd meter ten zuidoosten van kasteel Twickel. De molen was een 

achtkantige stellingmolen met drie verticale zaagramen met slede en op de eerste verdieping 
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een pel-installatie voor het pellen van allerhande granen. De uit Friesland afkomstige 

Johannes Prins werd belast met het toezicht. 

Twente was in die tijd nog arm aan bos. In 1761 begon Graaf Unico Wilhelm van Wassenaer 

Obdam, de vader van Carel George met het aanplanten van bossen rondom Twickel. In de 

beginjaren van de zaagmolen was er op het landgoed Twickel slechts twintig hectare bos. Het 

hout voor de molen werd vanuit andere delen van Europa via Amsterdam aangevoerd. Het 

vervoer ging grotendeels over water: vanuit het westen van Nederland over de Zuiderzee, 

vandaar via de IJssel en de Regge naar Enter, vanwaar het in de eerste jaren van het bestaan 

van de molen met paard en wagen naar de houtzaagmolen werd vervoerd.  

Delden, Twickelervaart  

Tussen 1771 en 1775 liet Carel George de Twickelervaart graven. Dit ondiepe kanaal tussen 

Delden en Enter werd bevaren met de Enterse zompen. In de buurt van de molen kwam een 

haven met een hefkraan en er werd een schippersherberg gebouwd. Dit complex kreeg de 

naam "Carelshaven". De haven is nu verdwenen maar de schippersherberg is uitgegroeid tot 

hotel "Carelshaven".   

De Twickelervaart was van groot economisch belang voor de regio en was naast transportweg 

ook afwateringskanaal. De hierdoor ontstane lagere grondwaterstand maakte de moerassige 

gebieden rondom Twickel beter geschikt voor bosbouw en zorgde er voor dat er weidegrond 

beschikbaar kwam voor de boeren.  

Na voltooiing van de Twickelervaart konden ongezaagde stammen geheel over water worden 

aangevoerd. Het gezaagde hout werd deels op het landgoed gebruikt en deels werd het naar 

Friesland verscheept en daar geleverd aan een houtverkoper in Makkum ten behoeve van de 

vloot van de Admiraliteit van Friesland. De pelinstallatie is tot ongeveer 1835 in gebruik 

geweest. 

Delden, Twickelervaart   

Het kasteel Grimberg lag zeer strategisch aan de Regge. Wil je vanuit Deventer naar Twente 

dan ga je via de Bandijk in Goor of via Grimberg, dat tot de oudste kastelen van Twente 

behoort. Moerassen isoleren de stokoude gouw Twente. Eeuwen geleden is er al een veerpont 

waar tol wordt betaald.  Het veer over de Regge hoorde bij de Grimberg. Op de militaire kaart 
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van Huegenin uit 1820-1830 staat het Rijssense veer nog ingetekend. Ook het grachtenstelsel 

en de boomlanen zijn duidelijk te zien.  

De houten kleine beroepsvaartuigen, vrachtvaarders en vissersschepen van de Lage Landen 

vertegenwoordigen een omvangrijk en zeer geschakeerd cultureel erfgoed dat helaas 

ongemerkt is verdwenen. Vanwege zijn grote rijkdom verdient het een hernieuwde 

belangstelling (Schutten 2004). Hierbij staat de vraag centraal wat de oorzaak is geweest van 

het ongemerkt verdwijnen van deze scheepsvaart over Regge en Vecht in het midden van de 

negentiende eeuw. Was het ontbreken van goedkoop vervoer een kritieke factor in de 

vertraagde komst van de industriële revolutie in Nederland? Verloren de schippers hun 

monopoliepositie door de sterk dalende vrachtprijzen, toen omstreeks het midden van de 

negentiende eeuw andere vormen van vervoer beschikbaar kwamen, zoals Griffiths (1979) dat 

stelt? Of hebben mogelijk ook andere factoren een belangrijke rol gespeeld?  

De Regge tussen Enter en Goor 

In samenhang met deze vragen dient vooral aandacht besteed te worden naar een onderzoek 

van historische processen waarin het maritieme cultuurlandschap vorm krijgt en in de 

twintigste eeuw teloor ging door een opkomende industrialisatie, infrastructurele werken en 

sociale veranderingen. Het is dan ook van belang om het maritieme cultuurlandschap als een 

dynamisch fenomeen te bestuderen, met speciale aandacht voor ingrijpende omslagen en de 

consequenties daarvan voor het landschap en haar bewoners. Men kan zich afvragen of Regge 

en Vecht, door de eeuwen heen, altijd wel goed bevaarbaar zijn geweest. Zijn er in het verleden 

ook alternatieve vervoersmogelijkheden geweest over land? Om een antwoord te geven op deze 

vragen dient een onderzoekslijn uitgezet te worden voor een sterker wordende mondialisering, 

opkomende industrialisatie, verbeterde  infrastructurele werken, sociale veranderingen en een 

schaalvergroting van de handel in de achttiende en negentiende eeuw en een onderzoekslijn 

naar de geografische component waarbij de vervoersmogelijkheden van handelswaar over de 

rivieren en het vervoer van handelswaar over land qua kostenaspect nader bekeken worden. 

Op de binnenwateren van Salland en Twente werden veel goederen vervoerd met een zomp. 

Van de Overijsselse zompen zijn bijna alle exemplaren verloren gegaan. Zij werden wegens 

ouderdom of door verlies aan economische waarde uit de vaart genomen en belandden bij de 

sloper. Het kweken van stukje historisch besef heeft de hoogste prioriteit.  

De lager gelegen grond diende meestal als wei- en hooilanden en wordt aangeduid met de 

namen broek, goor, mors of mars. In het IJssel- en Vechtdal vormden deze stuifzanden 

rivierduinen; deze duinen werden door hun hoge ligging niet door jonge rivierafzettingen 

bedekt en steken als toppen boven het landschap uit. 
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Erve het Oude Veer, Rijssen (vroeger en nu) 

Het veer over de Regge bij kasteel Grimberg even buiten Rijssen. Het veer is een belangrijke  

schakel in de verbinding tussen Holland en Westfalen. 

Entermors  

Veel oude dorpskernen zijn op deze duintoppen gelegen, zoals Deventer, Gramsbergen, 

Hardenberg en Ommen. Omstreeks 10.000 v. Chr. smolt de Scandinavische ijskap en vond 

een stijging van het zeeniveau plaats. 

Ten gevolge van het mildere klimaat ontstond plantengroei, waardoor zich veenlagen vormden, 

vooral op plaatsen waar het overtollige water geen uitweg kon vinden. In deze moerassige 

gebieden kwam nauwelijks bewoning voor, behalve op plaatsen die de adellijke heren uitkozen 

om hun kastelen op te richten. Rondom zulke burchten zocht de bevolking een veilige 

woonplaats en zo ontstonden de steden Almelo, Diepenheim en Goor (Augusteijn 2005, 6-7). 

Op de hoger gelegen rivierduinen langs de Vecht ontstonden bij de dorpen 

akkerbouwcomplexen. Deze gronden werden grotendeels bemest met mest van schapen, die 

op de verder van de rivier gelegen heidevelden graasden. Deze mest werd in de potstal 

gecombineerd met heideplaggen en vervolgens op de essen of enken gebracht. Daardoor 

ontstond er op sommige plekken een meer dan één meter dikke laag zeer vruchtbare grond. 

Bovendien werd hierdoor het reliëf verder verstrekt. Langs de rivier lagen graslanden, deels 

hooi- en weidegrond. Het dal tussen de hoger gelegen essen in vormt het Regge- en Vechtdal.  
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Regge, Eerde  

Met de invoering van kunstmest werden de heidevelden ontgonnen en de gemeenschappelijke 

gronden verdeeld. In de negentiende en twintigste eeuw werden de veengronden in het brede 

Vechtdal afgegraven. Deze typische geografische patronen in Oost-Nederland, zijn het gevolg 

van het feit, dat de boerderijen op de grens van de wintervloeden van de rivieren werden 

gebouwd. Deze ligging van de boerderijen op de vloedlijn is in de negende of tiende eeuw 

ontstaan (Keuning 1936). 

De Overijsselse Vecht is een regenwaterrivier, die in het Munsterland haar oorsprong vindt en 

uitmondt bij Zwolle in het Zwarte Water. De lengte van de rivier is honderdzevenenzestig 

kilometer, waarvan zestig kilometer door Nederland loopt. Het stroomgebied van de Vecht 

beslaat drieduizend zevenhonderdtachtig vierkante kilometer. De eerste schriftelijke 

vermelding van de Overijsselse Vecht stamt uit omstreeks 1232 en staat in de Quedam 

narracio de Groninghe, de Thrente de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis 

Traiectensibus (Van Rij et al 1989). Het is een anoniem verslag in het Latijn over de strijd van 

de bisschoppen van Utrecht, om de zeggenschap tot 1232 in het noordelijke gedeelte van hun 

gezagsgebied. Centraal is het relaas over de strijd van bisschop Otto II van Lippe tegen zijn 

leenman, de burggraaf Van Coevorden en de Drenten. Deze strijd kwam tot uiting in de slag 

bij Ane in 1227. Hier werden de bisschop en zijn leger in de moerassen verslagen en 

beestachtig afgeslacht, aldus de Narracio. In het Munsterland liggen verschillende bronnen 

van de Vecht. Belangrijke zijrivieren die zich bij de Vecht voegen, zijn de Steinfurter Aa, de 

Dinkel, de Regge en het afwateringskanaal bij Gramsbergen. Wat grotere plaatsen langs de 

Vecht zijn: Metelen, Schütdorff, Nordhorn, Neuenhaus, Hoogstede, Emlichheim, 

Gramsbergen, Hardenberg, Ommen, Vilsteren, Dalfsen en Zwolle. Vanaf 1300 tot circa 1850 

was er veel scheepvaart op de rivieren in Salland, Twente en Munsterland. Vrijwel alle 

transport van handelswaar naar de afzetmarkt in Holland vond plaats met kleine scheepjes, 

de zo genoemde zompen. Deze scheepjes voeren over Regge, Berkel, Vecht, Ems tot in 

Duitsland.  

De Vecht heeft tot ver in de negentiende eeuw een belangrijke rol gespeeld in de scheepsvaart. 

De rivier kende een onregelmatige stroming, waardoor in de zomermaanden de waterstand 

extreem laag kon zijn. Bovendien was de rivier sterk meanderend. De zompen die men 

daarvoor gebruikte, waren hierop aangepast, zodat men zolang mogelijk kon doorvaren. Over 

de Vecht werd veel Bentheimer zandsteen, dat een belangrijk bouwmateriaal was, vervoerd 

naar de stapelplaats Zwolle. Om de vaartijd naar Zwolle te verkorten, werd hiervoor rond 1600 

de Nieuwe Vecht gegraven. Zwolle had het stapelrecht op alle goederen die over de Overijsselse 

Vecht werden vervoerd. Sommige steden verkregen dit stapelrecht of eigenden zich dat zelf 

toe, vooral in de middeleeuwen. Het recht hield in dat goederen, die langs een stad werden 

vervoerd, eerst in de stad moesten worden opgeslagen en daar te koop worden aangeboden. 

Dit recht werd in 1815 officieel wereldwijd afgeschaft tijdens het congres van Wenen. Zwolle 

en Groningen zijn voorbeelden van steden die dit recht bezaten. In het midden van de 

negentiende eeuw kwamen het kanaal de Dedemsvaart en haar zijtak de Lutterhoofdwijk 

gereed. Zij vormden een kortere vaarweg tussen Coevorden en Zwolle en dat betekende dat 

het belang van de Vecht als vaarweg verminderde. In 1908 werd de rivier gekanaliseerd en 
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werden er vele bochten afgesneden. Door deze en andere waterwerken daalde het water in de 

rivier naar een lager niveau en moest men in 1920 besluiten om stuwen te bouwen. Toen rond 

1830 de wegen van Deventer naar Bentheim en van Zwolle naar Almelo werden verhard, 

verloor de scheepvaart het van het wegtransport met paard en wagen. 

Regge, Zuna 

De Regge is een regenrivier en slingerde vroeger door een onherbergzaam woest gebied, dat 

bestond uit venen en moerassen met op de randen van het dal rivierduintjes. De rivierduinen 

zijn ontstaan door de werking van water, wind en ijs en waren bepalend voor het stroomgebied 

van de Regge. De rivier had geen duidelijk omlijnd stroomdal. In natte tijden was de stroom 

wel een kilometer breed. Dit werd veroorzaakt omdat de rivier geen duidelijke bedding kende 

en zeer ondiep was. In droge tijden was er nauwelijks of geen water. Door de wijze van 

scheepvaart is de loop van de Regge zeer vaak gewijzigd. In Ommen komen beide rivieren, 

Regge en Vecht, samen en vervolgen hun weg richting Zwolle. In 1850 was de rivier de Regge 

nog een wilde meanderende stroom, die in de winter buiten haar oevers trad en soms droog 

stond en soms breed was, een gegeven dat de schippers de nodige hoofdbrekens gaf. 

Kronkelend zocht de Regge zich een weg langs boerengehuchten met dromerige namen als 

Hulsen, Notter en Zuna, Elen en Rhaan. De rivier werd door mensenhanden langzaam getemd 

tot een braaf stroompje. De Regge is sterk gekanaliseerd. 

 Schutstal  



35 

 

Hierdoor is veel van het oorspronkelijke cultuurlandschap verloren gegaan. Kanalisering was 

nodig om de landbouwgronden voldoende af te kunnen wateren voor een optimaal agrarisch 

gebruik. In natte tijden stond overal water tussen de plaatsen Almelo, Goor, Rijssen en 

Wierden. Bij “De Brukkeler” lag de eerst bekende schutstal, die rond 1300 de 

waterhuishouding stroomopwaarts regelde, zodat de Regge bevaarbaar bleef en de watermolen 

bij Catenhorst van water voorzag. Schutstallen waren houten stuwen in de rivier die door 

schepen gepasseerd konden worden door het weghalen van de schutbalken. 

Aan de stroomafwaartse zijde waren ze vaak voorzien van een kom, spontaan ontstaan door 

de stroming of afgegraven, waar het water kon uitstromen en de schepen konden aanleggen. 

Het zijn de voorlopers van de huidige stuwen en sluizen. 

De Oude Twentseweg, in het stroomdal van de Regge, die voor de verbinding tussen Zwolle en 

Twente erg belangrijk was, moet deels kunstmatig zijn geweest, omdat zelfs in het huidige 

landschap het eerste gedeelte van de Hellendoornseweg nog als een dijk in het landschap ligt. 

Overtoom, Nijverdal 

Kort na 1550 is er ook sprake van de aanleg van een overtoom in het Reggedal. Vermoedelijk 

is deze overtoom aangelegd om de discussie over het stuwen op te lossen, zodat zeker de lege 

schuiten over de overtoom konden worden getrokken en dit geen verlies aan maalwater gaf 

voor de watermolen die zich op die plek bevond. 

De eerste ophoging zal beperkt zijn geweest en als doel hebben gehad om de stroombedding 

verder te versmallen, zodat het water sneller zou stromen en nog eerder op peil zou zijn. 

Hierdoor werden problemen met de schippers beperkt, die klaagden over te lange wachttijden 

(Vening Meinesz 1958). De toenemende behoefte om ook buiten het winterseizoen te varen, 

noodzaakte de schippers zelfs tot het “dammen”. De schippers wierpen vaak dammen op om 

voldoende diepgang te krijgen, om door te kunnen varen tot bij die opgeworpen dam. Deze 

dammen werden dan doorgestoken en de boten konden dan met de stroom meedrijven tot ze 

weer vastliepen, waarna het geheel weer herhaald werd. Dit dammen werd in 1806 vanwege 

de nadelige gevolgen voor de bevaarbaarheid van de rivier verboden, maar ging desondanks 

toch heimelijk door. In 1894 vindt er een echte ramp plaats en staat bijna heel Twente blank. 

In dat jaar wordt er eindelijk een begin gemaakt met de kanalisatie. In 1893 was de tekening 

daarvoor al klaar. Tussen Nijverdal en Hancate werden eenentwintig bochten afgesneden. In 

totaal werd de lengte van de Regge met twintig procent verkort. Met deze kanalisatie werd 

beoogd dat het zomers in elk geval droog bleef, maar in de winter kon het desondanks nog wel 

eens nat worden. Een tweede kanalisatie bleef dan ook niet uit. Het doel was om ook in de 

winter de gronden droger te krijgen. Er werden vier stuwen gemaakt, waarvan één bij Hancate 

en één bij Schulenburg. De kanalisatie hield meer een verbreding van het profiel in. Pas in 

1981 is de stuw bij Schulenburg, die in de jaren vijftig vervallen was, vervangen door een 

nieuwe op de oude plaats bij “De Brukkeler” (Vening Meinesz 1958). 

In de vroege middeleeuwen probeerde men al wegen te vinden die de hoger gelegen landstreken 

met elkaar verbonden. Op enkele plaatsen in het stroomgebied van Regge- en Vechtdal was 
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dit mogelijk. Over deze landwegen is altijd al veel verkeer geweest. Van de plaats Ommen 

weten we dat er omstreeks de achtste eeuw al enige vorm van bewoning was. Rond het jaar 

1100 was hier al een kleine nederzetting, Vmme genoemd en later Ummen. Daarmee is 

Ommen de oudste stad in Overijssel. De vele Mesolithische vondsten op de rivierduinen langs 

de Vecht tussen Mariënberg en Ommen duiden op een eerdere bewoning volgens Butter (1943) 

en Stapert (1981). Ten noorden van Ommen ligt een brede zandweg die de naam Hessenweg 

draagt. De weg loopt min of meer parallel aan de rivier de Vecht. Het is een brede heirbaan, 

die zijn oorsprong over de grenzen vindt en loopt tot in het westen van ons land. Over deze 

landwegen trokken in vroegere jaren de Hannekemaaiers of Pikmeijers uit Duitsland naar 

Holland of Friesland om turf te graven en daarna werk in de hooibouw en dergelijke te zoeken. 

De trek van de Hannekemaaiers over de Hessenweg is van grote omvang geweest. Zij kwamen 

bij Hardenberg ons land binnen, aangezien daar de enige toegangsweg was uit het 

Munsterland naar Holland. Oldenzaal was te zuidelijk en over Coevorden liep de weg naar 

Groningen over de Hondsrug. Het Bergentheimer en Vriezenveense veen was toen 

onbegaanbaar. Historische bronnen geven aan dat ruim veertigduizend Hannekemaaiers in 

de achttiende en negentiende eeuw de grens passeerden. Door de eeuwen heen werd de 

Hessenweg ook gebruikt door veel krijgsvolk. Ook kooplieden reisden daar langs om hun 

waren van stad tot stad te brengen. Reizigers en post werden vroeger per diligence vervoerd. 

Op geregelde tijden zag men dan ook de Postwagen op Lingen en de Hamburger brievenbode 

over de Hessenweg voorbij gaan. Tot versterking van de stadsfinanciën had de Magistraat van 

Ommen al in 1662 op de Bisschopshaar aan deze weg een herberg gebouwd. Op 26 januari 

1742 besloot men opnieuw op de Hare een Harbarge te plaatsen “omdat het selve tot 

merckelijk voordeel en onderstant van het Steedje en de vervallen Borgerie kon strekken”. De 

gronden behoorden aan de stad Ommen toe en de herberg zou een nieuwe bron van inkomsten 

kunnen vormen. De inkomsten van de Herberg op de Bisschopshaar vloeiden dus in de 

gemeentekas. Andere pleisterplaatsen aan de Hessenweg waren: “Het Zwarte Paard”, de 

“Roozeboomshaar” en de “Hongerige Wolf”. Transport van enige omvang werd uitgevoerd door 

zompen over Vecht en Regge (Steen et al 1948, 32-33). 

Ommen aan de Vecht   

De ligging van de stad Ommen aan de Vecht was de reden dat men zich aansloot bij de Hanze. 

Dit was een in 1356 opgericht samenwerkingsverband van handelssteden uit voornamelijk 

Duitsland, maar ook andere steden uit Nederland zoals Kampen, Zwolle en Deventer en steden 

uit Engeland, Scandinavië en Polen zich hierbij aansloten. De hoofdstad van de Hanze was 

het Duitse Lübeck. Aansluiting bij de Hanze betekende een verbetering van de handelspositie. 

De handel tussen de steden ging over water. Goederen zoals vis, granen, hout en lakens en 

bijenwas, maar ook bier en wijn werden verscheept in Kogge-schepen. Op de rivieren Vecht 

en Regge waren dit de zompen vanwege hun geringe diepgang. 
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Regge, Ommen  

Een echte handelsstad is Ommen nooit geworden. Ommen was eigenlijk een soort 

“dochterstad” van Deventer, maar desondanks mag de stad zich een echte Hanzestad noemen. 

Van 1618 tot 1648 was Duitsland in de greep van de dertig jarige oorlog. Na deze oorlog 

probeerde het Hanzeverbond weer verder te gaan, maar dit lukte niet. Het betekende het einde 

van de Hanze. Daarom werd de Hanze in 1669 ontbonden (Historische Kring Ommen 1997). 

Ommen, Reggebrug en tolhuis  

Een zomp was een klein vrachtschip dat tonnen vracht kon vervoeren. Al in de twaalfde en 

dertiende eeuw was het een veel gebruikt vervoermiddel. De zomp was functioneel afgestemd 

op de eisen die men er aan stelde. Als er niet gezeild kon worden, moest een man de schuit 

kunnen slepen. Het schip moest gemakkelijk wendbaar zijn op de bochtige rivieren, weinig 

diepgang hebben, de constructie moest sterk zijn en de schuit moest een behoorlijk 

laadvermogen hebben (ca.12 ton). De zompen werden allemaal in Enter gebouwd, op een 

drietal scheepswerven. Een werf bestond uit niet meer dan een grasveldje met een 

“timmerhuisje”. Men bouwde ongeveer drie maanden lang aan een zomp, die bijna evenveel 

kostte als een huis. De zomp vervoerde meestal vrachten naar Friesland en Groningen. Soms 

ging de schipper ook de Zuiderzee over naar Amsterdam. Jans ten Berge, de laatste 

zompschipper, vervoerde bijvoorbeeld met zijn schuit klompen. Het ging dan om vierduizend 

paar per reis, ook vervoerde hij wel eiken balken voor scheepshout en molenassen. Op de 

terugweg nam de schipper houten kasten of Friese staartklokken mee. De Friese kasten, ook 

wel kabinetten genoemd, werden tot het einde van de negentiende eeuw door Overijsselse 

boeren gekocht voor hun dochters die gingen trouwen.  
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Zomp op de helling 

Verder ging er kaas, meel en haver mee naar het Reggegebied. Uit Goor werd houtskool 

meegenomen. Andere schippers vervoerden dakpannen uit Friesland. Weer anderen brachten 

jutezakken naar Groningen en brachten suikerbieten mee terug. 

Uit Vroomshoop nam men turf en rogge mee. In het voorjaar werden er gerookte hammen 

verkocht in Leeuwarden. In Salland noemde men deze schepen Vechtezompen. 

Er waren hier twee soorten: “lösse zompen” met losse boeisels en opgeboeide zompen met een 

berghout. In plaats van “lösse zompen” sprak men ook wel van pegzompen. Dit woord is 

afgeleid van “peghöltien”. Dit was een circa vijftien centimeter lang houtje wat aangescherpt 

was als een mesje. Als bij warm weer het pek in de gebreeuwde naden zacht werd en begon te 

lopen, dan wreef de schipper met dat “peghöltien” het breeuwsel en de pek terug in de naden. 

Dit moest vooral gebeuren op lösse of pegzompen, omdat de vuren planken van het boeisel 

nogal snel uitdroogden en krompen. Omstreeks 1830 vond bijna al het binnenlandse vervoer 

per schip plaats. Zowel goederen als personen werden vervoerd. Van oudsher werd de zomp 

gebouwd in Twente. Na de Middeleeuwen was dit schip in toenemende mate populair in het 

oosten van het land.  

Regge richting Nijverdal 

De zomp was bij uitstek geschikt voor ondiepe, modderige rivieren zoals Regge en Vecht. Bijna 

honderdvijfenzeventig jaar geleden beleefde de scheepsvaart op de riviertjes ten oosten van de 

IJssel haar hoogtepunt. 

Het Reggepad van de Nieuwe Brug naar Hancate 
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Daarna begon het verval. Tevens begon een ontwikkeling, die het landschap onherkenbaar 

zou veranderen. Ook de economische verhoudingen veranderden. Deze scheepsvaart 

functioneerde alleen in een agrarische maatschappij, al heeft ze ook wel geprofiteerd van de 

opkomende industrie. Hoe moeilijk het vervoer per schip in deze streken ook was, men kon 

blijkbaar niet zonder dit vervoer. Dit kwam vooral, omdat de (zand)wegen van zeer slechte 

kwaliteit waren en in sommige tijden van het jaar zelfs geheel onbruikbaar waren. Bovendien 

is het vervoer per as altijd duurder geweest dan het vervoer met een schip. Ook het landschap 

en de economische verhoudingen van toen waren totaal anders dan nu. Op de route Twente-

Zwolle over de Regge zorgden meer dan honderdzestig schuiten voor het vervoer. Op de Berkel 

en de Vecht kwam dit aantal niet hoger uit dan tachtig. Het geeft ons een goed beeld van de 

economie in die tijd, terwijl beschrijvingen van voor die tijd vrijwel ontbreken en dan nog 

fragmentarisch zijn (Schutten 1981). Het landschap was woest en bestond voor het grootste 

gedeelte uit heide, onderbroken door beken met hun groengronden, en hier en daar wat 

bossen en zandverstuivingen. Pas in de negentiende eeuw kwam er een eind aan deze kaalheid 

en woestheid. Door de verdeling van de gemeenschappelijke markegronden kwam ontginning 

op gang. In tegenstelling tot de uitstekende waterbeheersing zoals wij die nu kennen, kon het 

water in vroegere eeuwen maar moeilijk wegstromen. Richting het oosten stijgt de bodem van 

Overijssel langzaam, zodat het water naar westen zou moeten afvloeien. Maar een aantal hoge 

en lage zandruggen die alle noord – zuid liggen, beletten dit. In die tijd waren wintervloeden 

normaal. Dan veranderde de landkaart van Twente en Salland en hele gebieden stonden onder 

water. Niemand leed onder de wintervloeden behalve de reiziger: de wegen waren vrijwel 

onbegaanbaar geworden vanwege de modder. De schipper kon dan goed varen, ook al had hij 

vaak moeite met het volgen van de rivierbedding. De boeren waardeerden deze wintervloeden, 

omdat ze een miniem laagje slib achterlieten, dat bijdroeg tot de zo noodzakelijke bemesting 

(Schutten 1981, 14-15). 

Stuw bij Hancate 

De Twentse boer verbouwde naast rogge en boekweit ook haver en gerst, aardappelen, knollen, 

erwten, bonen en ander moeskruiden. Een belangrijke teelt was de verbouw van vlas. Op de 

boerderijen sponnen de vrouwen hiervan garens. Er was vaak een knecht, die niets anders 

deed dan het eigen verbouwde vlas bewerken en te weven tot linnen. Belangrijke linnencentra 

omstreeks 1800 waren Almelo en Ootmarsum. Het Twente van 1800 kende ongeveer 

negenhonderd linnenwevers, voornamelijk in Almelo en omstreken. De wevers werkten voor 

een linnenreder of fabriqueur. In Enschede en omgeving weefde men veel bombazijn: een 

katoenen omslag op een linnen ketting. Het economische leven was erop gericht om zelf in 

eigen behoefte te kunnen voorzien. Dit gold zowel voor de boerenhoeven als voor de dorpen en 

steden. De producten die niet nodig waren voor de eigen levensbehoefte werden verkocht en 

per zomp vervoerd over Regge en Vecht. De meest openbare wegen waren te slecht. De 

voerlieden met paard en wagen reden vaak naast de weg omdat deze te modderig of te slecht 

begaanbaar was. Vandaar ook dat deze wegen de neiging hadden alsmaar breder te worden. 

Voor de komst van de verharde wegen omstreeks 1830 werd het beeld van het vrachtrijden 

beheerst door hessenwagens. Dit waren kolossale karren, die bespannen met vier of meer 

hengsten in konvooien ver vanuit Duitsland naar Holland trokken. Hun maximale 

laadvermogen was zevenentwintighonderd kilo. Hun gemiddelde lading zal met zes paarden 

ongeveer twee ton zijn geweest. Ook kwamen er de karren op smal spoor voor. Hun aantal 

was niet gering. In de zomer van 1827 passeerden per dag veertig wagens de Nieuwe Brug 

over de Regge bij Ommen op de weg van Almelo naar Zwolle. Het waren vrachtrijdende boeren 

die dit werk deden als bijverdienste ( Schutten 1981,19-23). 
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In het rijke maritieme verleden van Nederland neemt de binnenscheepvaart een belangrijke 

plaats in. Met het industrialisatieproces veranderde de binnenvloot drastisch; in plaats van 

vervoer met houten zompen over het water koos men voor transport over de weg. Door de 

komst van de verharde wegen omstreeks 1830 bereikte het vrachtrijden een ongekende 

omvang. In de periode 1830-1860 hebben vele boeren zich hiermee bezig gehouden. In 1840 

passeerden achtentwintigduizend wagens Nijverdal over de nieuwe weg van Almelo naar 

Zwolle. De wagens vervoerden ca. twaalfhonderd kilo vracht per keer. Het vervoer over de weg 

werd door zijn massaliteit als maar goedkoper en was ook aanzienlijk sneller dan het vervoer 

over het water. Het vervoersmonopolie van de zompen was voorbij. De opkomende 

industrialisatie in Twente droeg bij aan de vraag naar goedkoop en snel transport voor handel 

met Duitsland en het westen van Nederland. Met de komst van de kanalen en de spoorwegen 

stortte het vervoer over water grotendeels in. Door de introductie van de spoorwegen en de 

verbetering van het wegennet raakte het vrachtschip in de loop van de negentiende eeuw in 

onbruik.  

Pelmolen, Rijssen 

In 1890 was het aantal zompen geslonken tot vijftien, terwijl er in 1923 slechts twee over 

waren. De laatste zomp verdween uiteindelijk naar het museum in Enter. Er bestaat nog wel 

een replica van het scheepstype. Dit schip “de Regt door Zee” ligt in Rijssen in de Regge bij de 

Pelmolen. 

Het is mogelijk om hiermee een rondvaart over de Regge te maken. Aan deze rivier ligt ook het 

dorpje Enter, de plaats die vroeger het monopolie op de zompproductie had. In het Duitse 

Nordhorn, net over de grens, werd nog wel een poging ondernomen om dit monopolie te 

doorbreken, maar de scheepsbouwers slaagden er niet in de gecompliceerde bouwmethode na 

te bootsen. De productie van de zompen bereikte in de achttiende eeuw haar hoogtepunt. Zo 

bestond de zogenaamde “Reggevloot” in het jaar 1777 uit tweehonderdzestig schepen. De 

zomp was tweeenveertig voet lang en daarmee vijf maal zo lang als hij breed was. De 

voorsteven van de zomp had een lichte bocht, terwijl het achtersteven recht was. De mast 

werd los in het schip geplaatst. Een hernieuwde opleving van de binnenvaart zag men vanaf 

1885. Er werden stalen schepen gebouwd die mechanisch werden voortbewogen. 

Voor de Tweede Wereldoorlog nam de scheepsbouw een grote vlucht. Er zijn honderden 

vrachtvaarders gebouwd die een bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse economie door 

het transport van grondstoffen en producten. In zijn boeken ‘Varen waar geen water is’ en 

‘Verdwenen schepen’ heeft Schutten een enorme bijdrage geleverd om de historie van oude 

binnenvaarders op een zeer gedetailleerde wijze voor het voetlicht te brengen. De zompen zijn 

artefacten van een belangrijk maritiem verleden. Ze hebben een grote historische waarde. 

Door deze te herkennen, te omschrijven, te expliceren met behulp van historisch onderzoek, 

erkent men deze historische schepen: een extra dimensie! Deze dimensie is voor de historie 

van de binnenvaart en voor de historie van het maritieme cultuurlandschap van onschatbare 

waarde. Tegenwoordig mag men zich weer verheugen in een hernieuwde belangstelling voor 

het maritieme cultuurlandschap. De Regge en Vecht mogen weer wild zijn, buiten hun oevers 

treden, maenderingen worden weer aangebracht.  
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De rivieren bepalen weer voor een groot deel het Sallandse en Twentse landschap. Het 

landschap met zijn glooiende essen, gemoedelijke dorpjes en prachtige heidevelden, In dit 

mooie landschap “based on river valleys” voeren eens de vele zompen over Regge en Vecht als 

“the classic flat-bottemed boat types” (Westerdahl 1998). 
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Rivier Rechen 

 

 

De Regge werd door de Romeinen ook wel Regla genoemd. Het varen op de Regge was in de 

veertiende eeuw niet zo veilig. Aan de rivier stonden enkele roofridderburchten zoals, het huis 

Ter Molen bij Schuilenburg en aan de overkant van het Zwarte Water de burcht van de heren 

van Kuinre. In oktober 1381 heeft de bisschop van Utrecht met hulp van de bisschoppen van 

Deventer, Kampen en Zwolle het huis Ter Molen (het latere Schuilenburg) belegerd en zonder 

geweld ingenomen. Dit was nodig 'want dezelve vele quaedt ende moetwille (het Duitse woord 

Mutwille is overmoed) in Overijssel was gepleegt’. Een andere roofridder uit die tijd was Evert 

van Essen. Deze bouwde te Eerde tussen Den Ham en Ommen een burcht en trachtte van 

daaruit de omgeving onder zijn macht te brengen. Toen zijn buren daarover klaagden bij 

bisschop Floris van Wevelinckhoven besloot deze het slot omver te werpen. Hoe deze 

roofridders zich verschansten om hun dubieuze bedrijf te kunnen uitoefenen leert ons het 

verhaal van het beleg. Hierbij werd een grote blijde gebruikt die stenen kon werpen van 

dertienhonderd pond. Het slot bestond uit een gevaarte van zware balken gevuld met stenen 

en bleek zo sterk en hecht dat de stenen als kaatsballen terugsprongen. Na enige tijd bezweek 

echter het stenen gedeelte zodat na een beleg van vijf weken de roofridders het slot alsnog 

moesten overgeven. De bisschop wilde het slot afbreken, het houten gedeelte was zo stevig dat 

dit niet lukte. Hij liet het daarom in brand steken en het heeft een maand lang gebrand. In 

Twente zijn de roofridderkastelen Saterslo in Saasveld  en het Huis te Goor bekend. Wanneer 

men beseft dat de heren niet het minste bezwaar hadden tegen het ongestraft plegen van 

roofplundering en geweld dan heeft men althans enig idee van de toestanden in de eeuwen 

waarvan hier – zeer beknopt – sprake is. 

Kasteel Schuilenburg, Hellendoorn 

Herman Schönfeld Wichers (1902-1990), alias Belcampo, bracht zijn jeugd door in Rijssen, 

dat menigkeer het decor vormt voor zijn verhalen. Hij studeerde rechten en medicijnen, was 

huisarts in Bathmen en vanaf het jaar 1953 tot aan zijn pensionering studentenarts in 

Groningen. Hij debuteerde als schrijver in het jaar 1923.  

 

Een aardig stukje uit ‘Het grote gebeuren’ wil ik u niet onthouden: 

 

Een brede gordel van heide en veen hield elk wereldberoerends buiten, nooit plofte een bom, 

nooit stak een bajonet binnen Rijssens grenzen, nooit had een tijdelijke en dus valse leuze op 

Rijssenaren vat. Wel waren er wallen, maar voor de Tachtigjarige oorlog begon, had men die al 

weer gesloopt. ‘Tachenteg joar, dat doert oons vuls te lange’, zal wel één van de raadsleden 

gezegd hebben, ‘doar doore vie neer an met, allo jongs, dale met ’t spil. De stadsreggen ku’w 

der neet mèèr met verspölln.’ Stadsrechten hadden ze, maar de stallen bleven in de huizen, de 

mesthopen bleven aan de voordeur, koeien en varkens bleven zich in de straten bewegen en 



43 

 

droegen op hun wijze tot het plaveisel bij, ook al kwam er in ’t laatst een grote fabriek. En met 

zulke dingen kan zo’n stadje in de wereld nooit wat worden, evenmin als een mens, die geen 

afstand wil doen van zijn plaatselijk accent. Maar voor zichzelf was Rijssen alles, Rijssen was 

bijna een autarkie (stelsel dat invoer vanuit het buitenland overbodig maakt). Er was hout en 

leem voor huizen, er werd gesponnen en geweven, er waren akkers en weiden, er was turf. 

Alleen moest er eenmaal in de dertig jaar een molensteen uit Bentheim komen. En wat er 

woonde was een streng besloten kring. Nakomelingen van hen, die zich elders hadden 

gevestigd werden nog in vele generaties aangewezen. Rijssenaren, die naar elders waren 

vertrokken, werden nog geslachtenlang bepraat. De Regge was vanouds een bevaarbare rivier 

maar geen Rijssenaar bevoer haar ooit, de scheepvaart was uitsluitend in handen van de 

Entersen. Aan de Engelse oorlogen, die oorspronkelijk op zee uitgevochten werden, nam dan 

ook nooit een Rijssenaar deel. 

 

De Regge, nu – zomer en winter – een nietig stroompje in het landschap. Vroeger was dat wel 

anders. Toen was het één van de slagaderen van de economie van het land achter de IJssel. 

Een rivier evenwel met een zeer labiel karakter. 's Zomers een slootje met een soms totaal 

uitgedroogde bedding. Door de slechte afwatering trad de rivier gemakkelijk buiten haar oevers. 

Hoewel deze rivier niet zo breed en somtijds bijna droog, veranderd zij des winters de 

omliggende landstreek in een groot meer. In de winter een onafzienbare plas waarvan de oevers 

af en toe één kilometer uit elkaar lagen. 

 

Zo karakteriseert Van der Aa's woordenboek de Regge. Rondom bloeien velden purperen 

papavers, een middagbriesje stoeit door de geel wordende rogge, de maagdelijke boekweit rijst 

als een kloostermuur aan de horizon omhoog. 

 

Regge, Haaksbergen 

 

Het stille dorp wringt zich in bochten en trekt zich terug in een parelachtige nevel van 

berkenbosjes, kruipt tussen kleurrijke heuvels weg en raakt met haar krachteloze armen in 

een wildernis van hop verward. Als een afgeslagen hoofd rolt een oranje zon langs de hemel, 

in de kloven van de wolken gloeit een mild licht en de vaandels van de zonsondergang 

wapperen er boven uit. De roze geworden Regge bruist en trekt de schuimende lussen van 

zijn stroomversnellingen dicht. Op de golven dobbert een  majestueuze maan.  
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Regge, Zuna  

 

De Regge was een grillige regenrivier, op sommige plaatsen buitengewoon bochtig met op het 

ene moment veel te weinig water en op het andere moment veel te veel. Staring en Stieltjes 

vermelden dat er meerdere malen hoge vloeden zijn geweest. In Rijssen had men met een groef 

in een put het niveau aangegeven van de hoogste waterstand in het jaar 1784.  

 

Vistrap en overtoom Nijverdal 

 

De hoge vloed van het jaar 1845 bleef daar drie centimeter onder. Behalve dat de Regge grillig 

was door haar bochten en waterniveaus, was ze dat ook in het verval van haar bedding, dat 

wil zeggen dat er gedeelten inzitten met een redelijk verval. 

 

Daartussen waren ook lange schouders met nauwelijks enig verval. In droge maanden 

augustus tot september van het jaar 1847 openbaarden zich deze schouders als lange droge 

plekken met hier en daar een paar smalle en ondiepe geultjes en daartussen geheel 

stilstaande gedeelten. 

 

In die maanden was de wateropbrengst van de Regge zo gering dat de stuwen van 

Schuilenburg na elf dagen stuwen het waterpeil met een halve meter hadden kunnen 

verhogen. 

 

Oudtijds kwam zij onder de naam van Reggla voor. Er is zelfs verondersteld dat het woord 

Regge is afgeleid van het Latijnse woord rigare: overstromen. Op de kaarten van kapitein 

Hottinger van Noord en Oost-Nederland van de jaren 1773 tot 1794 wordt de rivier Rechen 

genoemd. Het is immers een regenrivier. De rivier begint haar huidige loop in Westerflier, ten 

zuidwesten van Diepenheim. Ten noorden van de watermolen stroomt de Molenbeek in de 

Regge.  
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De brug bij Exoo, tolhuis, 1902   

 

De Regge gaat via een grondduiker onder het kanaal door. Stroomt via Zeldam en Het Katteler 

langs Enter, het erve Exoo, Rijssen, Nijverdal, Hellendoorn, Vilsteren en Ommen. Dan stroomt 

zij als Beneden-Regge, achter Ommen – naast de autoweg naar Raalte – in de Vecht. 

 

Voordat de Regge werd afgedamd was de loop van de rivier anders. Het bovenstroomgebied 

van de Regge was toen de Schipbeek. 

 

Aldus verklaart een medewerker van het waterschap de Regge per telefoon desgevraagd over 

de rivier. Op de Hottingerkaart van Noord en Oost Nederland (1773-1794) staat Rechen als 

een zelfstandige rivier en is de Schipbeek voor een deel een bovenloop van de Regge. Deze 

komt in het Stockumer Vlier in de Regge. De oorsprong van de rivier de Regge ligt op Duits 

grondgebied, daar wordt ze de Aa genoemd en begint haar loop ten zuiden van Ahaus (Ahaus: 

Haus an der Aa). De Regge, vanaf de Duitse grens tot Westerflier, wordt ook wel de 

Buursebeek genoemd. De Aa/Buursebeek/Regge stroomt langs Alstätte en het grensdorp 

Buurse via Haaksbergen naar Diepenheim. De benedenloop van de Regge, waarin de 

Buursebeek tegenwoordig uitmondt, heette vroeger Hunnepe (Hunenwater). 

 

Aa, vanaf de bron, Ahaus 

 

Een ander verhaal is dat de bovenloop van de Regge de Berkel geweest. De Regge/Berkel moet 

dan vanuit Duitsland gelopen hebben langs de watermolen Vaarwerk bij Olden-Eibergen, via 

de bovenloop van de Bolksbeek, de Koningsbeek en langs het Westerflier naar Borculo. De 

Regge ontspringt dan in de Baumbergen bij Billerbeck, niet ver van Munster en stroomt langs 

Coesfeld, Stadlohn, Vreden, Eibergen langs Westerflier. Dit blijkt uit de goederenlijst van graaf 

van Dahle uit het jaar 1188. De graaf van Dahle had het recht om zwanen te jagen 

(zwanendrift) vanaf de molen Vaarwerk tot het Westerflier en van het Westerflier, 

stroomopwaarts en stroomafwaarts naar Goor en Lochem, zover de marke Stokkum zich 

uitstrekte. Het water van de Regge stroomde niet, zoals tegenwoordig naar Borculo, maar 
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langs de Wenninkmolen via Gelselaar naar het Westerflier. Daar werden de broeklanden van 

Stokkum, Gelselaar en Markelo onder water gezet, waarna het water afvloeide naar Goor en 

Lochem. Deze veronderstelling wordt ondersteund door de aanwezigheid langs deze route van 

liefst vier plaatsen waar vroeger watermolens hebben gestaan, een teken dat hier vroeger veel 

water langs stroomde. De Regge dreef in voorgaande eeuwen onder meer de volgende 

watermolens aan: de Abdijmolen in Vreden, de Mallemse Molen bij Eibergen, de Nieuwe Molen 

te Haarlo, de watermolen in Borculo, de watermolen te Lochem en de Zutphense watermolens. 

Bovendien is het bovenste deel van de Bolksbeek erg oud, de Wenninkmolen wordt al in het 

jaar 1188 vermeld op de goederenlijst van de graaf van Dahle.  

 

Regge richting Nijverdal 

 

De huidige Berkel moet later ontstaan zijn als een doorgraving door een zandrug bij de 
Oosterkamp. Om het water te beletten de laagte bij Gelselaar in te stromen, is toen de 
Avinksluis gebouwd.  
 
Broeken of broeklanden waren op veel plaatsen in Twente te vinden. Deze gebieden stonden 
door een gebrekkige afwatering ’s winters maandenlang onder water. Doordat ’s zomers het 
water snel verdampte, waren deze gebieden in de rest van het jaar droog, op ondiepe poelen 
na. Deze broeken waren in gebruik als weilanden en hooilanden. In vele broeken waren hoge 
delen te vinden die ’s winters niet onder water liepen en waarop boerderijen stonden. Deze 
zogenaamde horsten waren te vinden tussen Almelo en Goor. Zoals overal op de zandgronden 
had men hier ook een gemengd bedrijf met veeteelt en akkerbouw. De droge horst zelf werd 
gebruikt voor akkerbouw en de lage omgeving als weidegebied. In de historische geografie 
wordt zo’n landschap aangeduid met kampnederzettingen. De boeren die hier woonden 
gebruikten bij hoog water een boot voor het vervoer van mensen, mest en soms van een koe. 
In de broeklanden tussen Almelo en Goor werd een klein type zomp (pot) gebruikt. Het vervoer 
vond plaats op riviertjes als Vecht, Regge, Schipbeek, Berkel en ook op de Oude IJssel. 
Marktsteden waarop dit vervoer zich richtte waren Zwolle, Deventer, Zutphen en Doesburg. 
Plaatselijk bestond de handel uit de verkoop door de boeren van graan, hout en andere 
producten. Met het hiermee verkregen geld konden ze hun pacht betalen en bij de 
handwerkslieden in het nabij gelegen dorp in hun behoeften voorzien. Wat in de streek niet 
kon worden gemaakt werd aangevoerd uit Holland. Op deze kleine riviertjes werden kleine 
schepen gebruikt die meestal werden getrokken of geboomd. Doordat de lijnpaden ontbraken 
werden deze scheepjes getrokken door mensen. De afmetingen van de schepen waren 
berekend op wat één man nog stroomopwaarts kon trekken. Om de weerstand te verlagen 
hadden deze vaartuigen mooie, lichtgebogen lijnen die achter spits uitliepen. Om bij laag water 
nog te kunnen varen waren deze scheepjes lichtgebouwd met een recht vlak en opgebogen 
vlakeinden. Het gewicht werd verminderd met een laag middenschip bij een hoog voorschip 
en een hoog achterschip. Het lage middenschip werd opgehoogd met een los en licht boeisel. 
 
Wat de waarheid is van het ontstaan van de Regge weet ik nog steeds niet. De huidige 
landkaart vermeldt dat de Buursebeek vanaf Diepenheim Schipbeek wordt genoemd. En dat 
de Regge niet officieel Buursebeek wordt genoemd, volgens de oude boeken van het 
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waterschap. Zeker is dat het kanaal vanaf het klooster Ter Hunnepe (Hunenwater) naar 
Westerflier Schipbeek heet.  
 

De stad Deventer ligt op de rechter IJsseloever ten noorden van de monding van de Hunneper 
Aa op drie aaneengesloten rivierduinen. Omstreeks 720 ontstond hier een eerste nederzetting 
waar de Angelsaksische missieprediker Lebuïnus omstreeks 770 een missiebasis vestigde. Na 
verwoesting door de Saksen stichtte Liudger in 775 een tweede kerk op de plaats van de 
huidige St.-Lebuïnuskerk. Hieromheen ontwikkelde zich een Karolingische 
handelsnederzetting welke de Noormannen in 881 hebben verwoest. Bij de hierop volgende 
herbouw ontstond een eerste verdedigingsgordel, die de  loop van de huidige Graven, 
Stromarkt, Proosdijpassage en Vleeshouwerstraat richting IJssel volgde. Ten noorden van de 
kerk verrees het bisschoppelijk hof, waar vanwege de bedreiging door de Noormannen de 
Utrechtse bisschop Adelbold zich omstreeks 895 vestigde. Omstreeks 920 keerde de bisschop 
terug naar Utrecht; hij liet een versterkt nederzettingsdeel, de ‘Urbs’, en een 
handelsnederzetting langs de IJssel, de ‘Portus’ achter. Dit groeide uit tot een centrum waar 
bisschop Bernold in 1046 een forse romaanse kerk liet bouwen. Het vernieuwde 
bisschoppelijke hof of de palts werd omstreeks 1100 onder bisschop Godebald uitgebreid en 
geheel omgeven door een tufsteenmuur, met aan de voorzijde een droge gracht, de huidige 
Graven. 
 
Aan de noordoostzijde ging dit over in de ommuring van de Proosdij. Hieruit ontstond in de 
loop van de twaalfde eeuw een tweede verdedigingsgordel in de vorm van een tufsteenmuur 
met muurtorens, lopend van de Graven, Stromarkt, Engestraat tot aan de Broederenstraat en 
vandaar in een rechte lijn tot de Brink ter hoogte van de Penninckshoek, om langs de 
noordzijde van de Brink via het begin van de Polstraat bij de IJssel uit te komen. 
 
Deze romaanse ommuring besloeg precies het gebied van de middelste rivierduin. Het 
Noordenbergkwartier ontstond op de hoogte ten noorden hiervan, terwijl de hoogte ten oosten 
van de Brink het latere Bergkwartier werd. In de monding van de Hunneper Aa, die sinds de 
vijftiende eeuw de Schipbeek heet, kwam de haven. Omstreeks 1190 kreeg deze nederzetting 
stadsrechten. 
 
Zeker is dat de Schipbeek in het midden van de veertiende eeuw is gegraven. In de oudste 

stadsrekeningen van Deventer, de zogenaamde 'cameraarsrekeningen', staan een groot aantal 

posten die betrekking hebben op het graven van een watergang van boven het klooster Ter 

Hunnepe in Colmschate naar Deventer. Daardoor kon het water in de stadsgrachten verhoogd 

worden, en daarbij de grachten van de burcht Arkelstein bij Bathmen gevuld.  

 

 

 

Klooster Ter Hunnepe, Deventer  

  

  

Gelijktijdig met het graven werd er ook gewerkt aan vestingwerken. Bij dat klooster liepen 

twee beken, de Hunneper Aa en de Marckelse (Maarckelse) Beek. Deze laatste is gegraven in 
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het moerassig gebied tussen Markelo en Diepenheim.  

 

Schipbeek  

 

Arkelstein maakte, net als De Waerdenborch in Holten, deel uit van de Sallandse 

verdedigingslinie. De Sallandse landweer was een verdedigingswerk dat in de tweede helft van 

de veertiende eeuw werd aangelegd tussen Deventer aan de rivier de IJssel en Holten aan de 

voet van de Sallandse Heuvelrug. Voorbij Holten liep de Twentse landweer waarover veel 

minder bekend is. Samen vormden ze de Overijsselse landweer, een eenvoudige 

waarschuwings- en verdedigingslinie. Opdrachtgevers voor de bouw van deze versterking aan 

de Sallandse grens waren de landsheer van het Oversticht, de bisschop van Utrecht, Jan van 

Arkel en de Hanzestad Deventer. 

 

Kasteel Arkelstein, Bathmen 
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Kasteel de Waerdenborch, Holten 

 

In Haaksbergen liep een landweer langs de Diepenheimse weg. Deze is verdwenen. Een 

zichtbare landweer is te vinden langs de vroegere handelsweg richting Munster. De 

middeleeuwse landweer bestond uit een dubbele wal van twee tot vier meter hoog en zeven 

tot negen meter breed. De wallen waren soms zelfs driedubbel en hadden meerdere grachten, 

tot tweeenhalve meter diep. De wallen waren beplant met een ondoordringbaar struikgewas. 

Die beplanting van een landweer kon bestaan uit eik, es, haagbeuk, populier, hazelnoot, 

sleedoorn, wilde roos en kamperfoelie. En in de onderbegroeiing stonden kruiden als 

bosanemoon, grootbloemmuur, dalkruid, salomonszegel, speenkruid, boskruiskruid, 

bosandoorn, bosviooltje, gewone ereprijs, zenegroen en helmkruid. De beplanting werd bij het 

groeien in elkaar gevlochten en hierbij werden de stammen ingezaagd om het vlechten te 

bevorderen. Het was streng verboden in de landweer te kappen, met daaraan verbonden zware 

straffen: "Item wie in de landtweere brecke, schzynnende off daer inne houwe die zal zijn 

rechterhandt  gebrocken hebben".  

 

De landweren waren zo ondoordringbaar, dat zelfs het in brand steken van de begroeiïng niet 

hielp om een opening te forceren. Op plaatsen waar wegen de landweer doorkruisten werden 

doorgangen gemaakt om legers te dwingen daarvan gebruik te maken. 
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Deze eeuwenoude landweer ligt op de grens van 

Borne en de Hof van Twente. 

 

Het gebied was hierdoor eenvoudiger te verdedigen. Die doorgangen waren afgesloten met 

hekken of bomen en sloten en werden ook gebruikt om tol te heffen voor andere passanten. 

Familienamen die hier hun betekenis aan ontlenen zijn: Landeweer of Landewee, Bömer, 

Slotman e.a. In het grensgebied zijn nog enkele landweren te vinden, ook aan de Duitse kant. 

Helaas zijn er veel verdwenen. Een landweer was ook een middel om vee tegen te houden. Dat 

was van belang, omdat vee dat over de markegrenzen liep geschut kon worden (in beslag 

genomen).  

 

De latere landweren in en langs de woeste gronden van de marken zijn voornamelijk keringen 

voor het vee. Deze markelandweren waren eenvoudiger aangelegd. Vaak was één wal met een 

enkele gracht voldoende. Wel was de begroeiing nog steeds ondoordringbaar. Deze landweren 

werden tot in de negentiende eeuw aangelegd en onderhouden. In Haaksbergen komen 

landweren voor naast de oude handelsweg die langs de Schans liep. Verder zijn er nog enkele 

op de markegrenzen. Opvallend zijn enkele landweren die haaks op de markegrens staan en 

een hoek markegrond afscheiden van de andere markegronden. Deze bevonden zich in 

Stepelo, de marke Haaksbergen-Honesch en de marke Langelo. De reden van de aanleg van 

deze landweren is nog onbekend. De overblijfselen van de landweren zijn op verscheidene 

plaatsen nog zichtbaar. 

 

Schipbeek  

 

Maar de meeste wallen zijn afgesleten en de grachten zijn verdwenen. Een uitzondering is te 

vinden in Het Lankheet, waar een markelandweer is hersteld in de oorspronkelijke vorm en 

afmetingen. Alleen de begroeiing moet zich hier nog verder ontwikkelen.   

 

Een landkaart van de provincie Overijssel van het jaar 1650 en het boek over de marke 

Stokkum brengen helderheid over de vroegere loop van de rivier. De Regge komt vanuit het 

oosten over de Duitse grens als Buursebeek ons land binnen. Er is een aftakking tussen 
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kasteel Peckedam (het kasteel is afgebroken en lag voor kasteel Nijenhuis) en kasteel 

Nijenhuis (Diepenheim), de aftakking wordt verder Schipbeek genoemd. De Regge zelf gaat 

omhoog langs kasteel Weldam en stroomt via Zeldam naar Kattelaar. Er zijn nog twee 

aftakkingen te zien: er is een aftakking bij het begin van Stokkum en bij Westerflier bij het 

punt genaamd 'n ziel' (stuw). Beide aftakkingen komen onafhankelijk bij Goor respectievelijk 

bij huis Scherpenzeel en de hoferven weer in de Regge. 

 

De Berkel stroomde op de kaart slechts op enkele kilometers lager van de Regge. In het 

historisch overzicht wordt herhaaldelijk ingespeeld op de vroegere bestaande situatie, waarbij 

de Schipbeek in verbinding stond met de Regge en waarbij de Diepenheimse molen ten 

nauwste betrokken was.  

 

Berkel  

 

Door de latere verbeteringswerken – waarbij de Schipbeek een volledig eigen gesloten 

stroomgebied werd – zou ook de Diepenheimse watermolen verstoken blijven van 

wateraanvoer, waardoor deze niet meer zou kunnen functioneren. Ter handhaving van de 

vroeger verkregen molenrechten is daarom bij waterschapsreglement de verplichting tot 

watertoevoer via de Molenbeek vastgelegd. 

 

Poelsbeek, Weldam, Goor 

 

Het is in het algemeen erg moeilijk iets te weten te komen van het gewone leven voor het jaar 

1800, dit werd door niemand beschreven. Alleen bij bijzondere gelegenheden en conflicten 

werd dit uitvoerig weergegeven. De oudste berichten over het varen zelf op de Regge komen 

tot ons van zo’n conflict. En wel tussen de schippers en de Heer van het Huis Schuilenburg 

aan de Regge (bij Hellendoorn). Bij dit kasteel waren twee watermolens gelegen aan een zijtak 

van de Regge. Om het water voor deze molens op te stuwen lag in de Regge een grote stuw: 

een schut. Deze stuw gaf conflicten met de passerende schippers en met de boeren die 

bovenstrooms aan de Regge woonden. Door het opstuwen van het water liepen 's zomers bij 

stortregens de weidegronden en de groengronden langs de Regge onder water en werden de 
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hooioogsten van de marken Noetsele, Notter en Rijssen bedreigt. En als de schippers wilden 

passeren moest de schut worden opengezet, zodat het water met grote snelheid door de 

opening wegliep. Het kon daarna vele uren duren voordat het water het peil had bereikt om 

te kunnen malen, in die uren kon de molenaar niet malen. Er moet al vroeg op deze plaats 

een schut zijn geweest waardoor 'schepe offte potte' passeerden. Op 5 december 1471 legde 

Herman Kloppman, 'rychter toe Hellendoorn', vast dat een viertal oude getuigen tegen hem 

hadden verklaard, dat volgens hun herinnering en de herinnering van anderen, de Heer van 

Schuilenburg 'mede stouwede wat water up de molen, als sijn voervaders altijt ghedaen 

hadden.’ 

 

Dit beroep op het verleden moest het recht vastleggen van de Heer van Schuilenburg om daar 

molens en een schut te hebben. Symon van der Schulenborch had niet alleen omstreeks het 

jaar 1400 dit huis Ter Molen (zo werd De Schuilenburg daarvoor genoemd) herbouwd, ook de 

molens en de schut (op een boogschot stroomafwaarts van de oude) opnieuw opgetrokken. 

Verder werd verklaard dat: 

 

Deselve Meijer gheert molenaar was geweest op de molen, en wan dan daer schepe offte potte 

quamen, de dat water op offte neder wolden, de liet men doer en de schuttede dan weder toe. 

Men moest dan wel wachten tot dattet off was ghemaelen. 

 

Hieruit kunnen we concluderen dat de schippers moesten wachten tot het avond geworden 

was, voordat de schut geopend werd. Als het langere tijd weinig geregend had en er weinig 

toevoer van water was, moesten ze dagen wachten voordat de schut geopend werd. Immers, 

het zou dan veel langer duren dan een nacht, voordat het water weer het vereiste peil had. 

Dit wachten veroorzaakte veel wrevel bij de schippers en handelaren en deze wrevel kwam 

meer dan eens tot uitbarsting. In het archief van het kasteel Rechteren zijn enige 

getuigenverklaringen uit het jaar 1555 te vinden, waarin Everwijn Funcke, schout van 

Hellendoorn, dergelijke uitbarstingen heeft vastgelegd. Zo verklaarde een zekere Tijmen 

Henricks: 

 

Dat de potluden, wanneer daer een offte twee vuer plegen tkome dije mosten daer bijwijlen 

eene dach offte twee blijven liggen, eer men hem, doer dat vorsch. Stal liet varen ome off daer 

meer Scepe achter were, dat sie alsdan tsamen daer doer voere en so genge Sie tot den Muller 

ende beeden em dat Stal (aalstal) op doen wolde, en oeck hef hie wal hoeren seggen, dat die 

potluden den muller die dat beveel van dat vorsch Stal hadde vake een drinckpenninck solde 

hebben gegeven, ome dat hie dat vorsch. Stal soude opdoen dat sie daer mochten varen dat 

nijet lange drossten wachten nae (op) andere Scepe die noch kome solde, dat die kornemulder 

ende die bevelhebber van dat Huijs ter Mollen mijt den eckmolder daer vake ome keeve dat hie 

dat Stal so gerijnge opgedaen hadde en die potluden dorste oer handt nijet an den Stal Slaen 

buete dengenne dat die Stal verwarde. 

 

Mulder Evert Geersen verklaarde dat vele jaren daarvoor:  

 

De schippers als dije staue wort gemaeckt (reparatie), hadden overgeschutted und steecke dije 

schutte van de koernmolen (op de Molenbeek naast de Regge) geweldelick tho, und lege aldaer 

met groete getallen, wall dartich off vertick streck, alsoe dat hije dije ganse nacht vermijts 

(ge)vaer sijnes lijven in de Moelen most blijve und hebben em tot meirmall dije schutten an de 

kornmolen moetwijllichlick ingestot (vernield). 
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Ook hadden de schippers bij die gelegenheid Thies de rentmeester achtervolgd en hem bijna 

de brug afgeworpen, als hij niet op tijd was gered.  

 

Ook bij andere gelegenheden hadden dije schippers dije schutte geweldelijck opgeruckt und 

met sich int Schip genaemen westho Eelen oft daer omtrent over op een oeirt verborgen, dije 

schutboemen inde stroem geworpen (...) seggende neffensde sije en achten nijet op verboth noch 

geboth van schulten noch van Drosten. Een andere gewoonte was, dat dije schippers dije met 

oerren scheppen vermijts die clijnheit des waters bij wijlen nijet en konne vaeren over een 

plaetze inde selven stroom genoemet den Stobben benevens der Nijenbruggen, comen sij bij 

nachtslapendertijt und en rucke dije schutten un laten dat water afloepe alsoe dat dije moelen 

bij sulcken gevallen motten stijll staen dat men den gemeijne man neijt en kan verhelpen tot 

sijner noetdroft tho maelen. 

 

In het jaar 1550 is het tot een regeling gekomen. Bovenstaande getuigenverklaringen hebben 

kennelijk betrekking op de periode daarvoor. Op 20 juni tekenden Johan van den Boetseler – 

als leenman en eigenaar van de schut en de molen – en jonker Henrich van Tijll, burgemeester 

van Zwolle een verdrag. In dit verdrag werd het volgende geregeld:  

 

In der eijrsten is versprochem dat die schutenfoerers van Almeloe oer handelingen also sullen 

anleggen dat se int uthuarent van Almeloe nae der Mollen sollen kommen vaeren de meth sees 

edder soeven schueten leick und dat gelick tmogen doervaeren und datselve overleggen datse 

aldaer kommen op enen hilligen avent umb des hilligen dages gelick te mogen doervaeren, die 

dach er toch niet gemalen werd. Dije schippers als ze met oeren schuten kommen van boeven, 

sollen se freundlich ter Mollen an den huese datsolve versoecken und joncker Johan van den 

Boetzeler sall desolven alstan dorlaten. 

 

Ten derde, als de schippers op een werkdag zouden komen en ze moesten een dag wachten, 

dan zoude ze daarin 'gutwillich wesen’. Bij laag water zouden de schippers, als het nodig 

mocht zijn, hun schuiten lichten (gedeeltelijk uitladen) om zo de schut te kunnen passeren. 

Dan zou de molenaar 'noch ut frundtschap eijn verdell vijrs dat water gunnen’. Dat wil zeggen, 

dat de schippers nagestroomd zouden worden om de ondiepten te kunnen passeren. En 

wanneer de schippers van Almelo zouden klagen dat ze bij laag water vanaf Eelen de schut 

niet meer konden bereiken, ook dan zouden de schutten worden geopend, opdat deze 

schippers over de ondiepten de schut zouden kunnen bereiken. Het verdrag van het jaar 1550 

heeft echter niet veel geholpen. In april 1565 klaagde Johan van den Boetseler tegen de 

stadhouder, graaf Van Aremberg, dat de schippers 'denselven verdrach nijet willen 

naekomen'. Zijn klacht betref het feit dat de 'potschuvers' en schippers 's nachts de schutten 

en ook zijn aalstal openbraken waardoor zijn 'visscherije geheell bedorven was’, de molens de 

volgende dag niet konden malen en de schade aan de schut hersteld moest worden. 

 

Mr. B.W.A.E. Sloet tot Olddhuis, jaarboekje voor de provincie Overijssel voor het jaar 1838. 

 

Het moge al aan sommigen eene kluchtege zaak toeschijnen, dat de schippers op deze 

stroompjes met de spade in de hand in hunne schuiten, stroom op en stroom af, gestadig 

worstelen; terwijl zij hier en daar uit hunne vaartuigen in de rivier stappen om eenen dam van 

aarde op te werpen, die het water schutten moet, dat langzaam om hun voeten komt sijpelen, 

waarna zij met het grootste geduld in bijgelegen herbergen hunnen intrek nemen, tot tijd en 

wijle dat het water genoegzaam opgeloopen zal zijn, om hunne natuurlijke schutsluis door te 

steken, welk bedrijf van afstand tot afstand herhaald wordt; - men moge wrevelig worden over 
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eene handelwijze welke het vaarwater meer en meer bederven moet, - wij echter zien in deze 

onvermoeide poging om te varen waar geen water is, eenen geest van volharding, welke 

alleszins verdiende, om tegemoet gekomen te worden. Hoe gaarne zouden wij aan deze nijvere 

lieden een goed vaarwater gunnen. 

 

Dat het rond het jaar 1550 niet eenvoudig was voor de schippers om op de Regge te varen, 

blijkt ook uit een 'kondschap' van de scholtus (burgemeester) van Hellendoorn. Hij was in 

'den jare 1547' de magistraat van Deventer. Daarin wordt melding gemaakt van het feit dat: 

 

Vermids de scheepjes, door de Aa of Regge op en nederwaarts voorhenen hadden gevaren, de 

regenten der stad Deventer, tot bewaring hunner privilegiën en markten, de voors, Aa of Regge 

op diverse tijden en plaatsen om zulken vaart te verhinderen toegepaald hadden en ook enige 

scheepjes verbrand. 

 

Almelo verkreeg nog in de Middeleeuwen een goed bevaarbare verbinding met de Regge. We 

weten dit dankzij een brief uit het jaar 1476 waarin Otto van Rechteren, Heer van Almelo, 

zich beklaagde bij de bisschop over de boer van het erve Beverdam, ten zuiden van Wierden. 

Deze had de dijken van de door Otto gegraven Nieuwe Graven vernield. Hieruit blijkt dat de 

graaf kort daarvoor een kanaal had gegraven van Almelo naar de Wierdense Aa bij Ypelo, dus 

dwars door de moerassen en ondiepten van het Wendelgoor. De Oude Schipvaart liep daarvoor 

ten noorden van de weg Wierden-Almelo naar de Wierdense Aa. 

 

Van de Reggescheepvaart geeft de volkstelling het volgende beeld. Er woonden in het jaar 

1795 in Enter drieëntachtig schipper/gezinshoofden, in Almelo: veertien, in Rijssen: drie, in 

Hellendoorn: drie, in Eewlen en Rhaan: twee, in Egede: één, in Lemele: één, in Archem: één, 

in buurtschap Meer (bij Den Ham): twee en op de Deldener Esch: twee. Behalve over een 

volkstelling beschikken we voor het jaar 1795 ook over een tollijst van Schuilenburg van 19 

maart tot en met 15 juni. Deze tollijst levert ons tweehonderdachttien schippersnamen: 

honderdzestien uit Enter, eenendertig uit Dalfsen, vijfentwintig uit Zwolle, zestien uit Almelo, 

zes van de Sallandse Weteringen, drie uit Ommen en nog negen uit andere plaatsen. De 

tolwachter heeft vrijwel alle namen opgeschreven van de passerende schippers die geen tol 

hebben betaald, vermoedelijk vanwege de militaire aard van de transporten. Er passeerden in 

totaal achthonderdeenenzestig schippers. Dit verkeer was tot voordeel van een Franse 

legereenheid in Twente onder leiding van kolonel Grand-Jean. Zij hadden hier in januari 1795 

een Engelse-Hessische-Hannoverse legereenheid over de grens gejaagd. Deze troepen van de 

Engels-Hannoverse koning hadden tevergeefs getracht stadhouder Willem V te helpen bij het 

tegenhouden van de Franse troepen. De vracht bestond uit hooi, haver, ammunitie, brood en 

Fransen. 

 

Op 4 april 1795 zeilden twaalf zompen met Engelse krijgsgevangenen naar Almelo. Op basis 

van deze telling betaalde later de schout van Dalfsen het totale tolgeld aan de graaf Van 

Rechteren (Heer van Almelo), de toenmalige eigenaar van de Schuilenburger molen. Door de 

volkstelling en de schipperslijst uit het tolregister te combineren, kunnen we ons een goed 

beeld vormen van het aantal schippers en de plaatsen waar ze woonden. In Enter woonden 

toen drieëntachtig schippers-gezinshoofden. In de tollijst komen honderdzestien 

schippersnamen voor uit Enter. Daaruit moet worden geconcludeerd dat er meer zompen in 

één gezin waren. Van de drieëntachtig schippersgezinshoofden van Enter komen er 

vijfenvijftig voor op de tollijst. De andere achtentwintig niet, ze zeilden waarschijnlijk met 

militaire goederen. Men zou hieruit kunnen concluderen dat de Enterse gezinshoofden de 
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neiging hadden wanneer ze wat ouder waren het varen over te laten aan hun zonen. Dan 

vergeten we echter dat dit uitzonderlijke transporten waren, waarvoor geen moeizame 

acquisitie (klantenwerving) nodig was. Vrachten lagen voor het opscheppen, er was grof geld 

te verdienen. Juist dit punt maakt dat we voorzichtig moeten zijn met de gegevens van de 

tollijst. Ook de buurman – geen schipper – zal de neiging hebben voelen opkomen om voor 

een reis een zomp te huren. Voor Enter komen we op deze manier duidelijk op een te groot 

aantal schippers. In het jaar 1820 bedroeg het aantal zompen in Enter honderdeenenwtintig, 

terwijl de combinatie van de volkstelling en tollijst ruim honderdveertig zompen zou opleveren. 

In het aantal keren dat dezelfde schipper met een militaire lading in deze periode genoemd 

wordt, zit een grote spreiding. De boom ging voor deze militaire transporten 

honderdvierennegentig keer open om individuele en groepen door te laten. De schippers 

zeilden meestal in konvooien van twee tot veertien zompen. Dat niettemin een aantal 

gezinshoofden bijzondere transporten overliet aan hun zoons is begrijpelijk want het 

schippersleven was zwaar.  

 

Rechts van de Azelerbeek stond vroeger het Huis 

Graes. Het huis is vermoedelijk in de Tachtigjarige Oorlog rond 1584 verwoest. 

 

In het koude en natte jaargetijde moesten ze de gehele dag bomen of trekken, onbeschermd 

tegen weer en wind en zonder regenkleding. En kwamen ze thuis van de zware reis, dan 

wachtte hun het zware werk van het plaggenmaaien. 

 

Het totale oppervlak aan water in Twente was vroeger  honderdeenendertigduizend 

achthonderd (131.800) hectare, in het jaar 1950 was dat nog honderdveertienduizend 

(114.000) hectare. Zo ingewikkeld kan het met het verloop van de beken liggen. En toch 

speelden de Regge een rol in de kleine scheepvaart. Van de vroegste scheepvaart op de rivieren 

in Oost-Nederland weten wij weinig. Gegevens erover zijn slecht fragmentarisch tot ons 

gekomen. Uit de eerste helft van de veertiende eeuw komen berichten waaruit we mogen 

concluderen dat er al vrij geregeld werd gevaren. Omstreeks het jaar 1400 beveiligde de 

bisschop van Utrecht samen met de steden Kampen, Deventer en Zwolle de vaarwegen. Ook 

werd het aanleggen van wegen en het bouwen van verdedigingswerken ter hand genomen. 

Twente werd toen voor het eerst ontsloten. Dat de rivieren reeds voor vier eeuwen terug voor 

het varen met schuiten gebruikt werden blijkt uit een brief door Frederik van Blankenheim 

in het jaar 1404. Hij was de éénenvijftigste bisschop van Utrecht. De brief aan die (bisschop) 

van Zwolle gegeven, in welke wij lezen. 

 

Dat alle hoer Borghere, die nu of hier namaals om oer neringe myt potten varen in die Vechte 

ende in die Regde, vrij soelen heen varen. 
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Er wordt gevraagd om tolvrije doorvaart voor alle burgers van Zwolle – die nu of later – voor 

hun brood met potten in de Vecht en de Regge varen. Het eerste bericht over de scheepvaart 

op de Regge is te vinden in de rekeningen van de drost van Twente over de jaren 1336-1339. 

Onder 'pago di Risnen' (Rijssen) staat onder meer: 'Item de 12 navibus dictis poet', eveneens 

wat betreft twaalf schepen genoemd pot. Pot is het oude woord voor een scheepje waarmee 

werd gevaren in het veen. De eerste berichten over het varen zelf komen uit de zesde eeuw. 

Er deden zich opnieuw conflicten voor rondom de schut van Schuilenburg bij Hellendoorn. In 

de zeventiende eeuw kende de scheepvaart reeds een behoorlijke omvang. De scheepvaart op 

de Schipbeek begon na de voltooiing van deze beek in het jaar 1663 te bloeien, die op de 

Berkel was in opkomst. Uit stukken uit het jaar 1674 blijkt dat er toen op de Regge al ruim 

zestig schippers zeilden. Ook was er een levendige scheepvaart op de Loolee en haar zijtakken.  

 

Hoewel de rivier de Regge niet zeer breed, en soms bijna droog is, verandert zij in de winter 

de omliggende landstreek in een groot meer. Over het feit dat zij ‘des winters in een groot meer 

verandert', kan ook in het jaar 1884 in Enter nog meegepraat worden. 

 

Een krant berichtte: 

 

Twee schippers Jan Hiltjesdam en Zoon te Enter liggende hadden tijdens de stormen der vorige 

week het ongeluk dat hun sompschuit lossloeg tengevolge waarvan zij zonder boomen, stokken 

of hagen op den dobberende schuit zijnde door den hevigen storm tegen de stroom op 

langzamerhand naar Wierden afdreven. Men kent den uitgestrekten waterplas! Eenzaam, 

zonder hulp, zonder voedsel zwalkten zij op het onstuimige watervlak, door niemand 

opgemerkt! Zoo zijn ze twee dagen en twee nachten druipnat in een half vol water geraakten 

schuit rond blijven dobberen. Eindelijk door een nieuwe stormwind voortgezweept, dreef de 

schuit nabij de Fabriek te Wierden. Toen was hun lijden uit. Want nauwelijks had onze 

hulpvaardige Burgemeester iets vernomen van den nood of hij neemt ijlings voedsel en kleeding 

mede en roeit de verkleumde en verhongerde schippers tegemoet en redt hun uit hunnen 

benarden toestand. 

 

Er wordt veel geklaagd, op 15 april 1891 wordt nog geschreven:  

 

Mocht het toch eens spoedig zoover komen dat we van het water ontslagen werden. Geen 

wonder want bijna alle weilanden staan nog geheel of gedeeltelijk onder water, zoowel die bij 

Enter als te Ypelo en Enterbroek. Voor de landbouwers is het ten zeerste te hopen dat het weer 

spoedig gunstiger wordt, want blijft het nog eenigen tijd zooals het nu is, dan is alle hoop op 

een middelmatigen hooioogst vervlogen en zal menigeen daardoor genoodzaakt zijn om vee 

hetzij gedeeltelijk of geheel te verkoopen. 

 

De enige reden waarom men bij het vervoer van goederen geen gebruik maakte van de 

landwegen, was de slechte toestand daarvan. Tot het jaar 1850 lag het dus voor de hand 

desnoods gebruikt te blijven maken van de zompen als vervoermiddel. De winter van 1844-

1845 was zo streng dat op 20 augustus 1845 nog een bevroren laag van dertig centimeter 

werd aangetroffen onder zand en veen. De winter telde niet minder dan vierentachtig 

vorstdagen en de scheepvaart lag bijna vier maanden stil: van 1 december 1844 tot 1 april 

1845. In zijn Kroniek van De Lutte besteedt ook pastoor Geerdink aandacht aan de strenge 

winter. Midden maart vroor het in Leeuwarden nog  achttien graden en in Groningen daalde 

de temperatuur 's nachts zelfs tot eenentwintig graden. De rivieren waren allen dichtgevroren. 

Men reed met karren over het ijs in plaats van over de bruggen en ook de Zuiderzee was een 
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grote ijsvlakte en de eilanden Urk en Schokland waren alleen te voet of met sleden bereikbaar. 

 

Tolheffing is iets waar reizigers door de eeuwen heen meer geconfronteerd werden. De 

landheer verleende het tolrecht aan steden als tegenprestatie wegens aan hem geleverde 

diensten. Later had de tolheffing tot doel de investeringen terug te verdienen die tot voordeel 

van de reiziger waren gedaan. Ook Enter heeft de nodige tollen gekend. De laatste tol, bij de 

ophaalbrug over de Regge – bij  boer Exoo – is pas in de Tweede Wereldoorlog opgeheven. In 

het archief van de gemeente Goor vinden we vanaf het midden van de zeventiende eeuw 

gegevens over verpachting van de tol te Enter. Het blijkt dat de stad Goor bezitter en 

verpachter is van deze tol, ook wel koningsaccijns genoemd. Hoe de stad Goor aan dit recht 

komt is niet duidelijk. Wel behoorde het erve Effinck bij de hof van Goor. Er zijn echter geen 

aanwijzingen dat er connecties waren. De tol was gelegen aan het erve Hobelinck, aan de weg 

van Delden naar Rijssen, aan de Stationsweg in Enter. De eerste pachters van de tol zijn 

Hendik Geele en Geert Borgerinck die in het jaar 1685 voor acht jaar de tol pachten van 

veertien gulden per jaar.  

 

Vooral de laad- en losplaats voor de Enterse zompen bij de schippersherberg Binnengaaits is 

een geliefd jachtterrein voor de Enterse tolgaarders. Dit duidt al aan dat de tol niet alleen aan 

het Hobelinck geheven wordt maar op vele plaatsen in Enter. Van een zomp die geen eigendom 

is van een Enterse ingezetene kan op de Regge – op Enters grondgebied – de tol worden geëist. 

Veel zogenaamde hessenwagens (twee- en vierwielige huifkarren) komen vanuit het 

Munsterland en de omgeving van Hannover vracht laden bij Binnengaaits. Het tolgeld voor 

deze wagens is erg hoog. Liefst elf stuivers moeten ze betalen. De voerlui van deze 

hessenwagens zijn mannen die niet bang zijn uitgevallen. Op hun lange tocht door niet 

ongevaarlijke streken hebben ze meermalen te maken met rovers die het voorzien hebben op 

hun vracht. Het zijn deze lieden die omstreeks het jaar 1758 weigeren nog langer tol te 

betalen. De pachter klaagt bij de stad Goor over de weigering van de Hannoverianen en de 

Munstersen om de tol te betalen. De pachter dient het probleem zelf op te lossen omdat er 

geen rechtsmiddelen zijn om het probleem op te lossen. De pachter blijkt het probleem niet 

te kunnen oplossen. Een aantal jaren klaagt hij al weer bij de stad Goor. Het probleem lost 

zich later min of meer vanzelf op. Als in het jaar 1774 de Twickelervaart van Enter naar Delden 

klaar is, komen de hessenwagens niet meer bij Binnengaaits, ze laden bij Carelshaven te 

Delden hun vracht op. Alleen als de waterstand van de Regge zo laag is dat bij Exoo de 

goederen geladen moeten worden, komen de wagens nog daar naar toe. Binnengaaits was de 

herberg aan de heir(heer)weg Deventer-Hengelo. Tegenover de haven Binnengaaits lag het de 

havezate 't Katteler. 

 

Naast de koningswegen (heerwegen) waren er hessenwegen door Twente. De Hessen waren 

een paarden- en handelsvolk. Ze trokken met hun enorme wagens door modder, zand en 

heide. Ze verkochten textiel, koper- en aardewerk en zwartsel. Het doel was de kopers in het 

westen te bereiken. 

 

Hessenvoerman, brengt g’uw waren 

op uw kar, zo zwaar belaân, 

naar het pakhuis van den koopman 

na veel dagen reizen aan. 

 
De Hessen waren ruig, zwijgzaam, vriendelijk en goedlachs. De herbergiers van Enter zagen 

hen graag komen. Ze brachten vertier en omzet in de herbergen. Een stuiver voor een 

overnachting van de voerman en een stuiver voor het paard. Soms hadden ze wel twintig 
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paarden voor één wagen gespannen. De Hessen bleven nooit lang. In hun lichtblauwe jas met 

witte knopen, met de slappe hoed met brede rand over de ogen getrokken, de broekspijpen in 

de laarzen waren ze eendagsreizigers. Bij het eerste licht van de volgende dag spanden ze hun 

paarden voor de hun wagens. Ze groeten met het klappen van de zweep, het kraken van de 

wielen, het lawaai van de wielen op de keien en het rinkelen van de bellen aan de met koper 

beslagen hamen. Er zijn nog steeds hessenwegen in Twente. De Hessen hadden buiten de 

dorpen en buurtschappen het ‘recht van de weg’. Ze zochten hun eigen weg over de heide en 

het veen. De hessenwegen werden de lange afstandverbindingen. Kooplieden, soldaten en 

arbeiders zijn over de hessenwegen gegaan en ook de postwagens maakten er gebruik van.  

 

Er waren ook holle wegen. Een holle weg is een weg die is uitgesleten door uitspoeling (door 

hemelwater) en/of door veelvuldig gebruik (door bijvoorbeeld vee of voertuigen), waardoor de 

weg tussen twee hellingen ligt. Holle wegen komen met name voor op lössgronden, 

bijvoorbeeld langs de randen van stuwwallen. 

 

Een holleweg  

 

Het huidige Teesinkbos is slechts nog een restant van een eertijds vierentwintig hectare groot 

landgoed. Het gebied heeft ondanks alle veranderingen nog steeds zijn bekoring behouden. 

Dwars door het gebied stroomt de schilderachtige Teesinkbeek. Het beekbegeleidende bos 

heeft een goed ontwikkelde kruidenvegetatie. 

 

Op de Usseler es heeft de stichting in beheer de Boakenweg, een holle weg met vlierbosjes. 

Dit object heeft de Vereniging Oudheidkamer Twente eertijds in erfpacht uitgegeven aan de 

Stichting Het Overijssels Landschap. Volgens overlevering zou Prins Maurits hier na een 

vermoeiende tocht hebben uitgerust. Nabij dit bosje staat een gedenksteen die herinnert aan 

de ruilverkaveling die hier op de es heeft plaatsgevonden. 

 

Door de opkomende nijverheid werd de behoefte steeds groter om goederen over water te 

vervoeren, in plaats van over de dikwijls erbarmelijk slechte zandwegen. Tussen de jaren 

1772-1775 liet Carel George, graaf van Wassenaar Obdam, Heer van Twickel een vaart graven. 

Deze Twickelervaart was elf kilometer lang, had twee grote schutsluizen met twee puntdeuren 

en telde meer dan twintig zware bruggen en vonders. Hij begon vanuit de Regge, ten oosten 

van Enter en eindigde ten oosten van Delden aan de postweg naar Hengelo. Daar was een 

flinke kolk met een groot magazijn waarin de goederen droog en veilig konden worden 

opgeslagen. In het jaar 1775 was het werk voltooid en konden de Enterse zompen voortaan 

Delden bereiken. Aan het einde van de vaart werd een haven met een kraan gecreëerd en er 

verrees een schippersherberg die werd vernoemd naar de initiator: Carelshaven. Nu is het een 

luxueus hotel. In het jaar 1770 had Carel George daar in de onmiddellijke nabijheid al een 
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houtzagerij laten bouwen. De gehele operatie zou zo'n zestigduizend gulden kosten, die hij uit 

eigen zak betaalde. Carel George vervulde vele officiële functies, zowel in het binnenland als 

in het buitenland. Om er een paar te noemen: lid van de Staten van Friesland, later van 

Holland en Overijssel, gecommitteerde der Staten-Generaal, lid van de Raad van State, 

grietman van Franekeradeel, Raad der Admiraliteit van Friesland, dijkgraaf van de 

Vijfdeelsdijken in Friesland, voorzitter van de Raad van State, tijdens de Bataafse Republiek 

provisioneel representant van het volk van Overijssel en last but not least, gezant naar Wenen. 

 

Een holleweg 

 

De sluiskolken waren vrij groot zodat per keer meerdere zompen geschut konden worden. De 

pachter van de zielen (stuwen) en schutten kwam langs om een dubbeltje sluizengeld te innen 

en verkocht tegelijkertijd een borrel. De borrel kostte vijf cent. De pachter pachtte de schutten 

en zielen voor ongeveer honderd gulden per jaar. Wanneer de trein met zompen voorbij was, 

was hij de man die erop lette dat de schutten goed gesloten werden. Soms moest men wachten 

op water als er zompen vast zaten. Bij het afvaren ontstond soms bij een schut of ziel een 

lastige situatie. Als een schut werd losgetrokken, dan stortte het water zich door de nauwe 

opening en werden de voorste zompen met een grote snelheid meegesleurd. O wee, als er een 

zomp vastraakte. Dan botsten de anderen tegen hem op. Een gedeelte van de lading kon over 

boord slaan en de achterste zompen konden droog liggen. Het is begrijpelijk dat een schipper 

onder dergelijke omstandigheden aan boord wilde blijven, en niemand was bereid zijn zomp 

te verlaten om het schut open te trekken.  

 

Men is misschien geneigd te denken dat een schipper dan altijd zijn zomp kon afmeren. Het 

water stroomde zo snel weg dat het gevaar bestond dat de zomp aan de grond zou lopen, 

scheef zou gaan hangen en een deel van de lading overboord viel. Het kwam dan ook wel eens 

voor dat men urenlang moest wachten tot iemand bereid was om zijn zomp in de steek te 

laten. 
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Toch waren er meestal knechten aan boord die de schutten opentrokken. De schippers voeren 

dan ook graag vooraan zodat ze er dan zeker van konden zijn dat ze voldoende water onder 

het vlak zouden houden. Toch ze hadden het niet altijd voor het kiezen. Er werd door de 

schippers op de Vecht vrij veel gesmokkeld. Mannus Steen vertelde dat men vrij was zodra 

men de brug van Ommen was gepasseerd. Dit betekent dat de commiezen ten westen van 

deze brug geen opsporingsbevoegdheden hadden. Zuidelijk van Ommen viel deze grens samen 

met de Regge. 

 

De gebroeders De Goede, groothandel in grutterswaren in de Nieuwstraat in Zwolle, verzonden 

hun waren door een groot deel van Overijssel per schip. Ze hadden daarvoor een vaste 

schipper in dienst, Van Elburg uit Zwolle. De gebroeders De Goede lieten omstreeks het jaar 

1900, vermoedelijk bij Middendorp in Dedemsvaart, een ijzeren zomp bouwen met de houten 

zomp van schipper Van Elburg uit Ommen als voorbeeld. Deze ijzeren zomp was volgens 

meerdere informanten de enige ijzeren zomp die ooit is gebouwd. Hiermee voer hij naar 

Dalfsen, Ommen, Gramsbergen, Hardenberg en Nordhorn. Ook is hij eens met deze zomp 

door Kups-Gaait bij het erve Exoo gesignaleerd: 'Kiek, doar hè'j 'nen blikk'n doômie ok met 

zien iezene schuute'. 

 

In  het jaar 1751 liet de Deventer burger Borgerinck (eigenaar van Huis Catteler) de 

Deldenerdijk, de verbindingsweg tussen Rijssen en Delden verbeteren. Naast de boerderij, 

genaamd Binnengaaits, staat aan de overkant van de weg een grote schuur met een 'doorreed' 

(grote dubbele deuren op beide einden). Op deze schuur zijn de ankers te vinden met het 

jaartal 1751. Tussen deze schuur en de Regge was een havenkolk. 
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Erve Koerdam, Enter  

 

De huidige boerderij zelf is niet zo oud. Binnengaaits was een bekende uitspanning waar 

bijvoorbeeld van alle kanten schaatsers naartoe reden voor plezier en een drankje. Voor de 

aanleg van het Twente-Rijnkanaal in het jaar 1934 zette de Regge 's winters de hele omgeving 

onder water zodat een grote ijsvlakte kon ontstaan. De boerderij ligt dicht bij de autoweg A1 

aan de zuidelijke kant. Het erve Koerdam ligt op de plaats waar de Hagmolenbeek uitstroomt 

in de Regge, schuin tegenover Binnengaaits. Dat deze boerderij een overslagfunctie had is 

bekend uit enige acten uit de achttiende eeuw. Hierbij is sprake van een kraan voor het 

overladen van goederen. Tegenwoordig is de plaats van de kraan nog bekend: 'n kraan'nbelt. 

Daar was vanuit de Hagmolenbeek een sloot gegraven die vlak langs de kraan liep. In het jaar 

1856 is daar een nieuwe boerderij gebouwd. In het midden van de achttiende eeuw werd de 

Regge stroomopwaarts steeds slechter bevaarbaar. De rivier verzande steeds meer. Het kwam 

steeds vaker voor dat de schippers de vaste laad- en losplaats bij Koerdam niet kunnen 

bereiken. Ze laden en lossen dan bij Binnengaaits. 

 

De eigenaar van Het Catteler, Borgerinck, secretaris van de gemeente Deventer, speelde op 

deze situatie in. De schippersherberg Binnengaaits, waarvan hij ook eigenaar was, werd 

uitgebreid en er werd een schuur gebouwd voor opslag van goederen. Er kwam een kraan 

voor het inladen en het uitladen van goederen en er kwam een klein haventje waar de 

schippers hun zompen afmeerden. Ook bouwde hij een nieuwe ophaalbrug over de Regge bij 

Binnengaaits.  

 

Ophaalbrug Binnengaait, Enter 

 

Het markebestuur van Enter zagen al deze activiteiten welwillend aan. Als Borgerinck echter 

tol gaat heffen op de brug gaat het markebestuur de zaak eens onderzoeken. Het bleek al snel 

dat Borgerinck bij al deze activiteiten ook markegrond in bezit heeft genomen. 

 

Bovendien bleek dat het ene eind van de nieuwe brug ook op de markegrond lag. Er ontstond 
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een flink meningsverschil en uiteindelijk werd er een compromis gesloten. Borgerinck mag 

wel een stuiver tol heffen op de brug, echter niet van Enterse ingezetenen. Als de familie 

Borgerinck is overleden en Het Catteler in verval raakt, verdwijnt ook de tol. In het jaar 1875 

krijgt de bewoner van Binnengaaits, F.W. Nijenhuis, van de gemeente vijf gulden per jaar voor 

het ophalen en sluiten van de brug. 

 

Voorde in de rivier 

 

Over de Coehorstervoorde lezen we reeds in de vijftiende eeuw. Het is een zeer oude doorgang 

door de Regge in de onmiddellijke buurt van het oude erve Ter Keurst. 

 

Eeuwenlang is die alleen als voorde ofwel een doorwaadbare plaats bekend geweest. Toch 

heeft er zoals op meer plaatsen langs de Regge heel vroeger ook een brug gelegen. In de oude 

markeboeken van Enter lezen we dat op 12 augustus 1651 door het markebestuur van Enter 

een verbintenis is aangegaan met jonker Conders. De overeenkomst houdt in dat Conders 

tegen genot van ‘brugh-veir(veer)- en weggelt’ verplicht is de brug over de Keurstervoort goed 

te onderhouden. Het eerste deel van de overeenkomst, het innen van de tolgelden geeft geen 

problemen. Als er echter onderhoud aan de brug gepleegd moet worden geeft Conders niet 

thuis. Na een aantal aanmaningen aan Conders zegt het markebestuur de overeenkomst op. 

De brug wordt op kosten van de marke hersteld en de kosten probeert men op Conders te 

verhalen. Er moet dus een nieuwe collecteur van het bruggeld komen. Derk ter Keurst van 

het nabijgelegen erve is bereid deze klus op zich te nemen. Hij pacht het recht op tolheffing 

van de marke Enter. Enkele generaties is de pacht binnen de familie Ter Keurst geweest. Als 

in het jaar 1732 de marke Enter het recht op tolheffing voor een hoger bedrag kan verpachten 

aan een ander, probeert Derk ter Keurst te verhinderen dat deze persoon deze functie kan 

uitoefenen. De twist loopt hoog op en uiteindelijk moet het Hoogheerlijke Adellijke 

Landdrostengericht van Twente uitspraak doen over de kwestie. Het gericht verbiedt Ter 

Keurst nog langer de inning van de tolgelden te beletten op straffe van een flinke geldboete. 

Dat helpt en voorlopig kan de nieuwe tolgaarder ongestoord zijn werk doen. In het jaar 1741 

is Ter Keurst alle goede voornemens weer vergeten. Het markebestuur roept nu het 

Ridderschap en Steden van Overijssel erbij. Het provinciaal bestuur wordt gevraagd een akte 

af te geven waarin duidelijk staat dat Ter Keurst geen recht meer heeft op de pacht. Dat helpt 

blijkbaar wel want later lezen we niet meer dat hij nog problemen maakt. De brug over de 

Keurstervoort is inmiddels verdwenen. Het onderhoud kost zoveel geld dat de marke Enter er 

weer een voorde (doorwaadplaats) van heeft gemaakt. Vanaf dat moment treffen we een 

veerman aan bij de Keurstervoort. Als in het midden van de negentiende eeuw de marke Enter 

wordt opgeheven komt de veerman in dienst van de gemeente Wierden. Het jaarsalaris van de 

veerman is zestig gulden. In het jaar 1841 laat de gemeente een huisje bouwen voor de 

veerman. Overigens levert de familie Ter Keurst dan weer vele jaren de veerman. In het jaar 

1859 valt het doek voor de Keurstervoort en zit de veerman zonder werk. In dat jaar wordt er 
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na tweehonderd jaar weer een brug gebouwd over de Regge. 

 

De tol Deense Ossen aan de Rijssenseweg: hoewel zeer oud is dit een tol geweest waar zeer 

weinig gegevens over zijn. Alleen de oude markeboeken van Enter bevatten een paar 

verwijzingen. Op de vergadering van het markebestuur van 8 augustus 1699 wordt opgemerkt 

dat Jan Jacobsen en Cornelis Weterinc nog de in het jaar 1698 ontvangen tollen moeten 

afdragen. In het jaar 1712 wordt het weggeld van de Deense Ossen voor vierentwintig gulden 

per jaar verpacht aan Gerrit Jacobsen. De pacht geldt voor zes jaar. Waar deze tol gevestigd 

was is zelfs niet met zekerheid te zeggen. Bijna zeker is dat de tol is gevestigd bij de overgang 

over de Elsgraven op de huidige Rijssenseweg. De bocht in de weg daar ter plaatse heet in de 

volksmond de Ossenbocht. Er zijn Entersen die deze naam anders verklaren. Tijdens de 

Eerste Wereldoorlog werd het Enterveen ontgonnen. Dit reeds afgegraven veengebied werd 

toen diep omgeploegd waarbij men ossen gebruikte. Deze ossen werd 's avonds na het werk 

ondergebracht in een keet die in de desbetreffende bocht stond. Hoe het ook zij, na het jaar 

1712 vinden we nergens meer een verwijzing naar deze tol. 

 

Elsgraven, Enter  

 

De beek de Elsgraven is gegraven omstreeks het jaar 1650 om turf uit het Enterveen af te 

voeren en om dat gebied te ontwateren. Een gevolg hiervan was dat zo rond het jaar 1700 de 

oostkant van de Rijssense stuwwal zo droog werd dat in het gebied tot de Hamberg 

zandverstuivingen ontstonden. In mijn jeugd (1953) was er op de Hamberg nog een 

zandverstuiving en heide. Tijdens de eerste maand op de kleuterschool mochten we van 

juffrouw Morsink spelen in de zandverstuiving op de Hamberg. Toen ik groter was en er alleen 

heen mocht was alle heide en zand verdwenen en had men de gronden verkaveld en er een 

asfaltweg gemaakt. Enter en Elsen werden in het jaar 1811 bij Rijssen gevoegd. Na zeven jaar, 

bij de gemeentelijke herindeling van het jaar 1818, werden ze bij Wierden gevoegd. 

 

De provincie heeft in het midden van de zeventiende eeuw het plan opgevat om een 'kunstweg' 

aan te leggen van Ommen naar Goor. Na het nodige gekrakeel over het te volgen tracé komt 

deze weg in het jaar 1859 klaar. In Enter loopt deze weg van de steenbakkerij van Rohaan, 

de huidige Rijssenseweg volgend, over de Dorpsstraat richting Goor. In de bebouwde kom van 

Enter is deze weg met klinkers verhard en zodoende de eerste verharde weg ter plaatse. De 

gemeente Wierden heeft aan het project zesenveertighoncerd gulden moeten bijdragen en wil 

daarvan wel iets terugzien. De gemeenteraad besluit om op deze weg, waar zij Enter 

binnenkomt, tol te gaan heffen. Het tolhuis komt bij de brug over de Elsgraven waar vroeger 

de tol Deense Ossen gevestigd was. Tegenwoordig woont er de familie Nijhof en is een grote 

Enterse klomp te bezichtigen. Braamhaar woonde in het tolhuis aan de Rijssenseweg, zo 

vermeldt de webside www.enternaren.nl. De steen- en pannenfabriek van Rohaan – die net 

aan de Enterse kant van het tolhuis gelegen is – wordt behoorlijk gedupeerd door de oprichting 

van de tol. Karren van deze fabriek pendelen voortdurend heen en weer tussen de fabriek en 

de kleigaten in Rijssen, waar de leem gewonnen wordt. Voor dit vervoer wordt een compromis 
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gevonden. Alleen op de heenweg – als ze leeg zijn – moet men betalen. Als de karren beladen 

terugkomen wordt er geen tol geheven. Desondanks werd de tol een flinke kostenpost voor 

Rohaan waar hij niet blij mee was. In het jaar 1889 stopte de gemeente Wierden met de 

tolheffing en het tolhuis verloor zijn functie. 

 

De boerderij van de familie Busger op Vollenbroek: Exoo (eik op hoogte). Hoewel geheel 

verbouwd, is de boerderij nog erg karakteristiek met een rietgedekt dak en voorzien van een 

wolfsend (hellende voor- en achtergevel). Dit erve wordt al bewoond sinds het jaar 1475. Ook 

het stiepelteken en het gevelteken ontbreken niet. Het bijgebouw is uitgevoerd met een eiken 

topgevel. Op deze plek werden in vorige eeuwen bij laag water de Enterse zompen uit- en 

ingeladen. Voorbij de boerderij staat meteen rechts van de weg het tolhuis. Toen Enter in het 

jaar 1818 bij de gemeente Wierden werd gevoegd werd meer aandacht besteed aan een goede 

wegverbinding tussen beide plaatsen. In het jaar 1857 kwam de weg gereed en twee jaar later 

werd een nieuwe ophaalbrug gebouwd. De gemeente wilde echter de investering 

terugverdienen en ging tol heffen. De tarieven waren in het jaar 1870: 

 

• rij - of voertuigen met 4 wielen                    10 cent 

• rij - of voertuigen met 2 wielen                      8 cent 

• een paard                                                      5 cent 

• een koe                                                          1 cent 

• een schaap                                                    1 cent 

• een kudde schapen van meer dan 50 stuks  50 cent 

 

De familie Stegeman, die aan het begin van de twintigste eeuw het tolhuis bewoonde, heeft 

als bijnaam nog steeds 'n Tol'. De laatste tolgaarder sinds het jaar 1928 is A. Poorte. In mei 

1940 werd de ophaalbrug opgeblazen door Nederlandse soldaten om de Duitse opmars te 

vertragen. Hierbij wordt ook het tolhuis zwaar beschadigd. De tol die inmiddels één van de 

laatsten was in Twente, is toen opgeheven. Het is dan één van de laatste tollen in Overijssel. 

De huidige vaste brug dateert dus van na de oorlog. 

 

De Leyerweerddijk komt al voor op de militaire topografische kaart van het jaar 1848. De dijk 

had – naast de functie van verbindingsweg – een taak bij hoge waterstanden het water te 

keren dat anders de Leyerweerdslanden in zou stromen. Dit gebied was vroeger erg nat en 

draagt nog steeds de veldnaam Waterhoek. Veel van deze wat hoger liggende wegen in deze 

streek kregen het achtervoegsel dijk in plaats van weg. De Leyerweerdsdijk was in het verleden 

de belangrijkste verbinding tussen Rijssen en Enter en onderdeel van de Zwolseweg. 

Plaatselijk komen we de namen Zomerdijk en Winterdijk tegen. Het gaat hier niet om 

waterkeringen, de naam Zomerdijk betekent dat deze weg alleen in de zomer begaanbaar was 

en de Winterdijk het alternatief in de winter en natte tijden. 

 

Toen men in de gaten kreeg dat elk voorjaar en elk najaar als het veel regende het water 

dichterbij kwam, heeft men een dijk aangelegd. We kennen in Twente twee soorten 'dieken'. 

De meest voorkomende is de 'diek' als weg. De eerste bedoeling van die aanleg is vervoer en 

als het hier om een gunstige waterkering gaat is dat mooi meegenomen. Deze dijken waren 

tot in de twintigste eeuw verhoogde zandbanen. Dat vergde veel onderhoud zoals de Bandijk 

bij Goor dat eeuwenlang deed. De andere vorm van 'dieken' wordt niet meer beoefend. Het is 

het afdammen tot voordeel van de vlasverwerking. In het jaar 1993 is een door kanalisatie in 

het verleden afgesneden Reggearm weer uitgebaggerd. Hierdoor krijgen de hier oorspronkelijk 

voorkomende diersoorten zoals de groene- en de bruine kikker, de kleine salamander en de 
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kamsalamander en mogelijk de boomkikker weer kans. Dichter bij de Regge komt de 

stapsteen Leyerweerd binnen natuurontwikkeling. Zo'n stapsteen is een betrekkelijk klein 

gebied van één tot enkele hectaren groot dat door het rijk wordt aangekocht. Langs de Regge 

komen meer van deze stapstenen, zodat op termijn vanuit deze gebieden de natuur zich overal 

langs de Regge kan herstellen. Dit worden natuurgebiedjes waar de oorspronkelijk natuur 

weer tot ontwikkeling wordt gebracht. Het zijn bovendien rustgebieden van waaruit trekkende 

dieren hun uitvalsbasis hebben. 

 

Hier, dicht bij de Regge, ten noorden van Enter heeft het Huis Het Leyerweerd gestaan. Door 

dit gebied liep het beekje de Lee. De naam Leyerweerd is afgeleid van de naam de Lee en het 

woord waard. Een waard (dialect weerd) is een regelmatig overstromende strook grasland 

langs een rivier of beek. Dit woord kennen we nog in het woord uiterwaarde. Het Leyerweerd 

is dus gelegen in de weerd van de Lee en de Regge. De naam Leyerweerd komt voor het eerst 

voor in het schattingregister van het jaar 1475, in de buurtschap Enther is dan sprake van 

Ledenweert. 

 

Als Enter in het jaar 1818 bij de gemeente Wierden wordt gevoegd is van een goede verbinding 

tussen de beide dorpen geen sprake. De Regge is een obstakel tussen beide buurdorpen. 

Bruggen waren er niet en met een voertuig kan men alleen via Rijssen Wierden bereiken, 

tenzij de bedding van de Regge nagenoeg droog ligt. Vanaf het begin heeft dit tot gevolg gehad 

dat de verstandhouding van Enter met haar 'overzeese' buurdorp niet goed was. En de 

Entersen moeten wel naar Wierden. Voor aangiften van geboorten, huwelijk en overlijden moet 

men op de secretarie van de gemeente zijn en die is in Wierden in het huis van burgemeester 

W. Jalink. De Wierdenaren vinden het prima zo. In het jaar 1841 is het de beurt aan Enter 

om te lachen. Er komt een nieuwe burgemeester: J.W. Putman Cramer, en deze resideert op 

Het Leyerweerd, dat net voor de Regge op Enters grondgebied staat. Nu moeten de 

Wierdenaren met een bootje over de Regge gezet worden om de gemeentesecretarie te 

bereiken. Ook op geregelde tijden wordt in Enter in een horecagelegenheid door de gemeente 

zitting gehouden voor de aangiften. Als het jaargetijde erg nat is, kun je Het Leyerweerd te 

voet niet eens bereiken. Op een donkere avond verdrinkt er zelfs een meisje dat dient op het 

huis. In het donker is ze de weg kwijt geraakt en in het water gevallen. Al deze verwikkelingen 

hebben de gemeenteraad er wel van doordrongen dat er een betere verbinding met Enter moet 

komen. Die betere weg komt er ook in het jaar 1857. Om de zaak compleet te maken bouwt 

de gemeente in het jaar 1859 een ophaalbrug over de Regge bij het erve Exoo. Bij deze nieuwe 

brug wordt een huisje neergezet voor de tolgaarder die ook de brug moet bedienen  

 

Het dorp Nijverdal is in 1836 gesticht aan de Regge door de Nederlandsche Handel-

Maatschappij en Thomas Ainsworth. Die stichtten er een agentschap waar door thuiswerkers 

geweven katoentjes werden ingekocht. De Engelsman Thomas Ainsworth  begon er een 

textielfabriek. De locatie werd gekozen vanwege de gunstige ligging op de kruising van de 

rivier de Regge (die indertijd met “Enterse zompen” werd bevaren) en de in 1829 geopende 

straatweg Zwolle-Almelo. Spoorlijnen waren toen nog nergens in Nederland te vinden. Na de 

dood van Ainsworth kochten de gebroeders Salomonson zijn fabriek, lieten die afbreken en 

openden op dezelfde plaats in 1852 hun Koninklijke Stoomweverij (KSW). In 1872 ging de 

KSW naar de beurs. In 1957 fuseerde de KSW met Ten Cate uit Almelo tot Nijverdal ten Cate. 
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Op 4 juni 1836 schreef Freijs, agent van de Nederlandse Handelmaatschappij te Nijverdal aan 

zijn directie:  

 

Zal nu een zomp met 2000 stuks calicots (fijne katoen), dan moet alvorens op 5 minuten 

afstands vandaar een dam midden door de rivier gelegen worden, dat voor 8 à 10 man eenen 

dag arbeids oplevert, in dat geval moet het water daardoor een en een half etmaal opgehouden 

worden, waardoor het drie à vier voet rijst, waarop de zompen genoeg hebben om van wal te 

komen en af te varen, daarop wordt de dam doorgestoken en met het voortstuwende water 

kunnen zij hunne reis voor eenige uren voortzetten. Over de ondiepten gaan de schippers in het 

water staan, ligten hunne zompen met de rug op en trappen het zand onder de zomp weg en 

trekken dezelve een eind voort. Op eenige uren afstands vinden zij eene soort van waterkeering 

te Schuilenburg waar vroeger de passage naar Zwolle was; door veroudering is deze hun echter 

ook niet steeds ten dienste en loopt voor hen het water te vroeg af; verder komen zij te Ommen 

aan eene zandplaat, alwaar opnieuw door een dam het water opgehouden moet worden om op 

de Vecht te komen, welke voor hen even ongunstig is en dezelfde manouvre moet herhaald 

worden en zulk eene reis wordt thans door de schippers voor f 8 volbracht. Bij het doorsteken 

der dammen blijft het zand in de bedding dier rivier liggen, waardoor de toestand van hetzelve 

meer en meer verergert.  

 

Een andere beschrijving gaf W.C.H. Staring, zoon van de bekende dichter Staring. De dichter 

woonde in het kasteel De Wildenborch, gelegen aan de weg Lochem-Vorden. Zoon Staring 

hield een voordracht in het jaar 1847. Een fragment: 

 

Bevaarbaar! Verplaats u thans een in den zomer bij schaarste van water, en wendt uwe blikken 

naar het riviertje de Regge, daar waar dit den voet van den Lemeler berg bespoeld. Van den 

vroegen morgen tot den laten avond, op eenen langen zomerschen dag, heeft een tiental mannen 

gezwoegd en gezweet, om dwars door het riviertje, eenen dam op te werpen. Eindelijk is die 

gereed; het opgestuwde water verzamelt zich langzamerhand daarachter en heft een tiental 

zompen op, het eigendom der lieden welke zich daar zo dapper geweerd hebben. Eenige uren, 

een dag welligt, moet er verlopen voor dat het vereischte peil wordt bereikt. Nu plotseling den 

dam doorgestoken; het water schiet met kracht nederwaarts en sleurt de kleine vloot met zich 

mede, terwijl de schippers alle krachten inspannen, om door boomen den gang der scheepjes 

ter verhaaste. Alles gaat goed, tot een anderhalf uur verder, daar is het water aan zijnen last 

ontsnapt, de zoo zuur gewonnen droppelen zijn verbruikt en de vloot ligt weder op het droge. 

Over ondiepten gaan de schippers in het water staan, ligten hunnen schuiten met den rug op, 

schoppen en trappen het zand onder de zomp weg en trekken de schuit een eind voort. 

 

In het jaar 1848 schreven Staring en Stieltjes:  
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Bij laag water namelijk, vereenigen zich een aantal zompen tot eene vloot en de schippers 

brengen eenen dam van groen hout en zand door de rivier om hierdoor den waterspiegel op te 

stuwen. De specie wordt daarvoor uit de hooge oevers genomen, en daar de dammen niet weder 

afgegraven, maar eenvoudig doorgestoken worden, en de stroom die dan verder op moet 

ruimen, spreekt het wel vanzelve, dat hierdoor aanmerkelijke verzandingen ontstaan, die de 

afwatering en scheepvaart zeer belemmeren. De dammen worden meestal nagenoeg op 

dezelfde plaatsen gelegd, en sommige landeigenaren sluiten een soort verdrag met de 

schippers, waarbij de plaats voor de dam en de noodige specie, alsook het doorsteken van de 

dam in gemeen overleg aangewezen en geregeld wordt. 

 

Een andere beschrijving zegt dat deze dammen één el (1 meter) hoog waren en aan de basis 

twee à drie meter breed waren. De lengte vanaf de oever is vijfentwintig à dertig el met specie 

van helmich (rietgras) en heizoden. Deze dammen staan twee à drie dagen en worden dan 

doorgestoken. 

 

Er zaten er nu vier bij elkander. Door de schippers worden dezelve gemaakt en na gebruik 

opgeruimd. De gemaakte afdamming was sedert veertien dagen weggeruimd en geene andere 

gemaakt. Tot het leggen van de zandstuwdammen wordt geene permissie gevraagd aan het 

Gemeente bestuur. De schippers doen zoiets op eigen gezag en voorkennis en bederven alzoo 

het vaarwater als makende de stroom ondiep. 

 

Omdat de zoden werden weggehaald uit de oevers spoelde bij hoog water het zand gemakkelijk 

in de bedding van de rivier. 

 

In het jaar 1766 komt een melding uit Hellendoorn over het dammen van de schippers 

beneden de Schuilenburg op de Stope, de Sandberg en 't Ortland. Op 16 oktober 1766 was 

daar een holtink waar de verwalter (plaatsvervangende markenrichter) rapporteerde over 

'schippers die de marke schade hebben berokkend’. Deze schade blijkt een gat in de mors 

(broekland) te zijn. De marke verbood het 'dijken en stouwen' van de schippers op boete van 

vier dukaten. Uit het feit dat dit probleem hier voor het eerst in het markeboek van deze marke 

voorkomt, zou opgemaakt kunnen worden dat het dammen wel iets nieuws was. Een ander 

argument dat het dammen in deze tijd moet zijn ontstaan is te vinden in de resoluties van 

Ridderschap en Steden van 18 november 1717, 25 augustus 1718 en 16 oktober 1719. Deze 

houden in een beslissing op de rekesten der 'gemene schipperen van het stedeke Almelo en 

het dorp Enter over de Hoofden, die door de Heer generaal Palland aan de ene kant en de 

Heer van Muyden, Burgemeester van de stad Zwolle aan de andere kant in de Regge waren 

gelegd’. Dit was vermoedelijk op dezelfde plaats in de Archemer Meente waar later de 

schippers damden. Over dit dammen wordt in deze resoluties niet gesproken. De hoofden of 

aalstallen moesten worden verwijderd tot voordeel van de scheepvaart. Voor het jaar 1772 

komt het dammen niet voor in de resoluties van de Ridderschap en Steden.  

 

Op 12 maart 1772 vaardigden de Staten van Overijssel voor het eerst een verbod uit op het 

dammen. 

 

Zoals wij wel uijtdrukkelijk verbieden bij deezen, dat voortaan niemend eenig Zand zal moogen 

weg haalen van of weggraven onder de Wal en Oevers van de Landen aan de Vegt geleegen. 

 

De boete bedroeg twintig goudguldens waarvan een derde naar de aanbrenger zou gaan. In 

het gemeentearchief van Zwolle berusten enige processenverbaal vermoedelijk uit het jaar 
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1797. Hierin wordt beschreven hoe 'burger Pallandt tot Eerde' de oever aan zijn kant heeft 

laten bekribben met hout en de schippers heeft weten over te halen om het zand voor het 

dammen uit de andere oever te halen. Hierdoor begonnen de lage gronden van de Archemer 

Meente weg te spoelen en die van de baron Pallandt tot Eerde aan te groeien, vooral nadat 

deze de aangespoelde grond met 'twijbosken' (bos: struik) had laten beplanten. De zaak kwam 

aan het rollen na een schermutseling, waarbij de Archemse boeren probeerden een 

opgeworpen dam door te steken. Daarbij waren ze door de baron met stokslagen bedreigd. 

Het protest van de boeren werd kracht bijgezet door Zwolse belanghebbenden want in de 

Archemer Meente (Eerder Achterveld) lagen ook gronden die aan hen toebehoorden en die 

eveneens dreigden af te kalven. 

 

Het dammen door de schippers gebeurde altijd op dezelfde plaatsen, namelijk tussen de 

monding van de Vecht en de Laarbrug, bij het Oortland van Eerde (Archemer Meente), bij de 

Zandbergen te Rhaan, bij de Hellendoornse brug (naar Hulzen), bij Boomcate (bij het latere 

Nijverdal) en bij de Kampjeslanden in Notter (de Kèèmpe). Vooral boven het erve Exoo lag de 

Regge – net als de Almelose Aa – op vele plaatsen droog. Dit werd nog verergerd doordat de 

Almelose watermolens in de zomer stillagen om geen water verloren te laten gaan voor de 

blekerijen. J.J. de Clesheim stelde in het jaar 1764 dat de Regge zeven maanden per jaar 

bevaarbaar was. Vermoedelijk doelde hij hier op het gehele traject naar Goor, Almelo en Het 

Loo. Aa (in andere streektalen Ee) betekent water, duidt in elk geval op de nabijheid van water. 

 

Bij het opschonen van de Regge in het jaar 2013 in Nijverdal is donderdagmiddag rond 16.30 

uur een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.  Het explosief werd door een 

magneet opgevist toen men bezig was de Regge op te schonen bij de brug in de Helmkruidlaan. 

Het schoonmaken gebeurde ten behoeve van de ReggeSurvival die zaterdag plaatsheeft en 

waarbij de deelnemers door de Regge moeten als onderdeel van het parcours. De Explosieven 

Opruimings Dienst (EOD) heeft de granaat donderdagavond meegenomen naar een veilige 

plek en tot ontploffing gebracht. De Helmkruidlaan was donderdagavond geruime tijd 

afgesloten voor het verkeer tussen de twee rotondes in de weg. 

 

Als een reusachtige golf in een vlakke zee rijst de Sallandse Heuvelrug op uit het landschap. 

De toppen van de heuvel steken tot zestig meter boven de omgeving uit. Bezoekers genieten 

bij helder weer van een weids uitzicht. Het blijft bijzonder om te bedenken dat deze "bergen" 

circa honderdvijftigduizend jaar geleden zijn ontstaan door de stuwkracht van gletsjers. 

Tijdens de voorlaatste IJstijd, het Saalien, schoven massa's landijs vanuit Scandinavië tot 

halverwege Nederland binnen en vormden op Overijssels grondgebied diverse stuwwallen in 

noord-zuidelijke richting. De meest dominante heuvelreeksen strekken zich uit van 

Ootmarsum tot Enschede en van Ommen tot Markelo, met inbegrip van Nationaal Park de 

Sallandse Heuvelrug.  

 

Vanaf deze stuwwallen ontvouwt zich de geschiedenis van het landschap aan je voeten. Het 

preglaciale zand en grind vormt de oudste bodem van Overijssel. Diepe erosiedalen of slenken 

in de heuvelrug getuigen van het smelten van het landijs tijdens het warmere Eemien, vanaf 

circa honderddertigduizend jaar geleden. Het smeltwater schuurde op de heuvelrug de bodem 

metersdiep uit. De terugtrekkende ijslaag liet her en der zwerfstenen en keileem achter. Door 

weer en wind kalfden de stuwwallen sterk af en werden er dikke lagen sediment afgezet in de 

omliggende dalen. De eerste bewoners van Overijssel, de Neanderthalers, bewerkten de 

achtergebleven vuurstenen op de stuwwallen tot gereedschap.  
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Zo'n honderdtwintigduizend jaar geleden trad de laatste ijstijd in, het Weichselien. Het landijs 

bereikte Nederland niet, maar er ontstond een poolklimaat met beperkte vegetatie. 

Erosiedalen op de stuwwallen uit deze tijd vertonen een beduidend flauwere helling aan de 

noordzijde, die in vergelijking met de zuidkant aanzienlijk meer zon ving. Het smeltwater vond 

aan de voet van de stuwwallen zijn weg in beekdalen van onder meer de Regge en Dinkel, die 

via de noordelijk gelegen Vecht afwaterden richting de zee.  

 

Intussen zorgde de veelal westelijk wind tijdens het Weichselien voor de afzet van grote 

hoeveelheden zand, dat opwoei vanuit de drooggevallen zeeën. Vrijwel het hele Overijsselse 

landschap werd bedolven onder een dik pakket zand. Dit reliëfrijk dekzand bedekt nog altijd 

het overgrote deel van de provincie. Op de dekzandruggen langs rivieren en beken vonden de 

eerste menselijke bewoners een geschikte verblijfplaats. Later werden de verspreid liggende 

hoogtes in gebruik genomen als akkers. Deze zogenaamde essen of enken zijn de oudste 

landbouwgronden in de provincie.  

 

Aan de westelijke horizon van de Sallandse Heuvelrug strekt zich het IJsseldal uit. Dit 

rivierenlandschap ontstond in de huidige periode van het Holoceen, dat circa 

elfduizendvijfhonderd jaar geleden begon. De IJssel beschikte over een breed stroombed dat 

zich met name in de delta voorbij Zwolle breed uitwaaierde. Bij hoogwater zette de IJssel, 

evenals de Vecht, rivierklei af op de oevers. Deze kleigronden zijn de vruchtbaarste delen in 

de provincie. Andere Overijsselse rivieren en beken kenden dit verschijnsel in veel mindere 

mate.  

 

In oostelijke richting gloort het uitgestrekte groene land van Vriezenveen aan de einder. 

Evenals in de noord(weste)lijke delen van de provincie, vormden zich hier in het Holoceen 

uitgestrekte veenmoerassen. In deze lage delen met slechte afwatering kon het veen zich in 

de loop van de eeuwen tot metersdikke pakketten ontwikkelen. Vanaf de Middeleeuwen vond 

op steeds grotere schaal turfwinning in deze venen plaats, totdat in de twintigste eeuw vrijwel 

al het veen verdwenen was. De ondergrond kreeg veelal een agrarische bestemming. De 

rationele kavelstructuur van dit jonge ontginningslandschap vormt een schril contrast met 

de oeroude grillige vormen van de Sallandse Heuvelrug.  

 

Een goed beeld van de bevaarbaarheid van de Regge tegen het einde van de achttiende eeuw 

krijgen we uit een rapport over de Vecht, de Regge en de Schipbeek. Het rapport is op 8 juli 

1809 uitgebracht door J.E. Wildeman, departementaal ingenieur van de Waterstaat. Hij gaf 

aan dat op diverse plaatsen in de Regge ware verzandingen werden aangetroffen die bij laag 

water in droge tijden zelfs voor ongeladen schuiten nauwelijks te passeren waren. 

 

Het is alleen door vlootsgewijze te varen en elkanderen onderling te adsisteren, dat de Enterse 

schippers hetzelfde voor kleine vragten van 9 à 10 schipponden tot aan de Boomkorten, 1.5 uur 

boven Schuilenburg gelegen passabel maken. 

 

De Almelose schippers meden de Regge zelfs en bleven op de Vecht. Ze laadden en losten bij 

Huis Rechteren bij het erve Dunnewind aan de monding van de Regge. De rest van het traject 

werd met karren afgelegd. Hij concludeerde verder dat de rivier met uitzondering van de 

monding redelijk goed bevaarbaar was tot Schuilenburg. Boven de stuw aldaar was er minder 

water en ook was er weinig voeding, zodat door het dichtzetten van de stuw niet zoveel 

diepgang gewonnen kon worden. Dat tussen Schuilenburg en Boomcate toch redelijk gevaren 

kon worden was te danken aan een dichte begroeiing van waterplanten: 'ruigt', die het water 
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vasthield. Tussen Boomcate en Rijssen lagen weer 'zeer erge droogtens' die verder varen 

onmogelijk maakten. De Regge – boven het erve Exoo – en ook de Almelose Aa lagen in de 

zomer op vele plaatsen droog en waren daar met gras begroeid.  

 

Als een belangrijke oorzaak daarvan wijst hij aan dat de beken boven Almelo volledig waren 

verwaarloosd. Er zaten vele ondiepe plekken in en de plaatsen die nog water hielden waren 

dicht begroeid met waterplanten. Hierdoor werd het water vastgehouden zodat het niet kon 

afvloeien naar Almelo maar ter plaatse verdampte. De zaak werd nog eens verergerd doordat 

de boeren 's zomers hun vlas te roten legden in de beken. Het is dan ook logisch dat hevige 

regenval daar ter plaatse overstromingen gaf. Dat er wateroverlast kwam blijkt uit een rekest 

(verzoekschrift) van 25 augustus 1766 waarin de boermannen van Dulder, Saasveld, Almelo 

en Zenderen aan de Staten vroegen om de graaf van Almelo aan te schrijven en verzoeken de 

sluis open te zetten tot Sint Martinei (11 november). Uit de datum valt af te leiden dat de 

boeren bezig waren met de tweede snit hooi. Deze kon niet drogen als het water niet zakte. 

Wildeman adviseerde dan ook om deze beken op de droge plaatsen uit te graven en verder 

geheel schoon te maken zodat het water goed kon aflopen. Hij herinnerde daarbij aan het 

Placaat van 6 april 1770 bedoeld voor Regering en Richteramt Almelo en de Richterambten 

van Kedingen, Delden, Borne, Oldenzaal, Enschede en Ootmarsum, waarin dit verplicht was 

gesteld. Eén van de ernstigste verzandingen in de Regge vormde het Enter Zand tussen 

Binnengaaits en Goor. Op 5 november richtte juffrouw Swanida Borgerinck zich tot de drost 

van Twente met het verzoek om de Enter goedsheren aan te schrijven om niet alleen de voorde 

bij de Keurst ten noorden van Enter maar ook het Enter Zand uit te diepen. Dit rekest volgde 

op een rekest van de graaf van  waarin deze vroeg om de Keurstervoorde op te laten ruimen. 

In het verleden had hij al eens aangeboden daar een brug te laten bouwen. De schippers 

passeerden deze voorde door te dammen waardoor de situatie steeds erger werd. Een aantal 

schippers van Enter met 'gezworens' (schutters of schuttens) van Enter hadden toen bezwaar 

gemaakt tegen de bouw van de brug omdat ze bang waren dat als het broek onder water zou 

staan, ze 's nachts wel eens tegen de brug op zouden kunnen varen.  

 

Deze en ook andere verzandingen hebben kennelijk aan Goor nogal wat hoofdbrekens gekost 

want in het jaar 1800 liet de Municipaliteit (gemeentelijk bestuur) van Goor weten dat: 

 

De scheepvaart van Goor tot Deventer en van Goor tot Texso niet bevaarbaar onderhouden 

worden en dat deze, genaamd Regge op differente plaatsen met Zandbanken toegeland is 

waardoor tot grooten naadele van opgemelde Fabrieken daardoor toegebracht worden en dat 

door deze oorzaak het Commercieel zoo van buyten als van binnen deezer Republiek voor onze 

Stadt zeer nadeele gevolgen al reeds gehad hebbende en dagelijks nog meer toenemen, terwijl 

het nove gedeelte van het jaar de goederen per as getransporteerd moeten worden. 

 

Omstreeks het jaar 1820 maakten de Enterse schippers een einde aan het probleem door bij 

de boerderij Velten een schut te bouwen. 

 

In het najaar van 1772 speelde zich een ruzie in Enter af. Dit conflict ging tussen de richter 

van Kedingen en de baron J.A. van Hövel. De baron woonde op de havezathe Nijenhuis in 

Diepenheim en was eigenaar van de scheepswerf van Gerhardus Schuytemaker in Enter. Elk 

najaar moest de richter van Kedingen de schouw op de Regge doen. Gekeken werd of het 

onderhoud van de vaarweg, waartoe Enter op het grondgebied van de marke verplicht was, 

naar behoren werd uitgevoerd. Dit was een min of meer formele aangelegenheid die voor de 

echte knelpunten, de verzanding van de Regge geen oplossing bood. Het markebestuur van 
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Enter had Gerhardus Schuytemaker dat jaar aangewezen om de ingezetenen van Enter te 

vertegenwoordigen bij die schouw. Op 21 november zou dat gebeuren. De richter van 

Kedingen had Schuytemaker op die datum om acht uur 's morgens 'besteld' bij de 

schippersherberg Binnen-Jan. Schuytemaker was om acht uur present en zetelde zich op de 

bank voor de herberg. Hij stak een pijpje op en wachtte de gebeurtenissen af. Wie er kwam 

opdagen, geen richter van Kedingen. Schuytemaker doodde die morgen de tijd met het 

nuttigen van enkele consumpties in de herberg. Rond het middaguur arriveerde eindelijk de 

richter in een open koetsje, vergezeld van twee andere heren. In plaats van naar 

Schuytemaker te gaan draaide de koets de oprit van het herenhuis Het Katteler in. Het 

herenhuis lag tegenover de schippersherberg aan de andere kant van de Regge. Schuytemaker 

wist niet dat de richter hier uitgebreid het middagmaal zou gebruiken. Hierna werden onder 

het genot van een glas wijn nog de nodige volmachten opgesteld, zodat de heren de juffers 

Borgerinck in het conflict met de graaf van konden vertegenwoordigen. Onderwijl was 

Schuytemaker het wachten beu geworden. Moedig geworden door de consumpties bij Binnen-

Jan stevende hij tegen vijf uur op het herenhuis af. Hij vervoegde zich aan de voordeur en 

vroeg met luide stem de richter van Kedingen te spreken. Als je Het Katteler binnenkwam 

stond je in een hal, het voorhuis, waar recht tegenover de ingang een trap van zeven treden 

voerde naar de grote kamer, waar het gezelschap was gezeten. Op het lawaai verscheen de 

advocaat Sweers boven aan de trap en vroeg wat Schuytemaker 'begeerde'. Schuytemaker 

vroeg wanneer de richter nou eindelijk eens de schouw wilde gaan doen en dat hij al vanaf 

acht uur 's morgens zat te duimendraaien. Sweers bracht de boodschap over en kreeg van de 

richter te horen dat hij Schuytemaker pas tegen vijf uur had besteld. Toen Sweers dit tegen 

Schuytemaker vertelde, barstte deze in woede uit en schreeuwde: 'Dat lög-e.’ Het hele 

gezelschap had die opmerking prima verstaan. Voor de richter dreigde gezichtsverlies 

tegenover de dames Borgerinck en hij riep – ook met stemverheffing – : 'brutale kerel' en 'je 

hebt geen respect'. Het eind van het lied was dat Schuytemaker afdroop en de schouw niet 

doorging. De richter van Kedingen liet het er niet bij zitten, per slot van rekening was hij in 

het bijzijn van de juffers Borgerinck voor leugenaar uitgemaakt. Voor het stadsgericht in 

Enschede liet hij beëdigde getuigenverklaringen opstellen van de heren Penninck en Sweers. 

De reden was om zodoende tegenover Schuytemaker in een proces sterk te staan. Deze 

rechtsgeleerden waren echter voorzichtig met hun getuigenverklaringen en hadden misschien 

de mening ietwat 'gebruikt' te worden. Hun verklaringen stonden bol van de passages als 'niet 

seker wetende' et cetera. In het daaropvolgende proces liet ook Schuytemaker zich bijstaan 

door een advocaat. Tijdens de rechtszaak bleek onder meer dat de richter niet rechtstreeks 

de boodschap, dat Schuytemaker om vijf uur aanwezig moest zijn, had laten bezorgen. Dit 

had hij via zijn verwalter (plaatsvervanger) laten doen. En ook deze bleek dat weer via een 

ander te hebben laten uitvoeren. Reden voor de rechtbank om te veronderstellen dat hier in 

de communicatie wel eens iets misgegaan kon zijn. Blijft over het punt van laster. Uit de 

getuigenverklaringen bleek dat ook de richter zich niet onbetuigd had gelaten daar waar het 

minder vleiende uitlatingen aan het adres van Schuytemaker betrof. Het eind van het liedje 

was dat de zaak werd geseponeerd en Schuytemaker vrijuit ging. 

 

Niemand leed onder de wintervloeden, behalve de reiziger. De wegen waren vrijwel 

onbegaanbaar geworden vanwege de modder. De schipper kon dan goed varen, ook al had hij 

moeite met het volgen van de rivierbedding. De boeren waardeerden deze wintervloeden omdat 

ze een minimum laagje slib achterlieten, dat bijdroeg tot de noodzakelijke bemesting. 

Zomervloeden werden wel gevreesd. Zij waren meestal het gevolg van wolkbreuken en slechte 

afwatering. Ook dan liepen de broeken en beekdalen onder water waar overdag de koeien 

rondliepen. 's Nachts stonden de koeien op stal omdat de boer zoveel mogelijk mest wilde 
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verzamelen voor het bouwland. Deze zomervloeden vormden vooral een bedreiging voor de 

hooioogst. In de tweede helft van juni werd de eerste snit gemaaid, gekeerd en van het land 

gehaald en op de zolders en in de hooibergen opgeslagen. Eind augustus volgde de tweede 

snit hooi. Een wolkbreuk in deze hooiperioden kon uitgroeien tot een ramp en vereiste daarom 

een onmiddellijke actie om het op het land liggende hooi in veiligheid te brengen. Op stokken 

droeg men de oppers naar hoger gelegen stukken land. Bij de wetten tot verbetering van de 

Regge en de Schipbeek in het jaar 1892 werd dan ook gesteld dat zomervloeden voorkomen 

moesten worden en dat de wintervloeden moesten blijven, vanwege geldgebrek en ook 

vanwege dat jaarlijks laagje slib. Vooral na de periode 1501-1597 waarin het oosten van het 

land dankzij prins Maurits weer in staatse handen was gekomen, werd grote activiteit 

ontwikkeld. De stad Deventer heeft in de zestiende en vooral in de zeventiende eeuw veel geld 

en moeite gestoken in de Regge. Op 17 februari en 20 december 1573 werden gelden 

uitgetrokken om te bereiken dat de vaart op de Regge niet gestremd zou worden. 

 

In het jaar 1576 ging vanuit Deventer een verzoek naar Philips ll voor het recht om de Regge 

te schouwen. Een kroon op haar werk zette de stad toen ze op 17 maart 1576 een octrooi van 

Philips ll wist los te krijgen om de Regge te verbreden, te verdiepen en daarop schouw te 

houden; vanaf de 'Nije Essche' (nieuwe es), op de grens van Diepenheim en de Heerlijkheid 

Borculo, ter hoogte van de sluizen, enige kilometers ten oosten van Westerflier. De schouw 

gebeurde vanuit een met de stroom meedrijvende zomp. Het eerste gedeelte werd geschouwd 

onder leiding van de Twentse dijkgraaf, een heemraad uit Deventer en een heemraad uit Goor 

of Diepenheim. Het tweede gedeelte stond onder leiding van de dijkgraaf van Deventer en twee 

heemraden uit de kerspelen Colmschate, Bathmen en Holten.  

 

Op 22 december 1602, 28 december 1610, 9 februari en 1 april 1611, 21 juli 1614, 26 april 

en 5 september 1615 werden besluiten genomen om de Regge te verbeteren. Ook werden in 

dezelfde periode plannen ontwikkeld om de Schipbeek verder te graven. Deze was in het jaar 

1402 gegraven tot het Westerflier en, zoals blijkt uit het octrooi van het jaar 1576, gevorderd 

tot aan de 'Nije Essche'. De nieuw ontwikkelde plannen beoogden een verbinding ver naar het 

oosten, naar Vreden, waar men zou kunnen profiteren van de niet geringe hoeveelheid water 

die de Berkel aanbracht. Om dit project uit te voeren benaderde Deventer de stad Vreden met 

het voorstel de Berkel vanaf Rekken via het Mallemse Veen, het Neederflier, de Lochhuizer 

Laagte en het Noordelijker Veld in de Regge te leiden. Omdat de keurvorstelijke raden van het 

bisdom Munster – waartoe het gebied behoorde – aarzelden hun toestemming te verlenen en 

ook de oorlogshandelingen nog altijd voortduurden, gebeurde er aanvankelijk jarenlang niets. 

Toen echter het Twaalfjarig Bestand was ingegaan berichtten de burgemeester en de 

schepenen van de stad Vreden dat ze de plannen van het jaar 1600 wilden doorzetten. 

 

Schipbeek, Westerflier 

 

Op 23 maart 1611 protesteerden de erfgenamen van Gelselaar, Noordinck, Neede, Hoente, 

Lochuisen en Braemler. Vervolgens vond in juli in Borculo een gesprek plaats tussen de stad 
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Deventer en de afgevaardigden van Munster. Kennelijk wist Deventer deze heren van het nut 

van de onderneming te overtuigen want het graven ging verder. Aan de onderneming kwam 

vrij plotseling een einde toen de Staten van Gelderland op 13 november 1611 – op hoge toon 

– lieten weten niet gediend te zijn van het gegraaf op hun gebied en verzochten deze inbreuk 

op hun recht te herstellen. Na de Tachtigjarige Oorlog ging Borculo over naar Gelre hoewel de 

gerechtelijke procedures die moesten leiden tot de officiële overdracht nog gaande was. 

 

In Rekken is nog steeds een kanaal en achter de leemkuilen van de tichelovens in Mallem ligt 

nog steeds een Schipbekkerdiek. Toen het moeilijk en tenslotte zelfs onmogelijk bleek een 

verbinding tot stand te brengen met de Berkel richtte Deventer zijn aandacht op de Regge. 

Waarschijnlijk kort na of zelfs nog in het jaar 1611 kwam de doorgraving gereed van de Nieuwe 

Es naar de Diepenheimse Molenbeek waardoor de Regge een verbinding kreeg met de 

Markvelderbeek.  

 

Watermolen Markvelde 

 

De Markveldse watermolen werd al genoemd in 1257. Om het hoge water van de 

Markvelderbeek te kunnen tegenhouden en overstromingen in het Stokkumerbroek en 

omgeving te voorkomen werd in het nieuw gegraven gedeelte een sluis gebouwd, de Oude 

Sluis. Ook werd de nieuwe beek voorzien van hoge wallen. Als extra veiligheidsmaatregel 

hadden de boeren van Gelselaar en Stokkum volgens hun eigen zeggen het recht elk jaar over 

Sint Peter (25 maart) achter de sluis ook nog een dam op te werpen. 

 

Watermolen Markvelde 

 

De korenmolen van Markvelde verdwijnt in 1911 toen het provinciebestuur de Buurserbeek 

verbreedt. 

 

In het jaar 1630 vond een opmerkelijk incident plaats, woedende boeren uit Diepenheim en 
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Goor vernielden de Oude Sluis en haalden de dam ervoor weg. Zodoende vloeide het hoge 

water van de Markvelderbeek niet meer af naar hun landen maar zette het Gelselaarsebroek 

en het Stokkumerbroek onder water. Dit was wel goed voor de Diepenheimse- en Goorse 

boeren maar onrechtvaardig tegenover de boeren van Gelselaar en Stokkum. Want voor het 

jaar 1611 toen de doorgraving tussen Markvelderbeek en Regge er nog niet was bestond die 

mogelijkheid er niet en zou al dat water toch naar de broeklanden van Diepenheim en Goor 

zijn afgevloeid. Rechtvaardig zou zijn dat de oude toestand werd hersteld zodat alleen het 

water dat nog over de oude zandrug zou stromen, zou afvloeien naar Gelselaar en Stokkum 

en dat het andere water door de Molenbeek zou stromen naar het Diepenheimer Broek en 

Goor. Hiertoe werd ook besloten, op 17 augustus 1631 werd er een overeenkomst gesloten 

tussen Deventer, Goor, Diepenheim en Stokkum waarbij werd bepaald dat door de stad 

Deventer 'boven die (oude) sluijse aldaar liggende, zal moogen worden gemaakt een overval 

omtrent de leussenkamp daer (...) en dat so hooge als die olde grond voor dat graven is 

geweest.’ Deze Nieuwe Sluis mocht pas worden geopend, 'wanneer het water daar over komt 

te loopen’. Een gevoelig punt was de bediening van de ziel (sluis) in de houw (dam) bij het 

Westerflier. De Heeuwbeek liep daar door de lage gronden van Diepenheim naar Goor. Om 

het land tegen overstromingen vanuit de hoger gelegen Schipbeek te beschermen was de sluis 

op slot en de sleutel werd bewaard door de burgemeester van Diepenheim. Alleen met zijn 

toestemming mochten de schippers hier door varen. 

 

Hieronder volgt een lijst van Enterse schippers omstreeks het jaar 1750. De namen betreffen 

gezinshoofden behalve de namen gevolgd door de z van zoon. 

 

• Bosman         Arent Jan 

• ten Brinke      Henderijkes, Henderik, Jan z, Lambert 

• Coenderink    Aerrent, Hinderik, Jan, Yannes 

• Esendam       Berent, Gerrit, Jan, Jan B, Jannes 

• Esink            Joost z, Willem 

• Evers            Albert, Derck, Jan z, Jannes, Jannes, Henderik, Yan z 

• Geels            Gerrijt, Jannes 

• Helmijgh      Jeronimus 

• Harmsen      Jan z 

• Hiltjesdam    Berend z, Yan 

• Hommers     Hinderik 

• Kempers      Jan, Jan z 

• Koerdam     Jan  

• Lambers      Gerrit 

• Langenhoff   Klaas 

• Lubbers       Antonij z, Luikes z 

• Mekenkamp Jan 

• Nijland         Gerrit, Gerrit J 

• Olthof        Jan 

• Peeters      Jan 

• Ter Plegt    Henderik 

• Pluimers    Aerrent, Esse, Jan z 

• Smeik        Derck 

• Ter Stege   Henderik, Jan 

• Volberink  Gerrit 
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• Wanders   Gerrit, Jan,Willem 

• ter Weele   Albert en zoon, Hermen z, Jan, Lammert z 

• de Wilde   Arent z, Derck G, Gerrit en zoon, Gerrit G, Gerrit G z,      

                     Hinderick, Hinderick z, Jan, Jannes, Willem 

• Zwiers      Lucas 

 

Op 10 oktober 1648 berichten de burgemeester, schepenen en raad van de stad Diepenheim 

aan die van Deventer dat zij aan hun verzoek om de sluis in de houw te openen niet konden 

voldoen. De reden was daaruit voortvloeiende schade voor hun ingezetenen. De schippers en 

boeren om en nabij Enter verklaarden dat als de Nieuwe Sluis twee à drie keer vierentwintig 

uur had dicht gestaan hun hooilanden onder water dreigden te lopen of hadden ondergestaan. 

En op 12 september 1750 getuigden negenenzeventig schippers uit Enter dat het water door 

de Diepenheimer Molenbeek hoogst noodzakelijk was om de vaarbaarheid op de stad Zwolle 

te waarborgen. Dit was gebleken toen in het jaar 1746 de bovenloop van de Regge niet bevaren 

kon worden. 

 

Aan haar graafactiviteiten voegde Deventer omstreeks het jaar 1650 nog de Bolksbeek toe. 

Deze was bedoeld om water op de Schipbeek te brengen en niet om als vaarweg te dienen. De 

Bolksbeek begon bij de Nieuwe Molen op de Berkel en mondde uit in de Schipbeek, zeven 

kilometer ten westen van het Westerflier; de beek heet nu de Lindemansbeek. Hiermee kon 

natuurlijk niet bereikt worden dat het stuk tussen de Nieuwe Sluis en deze uitmonding 's 

zomers niet droog zou liggen. Daarna volgde de verbinding met de Regge. Omstreeks het jaar 

1663 werd ten zuidwesten van Haaksbergen de doorgraving voltooid van de Lankheterbrug 

naar het westen door de rug van de Assinkslanden. Op 25 augustus 1663 kreeg Deventer 

toestemming van de Langeler marke om 'duirt velt tussen Lanckheets Landerijen te graven 

allene dat de Heer Keppel van Odinck daar tegens heeft geprotesteerdt’. Ook zal bij die 

gelegenheid de schutsluis van de Oostendorper molen bij Haaksbergen zijn gemaakt. Zo 

konden de schippers uiteindelijk varen van Deventer tot aan de Haarmolen op de Nederlands-

Duitse grens. 

 

Deze situatie heeft overigens niet zo lang (24 jaar) bestaan want in het jaar 1687 raakte de 

sluis van de Oostendorper molen in het ongerede.  

 

Omdat Deventer besloot haar niet te repareren was sindsdien deze watermolen het eindpunt 

van de vaarroute van de Regge. Ook in de achttiende eeuw ging Deventer onverdroten voort. 

Vooral kreeg veel aandacht in die periode het gedeelte Westerflier-Goor, nu eens aangeduid 

met Almelose beek, dan weer met Diepenheimerbeek of met Potbeek. 

 

Een greep uit de activiteiten: in het jaar 1701 werd de mond van de Potbeek verbeterd, de 

sluis aan de Houw (dam) gerepareerd en de ondiepte bij het Westerflier weggegraven. In het 

jaar 1705 werd de Potbeek uitgediept en kreeg de burgemeester Jalink van Goor betaald voor 

het laten uitgraven in Goor van de vaart naar Almelo. In het jaar 1727 werden zandplaten in 

de Potbeek opgeruimd. In het jaar 1739 bleken de Oude Sluis en de Nieuwe Sluis in een 

slechte toestand te verkeren. Bovendien waren ze drie duim te hoog, zodat er teveel water 

naar de Molenbeek stroomde, ook dit werd verholpen. Al deze moeite om te kunnen varen! Er 

zijn jaren geweest dat Deventer meer dan drieduizend ‘goltguldens’ besteedde aan de Regge. 

Zeker, de wegen waren slecht en de vrachtkosten over de weg erg hoog. Bij al deze moeite kon 

men echter drie à vier maanden per jaar profiteren van deze verder wel gemakkelijke wijze 

van vervoer. Want meer dan seizoenvaart is het nooit geweest. Vandaar dat Zwolle het plan 
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van Lindeman van het jaar 1746 om het gehele jaar te kunnen varen een 'opus desperatum' 

noemde: een wanhoopswerk. Als vergoeding voor de onkosten die Deventer zich getroost had 

moesten de schippers op de Regge tol betalen. Deze tol bedroeg voor iedere zomp vier stuivers. 

Van alle hout, komend van de Regge, moest voor ieder stuk (stammen of kanthouten) tien 

stuivers worden betaald en voor het tophout (krommers) per vier stuks tien stuivers. Op 

voorstel van Lindeman werd dit in het jaar 1744 verhoogd tot zes stuivers per zomp en tot 

vier stuivers voor ieder stuk kromhout. 

 

 

Potbeek, Markelo 

 
 

Langs de Reggeroute lagen verschillende factorijen (overslagplaatsen). Daar werden de 

goederen, die over land tot daar waren aangevoerd, in zompen werden overgeladen voor verder 

transport en omgekeerd. De overslag aan het einde van de Reggeroute was de 

schippersherberg De Broam bij Buurse. De overslagplaats heeft overigens slechts gedurende 

vierentwintig jaar gefunctioneerd als overslaghaven. Er was nog een verder gelegen 

overslagplaats, dicht bij de Haarmolen (bij Buurse), bij boerderij De Niengraven. Het hout 

werd hier aangevoerd uit het Munsterse en in vlotten over de Regge verder vervoerd. 

 

Toen de Oostendorper molen in het ongerede (letterlijk: zoek raken) raakte vond sindsdien 

het overladen van het hout plaats in de molenkolk. De reden was dat de gemeente Deventer 

besloot haar niet te repareren. Veel andere waren gingen sedert dien per as naar Zeldam om 

vandaar naar Zwolle te worden verscheept. Een ander overslagpunt was de Markvelder 

watermolen. Westelijk van de brug in de binnenweg van Diepenheim naar Gelselaar en 

Borculo op de Schipbekerhuizen zijn vroeger twee havenkolken geweest. Dat punt bij de 'Nije 

Essche' is vermoedelijk tijdenlang het eindpunt van de Schipbeek geweest.  

 

Op erve Berendsen is een kasboek bewaard gebleven uit de jaren 1712 tot 1719. Hieruit blijkt 

dat men met de zompen in die jaren boter, kaas, zout, azijn, olie, haring, stokvis, siroop, 

brandewijn, lijnzaad en hennepzaad, traan, teer en papier uit Deventer haalde en op de 
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Schipbekerhuizen overladen door kooplieden en vrachtrijders om ze per as verder te 

transporteren naar plaatsen even over de grens zoals: Altstätte, Wessum, Ahaus en Lünten 

maar ook verder Westfalen in naar Legden, Osterwick, Laer, Eggerode, Horsmar, Heek en 

Nienborg. Op hun tocht naar de Schipbekerhuizen namen deze vrachtrijders linnen en 

schinken (hammen) mee. 

 

Op 15 oktober 1642 klaagde de stad Zwolle dat 'de op en afgane schepen van ende nae onse 

Stadt de Schuttinge bij die Schuilenborch moeten passeren, aldaer terplaetsen tot groot 

nadeel in de commercie, telkens opgeholden ende bouwen ordinaris voir die doirtocht buiten 

die vriedaghen belastet worden.’ Deventer handelde wel zeer in strijd met het in het jaar 1404 

door de bisschop van Utrecht aan Zwolle gegeven recht van tolvrije vaart op de Regge.  

 

Zwollenaren staan al eeuwenlang bekend als 'Blauwvingers'. Deze bijnaam hebben ze te 

danken aan het feit dat ze de kerkklokken van de Grote Kerk, die in 1682 instortte, verkochten 

aan de Kampenaren.  De Kampenaren waren bij ontvangst kwaad, omdat de klokken door de 

val bijzonder vals geworden waren. Daarop besloten de Kampenaren om het hele bedrag in 

muntgeld te betalen. Het tellen daarvan bezorgde de Zwollenaren blauwe vingers. Dit verhaal 

heeft ook geleid tot het bakken van een gelijknamig zandkoekje met chocolade. Een andere 

versie voor de herkomst van de Zwolse blauwvingers is dat men aan die naam gekomen is, 

omdat het in de Middeleeuwen niet boterde tussen Zwolle en Kampen. Men deed alles om 

elkaar het leven zo zuur mogelijk te maken en ging elkaar daarvoor soms zelfs met dorsvlegels 

te lijf. Tijdens een periode van gewapende vrede verkochten de Zwollenaren aan Kampen het 

klokkenspel uit de Zwolse toren, die door brand verwoest was. De Kampenaren die, door de 

Zwollenaren vaak als Kampersteuren waren uitgescholden, zagen hun kans schoon om ook 

de Zwollenaren een scheldnaam te bezorgen. De vroede vaderen van Kampen gingen akkoord 

met de aankoop van de klokken mits zij met kleine muntstukken mochten betalen. Er restte 

de Zwollenaren niets anders dan hiermee akkoord te gaan. Men zette zich aan het tellen van 

de talrijke koperen muntjes en telden zich letterlijk en figuurlijk de vingers blauw. Tevreden 

vertrokken de Kampenaren met hun klokken op de wagen terug naar huis. De Zwollenaren 

staan sinds die dag bekend als de Zwolse Blauwvingers. De 'Zwolse anjer' is een paarsrode 

steenanjer die te vinden is langs de oevers van de Regge en de Overijsselse Vecht. 

 

Een arrest van 11 februari 1765 van het scholtengerigt Hellendoorn geeft ons een idee van 

wat onder die vrije dagen verstaan moet worden. Elke woensdagavond en zaterdagavond en 

de nacht daaropvolgend hadden de schippers het recht om de haak op te eisen, zelf de planken 

uit het schuttengat te halen en zonder betaling van de schuttentol van drie stuivers door te 

varen. De rechtszaak betrof een geding tussen de mulder van de Schuilenburch en twaalf 

Enterse en vijf Almelose schippers, die op donderdagmorgen 26 juli 1764 tussen vier en vijf 

uur zelf de roede uit het schuttengat hadden getrokken en zonder betaling van tol waren 

doorgevaren. Het scholtengerigt stelde de mulder in het gelijk want in die maand was de zon 

al om vier uur opgegaan en dus was de nacht voorbij. In een stuk uit diezelfde periode waarin 

de instelling van dit protocol is vastgelegd dat de schippers het recht hadden om op twee 

dagen in de week de haak op te eisen, staat aangegeven dat dit recht in de maanden mei, 

juni, juli en augustus om acht uur 's avonds inging, in de maanden maart, april, september 

en oktober om zes uur en in de maanden november, december, januari en februari om vier 

uur in de middag, 'de uiren moeten gereckent worden nae de klocke van den Hospes in de 

herberge op den Schuilenborg.’ In een ander handschrift is er aan toegevoegd dat dit recht 

gold tot een uur na zonsopgang. Kennelijk was geen der partijen van het scholtengerigt op de 

hoogte van deze laatste bepaling. 
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In de achttiende eeuw werd van overheidswege steeds vaker ernst gemaakt met het 

verwijderen van obstakels in de vaarwegen. Daaruit blijkt dat de scheepvaart op de Regge 

gaandeweg belangrijker werd. Gegevens over dit aspect leveren de resoluties van de 

Ridderschap en Steden (Staten) van Overijssel. Deze hadden in de eerste helft van de 

achttiende eeuw uitsluitend betrekking op aalstallen of dichtzetten van de schutten. 

Aalstallen zijn netten, die de gehele opening van de rivier afzetten. De volwassen aal die in 

augustus geslachtsrijp is en naar zee trekt, wordt er door tegengehouden en komt grotendeels 

terecht in de daarbij opgestelde fuiken. Er zijn resoluties over aalstallen in de jaren 1689, 

1717, 1719, 1722, 1726, 1730, 1749, 1751, 1775 en 1776.  

 

Op 17 maart 1751 werden de klachten van de schippers door baron van Heerdt, Heer van 

Eversberg, nader toegelicht. 

 

Op de rivier de Aa (Almelose Aa) en de Regge van boven Wierden tot Hellendoorn bevonden zich 

over een afstand van 3 uiren 22 aalstallen. De rivier werd hier gewoonlijk omgeven door lage 

landen, zodat deze met gemeen of matig hoog water datelijk wijd en breet geïnundeert (onder 

water gezet) wierden. De eigenaars van deze aalstallen maakten ter weerszijden van de rivier 

tuynen (van takken gevlochten hekwerken) die sodanig met ruyt (roet, is spurrie) en hout beset 

sijn en toegedreven sijn, dat geen water daardoor kan passeeren, sodanig het overstromende 

water weten te dwingen, dat absoluut door hare stallen moet lopen, waardoor dan het 

stroomwater boven en in de stal wel een voet en nog meer hoger staat als beneden de stal en 

seer diepe kolken door de sterke stroom en verval beneden die stallen veroorsaakt, dewelke bij 

het tegenswoordige seer laag water op de meeste plaatsen met geen lange schipboom gegrondet 

of gepeijlt worden, hetwelk bij contrariewind (contrarie: tegenwerken) de opvaart en de 

doorvaart der schuijten seer moeilijck maakt, hebbende bovendien ook bevonden, dat beneden 

die uitgedrevene Sand uijt die kolken zij, vermits de stroom van het water daar verspreid en 

niet so sterk meer is, dus toelanden. Voorts is mij (baron van Heerdt) gebleeken, dat niet alleen 

bij natte jaaren, maar ook des somers door sware Donderschoeren (onweer) en Stortregens alle 

de Hooij- en Weijdelanden omtrent deze Rivier geleegen, geheel en al onder 't water leggen en 

geïnundeert zijn, waar door het Gras verderft en de Ingeseetenen zelfs haar Vee niet kunnen 

ter weijde drijven, vermits die Aalstallen die nauwelijks 11 of 12 voet wijd zijn, den afloop van 

het water benauwen en beletten. 

 

Dankzij dit rapport van de Heer van Eversberg zijn ons ook de eigenaars van de tweeëntwintig 

stallen bekend.  

 

Ik noem de eigenaren uit Enter en Rijssen: Barvede, Selhorst, Ypelo, Assing, Keppelink, 

Exsoo, Keppelink Timmerman en de Heer van het Oosterhof. Vanwege 'het interesse van 't 

gemeen en het favoriseren (begunstigen) van den koophandel boven dat van eenige 

particulieren' besloten de Staten in het jaar 1751 om alle aalstallen te laten opruimen, te meer 

omdat de rivier de Aa door meer als honderdvijftig schuiten bevaren werd, tot voordeel van de 

transporten van koopmanschappen uit en naar Munsterland en Twente. 

 

Omstreeks het jaar 1812 begonnen voor Twente de ontwikkelingen die haar karakter zou gaan 

veranderen. Toen kwam het goedkope graan uit de Oekraïne op de markt waardoor de 

Twentse roggehandel grotendeels instortte. In de jaren dertig begon met snelspoel, 

weefscholen, kettingsterken en de bemoeienis van de Nederlandsche Handelmaatschappij een 

snelle groei van de katoenindustrie. 
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De komst van de verharde wegen met zijn vele vrachtrijders maakte snelle levertijden 

mogelijk, maar brak het vervoersmonopolie van de schipperij. Tot een industrialisatie in de 

zin van fabrieken met stoommachines kwam het nog niet. Daarvoor bleef het vervoer van de 

steenkolen en de grondstoffen veel te duur. Vooral na de komst van de spoorwegen in het jaar 

1865 begonnen de fabrikanten vele fabrieken met stoommachines te bouwen en de 

thuiswevers werden fabriekswevers. De schuitevaart had aan deze ontwikkelingen geen deel. 

Integendeel, ze kwijnde weg en moest zich tevredenstellen met de kruimels. 

 

Op 16 augustus 1816 gaf de burgemeester van Almelo te kennen: 

 

Onder de middelen van redres (herstel) moeten wij voornamelijk brengen de verbetering van de 

vaarten naa Zwolle en Deventer, waarlangs onze goederen af- en aangevoerd worden, die zich 

in zulk eenen verwaarloosden toestand bevinden, dat men des zoomers meestal genoodzaakt 

is de goederen per as te transporteren. En de vier blekerijen in Almelo zijn – op de Haarlemse 

Blekerijen na – de voornaamste in ons land, ze hebben een groot gedeelte van het bleekseizoen 

gebrek aan water. Door gebrek aan transport de granenhandel ook verhindert en kostbaar 

wordt. 

 

Al eerder zijn dergelijke klachten geuit bijvoorbeeld in antwoorden op de enquête Goldberg in 

het jaar 1800. Borne drong er daarin op aan 'dat de vanouds bekende Schuitevaart wierd 

opgeruymt en in Dezelve Sluysen geplaatst wierden.’ Enschede antwoordde: 

 

Zoo men een vaart en riviertjen van hier tot Carelshaven konden graven, hetgeen egters niet 

onmogelijk is, dit zoude de vragten op de goederen aanmerkelijk verminderen. Het transport 

twelx na het binnenste gedeelte der Republiek 3 Uuren gaans per As moet geschieden namelijk 

tot Carelshaven en dan nog de verregaande misbruiken die er bij de schuitevoerders vandaar 

tot Zwol in zwang zijn door het na willekeur stellen van de Vragtloonen zijnde aldaar bij 

Carelshaven, waar maar alles aan de willekeur der Schippers overgelaten die zij met 

malkanderen vereenigen en een monopolie naar hun believen daarvan formeeren. Middelen van 

redres: deselven resulteren direct uit het voorgaande artikel en daarboven het in orde brengen 

der Vaart van Carelshaven na Zwol moetende in droge tijden veeltijds de goederen per As 8 

uuren ver getransporteerd worden' (d.w.z. naar Boomcate). 

 

Ondanks alle klachten is het wel zeker dat de uitvoer van Twente – textiel en agrarisch – met 

het schip werd vervoerd. Dit moet worden geconcludeerd uit de resultaten van de enquête en 

de reis van Goldberg. 

 

Haxbergen: per As tot aan ’t water (2x), Jan Hendrik Nieuwenhuis en Zn. te Oldenzaal: 'nae 

Deventer per wagens en nae Zwol per wagens en voor 't grootste gedeelte met schuiten. 

Hengelo: per As 's winters fl uur (Carelshaven), veeltijds 3 uur (Exoo) of in de Zomer tot Zwoll of 

5/6 van 't Jaar per As 4 à 6 uur (Exoo of Boomcate) van hier en per schuit na Zwol. 

J.B. Blijdestein, Enschede's grootste fabriqueur: Per as tot Carelshaven, Rijssen etc.  

Naar er veel of weinig water is en verders met de schuiten tot Zwol. Bij grote droogte 6 à 8 uuren 

(Exoo of Boomcate); anders 3 uuren (Carelshaven). 

 

Uit de klachten zelf valt af te leiden dat in het vaarseizoen (november tot juni) de schuitevaart 

vrijwel zonder problemen was. De klachten hebben betrekking op de droge periode en op het 

vervoer waar haast bij was. De afvoer van de rogge eiste een groot deel van de scheepsruimte. 
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Met de andere landbouwproducten en het hout zal het agrarisch deel van het vervoer zeker 

de meerderheid hebben uitgemaakt van het vervoersaanbod.  

 

Wat de rogge betreft, die wordt geoogst in de zomer. Zodat de boer of de koopman een paar 

maanden had om ze naar de schippersherberg te brengen en ze daar op te slaan, tot in 

november het vaarseizoen begon. Het agrarisch deel van het vervoer paste zich moeiteloos in 

het seizoenkarakter van de schuitevaart. De klachten kwamen dan ook steevast van het niet-

agrarisch deel van de verladers. Het seizoenkarakter van de scheepvaart stelde de fabriqueurs 

voor problemen. Er kon vrij gemakkelijk gevaren worden in de herfst en voorjaar. Er kon niet 

gevaren worden als het vroor en slechts moeizaam in de zomer. De fabriqueurs waren dus 

genoodzaakt om voor de zomer en de vorstperiode voorraden aan te leggen om deze 

vervoersarme perioden te overbruggen.  

 

Een vrachtlijst uit het jaar 1827 geeft weer hoe in korte tijd de omvang van het vervoer is 

toegenomen.  

 

Werd in het jaar 1819 nog gezegd, dat de transporten van de handel en de grove fabrijken van 

deze Stadt (Enschede) eenige duizenden Schipponden bedroegen en de toevoer van 

brandspeciën uit het Pruisische op twee à drie duizend wagenvragten berekend is (1827), is 

het aandeel van de grove fabrijken al vijftienhonderd ton in plaats van driehonderd à 

vierhonderd ton. 

 

De doorvoerhandel naar Munsterland werd al op achttienhonderd ton geraamd. Voor deze 

algemene toename zijn geen duidelijke oorzaken te noemen. Wel is een verbetering en 

verfijning van het product tot stand gebracht doordat men van handspintoestellen is 

overgegaan op grotere handspinmachines. Een aantal factoren dat de welvaart van Twente 

sterk zouden bevorderen stonden voor de deur. Eveneens interessant is de raming van de 

brugwachter van het aantal zompen dat per jaar de Nieuwe Brug passeerde. De honderdzestig 

zompen die hij noemde, waren wellicht als volgt samengesteld:  honderdvijfentwintig uit 

Enter, twintig uit Almelo, tien uit andere plaatsen langs de Regge en enige van de Vecht. Het 

merkwaardige is dat hij de schippers uit Zwolle en Dalfsen nauwelijks meetelde. In het jaar 

1795 waren dit er drieënvijftig volgens de tollijsten en tweeënzeventig als we de niet genoemde 

namen van de volkstelling daarbij tellen. 

 

Het hoge inkomen dankten de schippers aan hun monopoliepositie. Vervoer per as over 

zandwegen was veel duurder. In het jaar 1800 klaagde de stad Enschede over de 'willekeur 

der Schippers die de vrachtlonen naar believen daarvan formeeren’. Onderdeel van het plan 

van het jaar 1798 tot bevaarbaarmaking van de Regge was het reglementeren van de 

vrachtprijzen. Het was een soort wilde vaart. De schippers trachtten duidelijk de 

vrachtenmarkt naar hun hand te zetten. In het jaar 1827 werd de kentering zichtbaar, de 

vrachtprijs was gedaald tot twaalf stuivers per schippond. In het jaar 1836 berekende de 

agent van de Nederlandsche Handelmaatschappij acht gulden voor een reis en 's winters tien 

gulden. Dit betekende voor een zomp van veertig schippond een vrachtloon van twintig cent 

per schippond. Het jaarinkomen van de schippers werd op die manier teruggebracht tot 

ongeveer honderd gulden en ze moesten voortaan hard werken om meer te verdienen. Freijs, 

in het jaar 1836 agent van de N.H.M. (Nederlandse Handelmaatschappij) te Nijverdal, schreef 

op 4 juni van dat jaar dat de schippers drie reizen per maand maakten. Als we bedenken dat 

Enter toen nog zeker honderd schippers moet hebben gekend moet het vrachtaanbod toch 

behoorlijk zijn gestegen. Alleen konden de schippers de prijs niet meer dicteren.  
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DE ENTERSE SCHIPPERIJ 

 

 

 

Vroeger was Enter nauwelijks meer dan een lange Dorpsstraat. Deze lag als een langgerekt 

lint tussen de hoge gronden van de es en de lage gronden bij de Regge. De lage gronden 

werden gebruikt als gemeenschappelijke weide. Bij de markeverdeling van het jaar 1857 

werden deze weidegebieden verdeeld, uitgezonderd de Veurmors. Deze Mors strekte zich uit 

ten oosten van de Dorpsstraat over een groot deel van de lengte hiervan waarbij de kern achter 

de hervormde kerk lag. Door de Mors liepen tussen de Regge en het dorp een paar brede 

sloten: de Entergraven en de Lee (spreek uit: Lieje). Daar was de haven van het dorp. De grond 

daaromheen noemde men de 'waarf'. Deze waarf lag voor het jaar 1900 vol met boomstammen: 

eikenhout van de plaatselijke houthandelaren en klomphout van de klompenmakers. 

 

De Lee valt in de Regge, Entermors 

 

Voor het jaar 1900 sprak men ook wel van de Groote Waarf en de Kleine Waarf. De Kleine 

Waarf was dan de laatste scheepswerf die Enter bezat. Er was een Schuitemakerswerf, een 

Koolewerf en een Meisterwerf aan de Lee. In het dorp woonden voor de komst van de moderne 

tijd meest kleine boeren met een stuk grond en één of meer koeien.  

 

Werf, Enter 

 

Hierbij moet gezegd worden dat het zuideinde armer was dan het noordeinde. Vooral rond de 

hervormde kerk woonden veel schippers. 's Zomers was het land droog en waren de wegen 

zandig en 's winters was het geregeld hoog water. Vanaf de achterkant van de huizen langs 

de oostelijke kant van de straat strekte zich dan een onafzienbare watervlakte uit: richting 

Goor, richting Bornerbroek en richting Wierden. In het Enterbroek gebruikten de boeren dan 

een bootje van zeven meter lengte. Hierin kon men zelfs een koe vervoeren. Het leek veel op 
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het Vriezenveense turfschuitje. Hiermee voeren de boeren naar het dorp, het scheepje werd 

getrokken aan een lijn door één man. In Enter zelf werden deze bootjes ook gebruikt om 

goederen vanaf de Waarf door allerlei geulen aan de oostkant van de Dorpsstraat naar 

plaatsen van bestemming te varen. Ook de boeren in de broeken tussen Almelo en het erve 

Exoo gebruikten zo'n bootje, om mest te varen en om naar de kerk te gaan. 

 

Enter is eeuwenlang een dorp geweest met een naar verhouding bijzonder groot aantal 

schippers. Bij de vraag waarom nou juist Enter een schippersdorp werd en niet een andere 

plaats, kan worden gewezen op de locatie van Enter. Immers Almelo en Goor waren ongeveer 

vijf maanden van het jaar per schip niet bereikbaar. Dan had de Almelose Aa weinig water en 

lag ze op meerdere plaatsen droog. Ook de Regge bij Goor leed aan dit euvel. Bij het erve Exoo 

was dan de plaats waar werd overgeladen. Op de Hottingerkaart van 1773 tot1794 staat bij 

Exoo: 'landingsplaats der Enterse Scheepen’. De Lee komt op deze kaart niet voor.  

 

Bron Almelose Aa 

 

In de zomermaanden waren schippers in Almelo en Goor tot nietsdoen gedoemd. Dit gold te 

meer omdat verreweg de meeste vracht uit Twente zelf kwam. Gevoegd bij het feit dat de 

gronden rondom Enter juist bijzonder onvruchtbaar waren, was het dus niet meer dan logisch 

dat in Enter – dat het grootste deel van het jaar wel per schip bereikbaar was – de grootste 

concentratie schippers ontstond. Ook is het een normaal verschijnsel dat in de plaats met de 

meeste afnemers zich de bouwers vestigen. De scheepsbouwers in Enter voorzagen de 

schippers aan Berkel, Schipbeek, Regge, Vecht en Zwarte Water van schepen. 

 

De Enterse schipperij is oud. Het eerste bericht over het Enterse aandeel in de scheepvaart 

op de Regge dateert uit het jaar 1631. En begin van het jaar 1633 was er sprake van vele 

vlotten en schuiten met kromhout die door Hendrick Lorssinck, burgemeester van Delden en 

Wessel Te Oever, burgemeester van Goor naar Zwolle werden gestuurd. Hierbij waren 

betrokken Herman to Nijenhuis, Johan Dickstert en Dirck Lammers uit Enter en Hendrik 

Huiskes ‘opt Seldam’. 

 

In het jaar 1674 had Enter ruim veertig schippers, te weten: 

 

Berent Albers            Jan Borgers                    Harmen Lamberts 

Derck Albers             Gerrit Brinck                  Wolter Langenhoff 

Berent Arents            Jan Brinck                     Luijcken Lubbers 

Berent Berents          Jan Coepper                   Hinderick Lucas 

Hendrijck Berents     Toonis Coenderick          Hinderick Mullers 

Jan Berents               Engbert Constapels       Jan te Hermsel 

Roelof Berents            Berent Esink                 Jan Peters Mullers 

Tonnis Berents           Jan ter Horst                 Jan Peters 

… Berntsman             Meewes Joest                 Wessel Peters 

Gerrit Borgers             Arent Kempers               Arent ter Pleght 

Harman Borgers         Hendrijck ten Koedijck   Jan Smyenck 
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Tonnis Smeenk           Derk Swiers                   Jan Wolters 

Hendrijck ten Spoelde Hendrik Roeters             Derk Wolters 

Wolter Swemmen        Jan de Wilde                  Joost  

 

Omstreeks het jaar 1750 kende Enter ongeveer zeventig schippers. Er zeilden toen – volgens 

een opgave van de baron van Heerdt tot Eversberg – honderdvijftig zompen op de Regge. In 

werkelijkheid waarschijnlijk honderddertig. De enorme omvang van het vervoer van Zwolle op 

Twente en het aandeel van Enter daarin wordt duidelijk in het jaar 1795. Volgens de 

volkstelling telde Enter toen drieëntachtig schippers/gezinshoofden. Uit de tollijst van 

Schuilenburg van dat jaar blijkt dat er vijfentwintig schippers uit Zwolle, eenendertig uit 

Dalfsen, achttien uit Almelo en tenminste honderdzestien uit Enter heen en weer zeilden. In 

het jaar 1820 waren er in Enter honderdeenentwingtig zompen, waarvoor lastgeld werd 

betaald. Het is interessant na te gaan, welk deelde schippers hebben uitgemaakt van Enters 

totale bevolking.  

 

Deze bedroeg volgens: 

 

- het vuurstedenregister van 1675:   71 families, 41 schippers 

- het hoofdgeldenregister van 1675:  77 families 

- het vuurstedenregister van  1682:  94 families 

- het vuurstedenregister van  1706: 160 families 

- het verpondingsregister van 1712: 195 families 

- de volkstelling van 1748: 216 families,   70 schippers 

- de volkstelling van1795 : 297 families, 116 schippers 

 

Op het eerste gezicht zou men kunnen concluderen, dat in het jaar 1675 drieënvijftig procent 

van de families een zomp had, in het jaar 1748: dertig procent en in 1795: negenendertig 

procent. In het jaar 1795 waren er drieëntachtig schippers/gezinshoofden en tenminste 

honderdzestien schippers of zompen. Dat wil zeggen dat er per schippersfamilie zeker 1.4 

zomp aanwezig was. Als we deze verhouding aanhouden voor de jaren 1675 en 1748, dan 

komen we voor het jaar 1675 op negenentwintig schippersfamilies en dus op negenendertig 

procent die een zomp had, voor het jaar 1748 op vijftig schippersfamilies en dus drieëntwintig 

procent en voor het jaar 1795 op drieëntachtig schippersfamilies en dus achtentwintig 

procent. 

 

De schippers verdienden goed. Volgens een schatting van het jaar 1827 maakten ze gemiddeld 

twaalf reizen per jaar. Bij een gemiddelde vracht van veertig schippond en een vrachtloon van 

vijftien stuivers per schippond verdienden ze driehonderdzestig gulden per jaar, nog afgezien 

van de terugvracht. Dit was minstens het dubbele van dat van een wever in Lonneker in het 

jaar 1819. Daar moest wel het een en ander van worden afgetrokken. Als niet een jongere 

broer of zoon knecht was, dan moest er een worden ingehuurd en deze kostte zo’n 

vijfenzeventig gulden per jaar plus kost en inwoning. Aan patentgeld moest vijftien gulden per 

jaar worden betaald en aan lastgeld vijf gulden per ton. Afgezien van reparatie zal het 

onderhoud niet meer hebben gekost dan een ton teer ad drie gulden en wat werk. Zo blijft er 

tweehonderddertig gulden over. Meer zullen de herbergen gekost hebben, niet aan de 

overnachtingen zelf in het hooi op de hielde, maar aan het eten en vooral drank. Hierbij zal 

vermoedelijk de schipper ook de drank van de knecht hebben betaald. 

 

Wat hebben de schippers met het geld dat ze verdienden gedaan? Men moet concluderen: 
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uitgegeven aan eten en drank in de schippersherbergen, geïnvesteerd in hun huizen en het 

schip (af) betaald. Tevens hebben ze een schutssluis gebouwd bij Velten aan de monding van 

de Potlee. Toen omstreeks het jaar 1830 hun monopoliepositie werd aangetast door de karren 

op de verharde wegen werd Enter een arm schippersdorp. Dat wil zeggen: het was al een arm 

dorp, waarbij de schippers een gunstige uitzondering vormden. Toen hun verdiensten sterk 

minderden, verarmde het dorp verder. De schippers werkten op hun boerderijen en deden om 

de drie weken een vracht naar Zwolle. Sommige schippers gingen ook 's zomers bij laag water 

varen van alle werk en geploeter van dien. Hun verdienste ging op aan de consumptiegoederen 

van die tijd: meubels en het kleine glaasje. De schippers uit Enter, enkelen uitgezonderd, 

deden niet aan kapitaalvorming. Dit laatste wordt bevestigd door het register op de duizendste 

penning van het jaar 1750. In het register worden de schippers allen op een vermogen van 

minder dan vijfhonderd Carolisguldens geschat terwijl diverse boeren op duizend gulden of 

zelfs vijftienhonderd gulden worden geraamd. 

 

De zompen maten in het jaar 1771 dertig schippond. In het jaar 1815 waren de zompen van 

de Enterse schippers nog dertig schippond. In het jaar 1851 hadden volgens de 

gemeenteverslagen de Enterse schippers in totaal ongeveer tachtig zompen van twaalf ton of 

vijftig schippond. De zompen van twaalf ton hadden een vooronder. 

 

De kleine schuitjes van zes en acht ton waren open en zonder vooronder. De schippers 

overnachtten meestal in herbergen. Dat waren boerderijen langs de Regge en de Vecht. Dit 

moeten de Enterse schippers hebben gedaan tot na de komst van het Overijssels kanaal in 

het jaar 1855. De Enterse schippers zeilden vooral op de route Zwolle-Twente. Dat hield in 

dat ze geregeld laadden in de molenkolk van Almelo. Deze was acht maanden per jaar te 

bereiken. Ze gingen ook veel naar de havezathe Het Loo (huize Almelo). Daarvoor passeerden 

ze de Schuttenkolk, een schutssluis in Almelo met een lengte van honderd meter. Ook waren 

ze te vinden in de havenplaatsen van Zuidoost-Twente, zoals Zeldam, Goor, Binnengaaits en 

Carelshaven en bij laag water het erve Exoo en Boomcate. Ook was er een aantal schippers 

dat zich had gespecialiseerd op de vaart naar Deventer, anderen zeilden op Friesland. 

 

Dat deze handelsroute oud is, blijkt uit het feit dat in het jaar 1717 een zoon van een 

Hellendoornse schipper trouwde met een meisje uit Sneek. In Zwolle kregen de schippers hun 

vracht van de factooreigenaren en kooplieden. Als ze geen vracht konden krijgen gingen ze 

leeg terug. In Twente moesten ze hun vracht bemachtigen bij graanhandelaren, bij de 

fabriqueurs, kooplieden en de factoors van de transitohandel. Robert Campbell werkte zoveel 

mogelijk met vaste schippers. 

 

Er werd vroeger in de handel meestal met vaste relaties gewerkt. Enschede's antwoord op de 

enquête Goldberg in het jaar 1800 laat zien, dat de Enterse schippers in Carelshaven op 

vracht lagen te wachten en onderlinge prijsafspraken maakten. In het jaar 1798 hadden de 

fabriqueurs zelfs een poging ondernomen om de vrachtprijzen te reglementeren. Een proces 

uit het jaar 1726 leert ons dat de schippers ook veel te voet op pad gingen en in Enschede bij 

alle in aanmerking komende kooplieden en handelaren om vracht vroegen. In het jaar 1795 

deed een derde van de gezinshoofden niet mee aan de militaire transporten. 

 

Het feit dat de Enterse schippers in Carelshaven een gesloten front vormden om hogere 

vrachtprijzen af te dwingen, doet vermoeden dat zij zich opstelden als een gesloten groep. Men 

zou dit ook hieruit kunnen afleiden, dat ze bij laag water wel gingen dammen terwijl de 

Almelose schippers hun vracht bij Dunnewind over laden. Ze zeilden óók samen met de 
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Almelose schippers. 

 

Omstreeks het jaar 1850 zeilden er nog steeds Enterse schippers met de relatief kleine 

zompen van acht ton. Optreden als een gesloten groep gaat normaal gesproken gepaard met 

een eigendunkelijk (eigenmachtig, zonder rekening te houden met) optreden. Dit vinden we 

terug in het verschijnsel dat een groepje schippers weigerden lastgeld te betalen.  

 

Op 14 november 1820 werden zes schippers door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Almelo 

veroordeeld tot tweehonderd gulden boete, ze hadden hun lastgeld niet betaald. Men wilde 

kennelijk een voorbeeld stellen, maar het hielp weinig. Op 30 november 1824 werden opnieuw 

zes schippers veroordeeld. 

 

Een aardig voorbeeld van de houding van de Enterse schippers vinden we in een brief. Deze 

werd in juni 1861 geschreven door de directeur van de Goorse Stoom, W.H. Nieuwenhuis, 

aan Ter Horst in Rijssen. Hij schreef hoe hij 's morgens om vier uur naar Diepenheim was 

gegaan en het schut in de Nieuwe Sluis, dat de nacht daarvoor door het water vernield was, 

door een nieuw had laten vervangen. Daardoor kreeg de Regge via de Molenbeek nieuw toevoer 

van water, zelfs zoveel dat even later bij de Diepenheimse molen alles op buigen of barsten 

stond. Nieuwenhuis kon hier niet eigenmachtig ingrijpen en haalde er de Diepenheimse 

veldwachter bij. Thuis gekomen deed hij verslag aan zijn vriend Ter Horst en liet hem weten 

dat er nu genoeg water was voor de schippers om naar Goor te komen, zelfs wel met vier hoed 

kolen (hoed is een oude inhoudsmaat van verschillende grootten, ongeveer 10 hl). Hij wist wel 

dat ze het liever niet zouden doen, dan moest Ter Horst ze eens flink de wacht aanzeggen:  

 

Laat de schippers ten uwent niet lossen, geef ze geen hulp, die stinkers, 'k zal ze vinden. Dat 

volk wil, als er niet veel water is, geen moeite doen, maar ze denken, het zal gaan als vroeger. 

Dis is mis, zij krijgen geen vrachtloon, voordat de kolen hier accoord gemeten zijn. Heb Visscher 

nog heden geschreven over het water en dat mijn residentie (buitenverblijf) Goor was, dat hij 

nooit de schippers tot Rijssen mogt vragt geven en bijgeval het tegen liep mij de vracht niet 

eerder aantrok als hier ter plaatse. Als men bij de schippers niet toont de baas te zijn, wordt 

men levendig gevild. Indien Uwed. Schippers ziet lossen, wees zo goed te zeggen zij onnoodig 

werk thans doenn, dat ik een kraan los heb gedaan, opdat zij met een goede vracht zich kunnen 

overtuigen van mijne gezondheid. 

 

Helemaal bont maakten de schippers het in de schippersherberg Carelshaven – gebouwd in 

het jaar 1774 – kende het achtereenvolgens de volgende pachters: Nicolaas Böhmer, Frans 

Collet en Schoenmaker. Op Sint Maarten 1827 kwam Schoenmaker als pachter op de herberg. 

Hij bleek niet opgewassen tegen het losbandige schippersvolk dat messen gebruikte om 

Schoenmaker zo bang te maken dat deze wegkroop in zijn bedstee. 's Morgens kon hij dan 

vele lege flessen en verdere schade in ogenschouw nemen. De gasten waren vertrokken zonder 

een cent te betalen. Na tien jaar kon Schoenmaker de pacht van veertig gulden niet meer 

opbrengen. Willem Kluvers, een molenaarszoon uit Borculo, die gewend was om met twee 

zakken graan onder de armen de trap op te lopen, verving hem. Hij wist van begin af aan de 

orde te herstellen. Sindsdien is het geslacht Kluvers op Carelshaven gebleven. In hun 

vrijgevochtenheid verschilden de schippers sterk van de boerenbevolking in hun omgeving. 

Het werk van de boer was zwaar, langdurig en eentonig. Er was weinig variatie in het maaien 

van plaggen en het rijden van schollen of mest. Zijn leven bestond uit weinig  meer dan werken 

en slapen. Bovendien verlieten boeren een paar keer per jaar de marke. De schippers konden 

zich geregeld aan dit eentonige leven onttrekken, ook al was hun werk zwaar. Ze wisten om 
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te gaan met de kooplieden en factoors en hen door gezamenlijk optreden een hoge vrachtprijs 

af te dwingen. Ook beschikten ze over vrij veel geld, ook al investeerden ze dat niet in hun 

boerderij. De veetelling van het jaar 1800 leert ons, dat de schippers over het algemeen twee 

of drie koeien hadden en nooit jongvee. Voor meer vee was geen tijd. Is het een wonder dat ze 

zelfverzekerd waren, ondernemender (ze gingen als schipper de handel in) en meestal brutaler 

dan de boeren in hun omgeving. In ruzies met de watermulder van Schuilenburg of met 

boeren waren ze driest (onbesuisd, onbeschaamd) omdat ze zich gesteund wisten door de 

kooplieden en door de stad Zwolle. Ook kenden ze een grote saamhorigheid. Niet alleen omdat 

de omgeving soms vijandig was, vooral omdat ze alleen in konvooien bij het dammen hun 

bestemming konden bereiken. En ook de gezellige avonden in hun herbergen langs de Regge. 

Enter gold nog lang als een gesloten dorp. 

 

Schippersherberg Carelshaven 

 

 

Een andere opmerkelijke zaak is, dat de families in Enter met een schippersnaam voor het 

merendeel gereformeerd zijn. Dit maakt het vrijwel zeker dat bij de Afscheiding in het jaar 

1834 het merendeel van de schippers is meegegaan. Slicher van Bath vond dat de Afscheiding 

vooral sterk was in die gemeenten waar het de boeren slecht ging, zoals in Ommen en 

Hellendoorn. Ook de Enterse schippers ging het toen slecht. Door de komst van de verharde 

weg Zwolle-Almelo in het jaar 1834 zakte hun verdienste van vijftien stuivers per schippond 

naar vier stuivers. Het gevolg was dat ze in plaats van twaalf reizen per jaar er nu drie per 

maand moesten maken om toch voldoende te verdienen. Als mensen zo worden getroffen door 

de slagen van het leven, dan worden hun ogen heel scherp. Zo konden ook de Enterse 

schippers kennelijk de oppervlakkige prediking van de toenmalige staatskerk niet meer 

verdragen. Hier zien we ineens een heel ander aspect van het karakter van de Enterse 

schippers. 

 

De schipperij verloor haar monopoliepositie door de opkomst van het vervoer per  kar. De 

Nieuwste Tijd, ingeluid door de industriële revolutie in Engeland en de Franse revolutie op 

het vasteland van Europa, maakten een eind aan de gezapigheid van een agrarische en feodale 

maatschappij. In plaats van dat alles bij het oude bleef, kwam er vooral op economisch gebied 

een doelbewust beleid. De eerste doelstelling van dit beleid was het verbeteren van het vervoer 

door de aanleg van verharde wegen. De schipperij miste de boot en was niet opgewassen tegen 
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de eisen die de negentiende eeuw aan haar stelde. Men deed bewust aan kapitaalvorming, 

iets was de Enterse schippers nooit hadden gedaan en wat zich toen wreekte, want ze 

beschikten niet over financiële reserves. Het vrachtloon daalde rond het jaar 1830 van vijftien 

stuivers per schippond naar vier stuivers per schippond. Kon een schipper voordien met een 

beperkt aantal reizen een bijzonder goed inkomen hebben, nadien moest hij hard werken en 

meer reizen maken om nog een redelijke verdienste te hebben. In het jaar 1836 werd bericht 

dat de schippers drie reizen per maand maakten. Vracht was er nog in overvloed, de 

verdiensten waren gering. 

 

In de loop van de negentiende eeuw werd de schipperij door nieuwe slagen getroffen. De 

bevaarbaarmaking van de Regge ging niet door ten gunste van de aanleg van de Overijsselse 

kanalen, precies op de door de schipperij gebruikte routes. In het jaar 1855 namen de 

beurtschepen op Amsterdam en Rotterdam een groot deel van de vracht over. Er werd 

nauwelijks nog overgeladen in Zwolle, zodat het stil werd op de Dijk. Er zal waarschijnlijk nog 

vrij veel vracht zijn geweest naar Carelshaven, in het jaar 1865 viel ook dit stil door de komst 

van de spoorwegen. Tot het jaar 1880 zeilden er nog velen steenkolen en grondstoffen naar 

Goor en Rijssen voor de firma ter Horst en voor de Salomonsons in Nijverdal. Na het jaar 1870 

werd er niet meer gebeden voor handel en scheepvaart. In de loop der jaren nam het aantal 

zompen af. In het jaar 1848 werd er gesproken van een honderdtal. In het jaar 1851 

vermeldden de Gemeenteverslagen, dat er in Enter tachtig zompen waren van acht ton. 

Volgens Jans ten Berge waren er in zijn jeugd omstreeks het jaar 1860 tweeënzestig zompen. 

 

Aan het eind van de negentiende eeuw waren er nog zestien schippers: 

- Jans ten Berge: Robbesaks Jensken,  klompen 

- J. ten Brinke: Weeln-Jan 

- R. ten Brinke: Weeln-Rolf 

- K. ten Brinke: Weeln-Kloas 

- Jans Esendam: Plasjenten-Jensken 

- Jan Esin: de Kos,  ging naar Nijverdal 

- Jan Lammers 

- B.J. Nijland: Hostik-Bentjan, houtskool 

- H. Pluimers: Pluumers-Hendrik, eikenhout 

- J. ter Steege:  Stiêns-Jehan  

- G. Velten: Diek'n-Gaie, klompen 

- G.J. Waanders: Knibbel-Getjan, beurtvaart 

- Klaas ter Weele: Loaver-Kloas 

- Jan ter Weele: Pruuss'n-Jan, eikenhout 

- Jan de Wilde: Jan Lups 

- Jans de Wilde: Jèènt'n-Jans 

 

De basis van het vervoer bestond uit de afvoer van lokale producten als eikenhout, houtskool, 

klompen, jutezakken uit Rijssen en hammen. De aanvoer van lokale benodigdheden als 

klomphout, veel riet, suikerbieten, dakpannen en zo meer. Dit is dus de handel en vervoer 

van een aantal traditionele producten. 

 

De schippers hebben geen enkel aandeel meer in het grote industriële vervoer van Twente, 

zelfs niet meer in het vervoer van granen. De belangrijkste bron van vervoer was wellicht het 

vervoer van eikenhout. Oale Veejs ter Weele kocht in Albergen bij de boeren en de 

rentmeesters grote dikke eiken en kromhout. Zijn zoon Jan ter Weele ofwel Pruuss'n-Jan 
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kocht ook hout, niet uit het Morgenland (bij Albergen), maar over de grens in het Achterland 

ofwel Pruisen. Ze trokken daar lopend rond. Zoons van de Oale Veejs waren de Veejskèèrls. 

Veejs-Derk was boer en Veejs-Ab was vrachtboer. Hij vervoerde klomphout en andere zaken 

over de weg. In de goede tijd voor het jaar 1890 stelde de Oale Veejs hele houtvlotten samen 

van wel vijfentwintig zompen, die geladen met eikenstammen naar de Lemmer zeilden. Daar 

werden ze op de houtmarkt verkocht, meestal aan Loos in Blokzijl. De Schipper was een 

welgesteld man. Hij bezat toen twee grote boerderijen in Friesland. In de nazomer lag de hele 

'waarf' vol met zijn eikenstammen en zijn kromhout. Een andere handelaar in eikenhout was 

Pluumers-Hendrik op het noordeinde. Hij leverde voornamelijk aan Ter Horst, een 

houthandelaar in Sneek. Ook verkocht hij allerlei kromhout aan werfjes in Friesland, ook aan 

Van der Zee in Joure. Na 1890 begon de omvang van de houthandel af te nemen. Er voeren 

toen geen houtvlotten meer. Wel zeilden er nog enkele schippers voor Schippers-oom, 

waaronder Stiêns-Jehan ter Steege, die oom tegen hem moest zeggen. Toen in het jaar 1904 

het Noorse hout op de markt kwam, stortte hun handel in. Dit hout kon veel goedkoper zijn, 

omdat de Noorse kroon maar veertig cent waard was. De Schipper die veel hout op de 'waarf' 

had liggen, was toen in een klap zijn handel kwijt. Pluumers-Hendrik voer nog door met zwaar 

eikenhout, dikke stammen uit de omgeving van Denekamp, die ze ophaalden via het Almelo-

Nordhorn kanaal. Dit hout werd gebruikt voor zwaarden en roeren. 

 

De stammen werden als volgt geladen: aan één kant werd het boeisel afgenomen. Van wal tot 

in de zomp werden een paar strijken gelegd: lichte, rechte stammetjes. De zomp werd hiervoor 

goed vastgelegd. Dan rolde men de eerste stam op de strijkers. Dit rollen gebeurde met een 

kanthaak. De punt van de haak werd in de stam gedrukt en met een korte paal vormde het 

geheel een behoorlijke hefboom om de stam te rollen. Het was de kunst om de stam goed in 

bedwang te houden. Met touwen werd hij tegengehouden als hij naar beneden de zomp in 

ging rollen. Men was erg voorzichtig met de zomp. Als de zomp dieper lag werd het boeisel 

weer op zijn plaats gelegd en de rest van de stammen werd aan boord gemanoeuvreerd. 

Pluumers-Hendrik haalde bij het laden van de stammen het boeisel er niet af. Wel waren ook 

zij erg voorzichtig bij het laden. Zompen die veel voor de houtvaart werden gebruikt hadden 

een dikkere randgarde. Bij opgeboeide zompen hoefde men niet ze voorzichtig te zijn.  

 

Zomp 

 

In het voorjaar werd op een reis onder de klompen een vracht hammen meegenomen. Deze 

hammen werden verkocht en uitgevent in Sneek, Bolsward, Harlingen, Franeker en 

Leeuwarden. Elk jaar werden de varkens gemest en in november geslacht. Beide dikke 

achterbillen werden als hammen verkocht. De schippers zwierven rond in de omgeving van 

Denekamp en Emmelkamp om ze op te kopen. In Enter kochten de slagers Spekbats en 

Spekdieks de hammen op. Ook zij organiseerden transporten van hammen naar handelaren 

in Friesland en Groningen met een zomp. 
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Een andere bron van vervoer waren jutezakken, die de firma Ter Horst in Rijssen verkocht 

aan meelfabrieken en zaadhandelaren in Groningen. Deze firma heeft steeds veel bemoeienis 

met de scheepvaart gehad. In het jaar 1839 heeft zij een kanaal vanuit de Regge naar Rijssen 

laten graven. In het jaar 1846 had ze zelfs eigen zompen met daarop zetschippers. Geregeld 

gingen de schippers met een lading nieuwe zakken via de Drentse kanalen naar Groningen, 

Slochteren, Foxhol. Daar kwamen ze vaste bruggen tegen zodat de jonge Jans Esendam met 

een takel een boom in moest klimmen, die schuin over het water hing. De mast kon vanwege 

de lading niet gestreken worden zodat hij er rechtop uit gehesen moest worden. Ook werd 

houtskool verscheept naar Groningen, naar de jeneverfabrieken in Hoogezand en Sappemeer. 

Daar diende ze om jenever te zuiveren en er brandewijn van te maken. Deze houtskool werd 

gebrand op het Zeldam en ook in Wegdam en Hengevelde. Dit was de eigenhandel van 

schipper Nijland. Bij Huis Nijenhuis in Diepenheim was een 'koolengoarn', waar boeren van 

Wegdam hun houtskool brachten. Ook brachten deze boeren het wel eens rechtstreeks naar 

de Lee in Enter. Later ging deze handel over naar Lobstein, een advocaat in Goor. Voor hem 

voer Esendam de houtskool naar Hoogezand. Nijland heeft aan deze eigenhandel goed 

verdiend: 'Ie kon d'r neet ha'd teeng wark'n,' zei hij. En in Enter zal men niet snel overdrijven… 

integendeel. Vanuit Groningen bestond de terugvracht van Nijland uit granen bijvoorbeeld 

haver en gerst voor stalhouderijen in Delden en Hengelo. Ook is hij wel eens met een vrachtje 

turf teruggekomen. Esendam kwam dan meestal terug met een vracht suikerbieten of pulp 

van de suikerfabriek in Lemelerveld als veevoer. Uit Friesland bracht Ten Berge kabinetten 

als terugvracht mee die hij verkocht aan Jochems in Rijssen. Ook bracht hij kazen, erwten, 

bonen, haver en gruttenmeel mee van Wouda in Sneek. De schippers die niet met eigen handel 

zeilden kwamen terug met Makkumer of Bolswarder dakpannen, of met aardewerk uit 

zuidwest Friesland. Deze dakpannen werden meestal naar Almelo gebracht. Of ze namen uit 

Staphorst klomphout mee als vracht of als eigen handel riet uit Schutsloot. Er werd door de 

schippers veel riet gevaren. Er werd wel eens onderscheid gemaakt tussen vrachtschippers 

en schippers die met eigenhandel zeilden. Ook namen de vrachtschippers eigenhandel mee 

als ze het konden betalen. 

 

Ze zeilden over de Regge, het Overijssels kanaal of de Vecht, het Zwarte Water, de 

Arembergergracht via Ronduite, Kalenberg, Ossenzijl en het Tjeukermeer naar Friesland. Ze 

vermeden echter het kanaal liever vanwege de bruggelden en de sluisgelden. Voor een half 

oortje (halve stuiver) jenever of enig geld zette de sluiswachter van Hancate de stuw open 

zodat ze over de Vecht konden varen. Als het mooi weer was zeilden ze van Zwartsluis over de 

Zuiderzee naar de Lemmer. Deze route werd in een kleine week afgelegd. Eenmaal voer Ter 

Steege in drie dagen naar Hoogezand: de eerste dag naar Hasselt en de tweede dag naar Assen. 

Het kon dus nog sneller. De zomp was een snelle zeiler. In Friesland en vooral op de meren 

daar kwam hij tot zijn recht. Op ondiep water waren zompen sneller dan tjalken. Zo gauw er 

echter wat golven kwamen moest de zomp het laten afweten, de zwaardere tjalk zette dan 

beter door. Zo vertelde G.J. ten Berge, de bakker, eens vol trots van een zeiltocht op de IJssel. 

Vanaf Kampen voer hij met een gunstige wind naar Zwolle tegelijk met een stoomboot. De 

zomp van Ten Berge was eerder bij Katerveer. Kups-Gaait vertelde het verhaal dat ze eens 

vlak voor Pinksteren nog in Friesland waren. In de nacht van vrijdag op zaterdag merkte hij 

dat er een harde noordwester was gaan waaien. In één dag zeilden ze toen naar Enter. Het 

liep ook wel eens niet zo goed af. Zo ging Pluumers-Hendrik eens, na een rif gestoken te 

hebben, van Kampen over de Zuiderzee naar de Lemmer, terwijl de andere schepen bleven 

liggen. Door de korte golfslag verloren ze een zwaard en kwamen tenslotte halfvol water aan 

in Blokzijl. 

 



90 

 

's Winters vroor men wel eens in op een plaats wanneer men onderweg was.  Pluumers-

Hendrik lag eens ingevroren in Sneek. Toen is Kups-Gaait op de schaats naar Enter gereden. 

Ook de Ten Berge's hebben dit eens gedaan toen hun zomp ingevroren lag in Ossenzijl. Ze 

hebben hun zomp in de steek gelaten en zijn naar Enter gegaan. Bij terugkomst werd er niets 

vermist. De tocht op de Regge tegen de stroom in was zwaar. Weeln-Jan liet altijd zijn zoon 

Albert (Pluumers-Ab) naar Hancate komen om hem te helpen naar Enter te varen. De 

stroomsnelheden in de brugopeningen waren te groot voor hem om alleen op de schipboom 

daar doorheen te varen. Sopers schreef dat de zomp van Jans ten Berge het grootst mogelijke 

type was dat de Regge nog kon bevaren. Dit slaat op de eigenschap dat één man nog in staat 

was om de zomp tegen de stroom in de Regge op te trekken. Hendrik ter Steege die als 

jongeman vaak de vierentwintig tonner van zijn vader de Regge op heeft getrokken zei hiervan: 

'Ie kunt er wel vul mee lâan, mar 't is wel een armood, dat trekk'n.' 

 

Nog moeilijker werd het als de oevers overstroomd waren. De Regge was dan op sommige 

plaatsen meer dan een kilometer breed. De bedding was dan moeilijk te volgen. Over de 

Kromme Rakken, een bijzonder bochtig stuk ten noorden van Schuilenburg van twee 

kilometer lengte, deden de schippers dan een dag. De schippers damden niet meer. Ze 

wachten liever bij Boomcate (Nijverdal) op een bui regen. ‘Het waren van die boeren kereltjes, 

die met de klompen aan tegen een plank op aan boord kropen, van die poep'n (Duits 

scheldwoord), maar schipperen, dat konden ze.’ Dit zei Kesimaat uit Daarlerveen over de 

Enterse schippers. Inderdaad, dat schipperen, dat omgaan met het schip, het precies brengen 

waar het zijn moest, dat konden ze. Dat hadden ze geleerd op de grillige Regge. Hier zijn ze 

de kunst meester geworden om met zeilen of bij het bomen net buiten de stroomdraad te 

blijven en toch voldoende diepgang te houden om zo snel mogelijk de Regge op te komen. Of 

door met een net niet bezeild rak (recht stuk water) met de vaarboom erbij het toch te halen.  

 

Regge 

 

Dirk van Egmond die altijd bij de brug in Nijverdal heeft gewoond, vertelde: 

 

Zaterdags kwam de schipper Ten Brinke (Weeln-Jan) met een lege zomp de Regge afzetten om 

bij Hancate een borreltje te drinken. 'Sundaangs bie die wieve kõ'j nog gin borrel krieg'n.'  

 

Even voorbij de bocht bij Boomcate blies hij op de hoorn. Niet eerder want Te Kiefte, de 

brugwachter, was doof. Dan draaide hij de kop van de zomp de wal in, het achterschip zwaaide 

rond, en met de kop op de stroom hield hij, vanuit de bollestal met de schipboom de zomp op 

zijn plaats. Als Te Kiefte de brug omhoog had gedraaid, dan liet hij zijn zomp achterste voren, 

met de kop op de stroom, met roer en boom tegenhoudend, door de brug zakken. Hetzelfde 

gebeurde bij de spoorbrug. Als het erop aan kwam wie het snelst de Regge opkwam dan won 

Ten Brinke het wel van Ten Berge 

 

Hier moet toch een enkel woord gezegd worden over Jans ten Berge. Geboren omstreeks het 

jaar 1850, ging hij als jongeman samen met zijn vriend Ter Steege vrijen op het Zeldam, maar 

de vader van het meisje was ertegen. Toen liet hij in de jaren na het jaar 1870 een zomp 



91 

 

bouwen, ongeveer tegelijk met de vierentwintig tonner die Ter Steege cadeau kreeg van zijn 

oom Ter Weele, bij zijn trouwen met het meisje uit Zeldam. Ter Steege is altijd voor zijn oom 

blijven varen. Jans voer eerst met zijn broer Gertjan, die werd geboren in het jaar 1859. Deze 

werd echter op zesentwintig jarige leeftijd bakker. Daarna bleef Jans alleen rondzwerven. Hij 

voer veel met klompen naar Friesland en kwam terug met kabinetten, die hij verkocht voor 

vijfendertig gulden, compleet met blauwe vazen. Ook maakte hij jaarlijks een reis naar 

Amsterdam met klompen. Later lag hij veel met turf in Nijverdal dat hij daar verkocht. Ook 

was hij wel eens platzak en werd er dan door Kobus van Egmond weer bovenop geholpen. De 

vrouw van Ter Steege verbouwde aardappelen voor hem. Hij kreeg veel groente van de vrouw 

van Van Egmond. Jans was een erg propere schipper. Elke morgen stond hij om drie uur op 

om de dauw van zijn zomp te spoelen. Gebeurde dat niet, dan gaf de dauw bij het opdrogen 

kringen. Elke veertien dagen werd zijn scheepje schoongemaakt. Zijn 'bargerieje' was 

brandschoon. Zijn geestigheid was alom bekend. Eens lag hij ingevroren in Dalfsen. 's Avonds 

kwam hij toen het café in en bestelde een borrel. Daarna zakte hij achter de kachel in slaap. 

Toen hij tegen sluitingstijd gewekt werd was zijn reactie: 'Zo geet de tied met proat'n hen.’ 

Eens zat het scheerhoutje of het vleugelhekje van zijn vleugel vast en de knecht van Van 

Egmond, Toens Heerschop, liet zich in de mast ophijsen. Toen hij in de top was aangekomen 

maakte Jans het zeilval vast en zei: 'Ik goa eers effen een biertje bestell'n. Na twintig minuten 

werd Toens uit zijn benarde positie verlost. Jans had ook een jachtgeweer. Op de vraag hoe 

hij wilde en tamme eenden uit elkaar hield, antwoordde hij: 'Alles wat van miej vot vlög, is 

wild… en dee scheet ik.’ In de jaren twintig werd het varen minder. Jans was toen al ruim 

zeventig jaar oud. In de jaren dertig ging hij nog met zijn broer en vrienden elk jaar als 

uitstapje naar Friesland. Na een ongeluk, waarbij Derk ter Weele het leven liet, stopte hij 

ermee. Jans overleed in het jaar 1940. Wat we van zompen weten, weten we voornamelijk van 

zijn schip. Ook de meeste afbeeldingen van zompen zijn van de zijne.  

 

Enter is lang een arm dorp gebleven. De grond was slecht, zodat de boeren druk bezig waren 

met plaggen en mest. Een aantal trok weg naar Hengelo en Nijverdal, dat waren er echter niet 

veel. Naar een fabriek gaan werd als een schande beschouwt: 'Ie woll'n geerne vriej wèèn.' Hoe 

sterk die vrijheidsdrang was kan men hieruit afleiden, dat men na het jaar 1870 zompen liet 

bouwen voor meer dan tweeduizend gulden. Een bedrag waarvoor men ook een behoorlijke 

boerderij kon kopen. Omdat ze het geld niet hadden, gingen ze klompen maken. Enkelen 

gingen met de 'benne' op de rug de handel in. Als men zoekt naar een bepaald geesteskenmerk 

in de Enterse bevolking, achtergelaten door de schipperij, dan is dat zeker dit individualisme. 

Daarnaast is het gevoel van eigenwaarde van de Entersen sterk ontwikkeld en vooral bij de 

nazaten van de schippers, in het algemeen meer dan bij de bevolking in de omgeving. Ook 

bestaat bij hen een sterke neiging 'um oe te betrekk'n': goedmoedige pogingen om je erin te 

laten lopen. Dit vindt men vooral bij de oude schippersgeslachten. Misschien heeft deze 

laatste karaktertrek van de Entersen hen minder geliefd gemaakt bij de overige bevolking. 

 

Er waren veel klompenmakers, ook al leverde dat geen vetpot op. De ongetrouwde 

klompenmakerknechts gingen 's zomers hooi maaien in Friesland en Holland. Ze liepen er 

heen. Ze konden daar meer verdienen dan in Enter. Later gingen ze 's zomers graven voor het 

waterschap. Enter is lang een arm dorp geweest. Na het jaar 1905 was het ook armoe bij de 

vrachtschippers. Ze deden nog wel vrachtjes, bijvoorbeeld gezaagd hout en riet maar 'ie 

verdeen'n zowat niks.’ Geleidelijk hielden ze ermee op. Gebrek werd er echter niet geleden. 

Ieder had een stuk grond waarop men aardappelen en groente verbouwde en een koe om op 

de Veurmors te weiden. Het leven was sober, er was weinig geld. Plaatselijke en rondtrekkende 

winkeliers poften wel, tegen een zekere meerprijs. Er was een sterke gemeenschapszin. 
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'Vroeger was men zo gelukkig in het dorp. Iedereen hielp elkaar. Er was geen behoefte aan 

meer en men vertrouwde elkaar volkomen', aldus Albert ter Steege. Misschien vinden we hier 

de oorzaak, dat de schippers niet aan kapitaalvorming hebben gedaan. Een gesloten dorp – 

en dat was Enter zeker – heeft toch ook wel zijn voordelen. 

 

Enter, een dorp van zompen en schippers. Tot ver in de negentiende eeuw werd er gevaren op 

de smalle, ondiepe binnenwateren. Op de Loo Lee, de Schipbeek, de Regge, de Markgraven, 

de Berkel en de Vecht komt nu geen scheepvaart meer voor. Eeuwenlang zijn ze echter 

belangrijke vaarwegen geweest. Ouderen weten een dubbele bomenrij aan te wijzen, 

waartussen vroeger de vaart naar de Regge liep. Eén van de zompschippers die 'meetrok' met 

Thomas Ainsworth, was Jan ten Brinke, geboren in het jaar 1764, getrouwd met Trientjen 

Vellenar. Deze Jan ten Brinke is ook genoemd in het hoofdstuk over de Franse tijd, waarin 

hij een lot moest trekken als 'marin': zeevarende. Hij had een zoon, Gerrit, geboren in het jaar 

1801, die allicht de weefschool in Enter (bij de rooms-katholieke kerk) bezocht heeft. Want hij 

vestigt zich in Hellendoorn, om daar in de fabriek van Thomas Ainsworth te gaan werken. 

Gerrit huwt er in het jaar 1845 met Johanna Leyerweert, ze vestigen zich in wijk B, nummer 

204. Die wijk werd in het jaar 1836 omgedoopt tot Nijverdal. Als er in het jaar 1836 een zoon 

geboren wordt, noemen ze hem niet, zoals de traditie die voorschrijft, naar opa Jan. Ze zijn 

zo onder de indruk van Ainsworth dat ze diens voornaam kiezen, hoewel Thomas Ainsworth 

al overleden was in het jaar 1841. 

 

De zomp, een scheepstype met een platte bodem kon een vracht tussen de drie en twintig ton 

vervoeren. Ze werd voortgeboomd of vanaf de oever met een spriet voortgeduwd. In latere 

tijden, toen ze van hoge masten werden voorzien zeilde men er ook mee. Af en toe springt het 

primitieve karakter van de scheepvaart op de kleine beekjes duidelijk in het oog. Zo worden 

de schippers uit Enter in het jaar 1777 verzocht om het hek, hangende op de grens van 

Diepenheim en Goor, dwars over de Molenbeek weer te sluiten nadat zij dit gepasseerd zijn. 

De reden: het vee van bezitters uit de beide plaatsen kan anders heen en weer lopen. 

 

Twente had reeds in de vijftiende eeuw een door zompenschippers onderhouden 

vaarverbinding met Zwolle. Door de opkomst van de industrie groeide de behoefte aan 

vervoersmogelijkheden gedurende het hele jaar. Met boerenkarren was daar moeilijk in te 

voorzien, daar de wegen toen uitermate slecht waren. Daarom werd een begin gemaakt met 

het verharden van die wegen. Dat zou de ondergang van de scheepvaart op de kleine rivieren 

inluiden. De vrachtprijzen kelderden, daalden tot een kwart van de oorspronkelijke. Nog 

bleven de zompen varen. De genadeslag werd toegediend toen in het midden van de 

negentiende eeuw het kanaal van Almelo naar Zwolle gereed kwam.  

 

De zompen bleken toen te klein om te kunnen concurreren met de grote schepen die van deze 

nieuwe waterweg gebruik konden maken. Vroeger zeilden er honderden zompen in het oosten 

van Nederland over de rivieren om de mensen te voorzien van de noodzakelijke 

levensbehoeften. Geregeld was het vervoer over landwegen heel moeilijk of onmogelijk. De 

zomp was functioneel afgestemd op de eisen dien men er aan stelde. Als er niet gezeild kon 

worden moest een man de schuit kunnen slepen. Het moest gemakkelijk wendbaar zijn op de 

bochtige rivieren, weinig diepgang hebben, dus voorzien van een platte bodem. De constructie 

moet sterk zijn en de schuit moest toch een behoorlijk laadvermogen hebben. De zompen 

werden allemaal in Enter gebouwd: op een drietal scheepswerven. Een werf bestond uit niet 

meer dan een grasveldje met een 'timmerhuisje'. Volgens het gemeenteverslag van het jaar 

1894 was er toen nog één over, inmiddels is ook dit huisje verdwenen.  
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Enterse pot 

 

Twee ervan werden beheerd door de Schuitemakers, van één is bekend dat de eigenaar de 

Heer van Huis Nijenhuis (Heer van Kedingen) in Diepenheim was. De werven hebben door de 

eeuwen heen duizenden zompen gebouwd. De derde werf was in handen van Ten Berge. Alleen 

al in het jaar 1795 waren er circa tweehonderd zompen in Enter. Men bouwde ongeveer drie 

maanden lang aan een zomp die bijna evenveel kostte als een huis. 

 

De zomp vervoerde, zoals al eerder vermeld, meestal vrachten naar Friesland en Groningen. 

Soms ging de schipper ook de hele Zuiderzee over naar Amsterdam. Jans ten Berge, de laatste 

zompschipper, vervoerde bijvoorbeeld met zijn schuit meestal klompen, vierduizend paar per 

reis, ook wel eiken balken voor scheepshout en molenassen. Op de terugweg nam de schipper 

houten kasten of Friese staartklokken meer. De Friese kasten, ook wel kabinetten genoemd, 

werden tot het einde van de negentiende eeuw door Overijsselse boeren gekocht voor hun 

dochters die gingen trouwen. Verder gingen er kaas, meel en haver mee naar het Reggegebied. 

Uit Goor werd wel eens houtskool meegenomen. Andere schippers vervoerden dakpannen uit 

Friesland. Weer anderen brachten jutezakken naar Groningen en brachten suikerbieten mee 

terug. Uit Vroomshoop nam men turf en rogge mee. In het voorjaar werden er gerookte en 

gezouten hammen verkocht in Leeuwarden. 

 

Merkwaardig is het dat bekende schippersplaatsen Dalfsen en Enter niet benoemd worden, 

althans volgens de 'Aanteickeninge'. Daarentegen worden zij wel genoemd in twee andere 

documenten uit de periode 1673 tot 1674, een 'Reeckeninge' en een 'Annotatie', waarin 

vermeld staan welke schippers bij de aftocht van de Munsterse troepen ammunitie 

(schietvoorraad) vanuit Zwolle naar Almelo, Goor en de Oostendorper molen bij Haaksbergen 

hebben gebracht. Uit de 'Annotatie' blijkt dat Enter tenminste vierentwintig schippers had. In 

de overnachtingregisters zijn de namen van achttien Enterse schippers gevonden. Wat opvalt 

in de 'Aanteickeninge' is, dat de schippers gewoonlijk in kleine konvooien zeilden, met drie of 

vier tegelijk. Op 12 mei 1674 kwamen zes schippers uit Enter tegelijk in Zwolle aan. 

 

In het jaar 1795 woonden er in Enter zeventien kooplieden, waarvan er vijf uit een 

schippersgeslacht stamden. Vier van hen komen niet voor op de tollijst, de naam Jan 

Volberink wel. Aan het einde van de negentiende eeuw waren er in Enter nog zestien 

schippers, waarvan er vijf zelf koopman waren in eikenhout, klompen en houtskool. In het 

jaar 1809 werden klompen – gemaakt in de omgeving van Almelo – verkocht in Friesland. We 

mogen hieruit wel concluderen dat er in Enter altijd wel een paar schippers zijn geweest, die 

de overstap naar koopman hadden gewaagd of beide beroepen combineerden. Alle andere 

Enterse schippers waren vrachtschipper. Ze zeilden in opdracht: de vrachtvaarders van 

Twente. 

 



94 

 

Op de Loolee en haar zijtakken hebben eenmansschuiten gevaren, waarschijnlijk door een 

groot aantal schippers, die woonden in Vriezenveen, Geesteren en Almelo. Daarnaast weten 

we dat er tweemansschuiten werden gebruikt door de schippers. De zompen leken erg op 

elkaar, de Berkelse waren iets groter. De zompen op de Regge hadden wel een vooronder, 

daarin werd niet geslapen. Het was meer een gelegenheid om te schuilen. De schippers 

konden er binnenkomen door een deurtje in de achterkant. De Regge had een 'lienepad'. Ook 

waren er veel minder bruggen en vonders dan op de Berkel, er kon dus meer worden gezeild. 

De zompen zijn veel kleiner dan de tjalken, twaalf meter tegenover ruim twintig meter. Onder 

dubbele zompen verstond men opgeboeide zompen met luiken, groter dan vierentwintig ton. 

Uit de Gemeenteverslagen van Dalfsen over de jaren 1851-1868 kunnen we afleiden, dat de 

gemiddelde grootte van de gedekte zompen achtentwintig ton was. Ze zijn vermoedelijk 

gebouwd door pramenbouwers uit Zwartsluis. De dubbele zompen hadden meestal bij de 

voorsteven boven de berghouten 'kluuzeborden' met 'berestanders'. Nog groter waren de 

beurtschepen of wel carveelschepen van het Zwolse veer die eind negentiende eeuw ook 

zompen werden genoemd. Het waren geen zompen vanwege hun buitengewoon zware bouw.  

 

Boterzompen werden in de negentiende eeuw gebruikt om boter van de IJssel en West-

Overijssel naar Holland te varen. Het eerst hoorden wij dit van H.D. Korteling te Deventer. 

Daar was eind twintigste eeuw een boterhandelaar, Van Egmond. Deze zeilde met alle waar 

via de Ketel (tegenwoordig is er nog de Ketelbrug over de dijk naar Emmeloord) naar 

Amsterdam. Toen... eenmaal werd hij bij vliegend stormweer over de dijk geslagen, zodat zijn 

zomp in het weiland stond. Als zo'n zomp regelrecht de Zuiderzee overstak, dan werden daar 

zware eisen aan gesteld. Wat voor type zompen het waren, heb ik niet kunnen achterhalen. 

 

Een verhaal over een boterzomp! 

 

Een boterzomp voer af van de Ketel. Er was behalve de knecht nog een passagier aan boord. 

Onderweg werden ze overvallen door slecht weer. Er werd zeil geminderd, het weer liet zich zo 

slecht aanzien, dat ze het ergste moesten vrezen. Als het dan toch moest gebeuren, kon men 

net zo goed het wachten op de dood bekorten met een spelletje kaart in het vooronder. De 

schipper bleef aan het roer. Bij het kaarten werden de kastjes in de zijden gebruikt als tafel, zo 

scheef lag de zomp. Ondertussen at men ook een boterham. Het is allemaal goed afgelopen, 

anders had dit verhaal niet naverteld kunnen worden. 

 

In de achttiende eeuw is een aantal Enterse schippers in processen verwikkeld geraakt of 

heeft rekesten ingediend. Vier van deze kwesties zullen hier kort worden weergegeven. 

Merkwaardig genoeg betrof het in alle gevallen schippers met de achternaam De Wilde. Op 18 

september 1726 werd voor het stadsgericht van Enschede tegen Gerrit de Wilde een proces 

aangespannen door de koopman Hinderik Nijhof. Deze had met schipper De Wilde 

afgesproken dat hij voor hem drie kisten waarvan twee gevuld met eieren zou afleveren in 

Zwolle op Pinkstermaandag. Nijhof zou ze dan verder verschepen naar Amsterdam waar hij 

de eieren wilde verkopen. Toen Nijhof op Pinkstermaandag in Zwolle wachtte kwam De Wilde 

niet opdagen. Pas zaterdag daaraanvolgend kwamen de kisten in Zwolle aan. Toen Nijhof de 

eieren in Amsterdam aan de man wilde brengen bleek het merendeel bedorven te zijn. In dit 

proces wilde Nijhof een schadevergoeding vorderen op schipper De Wilde. Dit proces levert 

enkele interessante gegevens over de schipperspraktijk in die dagen. Het blijkt dat ook de 

Koerdam bij de monding van de Hagmolenbeek een overslagplaats was. De Wilde gaf hieraan 

de voorkeur boven De Keurst, omdat zich er een kraan bevond en een 'behuijsinge'. Een ander 

interessant gegeven is dat: 
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Dit Ed. Gerichte en specialijk de assessoren als alhier woonachtig seer wel bekent is, dat de 

schuijtevoerders, waaronder mede de gearresteerde De Wilde, woonachtig te Enter hier ter 

stede dagelijx om vrachten sijn loopende, ende die selve bij deze en gene sijn besolliciterende, 

om daar vragtloon aan te verdienen. 

 

De Enterse schippers liepen alle Twentse steden af op zoek naar vrachten voor hun zompen. 

De Wilde wandelde met een stevige koeze (wandelstok uit een stuk eikenhout of rozenhout) 

in de hand naar Enschede, waar hij Hendrik Nijhof, een oude zakenrelatie bezocht. De deal 

over de eieren werd gesloten en Nijhof zou zorgen dat de eieren per kar naar Enter vervoerd 

werden. De Wilde kreeg nog een paar vrachten en vertrok na de middag tevreden naar Enter. 

Aan de Regge in de schippersherberg van Jan Koerdam dronk hij nog een kan bier. Er werd 

gesproken over het extreem warme weer voor de tijd van het jaar en dat de zompen niet meer 

bij de laad- en losplaats bij Koerdam komen vanwege de lage waterstand. De zompen kwamen 

niet verder dan het herenhuis Het Katteler. Dat is knap lastig want daar is geen kraan zoals 

bij Koerdam om daarmee de goederen in te laden. Ook is er geen opslagplaats voor de 

goederen. De andere dag liet Nijhof de kisten naar Enter brengen en vertrok zelf naar Zwolle. 

De voerlui reden met de kisten naar de gebruikelijke laad- en losplaats bij Koerdam en zetten 

de kisten daar in de schuur. Als ze weg willen rijden waarschuwt Jan Koerdam hen dat ze de 

kisten beter naar de tijdelijke opslagplaats bij het herenhuis kunnen brengen. De voerlui 

zeggen dat ze daar geen opdracht voor hebben en vertrekken. De Wilde wachtte bij Binnen-

Marie (Binnengaaits) tegenover het herenhuis, intussen op de goederen die niet komen. 

Pinkstermaandag ging hij eens poolshoogte nemen bij Koerdam en ontdekte daar de drie 

kisten. Op eigen initiatief laat hij ze dinsdag naar de laadplaats bij het herenhuis vervoeren 

en op woensdag vertrekt hij naar Zwolle. Koopman Nijhof probeerde op allerlei manieren De 

Wilde aansprakelijk te stellen voor de schade. De advocaat van De Wilde, de procureur 

Hoedemaker, heeft met deze zaak weinig moeite. De Wilde heeft de goederen nooit in Enter in 

ontvangst genomen, aldus de advocaat. Een getuigenis van Jan Koerdam bevestigt dat. Dat 

De Wilde de kisten op eigen initiatief naar Het Katteler heeft laten brengen is slechts gebeurd 

om schade voor koopman Nijhof te voorkomen. Het lijkt de advocaat aannemelijker dat de 

periode van zes tot acht weken die Nijhof nodig heeft om zijn partij eieren te verzamelen geleid 

heeft tot het bederf bij die hitte. De rechtbank deelde de visie van de advocaat van De Wilde 

en achtte Nijhof zelf schuldig aan het bederf van de eieren. 

 

Op 19 november 1734 diende Gerrit Hendrik de Wilde een rekest in bij Ridderschap en 

Steden, waarin hij een beroep deed op dit college in zijn conflict met de commies Van Beest 

op de Schuilenburg, die op 15 februari van dat jaar 'met geweld aan sijn knegt heeft ontnomen 

een schuite daarin agt eiken palen en de gemelte palen ook heeft verkogt alles op sijn eigen 

autoriteit en sonder gerichte uti sub A: et B’. En dat terwijl de stammen vergezeld waren van 

een geldig paspoort. Dit laatste heeft betrekking op de belastingen die in Overijssel werden 

geheven door de Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier. Deze betroffen een 

belasting op de uitvoer naar het Munsterland en de zogenaamde binnenlandse paspoorten. 

Elke vracht moest vergezeld zijn van een paspoort. Dat was een brief die de vracht en haar 

waarde beschreef, ondertekend door de commies uit het gebied van herkomst. Dat paspoort 

kostte een schelling of zes stuivers en twaalf stuivers schrijfgeld. Op elke plaats waar de vracht 

passeerde en waar een commies zetelde, diende men het paspoort te tonen en de commies 

twee stuivers te betalen. Deze bedragen waren niet bestemd voor de admiraliteit, maar voor 

de commies zelf. Om de handel op het buitenland efficiënt te kunnen controleren diende men 

dus de gehele handel te controleren. Zo werd de wijze van belastingheffing een systeem in 

zichzelf, meer voor het voordeel van de commies dan voor de Admiraliteit. Van paspoorten 
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waren vrijgesteld de goederen die met de gereglementeerde veren vervoerd werden, zoals het 

Zwolse veer op Amsterdam. In Overijssel zetelde in de volgende plaatsen een commies: Almelo, 

Blokzijl, de Braam, Delden, Deventer (3x), Enschede, Genemuiden (later Steenwijk), Goor, 

Hardenberg, Hasselt, Kampen, Oldenzaal, Ootmarsum, Schuilenburg, Zwartsluis, Zwolle (4x), 

plus vier roulerende. Voor elke vracht, hoe klein ook, moest steeds hetzelfde bedrag worden 

betaald. Dit bedrag betrof minstens het dagloon van een wever. Is het een wonder dat de 

bevolking trachtte onder deze belasting uit te komen door hun kleine vrachten langs de 

commiezen (rijks- of gemeenteambtenaar van bepaalde rang) te smokkelen. 

 

In de Memorie van Solutien van het jaar 1733 klaagden de commiezen over de slijkerij (het 

slijk der aarde, fig. geld). Zo waren onder de eieren – die waren vrijgesteld – hammen, worsten 

en linnen aangetroffen. Ook werden kleine vrachten langs sluipwegen vervoerd. Aan de andere 

kant waren de commiezen vrij fel in het bestrijden van deze slijkerij. Te meer omdat de 

opbrengsten van de in beslag genomen goederen in hun zakken vloeiden. 

 

Op 23 mei 1745 diende voor het Gericht van het Ambt Enschede het proces van Jannes Perig 

tegen schipper Derk de Wilde. Die had in mei 1741 aangenomen voor Jannes en Hendrik 

Perig een 'quantiteit boekweite', afkomstig van Frederik ter Weme uit Eibergen, naar Zwolle 

te vervoeren. Toen de boekweit bij het erve Exoo werd afgeleverd, kwam Hendrik Perig met 

Derk de Wilde overeen dat deze de hoeveelheid boekweit snel naar Zwolle zou vervoeren, 

omdat op het door Ter Weme genomen paspoort nog slechts drie dagen restten. Schipper de 

Wilde liet de boekweit geruime tijd in de 'schoppe' liggen. Wel had hij nog geprobeerd deze 

vracht met een andere schipper naar Zwolle mee te geven. Op 24 augustus 1741 gebeurde 

het onvermijdelijke, commies W. van Beest van de Schuilenburg nam de boekweit in beslag. 

Om deze vracht vrij te krijgen heeft Jannes Perig toen vijfendertig gulden moeten betalen. Ook 

ontbraken er nog acht zakken met daarin dertig schepel boekweit. Derk de Wilde bleef echter 

weigeren de schade te vergoeden. Op 21 oktober 1742 was er een bijeenkomst op het Zeldam 

in tegenwoordigheid van de Zwollenaar Herman Stenvers, waarbij Derk de Wilde zijn schuld 

toegaf. Hij betaalde echter niet, zodat Jannes Perig hem voor het gerecht sleepte. 

 

Op 25 juli 1793 en 16 juli 1794 speelde voor het Gericht van Kedingen een vordering van 

schipper Jannes de Wilde op Harmen Nijhuis. Deze was echtgenoot van de weduwe van 

koopman Jan Geelen. Jannes de Wilde had voor Geelen veel vrachten van en naar Hasselt 

vervoerd, daarvoor geen betaling ontvangen. Om toch aan zijn geld te komen, had hij op 20 

juli 1793 een vracht van Harmen Nijhuis in beslag laten nemen door de scholtus 

(burgemeester) van Rijssen. Dit betrof twee vaten en twee kisten uit de zomp van Hendrik ter 

Steege Jan Harmenszoon, die met de zomp in de Regge bij het erve Exoo lag. Erg interessant 

is de lijst van vrachten, die Jannes de Wilde in de jaren 1789-1791 voor Jan Geelen heeft 

vervoerd. Jan Geelen was kennelijk een koopman gespecialiseerd in eieren en kippen waarbij 

hij andere waren als koffie en rijst niet schuwde. Jannes de Wilde was kennelijk zijn vaste 

schipper die ook gedeeltelijk als zijn zaakwaarnemer optrad. Hun relatie was blijkbaar zo goed 

dat De Wilde het aandurfde om schulden van jaren te laten staan, dit wreekte zich toen Jan 

Geelen overleed. 

 

Ick Jannes De Wilde gebragt voor Jan Geelen 

1789 

 

In deze meerd (maart) gebragt 80 Caasen 

is 12 pond zwaars Vragt                                                     / 6 - ,, - ,, 



97 

 

en hyer op verschooten                                                      /  1 - 2 -  ,,  

en 3 en een half hoondert Couwen                        Vragt    /  ,, - 8 -  ,, 

nog metgebragt 2 Eijer Couwen                             Vragt   /  ,, - 8 -  ,, 

nog metgebragt 9 Eijer Couwen                            Vragt   /   1 - 16 - ,, 

en 1 Cysten 2 pond zwaars                                  Vragt   /   1 - ,, -   ,, 

en van Vorschotten       /   ,, - 18 - ,, 

          - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

is te saamen                                                                    /  12 - 13 - ,, 

 

Couwe is Enters voor kooi, dat wil zeggen een gesloten wilgenmand. 

 

Aan boord van de zomp had men een roggebrood en een stuk spek. Ook werden wat bruine 

bonen en een zakje boekweitmeel voor pannenkoeken meegenomen. Onderweg werd brood 

(boterhammen werden bruggen genoemd) gekocht. In de punt van het vooronder stond een 

vuurpot. Dit was een soort gietijzeren kookpot waarin men met wat hout of turf een aardig 

vuur kon maken en daarop koken. Daarboven was een soort houten schoorsteenmantel die 

de rook afving en naar de vierkante houten schoorsteen op het dek leidde. Lucht kreeg men 

in het vooronder door het luik open te laten. Ook was er in de achterwand een deurtje. In de 

zomp van Jans ten Berge kon het middenstuk uit deze achterwand met een paar warteltjes 

worden losgemaakt. Men kon deze schoorsteen afdekken met een luikje. Als men ging slapen 

dan werd er voor lucht gezorgd door het luikje iets open te laten staan door er een klomp 

onder te zetten. Eens is hierbij een ernstig ongeluk gebeurd. Op een zondagmorgen bleef het 

erg lang stil in het vooronder van de zomp van Ter Weele. Zij lagen met een paar andere 

schippers uit Enter in Leeuwarden. Zij hadden mogelijk vanwege de koude de schoorsteen 

afgedekt en het luik dichtgelaten. Toen men in het vooronder ging kijken bleek de één door 

verstikking bewusteloos te zijn en de ander overleden, de overledene was negentien jaar oud. 

 

Bij de vuurpot hoorde een vuurketting of vuurzaag, waarmee de potten op de goede hoogte 

boven het vuur gehangen werden. Behalve een etenspot en de waterketel was er ook een soort 

rooster waarop de koekenpan gezet kon worden. Verder was er een kommaliewant (kommalie 

is eetgerei aan boord) zoals: de koffiepot, tinnen borden en lepels, ijzeren vorken en messen. 

Deze waren achter een leertje gestoken. Tegen de achterkant was de slaapbank met de 

'bargerieje'. Dit was de bundel van strozak en dekens. Er omheen zat een blauwgeruite 

katoenen doek. Het geheel hing aan een paar haken in de achterwand. De slaapbank kon met 

een paar losse planken breder worden gemaakt, zodat er wel twee tot drie mensen kon slapen. 

Andere schippers hadden een kooi. Het achterste gedeelte van de slaapbank was vast, het 

voorste gedeelte was normaal opgeklapt. Daarachter lag dan het beddengoed. Men zat op een 

losse zitbank met de rug tegen de kooi. Ging men slapen, dan werd de rugleuning naar voren 

geklapt en het beddengoed uitgespreid. In sommige zompen had men een hooikist. Dit was 

een lange kist die dwarsscheeps was opgesteld tussen ruim en bollestal. Bij het turfschuitje 

van Vriezenveen en de Berkelzomp was een schipkist, daarin sliep de knecht. Aan de voorkant 

zat een schuifje voor de ventilatie. Men kende geen oliekleding. De schippers droegen 's 

winters een klapbroek, een vest met twee rijen knoopjes en een zwart fluwelen jasje. 's Zomers 

droeg men een boezeroen en een rood of blauw baaien gestreepte onderbroek, en steeds met 

de pet op en de klompen aan. Als men nat was geworden van de regen dan droogde dat wel 

of men kroop met de natte kleren in bed, dat broeide wel. 

 

Wanneer de zomp volgeladen was kon men vertrekken. Het water zat dan ongeveer een halve 

meter beneden de rand van het boeisel. De lading werd afgedekt met dekkleden: één voor de 
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mast en één achter de mast. Ze werden op hun plaats gehouden door ze vast te binden aan 

ringen aan de buitenkant van het boeisel. Als de schipper granen of ander droog goed laadde, 

dan werden eerst de kleden in het schip gelegd, daarin werd de lading gestort en de einden 

van de kleden werden weer bij elkaar genomen. Het regenwater liep dan zonder de lading te 

raken langs de kleden onder de buikdenning. Men voer normaal gesproken met zijn tweeën: 

de schipper en een ongetrouwde knecht, vaak een jongen. Albert ter Steege kwam al op 

negenjarige leeftijd op de zomp van zijn vader. Later toen de verdiensten geringer werden, voer 

men alleen. Men voer af bij boer Exoo, waar de vrouw van Stegeman de brug bediende. 

Stegeman was ook visser, eenmaal per week voer hij met zijn punter vol paling naar Kampen 

en Zwolle. De schippers kwamen niet zoveel meer in Zwolle en begonnen te vissen op de Regge. 

De schippers visten met een blinkert of het 'leppelken', dat achter de varende zomp in het 

water hing, of met koggelbonen. Deze leken veel op kapucijners. In het water begonnen ze te 

bruisen en de vis werd verdoofd. Ze konden de dikste zo uit het water pakken. Er was voor 

de vervuiling van de Regge in de rivier veel vis te vinden. Legio zijn de verhalen over het gemak, 

waarmee men deze kon vangen. Esendam vertelde dat ze tenslotte de vis niet meer lusten. 

 

In de zomer werden de schepen voor een week of drie op de wal getrokken. Men gebruikte 

hiervoor geen scheepshelling. Nee, dit was de aanleiding tot een feest. De schipper nodigde 

familie en buren uit en om een uur of twee kwamen deze op de Veurmors. Er werd een borrel 

geschonken. Na een uur gezelligheid werden de touwen aan de zomp bevestigd en onder luide 

aanmoedigingen werd deze door zo'n dertig man op de wal getrokken. Dit op de wal trekken 

gebeurde meestal langsscheeps waarbij onder het voorschip rollen werden gelegd. Het 

gebeurde ook wel dwarsscheeps over schuin van de oever in het water gelegde palen. Eenmaal 

op de wal werd de zomp op de kop gelegd, afgekrabd, gebreeuwd en geteerd. Bij het teren 

werd de bruine Zweedse teer er niet opgeverfd, maar met een zachte kwast erin gewreven. 

Dan glom het schip als moeders meubels. Een zomp werd van binnen en buiten geteerd en 

alle onderdelen aan alle kanten. Dit kostte een vol vat van honderd liter. Zeilen en masten 

werden betrokken uit Zwolle, Zwartsluis of Hasselt. Omstreeks het jaar 1900 zetten Hendrik 

Lups de Wilde en zijn zoon Luuks Lups nog nieuwe planken in de zompen. Later ging men op 

de helling bij Kesimaat of Tellegenhof in Daarlerveen. Jans deed het teren jarenlang alleen, 

door met een touw uit de mast de zomp erg scheef te trekken, zo kon hij ook het vlak teren. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog was er van al die zompen niet veel meer over dan een klein aantal 

restanten. Het schip van Jans ten Berge werd ondergebracht in het openluchtmuseum te 

Arnhem waar tijdens de oorlog een granaat het schip versplinterde. Van deze 'Recht door Zee' 

zijn de restanten tegenwoordig opgeslagen in het museum in Enter. Sinds 26 april 1986 ligt 

in Rijssen een replica van de Enterse zomp, de 'Regt door Zee.’ Het schip ligt in de haven bij 

de pelmolen, aan de Regge. Toen de replica van de Regt door Zee in het jaar 1986 te water 

was gelaten, werd erop aangedrongen om ergens in de Regge een overtoom te realiseren. 

Hoewel er iedere keer weer een andere reden was om niet aan een overtoom te beginnen, bood 

de nieuw te bouwen stuw in de Regge een mogelijkheid die niet weer in de ijskast ging. 

 

De overtoom werd met verschillende namen aangeduid, men sprak ook van een overhaal, een 

overdracht en een windas. Een overtoom heeft twee hellende vlakken, aangelegd op een dam, 

dijk of kade, die twee wateren van verschillend peil scheidt. Waarover met behulp van een 

windas met een touw of ketting, vaartuigen van het ene in het andere water worden getrokken. 

Vroeger kwamen overtomen veel voor, later werden zij bijna allemaal vervangen door 

schutssluizen. 
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De Stichting Enterse Zomp, met bestuursleden uit Nijverdal, Rijssen en Enter besloten geld 

in te zamelen om een nieuwe zomp te bouwen. G.J. Schutten (auteur van 'Varen waar geen 

water is’ en ‘Verdwenen Schepen’) zorgde voor de bouwtekeningen, de firma Wildeboer uit 

Giethoorn (bouwer van honderden Giethoornse punters) bouwde de zomp. Een groep 

vrijwilligers heeft er sindsdien voor gezorgd dat de zomp dagelijks de Regge kan bevaren. 

Jammer genoeg was het actieradius beperkt, vanaf het erve Exoo – daar waar de weg tussen 

Enter en Wierden de Regge snijdt – tot Zuna, waar een stuw de Regge afsluit, kan de zomp 

varen. Een afstand van ongeveer zeven kilometer. Er zitten vier vaste bruggen in het traject. 

Met de gestreken mast kan de zomp er onderdoor. De stuw voor het erve Exoo – in niet al te 

beste staat verkerend – was aan vervanging toe. Met de 'Stichting Enterse Zomp' werd bekeken 

of er een mogelijkheid zou kunnen zijn bij vervanging deze stuw te passeren met de zomp, om 

richting Enter te varen. In het jaar 2003 was het alleen nog maar bij onderzoek gebleven. In 

het jaar 1987 maakten tekenaars van Waterschap Regge en Dinkel een concept van een 

schutssluis, gevormd door twee stuwkleppen en een omloopriool. Toen de nieuwbouw van de 

stuw van de urgentielijst werd afgevoerd verdween daarmee ook het sluizenplan. 
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De Schuitemakers 
 

 

 

De oudste berichten over scheepsbouw in Enter betreffen bijlbrieven uit de jaren 1751, 1754 

en 1755 uit het Rechterlijk Archief van het Richtambt Kedingen. Schippers uit Zwolle kochten 

van Gerhardus Schuitemaker uit Enter zompen, en konden op dat moment nog niet betalen. 

Er was sprake van een 'een nieuwe Schuite met schipkiste, twee swaarden, zeil en touwen' 

en dat voor een 'somma van hondert en dertig carolis guldens.’ Uit dezelfde tijd stammen de 

eerste berichten over schippers van Enter uit het markeboek, namelijk de acties van Anthoni 

Borgerinck rondom Binnengaaits in het jaar 1751. In 1759 heeft Gerhardus Schuitemaker 

een 'timmerwerf en een huisien gezet op de gemene grond’ zonder voorkennis van de 

markerichter. 

 

In het jaar 1777 heeft Jan ten Berge een werf aangelegd ten nadele van Gerrit Branders en 

Jan Olthof. De werf moest worden afgebroken en op een andere plaats herbouwd. 

Vermoedelijk is de scheepsbouw in Enter veel ouder. In het materiaal dat Berkenvelder heeft 

verzameld voor een monografie over de scheepsbouw in Zwolle in de zestiende en zeventiende 

eeuw, komt een familie Schuitemaker voor, die in de zestiende eeuw potten bouwde voor 

meestal Zwolse en Meppelse schippers. Zij leverden echter nooit aan schippers uit Twente. 

Daarom moeten we veronderstellen dat al in de zestiende eeuw in Twente schuiten werden 

gebouwd, vermoedelijk in Enter. 

 

Ruim een eeuw later – in het jaar 1694 – woonden er in Enter een Timmer Tonnis, getuige het 

zoutregister van dat jaar. Enige jaren later werd Timmer Tonnis in het kerkelijk archief 

aangetekend als Schuijtemaker. Dominee Marcelli, de eerste predikant van Enter, schreef alle 

geboorten, huwelijken, geldtransacties en kerkeraadsnotulen in de perkamenten folianten. 

Hij legt in het jaar 1712 vast dat Jan Teunissen de achternaam Schuytemaker heeft. In de 

volkstelling van het jaar 1748 komen drie gezinshoofden Schuitemaker voor, Gerrit, Gradus 

en Gerhardus. In het jaar 1795 kwamen er in Enter negen timmerlieden voor, waarvan drie 

Schuitemakers: Lucas, Jan Berend en Gradus en een Jan ten Barge. Ook woonden er toen 

twee smeden, waaronder Hendrikus Drosten. 

 

In het jaar 1689, zo blijkt uit een koopakte van een woonhuis was er al sprake van 'wilen Mr. 

Tonnis Gerritsen Timmerman':  

 

De dato den 15 novemb. 1689 vast en bundig verkocht hebben, aen wilen Mr. Tonnis Gerritsen 

Timmerman haer huys en hoff staende en gelegen binnen Enter, aldernaast de schoolmr 

(Prakken). Met die eene syde, en de ander syde naast Jan de Wilde, die de wederhelffte daer 

van toekompt, en albereyts affgepaalt is synde beregtigt met een halve Enter uytdrift, en sulcx 

voor eene somma van 280 Car.Gl. 

 

Uit de rest van de akte blijkt dat het huis nu op naam komt van zijn zoon Jan Tonnissen 

Timmerman. Deze Jan Tonnissen kreeg van de marke Enter al in het jaar 1682 de opdracht 

hekken te maken bij de molen. Timmertönnis was de stamvader van de vele Schuitemakers, 

die ooit twee werven hadden. De Schuitemakers nu breidden zich sterk uit. Alles wat 

tegenwoordig in Enter Schuitemaker heet stamt af van deze ene voorvader Tonnis Gerritsen. 

En nog steeds woont een Timmer op de aloude plek: Timmerjehan. Hij woont nog 'aldernaast 

de schoolmeester met die eene syde.’ Het huis van het schoolhoofd Prakken werd later 
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verkocht aan garagehouder Ten Dam, terwijl aan de andere zijde jarenlang een De Wilde 

woonde. In mijn jeugd woonde juffrouw Prakken er en ernaast was de bibliotheek. 

 

Vanaf de middeleeuwen zeilden de zompen op de Regge. Met velen, soms waren er alleen al 

in Enter meer dan honderd zompen in gebruik. Het bouwen van een zomp, zeker toen men 

nog niet over modern gereedschap beschikte, is geen kleinigheid. Het vereiste groot 

vakmanschap. Het monopolie daarvan was in Enterse handen. Zompen werden, of het nu 

voor eigenaren aan de Vecht, de Berkel, de Schipbeek of de Regge was, altijd in Enter 

gebouwd.  In de Gemeenteverslagen van het jaar 1866 wordt vermeld: 

 

Alleen worden hier van tijd tot tijd zoogenaamde zompschuiten gebouwd die een inhoud hebben 

van 12, 14 en 16 tonnen, in het jaar 1866 is slechts een gebouwd die een grootte had van 18 

tonnen. 

 

In het jaar 1881:  Van tijd tot tijd worden hier zoogenaamde zompen gebouwd, die een inhoud 

hebben van 14 tot 18 tonnen. 

 

In het jaar 1894: Een scheepstimmerwerf te Enter is alleen tot reparatie der aldaar behorende 

zompen. Nieuwe schepen worden hier niet meer gebouwd. 

 

Regge, Zuna 

 

Uit een interview uit de jaren dertig van de twintigste eeuw weten we dat er drie 

scheepswerven zijn geweest, de Schutemakerswaarf, de Koolewaarf ofwel de werf van Ten 

Berge en de Meisterwaarf. De Meisterwaarf was van een Schuitemaker, die in de eerste helft 

van de twintigste eeuw in trouwde bij de Grevinks, die in de achttiende eeuw de 

schoolmeesters van Enter hebben geleverd en die woonden in het 'Meistershoes'. Koolndieks 

(Ten Berge) vertelde dat zijn grootvader zompen had gebouwd. Toen de zompenbouw afliep 

ging hij kanten (kanthouwen, hout zo houwen (slaan) dat er effen kanten ontstaan) in 

Duitsland. Meer was er in de familie niet van bekend. Een nazaat van de Schuitenmakers 

deelde mee, dat zijn grootvader geregeld langs de nieuwbouw (van huizen) liep, om te zien hoe 

men deze bouwde. Hij moest immers omzien naar een andere broodwinning. 
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Deze werven hebben aan de Lee gelegen. De loop van de Lee is in de weilanden nog te volgen. 

Aan de Oude Pastoriestraat stonden twee huisjes tegen elkaar. Hier hebben twee 

scheepsmakers gewoond. De grootvader van Koolndieks woonde in het meest noordelijke 

huisje.  

 

Bij de Oostendorper watermolen 

 

Jan ten Brinke herinnerde zich één werf: de Meisterwaarf van Schuitemaker. De andere waren 

in zijn jeugd – omstreeks het jaar 1900 – allang verdwenen. 
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Oostendorper watermolen 

 

De Oostendorper Watermolen, ook wel de Grevenmölle genoemd, is de enige dubbele 

watermolen in Nederland. De korenmolen telt twee schoepraden. Links de korenmolen en 

rechts de oliemolen.  De Oostendorpermolen aan de Buurserbeek ligt in het bos Het Lankheet 

ten zuiden van Haaksbergen in de voormalige marke Langelo.  

 

De gewone Reggezomp was omstreeks het jaar 1800 negen meter negentig à tien meter tachtig 

meter lang en twee meter tien meter breed. De grootste soort kan vijf à zes ton laden, men 

ging normaal gesproken niet verder dan dertig schippond, is vierenhalve ton. In een aantal 

beschouwingen uit die tijd wordt uitgegaan van dertig schippond. In het jaar 1846 tekende 

Staring aan, dat de zompen in Enter vijftig schippond konden laden. Dat wil dus zeggen dat 

inmiddels de Enterse schippers grotere zompen waren gaan gebruiken. De zompen van de 

Almelose schippers waren groter dan die van de Enterse schippers. De reden is misschien dat 

de Almelose schippers buiten het vaarseizoen toch niet konden varen vanwege het droogliggen 

van de Almelose Aa. Ze bleven dan volgens Wildeman in dieper water. Dit doet vermoeden dat 

de Almelose schippers daarom wat minder handige, maar wel grotere schepen gebruikten.  

 

Iets soortgelijks treffen we aan omstreeks het jaar 1850. De Enterse schippers gebruiken in 

het jaar 1846 zompen van vier lasten haver à acht schippond, dus vijftig schippond. In het 

jaar 1851 gebruiken de Almelose schippers zompen van twaalf ton. In dat jaar gebruikten de 

Enterse schippers nog steeds zompen van acht ton. De tendens dat de Almelose schippers 

grotere zompen gebruikten, is dus blijven bestaan. Diepenheim zelf had één schipper: J.A. 

Heijsink: 'Doch bij wintertijde kan men ongeveer in een Schuyte of Sompe een Last laden', 

dus twee ton. Hieruit blijkt dat er in die tijd tenminste twee soorten zompen waren. De 

grootste was dertig à vijftig schippond, deze werden op de Regge gebruikt. Dit varieerde echter 

nogal, de zompen van de Enterse schippers waren dertig schippond, die van Almelo vijftig, die 

van Dalfsen tweeënhalve last of vijf ton, die van Ommen vijf last of tien ton. Op de IJssel 

werden zompen van twee à vijf last bij laag water als lichter gebruikt. Een lichter is een schuit 

waarin de lading uit grotere schepen wordt overgeladen. Daarnaast was er een kleinere soort 

van twee ton (1 last), deze werd gebruikt in Vriezenveen en door de schipper in Diepenheim. 

Geconcludeerd kan worden dat er dan kennelijk éénmansschuiten en tweemansschuiten zijn 

geweest.  

 

G.K. van Hogendorp schreef in het jaar 1820: 

 

De scheepjes laden slechts eenige weinige lasten en hebben geen slaapplaats, zoodat de 

schippers van herberg tot herberg varen om een nachtleger te vinden. 
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De zompen hadden dus geen vooronder zoals later de Berkelzompen. De zompen op de Berkel 

en Regge werden allen in Enter gebouwd, zodat het voor de hand ligt om aan te nemen, dat 

de oude Reggezomp identiek was met de oude Berkelzomp.  

 

Regge, Kalkovenweg, Haaksbergen 

 

Men kan nu de oude Reggezomp reconstrueren door in de gegeven tekening van de 

Berkelzomp het vooronder weg te laten, het boeisel voor min of meer recht door te trekken en 

het tuig groter te maken. 

 

Een argument hiervoor is te vinden op een prent van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal 

uit het jaar 1854, waar ook een scheepje staat. Duidelijk is de zomp te onderscheiden met 

vooroverhangende voorsteven en zonder vooronder. Het profiel duidt aan dat de boeisels smal 

waren. Verder bestaat er een bijlbrief uit het jaar 1755 waarin staat, dat Gerhardus 

Schuytemaker te Enter aan Herman Ridders, schipper te Zwolle, een schipschuit heeft 

geleverd. 

 

Het betreft een nieuwe Schuite met schipkiste, twee zwaarden, zeil en touwen en dat voor een 

summa van honderd en dertig car. Gulden. 

 

Zo kunnen we ons een beeld vormen van de oude Reggezomp. De graaf Van Hogendorp sprak 

van herbergen langs de Regge. Dit kunnen niet anders geweest zijn dan de boerderijen langs 

de rivier, zoals we dit verschijnsel ook zijn tegengekomen bij Berkel en Schipbeek. De 

schippers sliepen op de hielde (lage zolder), kregen een warme hap tegen betaling en konden 

zoveel borrels kopen als ze wilden. Bij het dammen wachtten de schippers – 'zoo mogelijk in 

een nabij zijnde herberg bij een smakelijk pijpje en een glaasje jenever' – tot het water hoog 

genoeg was gestegen. 

 

In het jaar 1825 werd de volgende beschrijving gegeven van een zomp die toen in het westen 

van Overijssel vrij algemeen werd gebruikt:  

 

Zompen zijn opene, platboomde vaartuigen, op beide einden scherp en opgebrand of 

openstaande, van zeilen, boeiplanken, zwaarden en een roer voorzien, welke zeer snel zeilen 

en hier veel op de binnenwateren, ingezonderheid op de rivier de Vecht worden gebruikt. 

 

Hier worden niet de oude zompen van dertig à vijftig schippond – en hun relatief smalle boeisel 

beschreven – maar de latere ‘lösse’ zompen van ongeveer twaalf ton. Blijkbaar hadden deze 

toen al hun voorgangers verdrongen. Uit de antwoorden van het jaar 1815 blijkt dat de 

overgang kennelijk al aan de gang is, de schippers van Dalfsen hebben nog niet en de 
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schippers van Ommen al wel de grotere zompen aangeschaft. Met dit nieuwe scheepstype 

werd ook op de Zuiderzee gezeild, getuige een opmerking van Van Loon uit het jaar 1824: 

 

Die gaat over een Overijsselsche sjomp, als die van Lemmer naar Schokland laveert. 

 

We moeten dus concluderen dat de Enterse scheepmakers op bestelling van schippers in 

Ommen en andere plaatsen langs de Vecht en het Zwarte Water een nieuw scheepstype 

hebben ontwikkeld en gebouwd. Dit moet gebeurd zijn vlak na of zelfs al in de Franse tijd. 

 

Regge  

 

Het nieuwe scheepstype, later genoemd de lösse zomp, is ontwikkeld uit het oude, door het 

vlak voor en achter scherper te maken en de zijden meer naar buiten te buigen. Ook werd het 

scheepje voor en achter hoger gemaakt waardoor het boeisel breder werd en het scheepje 

meer kon laden. Voorin kwam een los vooronder. De belangrijkste ontwikkeling was echter 

dat het nieuwe type een uitgesproken zeiler was. Het kreeg een groot zeiltuig met een sprietzeil 

en een fok. Het oude type had waarschijnlijk slechts één zeil dat niet zo groot was. In het jaar 

1851 blijken de Almelose schippers dit nieuwe type ook al te gebruiken. In het jaar 1864 

gebruiken de Enterse schippers deze ook, volgens de Gemeenteverslagen van dat jaar. In de 

Gemeenteverslagen van Dalfsen vinden we in het jaar 1842: 

 

De scheepvaart bepaalt zich tot zeilzompschuiten en dewijl op de rivier de Vecht geen voldoende 

verdiensten zijn, varen de schippers naar Groningen, Vriesland en den IJssel. 

 

Door de komst van de verharde wegen nam het vrachtaanbod voor de schippers af en moesten 

ze in andere streken vracht zoeken. 

 

In het jaar 1851 waren er in Dalfsen 21 opene zompschuiten, die gezamenlijk 

driehonderdvijfentwintig ton laadden, dus gemiddeld vijftien en een halve ton en 14 overdekte 

zompschuiten (...) hebbende 392 ton inhoud, dus gemiddeld achtentwintig ton. 

 

In het jaar 1851 moeten deze opgeboeide zompen al vele jaren in gebruik zijn geweest. Uit dit 

laatste blijkt dat de Enterse scheepsbouwers op bestelling van schippers op de Vecht opnieuw 

een nieuw scheepstype hebben ontwikkeld en gebouwd. De ontwikkeling bestond hieruit dat 

de losse boeisels werden vervangen door vaste. Tussen de krommers kwamen ophangers om 

het vaste boeisel goed te bevestigen. Ook werden deze opgeboeide zompen groter gebouwd, tot 

dertig ton toe. Vele van deze opgeboeide zompen waren van luiken voorzien waarmee het 

laadruim kon worden afgedekt: overdekte zompschuiten. 

 

In het jaar 1923 vertelde Jans ten Berge – de laatste Enterse schipper – aan advocaat Sopers 
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hoe de zompen gebouwd werden. Het korte verhaal toont aan dat de bouwmethode niet 

verschilde van de in ons land algemeen in gebruik zijnde methodieken. Het ijzerbeslag werd 

vervaardigd door smid Hendrik Drosten en later door Rutenfrans. Op zo'n scheepswerf in 

Enter hebben waarschijnlijk behalve de baas twee tot drie knechts gewerkt. Volgens een 

contract uit het jaar 1816 deed men drie en een halve maand over de bouw van een zomp. De 

knechts namen vermoedelijk allen hun eigen gereedschap mee. De reden: het scherp houden 

van zagen, beitels en schaven was belangrijk en moest allemaal zelf worden gedaan. En als 

de zomp klaar was deelden zij in de vreugde en kregen zij hun vlotbier. 

 

Regge 

 

De Enterse scheepsbouwers hebben verschillende scheepstypen gebouwd. De oudste die we 

zijn tegengekomen is de Berkelzomp. Voor een Berkelzomp werd omstreeks het jaar 1850 

vijfhonderd gulden gevraagd. In het jaar 1816 betaalde een Almelose schipper voor 'een 

nieuwe schuit zoals hier wordt bevaren, van ordinaire wijdte en lang in den Bodem veertig 

voeten' tweehonderdvijfentachtig gulden plus drie gulden schaafgeld en een gulden vijftig 

vlotbier. Van deze soort bestond in vroeger eeuwen een eenmansversie van twee ton. Tot in 

de negentiende eeuw werd op de Sallandse weteringen een eenmanszomp gebruikt van zeven 

en een halve meter lengte en een laadvermogen van vier ton, dus veel zwaarder. Tussen de 

jaren 1815 en 1825 vond aan de Vecht de overgang plaats naar zompen van veertien ton. 

Deze zompen werden later lösse zompen genoemd. In het jaar 1851 bleken ook de Almelose 

schippers deze grote zompen te gebruiken. 

 

In de jaren zestig volgden ook de Enterse schippers. Deze zompen hadden dezelfde afmetingen 

in het vlak. Echter, de vlakdelen en de zijboorden bestonden uit één lengte. Dit was nodig om 

het schip de nodige sterkte en stijfheid te geven. De vaste onderbouw was in het midden twee 

voet hoog. Als de boorden waren gebrand en op hun plaats gebracht, deden de Enterse 

scheepsbouwers iets wat uniek moet zijn geweest in Nederland. Spoers schreef:  

 

Teneinde de definitieve gewenschte breedte en de zwei, die vlak en boorden met elkaar moesten 

maken te verkrijgen, werden de boorden iets naar buiten uitgedrukt. De bocht werd iets 

zwaarder en daardoor kwamen de stevens iets naar binnen. De voorsteven krijgt zijn achterover 

staande positie en tilde het vlak iets op. Daardoor kreeg men de typische rijzing van de 

vlakplank ter plaatse. 

 

Regge  
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Dit moet een heel gedoe zijn geweest. Met schoren en stempels werden de zijden uit elkaar 

gedrukt. De naad tussen het vlak en zijden moest opnieuw passend worden gemaakt. De 

stevens werden van stand veranderd en opnieuw vastgezet. De planken werden opnieuw 

passend gemaakt in de steven. Als na veel controleren en passen de scheepsmaker tevreden 

was, kon men de krommers maken en op hun plaats brengen. Dat dit inderdaad zo gebeurd 

is, blijkt uit het feit dat de voorsteven niet meer voorover staat, maar achterover. Doordat de 

boeisels zo breed en zo lang waren werd het gehele schip erg licht. Ook de scheepshuid was 

naar verhouding dun: één duims eikenhout in plaats van twee duims. De diepgang was leeg 

ongeveer vierentwintig centimeter. Oud-schipper Muusee uit Arnhem grapte:  

 

Als de zompschipper door gebrek aan water niet verder kon varen, dan liep hij naar voren, deed 

een plas en dan kon hij wel verder. 

 

Deze zompen waren bijzonder duur. Jans ten Berge betaalde voor zijn zeventien tonner 

drieëntwintighonderd gulden. Van Laar noemde een prijs van tweeduizend gulden, terwijl de 

turfpraam van honderd ton uit die tijd vijfduizend kostte. Deze prijs zal vermoedelijk zijn 

veroorzaakt doordat planken nodig waren van een buitengewone lengte: veertien meter. Ook 

de randgarden waren uit een stuk. Een extra verstijving van de toch al zo lage vaste 

onderbouw werd verkregen door de planken van de zijden op elkaar te bevestigen met 

kantspijkers, die ook wel 'stoanägels' genoemd werden.  

 

Werf, Enter 

 

Nog een ander type waren de opgeboeide zompen. In het jaar 1851 waren er volgens de 

Gemeenteverslagen van Dalfsen veertien overdekte zompen van bijna dertig ton. Oude 

schippers hebben verzekerd, dat aan de Vecht opgeboeide zompen werden gebruikt van 

vierentwintig ton en groter. Een aantal exemplaren hadden luiken. Ook deze werden in Enter 

gebouwd. Hier waren de losse boeisels vervangen door een vaste bovenbouw. De vierentwintig 

tonner van schipper Ter Steege kostte omstreeks het jaar 1875 vierentwintighonderd gulden. 

Er zat veel meer eikenhout aan dan bij een lösse zomp. Dat zo'n opgeboeide zomp niet veel 

duurder was dan een lösse zomp komt waarschijnlijk doordat hier niet zulke lange delen 

nodig waren om de nodige sterkte en stijfheid te krijgen. Tenslotte werden er ook nog kleine 

schuitjes gebouwd. Daaronder waren de Vriezenveense turfschuitjes met een lengte van acht 

en een halve meter en een laadvermogen van drie ton. Deze werden gebouwd op de manier 

van de lösse zompen. Ze kostten nieuw ongeveer tweehonderdvijftig gulden. Daarnaast 

werden ook nog schuitjes gebouwd. Die werden in de broeken tussen Almelo en Enter, in het 

Enterboek en in Enter zelf gebruikt voor de kerkgang, vervoer van mest en andere zaken, deze 

waren ruim zes meter lang. Ze werden door een man voortgetrokken aan een lijn. 
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Wat we weten van zompen, weten we voornamelijk van de lösse zomp van Jans ten Berge. 

Deze zomp is omstreeks het jaar 1875 gebouwd in Enter. Hij was lang twaalf meter twintig en 

twee meter vijfenzestig breed en had een laadvermogen van zeventien ton. De zeilen van een 

zomp waren hoog en smal. Was het zeil bij de Berkelzomp een hulpmiddel, hier was er alles 

aan gedaan om er maximaal profijt van te hebben. De zeilen waren eerst van linnen. De 

Enterse schippers kochten deze in Deventer. Later kwamen er katoenen zeilen. Deze waren 

relatief vlak, zodat men er hoog mee aan de wind kon liggen. Hierdoor konden op de Regge 

nog rakken (rechte stukken water) bezeild worden, waar bij een bollere snit (vorm) van het 

zeil de zomp nog getrokken zou moeten worden. 

 

Ook de grotere zwaarden hielpen hierbij mee. Ook konden de zompen met hun scherpe einden 

en hun voor en achter opgetrokken vlak gemakkelijk draaien, waardoor ze bij het laveren 

gemakkelijk door de wind gingen. Het bakhouden van de fok, zoals dat bij tjalken nodig was, 

hoefde hier niet. Het grootzeil was een smal en hoog sprietzeil met een erg lange spriet. Deze 

spriet werd in de nok van het zeil ingepikt, daar vastgebonden en met het zeil mee 

omhooggehesen. Het zeil hing aan een zelfde ijzeren ring met zusterhaken als bij de 

Berkelzomp. Om het zeil bij zachte wind goed te spreiden, werd in het achterluik een stutter 

gezet. Stutter is het Enterse woord voor giek. De schoot liep door twee blokken aan de 

achteronderhoek van het zeil en een dubbel blok in het schip, zodat dit grote zeil goed 

aangetrokken kon worden. De blokken bij een zomp waren vijftien centimeter groot. Dit lijkt 

groot, dit moest wel omdat bij te kleine blokken het touw teveel gewrongen werd en het 

trekken eraan te veel inspanning zou gaan kosten. Voor de mast werd aan het de stag een 

grote stagfok gevoerd. Boven op de mast stond de trommelstok, een kegelvormig opgerold stuk 

blik, dat op de mast werd geschoven. Daarop zat een pen waar omheen het scheerhoutje kon 

draaien. Dit werd gesmeerd met een spekzwoerd. Aan dit scheerhoutje zat een wimpel. Deze 

wimpel was, als hij nieuw was zeker vier meter lang, hij sleet vrij snel weg. Jans ten Berge 

had op zijn reizen in Friesland een mastwortel gekocht, die bij feestelijke gelegenheden boven 

op de mast werd gezet. Bij mooi weer glinsterde het verguldsel in de zon.  

 

Werf, Enter  

 

Wanneer de zeilen niet gebruikt werden, werden ze afgeslagen, opgedoekt en in een stuk goed 

geteerd zeildoek weggeborgen onder de baramatties. De baramatties waren de planken met 

dwarsklampjes erop, die dienden als een soort trapje van de mastdoft naar de plecht. De 

Enterse zomp was een smal scheepje met een groot tuig. Bij harde wind zou hij snel omslaan. 

'Zo ràànk as ne kruuwaang', aldus Derk van Haarst uit de Lichtmis. Een gijp kon hij zonder 

lading niet verdragen. Daarom moest bij harde wind effectief het zeil kunnen worden 

verminderd. Dit deed men door de nok van het grootzeil tegen het voorluik te binden. Hierbij 

liet men het zeil zakken. De grote spriet werd dan vervangen door een kleine: de fokkeboom. 
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Op deze wijze kon het scheepje al heel wat wind verdragen. Ook kon men het zeil onderaan 

oprollen en dit vastbinden, men noemt dit het steken van een rif. Het grootzeil had twee riffen 

en de fok één. Bij dit reven liet men normaal het zeil niet zakken. Werd de wind nog harder, 

dan bond de schipper de fok achter de mast. Omdat die flap toch meestal bij de mast 

gebonden was, liet Jans ten Berge hem eraf halen. Het tuig was daardoor gemakkelijk te 

bedienen. 

 

De opgeboeide zomp (twintig ton) van Van Egmond in Nijverdal – die oorspronkelijk eigendom 

was van Ter Weele in Enter – had luiken van vooronder tot bollestal. Er was echter geen 

gangboord, zodat de luiken opzij op een richel lagen. Deze luiken waren allemaal genummerd, 

vooraan te beginnen en voorzien van een R of L naarmate ze aan stuurboord of aan bakboord 

lagen.  

 

 

De zomp van Baarslag had een voordek tot achter de mast en gangboorden, die zo smal waren 

dat men er niet in kon lopen. 

 

De den of rieswaring was een paar centimeter hoog. Voor de mast lag in het voordek het 

kistluik. Dit luik was bedoeld om het onderste deel van de mast door te laten, als de mast in 

de mastkoker achterover werd gestreken. Hier was echter dit luik groot uitgevallen waardoor 

hier kleine goederen in de kisten konden worden opgeborgen. Deze luiken hielden het 

regenwater gedeeltelijk tegen. Om de lading tegen nat worden te beveiligen moesten er 

dekkleden over de luiken worden gelegd. 

 

De zomp van Baarslag had een gewoon gaffeltuig met een kromme gaffel en bakstagen. De 

bakstagen dienden meer om de waren uit het ruim te kunnen takelen dat om de mast te 

steunen. Aan de voet van de mast was een zwaar gewicht bevestigd om het strijken en 

overeind zetten van de mast te vergemakkelijken. Bij bovenlast gebruikte hij een grote fok 

achter de mast. 

 

De Enterse zomp was een scheepje bedoeld om op de Regge en de Vecht te zeilen. Daardoor 

is een scheepstype ontstaan dat in Nederland wat betreft zeileigenschappen zijn weerga niet 

heeft gekend. Het lag vanwege zijn scherpe vorm al bij weinig wind op maximumsnelheid, 

tussen boeggolf en hekgolf was één golfdal en het kon vanwege zijn vlakke zeilen hoger aan 

de wind liggen dan enig ander schip uit die tijd. Het vlak was overdwars iets bol, ook dit is 

gunstig voor de snelheid. Zompen mochten in het algemeen niet meedoen aan zeilwedstrijden 

voor beroepsvaartuigen in Friesland. Jans ten Berge heeft eens meegedaan aan een wedstrijd, 

waarin hij tweede werd omdat een ander schip hem afdekte. Een misschien sterk verhaal 
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hoorde Kesimaat van een andere Enterse schipper. Er deed in een wedstrijd in Friesland een 

zomp mee, die zijn tegenstanders halverwege de terugweg al weer tegenkwam. Als dit een vrij 

smalle vaart in de wind is geweest is dit niet eens onmogelijk. Op de Regge werd veel geboomd 

en getrokken, meestal was er geen lijnpad. De treklijn liep door het rak in de top van de mast 

naar het achterschip. De treklijn was vijftig vaâm (90 meter) lang en één centimeter dik.  

 

Om te bomen gebruikte men schipbomen of vaarbomen van vijf meter lengte. Aan de 

bovenkant waren ze voorzien van een dwarshoutje en aan de onderkant, net als bij de andere 

zompen, van een ijzeren gaffel: 'de flinte'. Deze gaf goed houvast in de zandige bodem. Buiten 

het gebruik werd hij met het dwarshoutje in een lus achter aan het boeisel meegesleept. Ook 

werd hij wel hangend in een lus achter het zwaard op de randgarde gelegd. De Enterse 

schippers gebruikten een anker. Buiten gebruik lag dit op de boeg, dat wil zeggen op de 

voorplecht. De stok van het anker was dan door een ring gestoken aan de voorsteven. Het 

ankertouw was twintig meter lang en werd vastgemaakt aan de mastdoft. Om het scheepje op 

stroom tegen de wal te meren gebruikte men een ijzeren pin, de stikke, die met een ketting 

vastzat aan een pen door de voorsteven. Er waren twee houten trekpompen aan boord. Deze 

bestonden uit een wilgen- of populierenhouten pijp. Onderin zat een houten prop met een 

klep, het pompemmertje. Het werd vastgezet met handkracht en met kaarsenvet. De zuiger 

was een stok met boven aan een kruk en onderaan een rond houten plankje. Op dit plankje 

zaten een paar leertjes. Bij het naar beneden duwen van de zuiger wipten deze op en bij het 

naar boven trekken sloten ze de opening goed af. Dit soort pompen waren in de negentiende 

eeuw algemeen gebruikelijk en werden gemaakt door de blokkenmakers. Later werden ze 

verdrongen door koperen slagpompen. Deze pompen stonden vlak achter de mastdoft in het 

ruim. Daar lag over de volle breedte van het vlak het hoosgat. Dit werd afgedekt met twee 

planken op voetjes. De pompen stonden in een gat in deze planken. Men pompte staande op 

de mastdoft met de pomp tussen de knieën. Bij het naar boven trekken stroomde het water 

via het uitstroomleertje over boord. Ook was er een hoosvat, een grote peppelhouten schep. 

 

Er is tegenwoordig in Enter weinig meer dat aan de scheepsvaart herinnert, alleen het 

zompenmuseum houdt de herinnering levend. Bijna vijftig jaar lang moest de Regge het 

stellen zonder zomp terwijl er voordien soms honderden te vinden waren. Vlak voor de Tweede 

Wereldoorlog was de laatste zomp naar Arnhem gebracht, naar het openluchtmuseum. Daar 

maakte een bombardement een einde aan de 'Regt door Zee’. 

 

Huis Cattelaar, gelegen aan de weg van Rijssen naar Delden, staat als herenhuis aangewezen 

op de kaart van Overijssel van N. ten Have van het jaar 1690 en op die van Jan de Lat van 

het jaar 1743. In mei 1685 kocht Herman Borgerinck, gehuwd met Gerritje Daems, Huis 

Cattelaar, waar zijn vrouw in het jaar 1709 overleed. Hem volgde in het bezit op zijn zoon 

Joan Borgerink, gedoopt te Deventer in het jaar 1662. Diens dochter Aleida trouwde 

omstreeks het jaar 1700 met de Deldense predikant Paulus Putman en overleed 15 november 

1738, een dochter achterlatende: Aleida. In een oud trouwregister op het gemeentehuis te 

Rijssen vindt men: ‘28 maart 1669 Ernestus Wilhelmus Stoltenkamp tot Steinfort, preceptor 

an die Latijnsche schole, gehuwd met Anneien (Aleida?) Cramers, wonende op ‘Het Katler.’ In 

het archievenboek, bijgehouden door de predikanten bij de hervormden te Enter – begonnen 

in het jaar 1708 – staat vermeldt: ‘de heer H. Borgerinck, Borgemeester der Stadt Deventer 

en heer van Catteler’ … die zich in het jaar 1708 met de ‘Drost van Twenthe’ veel moeite gaf 

om in Enter een kerkgebouw en predikant en de daartoe nodige fondsen te verschaffen. Voorts 

zien we de jufferen B. (Borgerinck) vermeld in het rapport van het jaar 1772 over de vaart als 

aanstichtsters van het verzet van de Enterse boeren tegen die vaart (Twickelervaart) in de 
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buurt van ‘De Poort van het Cattelar’. In juni 1804 werd Huis Cattelaar door de weduwe 

Dumbar voor veertigduizend gulden verkocht aan Yndjen Eindhoven. 

  

Uit gegevens uit de negentiende eeuw weten we, dat er in vroeger eeuwen een tochtsloot liep 

naar het erve Houtman te Zeldam en een tak daaruit naar de schuur van de nabijgelegen erve 

Rappert. De zompen konden via de Potlee en deze tochtsloot tot naast de boerderijen komen 

om daar in te laden en uit te laden.  

 

Potlee, Zeldam  

 

Ook liep de postweg Deventer-Goor-Delden-Oldenzaal voor het jaar 1812 over Zeldam en wel 

vlak langs deze boerderijen. We mogen dus wel concluderen dat Zeldam een belangrijk 

verschepingspunt is geweest. In de rentmeesterrekeningen van  uit de zeventiende eeuw komt 

Zeldam ook voor. In het jaar 1653 kwam Dirick Hermen 'voer vracht van Deventer tot Zeldam 

van 20.000 rode stenen ad 2 gl 50 st dusent’. In het jaar 1842 schreef de Deventer archivaris 

J. Van Doorninck dat door het laten vervallen van de Oostendorper sluis in het jaar 1687, die 

van Ahaus, Ottenstein, Aalstede, Wessem en Haexbergen hun goederen niet meer 

rechtstreeks via de Broam bij Buurse naar Deventer verscheepten maar per as naar Zeldam 

brachten en vandaar te water naar Zwolle lieten vervoeren. Het transport van zo'n 

wagenvracht van Stadlohn naar Zeldam kostte '6 gulden hollans, bis Zutphen 12 gulden’. Er 

zijn een aantal 'Anschreibebücher' van deze karboeren bewaard gebleven. Uit dat van Robert 

Winsing, Kleine Mast te Vreden, dat loopt van de jaren 1672 tot 1813, blijkt dat de meeste 

ritten naar Zeldam gingen, meestal met 'kapholtz en krummers': duigenhout voor tonnen en 

vaten en kromhout voor de scheepsbouw. Eerst door de activiteiten van Antoni Borgerinck 

werd de rol van Zeldam vanaf ongeveer het jaar 1751 overgenomen door Binnengait bij Enter 

en later vanaf het jaar 1772 na het graven van de Twickelervaart door Carelshaven. Toch werd 

Zeldam nog in het jaar 1798 in een adem genoemd met Carelshaven, Goor en Het Catteler 

(Binnengait). Duidelijke berichten over de overlaadfunctie van Zeldam in de negentiende eeuw 

zijn er niet. Nog in het begin van de twintigste eeuw werd door Enterse klompenmakers 

klomphout van erve Rappert naar Enter gevlot. 
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Binnengait, Kartelaarsdijk, Enter 

 

Bij de toename van het vrachtverkeer is het niet verwonderlijk dat er berichten komen over 

verbeteringen van wegen en overslagaccommodaties. In het markeboek van Enter werd in het 

jaar 1751 aangetekend dat Antoni Borgerinck, de bewoner van Het Catteler de weg van Het 

Catteler naar Delden: de Deldense Dijk had aangelegd. Ook had hij de wegen naar Almelo en 

Borne laten verbeteren. In dat zelfde jaar werd naast de herberg Binnengait een schuur 

gebouwd met een doorreed, dat wil zeggen met aan weerszijden grote, dubbele, openslaande 

deuren. Bovendien liet hij in het jaar 1752 de brug bij Binnengait over de Regge vernieuwen. 

In een boedelbeschrijving van deze boerderij uit het jaar 1815 komt een hijskraan voor. De 

boerderij werd al genoemd in het jaar 1731, of het  toen al een schippersherberg was is niet 

bekend. In het jaar 1771 werd de boerderij Binnen Jan genoemd.  

 

Binnen Gait aan de Regge begin 1900 

 

De verbindingen – zowel te land als te water – lieten ook aan het begin van de negentiende 

eeuw nog altijd veel te wensen over. Van Hogendorp merkte hierover op: 

 

De grote rijksweg van Deventer is op papier gestraat en sedert jaren blijft het daarbij. De karren 

met goederen twee dagen rijden over den weg, zoo naar Deventer als naar Zwolle. 

 
Heren als Van Lennep en Van Hogendorp beschreven hun reis geestdriftig. Zij hadden geld, 

goed vervoer en veel relaties voor een goed onderdak. Men kon echter  bezwaar maken tegen 

reizen in die oude tijd. Langs de wegen waren struikrovers en het was dus nodig om een 

degenstok of pistool bij zich te hebben. De ‘schoojers’ maakten tussen de jaren zestienhonderd 

en achttienhonderd – twee eeuwen lang – de streek onveilig. In het jaar 1691 werd vermeldt 

wie met die ‘schoojers’ werden bedoeld: ‘soegenaemde Heidens (zigeuners), Landloopers, 

Vagebonden en diergelijk Schuym van Menschen, soo wel vrouwen als mannen.’ In het jaar 

1724 was er een aangepaste omschrijving, de schooiers werden toen volgens de wet genoemd: 

‘Inheemse Bedelaars, gewaande Heidenen, Heerloze knechten en diergelijke.’  
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Een zomp bij turfstrooiselfabriek "De Hoop" in 

Hoogeveen. [1901]  

 

De schout werd in de uitvoering van zijn functie bijgestaan door armenjagers. Deze werden 

omschreven als ‘vroome en bekwaame luiden van gezonde lijve en leden.’  Ze vonden het een 

eervolle taak al het schuim uit de steden, dorpen en buurtschapen te weren, dan wel te 

arresteren. De reiziger werd aangeraden zich keurig te kleden om te voorkomen voor tuig te 

worden aangezien en in de cellen onder de kerken en kastelen te belanden. 
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Twentse schippersherbergen 
 
 
 

Een bijzonder aspect van de historische scheepvaart in Twente zijn de schippersherbergen. 

Er bestonden in het algemeen twee soorten schippersherbergen: herbergen waar de schippers 

konden eten en drinken en herbergen waar ze konden overnachten.  

 

Bij de stuw op de Schipsloot bij Vriezeveen 

 

Er waren overslagplaatsen waar de schippers moesten wachten tot het schip gelost of geladen 

was. Op zo’n overslagplaats trad de boer vaak op als facteur. Hij vertegenwoordigde diverse 

handelaren en verrichtte voor hen betalingen die later werden vereffend. Er is misschien nog 

een derde type te onderscheiden, namelijk de boerderijen langs de rivier waarin de schippers 

konden overnachten in de periode voor 1840, toen de schuiten nog geen vooronder hadden 

om te slapen. 

 

Schuilenburg, Schuilenburgerweg te Hellendoorn 
Herberg De Schuilenburg was op het kruispunt van twee wegen. De rivier de Regge kruist 

hier de (Nieuwe) Twentseweg uit het jaar 1400. De brug over de Regge bestond uit een grote 

houten stuw waarmee het water werd opgestuwd ten behoeve van een watermolen in een 

zijtak van de rivier. De schippers moesten vaak wachten op het moment dat de watermulder 

de stuw opende om het opgestuwde water weg te laten lopen en de schuiten door te laten. 

Voor de aanleg van de straatweg Zwolle-Almelo in het jaar 1834 was er op de Twentseweg een 

druk verkeer. Dit belangrijke kruispunt voor het verkeer naar Twente vormde een 

aantrekkelijke plaats voor een herberg. Volgens de ‘Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels’ stond 

hier een huis met hof met de naam ‘De Schuilenburg’. Verder had Stokkers hier een winkel. 

Bij de watermolen was het muldershuis met een schuur waarbij aangetekend staat De Poppe, 

een typisch Overijsselse herbergnaam. Aan de kolk stond een kleine boerderij met een hectare 

bouwland: Rutgers an ’n kolk, door G.J. Eshuis aangewezen als schippersherberg. De huidige 

bebouwing is geheel anders dan de toenmalige situatie. 

 

Boomcate, Erve Boomkate te Nijverdal 

De stuwen van De Schuilenburg vormden hoge drempels in de Regge, waardoor het 

Reggewater hoog werd opgestuwd. Stroomopwaarts varende schippers konden dankzij deze 

stuwing gemakkelijk Nijverdal bereiken. Bij laag water was de boerderij Boomcate op de 

oostelijke oever, ten zuiden van de straatweg Zwolle-Almelo, een overslagplaats waar de 

koopwaren voor Twente werden overgeladen op wagens. Deze boerderij lag aan de weg 

Hellendoorn-Rijssen. De schuiten meerden af in de Vloedgraven die daar in de uitkwam en 

waarlangs water uit de venen werd afgevoerd. In het jaar 1830 hoorde bij deze boerderij tien 
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hectare eigen grond. Jan Boomcate was de bewoner. De boerderij is afgebroken. 

 

’t Sterretje, Slagtsweg 5 te Zuna  

Op tweehonderd meter van de Regge was aan de Slagtsweg de boerderij  ’t Sterretje te vinden. 

De boerderij is pas na de markeverdeling in de negentiende eeuw gebouwd. Volgens G.J. 

Eshuis vulde de boer zijn inkomsten aan met de verkoop van sterke drank aan passerende 

schippers. Het is onwaarschijnlijk dat er een verbindingssloot van deze boerderij naar de 

Regge was. Ook hier staat een nieuw huis. 

 

Eusink, Eusinkweg te Notter 

Op een zijweg van de Klokkendijk in Notter stond dicht bij de Regge de boerderij Groot-Eusink 

(Eusinkweg 7). De oorspronkelijke bewoners, de familie Ter Avest, kunnen vertellen hoe in de 

voorgaande eeuwen in deze boerderij veel zwervers en doortrekkende kooplieden hebben 

overnacht. Eusink is een verbastering van Avesting. Bij Klein-Eusink (Eusinkweg 5) was een 

schipsloot, die tegenwoordig gedempt is. De schipsloot liep van de Regge naar een schuur. De 

schuur is inmiddels gesloopt. Mogelijk diende de schuur als opslagplaats van 

handelsgoederen. 

 

’t Kooikershuis, Oosteinde te Vriezenveen 

Op het Oosteinde van Vriezenveen passeerden elke dag tweemaal vijftig tot honderd schippers 

met hun turfschuiten. Veel van deze schuiten bleven hier liggen. Aan de oostkant stond een 

oude vakwerkboerderij: het kooikershuis. Daar gingen de schippers een borrel drinken. Deze 

boerderij is al lang verdwenen 

 

Demmer, Zenderseweg 80 te Albergen 

Waar de weg Albergen-Zenderen de Loolee passeert, staat de boerderij Demmer. Achter de 

varkensweide werd de turf voor Albergen en andere goederen overgeslagen in wagens. 

 

De Loohuizen, Loohavenweg te Dulder 

Het Loo, ten westen van Dulder vormt een diep punt in het Twentse landschap. De Loolee 

ontstaat er uit meerdere beken en was tot daar bevaarbaar. Er vond overslag plaats van 

goederen afkomstig uit of bestemd voor Noord-Twente en Oldenzaal. Er stonden hier twee 

boerderijen: Oosterik (Loohavenweg 1) en De Blènke (achter Loohavenweg 4). Oosterik is heel 

vroeg verbouwd tot een normale boerderij,  de Blènke werd verbouwd in het jaar 1934. De 

Blènke was een vakwerkboerderij met een grote keuken voor veel gasten en een grote opkamer 

voor de opslag van rogge. De havensloten van Het Loo waren tot voor kort nog te herkennen. 

 

’t Sterretje, Marktstraat 16 te Borne 

De schippers meerden in Borne af in de haven, tegenover de herberg ’t Sterretje. Als ze hun 

turf verkocht hadden namen zij in  ’t Sterretje een borrel en verkochten een eventueel restant 

aan de eigenaar. Vanuit Borne werd de turf met paard en wagen naar Hengelo, Enschede en 

Oldenzaal vervoerd. In deze herberg is lang een roodkoperen pijpen-vuurtest bewaard met het 

opschrift ‘Het Schippersgilde 1744’. Echter de vraag of hier in de zeventiende of achttiende 

eeuw ook andere koopmansgoederen zijn aangebracht, valt moeilijk te beantwoorden. 

 

Klaos an de Brug, Oude Hengeloseweg 130 te Borne 

Benedenstrooms van de uitmonding van Oude Beek door Borne lag een enkelvoudige sluis. 

Een verticale schuif werd opgehesen met een rol die op beide einden een groot wiel had. Wilde 
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een groep schippers naar Borne varen dan gingen ze voorbij deze sluis, waarna deze werd 

gesloten. Het water steeg snel, waarna ze Borne konden binnenvaren. Bij dit wachten konden 

ze terecht in de schippersherberg Kloas an de Brug. Vanaf de Oude Beek werd veel hout gevlot 

naar Almelo of Enter. In deze boerderij zijn enkele gebinten waarin de oude 

vakwerkconstructie te herkennen is.  

 

Haarhuis, Hoofdstraat 16 te Zenderen 

In Zenderen had café-eigenaar Haarhuis een grote turfschuur. In herfst en winter voeren vele 

Vriezenveense turfschippers hier naar toe via de Azelerbeek. Ze verkochten hun turf aan hem 

voor een redelijke prijs. Deze turf werd door de Zenderense boeren vervoerd naar klanten in 

Oldenzaal en Hengelo. Ook kocht Haarhuis in de omgeving de eek op. Deze werd met schuiten 

naar Almelo vervoerd. 

 

’t Hesseling, Ypeloweg 16 te Wierden 

Ongeveer twee kilometer ten zuiden van Wierden ligt dicht bij de Regge de boerderij ’t 

Hesseling. Deze zeer oude boerderij heeft lang als herberg gefunctioneerd voor passerende 

schippers. De klandizie werd verhoogd door het wachten op het stijgen van het water na het 

dichtzetten van de nabijgelegen sluis. Een overslagfunctie was er niet. Deze boerderij is in het 

jaar 1946 herbouwd. 

 

Koerdam, Kartelaarsweg 8 te Enter 

De Koerdam  ligt op de plaats waar de Hagmolenbeek uitstroomt in de Regge. Er zijn akten 

uit de achttiende eeuw waardoor bekend is dat deze boerderij een overslagfunctie had. Er is 

sprake van een kraan voor het overladen van goederen. Tegenwoordig is de plaats van de 

kraan nog bekend: ’n kraan’nbèlt. Daar was vanuit de Hagmolenbeek een sloot gegraven die 

vlak langs de kraan liep. In het jaar 1856 is daar een nieuwe boerderij gebouwd. 

 

Binnen Gait, Kartelaarsweg 11 te Enter 

In het jaar 1751 liet de Deventer burger Borgerinck, eigenaar van het buitenhuis Het Catteler, 

de Deldenerdijk verbeteren. De dijk was de verbindingsweg tussen Rijssen en Delden. Naast 

de boerderij staat aan de overkant van de weg een grote schuur met ‘doorreed’ (grote dubbele 

deuren op beide einden). Op deze schuur zijn ankers te vinden met het jaartal 1751. Tussen 

deze schuur en de Regge was een havenkolk. De huidige boerderij Binnen Gait is niet zo oud. 

Binnen Gait was een bekende uitspanning waar van heinde en verre de schaatsers naartoe 

reden voor plezier en een drankje. Voor de aanleg van het Twente-Rijnkanaal in het jaar 1934 

zette de Regge in de winter de hele omgeving onder water, zodat een grote ijsvlakte ontstond. 

De boerderij ligt nu dicht bij de autosnelweg naar Twente en wel aan de zuidelijke kant. 
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Binnengait, Kattelaarsdijk, Enter 

 

Houtman, Rapperdweg 5 te Zeldam 

Op het erve Houtman wordt nog steeds een brief uit het jaar 1600 bewaard. Hierin is sprake 

van handelscontracten met Amsterdam en van de overslagfunctie van deze boerderij. Boer 

Houtman had eigen handel en was ook facteur. Deze boerderij had een goede verbindingsweg 

met Delden. In het jaar 1812 werd de Nieuwe Postweg aangelegd, op anderhalve kilometer 

van de boerderij. Langs deze boerderij stroomde de Potlee naar de Regge. In het jaar 1825 

trouwden Gerrit Jan Leuvelink en Gerritdina Houtman waarna de overslagfunctie werd 

overgelaten aan Rapperd. Het voorhuis van de huidige boerderij heeft dikke muren met 

raamkozijnen van Bentheimerzandsteen, afkomstig van het voormalig klooster te Albergen. 

Honderd meter verderop is de oude havenkolk nog aanwezig. 

 

Rapperd, Rapperdsweg 3 te Zeldam 

Het erve Rapperd is vooral bekend als startpunt van de houtvlotters voor het vervoer van 

klomphout naar Enter. Hier zijn ook andere koopmansgoederen overgeslagen. Vermoedelijk 

is hier een kraan geweest. Daarvan getuigt een erg oud vioolblok dat bij Rapperd werd 

gevonden en nog aanwezig is. 

 

Krommendam, Enterweg 1 te Elsenerbroek 

Krommendam, Elsenerbroek 

 
 

De Krommendam ligt dichtbij de Regge, westelijk van de weg Goor-Enter. Hier was in de Regge 

een voorde, een doorwaadbare plaats waar ook wagens passeerden. De Krommendam 

fungeerde als herberg voor schippers en voerlui en werd uitgebaat door de familie Sprokkereef. 
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Omstreeks het jaar 1885 werd de herberg opgeheven. Er staat een grote schuur waarin Jan 

Hendrik Sprokkereef tussen de jaren 1876 tot 1940 boerenwagens maakte.  

 

 

 

Carelshaven, Hengeloseweg 30 te Delden 

In de jaren 1772-1775 liet Carel George, graaf van Wassenaer Obdam, Heer van Twickel de 

Twickelervaart graven. Deze vaart was elf kilometer lang, had twee grote schutsluizen met 

twee paar puntdeuren en telde meer dan twintig zware bruggen en vonders. De vaart begon 

vanuit de Regge, ten oosten van Enter en eindigde ten oosten van Delden aan de Postweg naar 

Hengelo. Daar was een flinke kolk met een groot magazijn waarin de goederen droog en veilig 

konden worden opgeslagen. Carelshaven nam de functie van Binnen Gait over en was de 

doodsklap voor de overslag aan de kolk bij de Hagmolenbeek. Nu  is Carelshaven een luxueus 

hotel. 

 

Zieleman, Deventerdijk te Diepenheim 

Ten oosten van het kasteel Westerflier loopt een sloot. Hier passeerden voor het jaar 1840 de 

schuiten op weg van Twente naar Deventer en omgekeerd. Ten noorden van de Deventerdijk, 

waar deze sloot onder de weg doorloopt, lag een sluis met drie paar puntdeuren en twee 

kolken. Naast de laagste twee paar puntdeuren waren molenschuiven aangebracht. 

Erve Zieleman, Diepenheim 

 

 Door het bovenste paar deuren te openen en de molenschuiven open te trekken, liep water 

uit de hoger liggende Schipbeek naar Diepenheim. Zonder dit nastromen was dit deel van de 

Regge niet bevaarbaar. In de jaren dertig van de twintigste eeuw waren van deze sluis nog 

resten aanwezig. In de hoek tussen de Schipbeek en de genoemde sloot lag de boerderij 

Zieleman, genoemd naar de sluis ofwel ziel. De schippers zullen hun wachttijd bekort hebben 

met enkele borrels. 

 

Schipbekerhuizen, Borculoseweg te Diepenheim 

Omstreeks het jaar 1400 liet de stad Deventer de Schipbeek graven. Deze liep als zuidgrens 

van Overijssel van Deventer naar de Borculoseweg onder Diepenheim. De vaart eindigde met 
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twee havenkolken, ten zuiden van de Schipbeek bij het erve Schooman (Borculoseweg 50) en 

ten noorden bij het erve Berendsen (Borculoseweg 46). Het erve Berendsen heeft nog een 

kasboek uit de achttiende eeuw in bezit. Daaruit bleek dat koopmansgoederen uit het 

Munsterse met wagens (hessenwagens) werden aangevoerd en met schuiten naar Deventer 

werden gebracht. In het jaar 1611 werd de Schipbeek doorgetrokken naar de Buursebeek.  

 

Oude Sluis, Oude Borculoseweg te Diepenheim 

Westelijk van de Needseweg lag in de Schipbeek de nieuwe sluis. Tweeënhalve kilometer 

verder westelijk ligt de boerderij De Oude Sluis aan de Borculoseweg. De nieuwe sluis is in 

het jaar 1631 gebouwd na een conflict over het water van de Schipbeek. De sluis moest het 

water tot dezelfde hoogte opstuwen als voor het doortrekken van de Schipbeek. De boerderij 

De Oude Sluis werd in het jaar 1695 gebouwd door de broers Van der Sluijs. Deze hadden 

goed geld verdiend met de handel in hout. In het jaar 1719 kocht de weduwe van een der 

broers de havezathe Westerflier. Westelijk van de oude schuur was vroeger een havenkolk, 

wat wijst op een overslagfunctie. Deze gerestaureerde boerderij ligt dicht bij de Schipbeek. 

 

De handel van cichorei als genotmiddel ter vervanging van koffie is in de Franse tijd erg 

populair geworden. Met name tijdens de inlijving van ons land door Napoleon bij Frankrijk in 

de jaren 1810 tot 1813 was koffie bijna niet verkrijgbaar. Daardoor was de koffie zo duur dat 

er voor de cichorei een gat in de markt was. Theunis ten Cate kocht bij zijn broer Isaak te 

Sneek het hele jaar door een hoeveelheid van zevenduizend en zestig kilo cichoreiwortels in. 

Deze werden per schip vervoerd over Zwolle. Hoe het transport in Overijssel is gebeurd wordt 

niet vermeldt. Misschien over de Vecht en vervolgens over de Regge en de Twickelervaart tot 

Delden of via Almelo en de Bornse Beek. De kanalen in Overijssel waren nog niet gegraven 

met uitzondering van de Dedemsvaart. Die wordt in het kasboek Nieuwe Vaart genoemd. Op 

15 mei 1816 wordt honderdzeven kilo cichorei geleverd voor twaalf gulden per vijftig kilo aan 

M. Kruizinga aan de Nieuwe Vaart bij de Ommerschans. Hij betaald vijfentwintig gulden, 

dertien stuivers en tien penningen. Het statiegeld voor het vaatje bedraagt vijftien stuivers en 

zes penningen. In datzelfde jaar verkoopt Theunis ten Cate twintigduizend achthonderd en 

twee kilo cichorei aan honderdnegen en zeventig klanten in Overijssel. De klanten waren 

gevestigd in Almelo, Bekkum, Borne, Brummelhuizerbrink, Dalfsen, Dedemsvaart, Delden, 

Deldenerbrink, Deurningen. Deventer, Enschede, Enter, Glanerbrug, Gramsbergen, 

Haaksbergen, Den Ham, Hardenberg, Heemse, Heino, Heizemolen, Hellendoorn, Hengelo, 

Coevorden, Marienberg, Nijbrugge, Oldenzaal, Ommen, Ootmarsum, Raalte, Rijssen, 

Scharrenbeek, Vriezenveen, Weerselo, Wierden, Windesheim, Zenderen, Zwolle. 

 

De Twentse waterwegen zijn nooit denderend geweest, al doet de eerste regel van het Twentse 

volkslied: ‘Er ligt tussen Regge en Dinkel een land’ denken aan veel water. De scheepjes 

waarmee in het jaar 1820 werd gevaren geven een goede indicatie van de grootte van de sloten. 

Over de Schipbeek, de Twickelervaart en de Bornse Aa voeren de potten, scheepjes met een 

inhoud van maximaal twee ton, op de Almelose Aa kon men met zompen tot acht ton 

vervoeren. Deze potten en zompen waren platte ondiepe schuiten waarmee men ook met lage 

waterstand ging varen. Over de Regge en de Vecht was Zwolle bereikbaar. Deventer was al 

sinds het jaar 1425 over water bereikbaar. Op het initiatief van Deventer was toen de oude 

bovenloop van de Regge door een gegraven waterleiding verbonden met de bevaarbaar 

gemaakte Markelose Beek. Op de kaart bekeken moet geconcludeerd worden dat het 

dichtstbijzijnde  verschepingspunt in het jaar 1820 minstens twintig kilometer van Enschede 

lag. 
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 Vecht, Ommen 

 

Het bevaren van rivieren en beken is een vanouds voor de hand liggende zaak. De vondst van 

de voorhistorische boot bij Pese wordt in de literatuur nogal eens als illustratie daarvan 

opgevoerd, terwijl de vondst van zo’n boot bij Daarle nagenoeg onbekend is gebleven. 

Uiteraard ontstond met de ontplooiing van de handel een toenemende behoefte om de 

bevaarbaarheid van de waterlopen te verbeteren. De eerste berichten over het nadrukkelijk 

meer bevaarbaar maken van beken dateren uit de middeleeuwen, toen op initiatief van 

Deventer na 1350 de Schipbeek is ontstaan om de grachten van Deventer te vullen. Daarbij 

werd de oude bovenloop van de Aa (Ahaus) of Regge (Buursebeek) vanaf Markvelde door een 

gegraven waterleiding tot Westerflier verbonden met de ‘schipbaar’ gemaakte Markelose Beek. 

Aldus ontstond een schipbeek van Ahaus tot Deventer. Dit tot groot ongenoegen van Zwolle 

dat een stuk van zijn handelsstroom afgetapt en omgeleid zag naar de concurrent Deventer. 

Zwolle was namelijk via de Vecht en de Regge met de bijbehorende zijstromen op natuurlijke 

wijze met het Duitse achterland verbonden. Na 1404 konden alle burgers van Zwolle met hun 

potten (potscheepjes) voor hun nering tolvrij varen op de Vecht en de Regge. In dit 

verkeerssysteem te water waren Nordhorn en Ahaus de meest verre punten. 

 

Tolhuis aan de Regge, Ommen 

 

Het Reggestelsel omvatte omstreeks 1800: 

 

1. 

- de Loo-Lee van ‘t Loo te Dulder tot Almelo; 

- de Bornse Aa of de Bornse Schipbeek van Borne tot aan de Loo-Lee ten noorden van 

Zenderen; 
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- de Schipsloot van Vriezenveen naar Almelo; 

- de Almelose Aa van Almelo naar Exoo. 

 

2. 

- de Aa, de oude bovenloop van de Aa of Regge (Buursebeek) van Ahaus tot Westerflier; 

- de Goorse Schipbeek van Westerflier tot Goor; 

- de Oude Beek; 

- de Potbeek; 

- de Diepenheimse Molenbeek; 

- de Schipbeek van Westerflier tot Deventer; 

- de Boven Regge van Goor tot Exoo. 

 

3. 

- de Twickelervaart van Delden (Carelshaven) tot Enter. 

 

4. 

- de Midden en Beneden Regge, van Exoo tot aan de Vecht bij                  

     Ommen.         

 

Dit stelsel was vooral van betekenis voor het transport naar en van Twente. Veel plaatsen 

konden evenwel, vooral in Oost-Twente, niet op directe wijze van dit vervoersnet profiteren. 

De goederen moesten eerst overlandwegen naar de verschepingspunten gebracht worden. De 

keuze van deze punten hing af van de waterstand. 

 

- voor Noordoost-Twente was ’t Loo bij Dulder het verschepingspunt. ’s Zomers was 

dit geheel onbruikbaar, evenals het haventje bij Borne. Men zocht het dan verder 

stroomafwaarts naar Almelo of ’t Catteler te Enter, Exoo of Grimberg; 

- voor zuidoost Twente was Carelshaven het aangewezen verschepingspunt, of anders 

’t Catteler, Exoo of Grimberg; 

- voor zuidwest Twente was Markvelde het meest geschikt of ander Goor; 

- in zeer droge tijden was geheel Twente aangewezen op de verst verwijderde punten, 

Boomcate of zelfs Schuilenburg. 

 

De eerste hanteerbare aanwijzingen omtrent de betekenis van de schipperij op de Regge en 

de Vecht dateren uit de maanden oktober 1673 tot en met mei 1674. afgaande op de door 

Berkenvelder vermelde gegevens met betrekking tot het aantal in Zwolle aangekomen 

schippers en hun herkomst, was de scheepvaart over beide riviertjes van nagenoeg gelijke 

betekenis. 

 

Voor de Reggevaart was Almelo het belangrijkste schipperscentrum met tweemaal zoveel 

reizen als het tweede centrum: Enter. Dit leverde op zijn beurt weer bijna driemaal zoveel 

reizen op als Rijssen. Van enige betekenis waren voorts nog Zeldam, Eelen, Schuilenburg en 

Den Ham. Aan te nemen is dat daarnaast Borne en Vriezenveen toen ook al schipperscentra 

waren. Borne was in 1675 nog het belangrijkste Twentse centrum voor de handel in linnen. 

Als zodanig werd het omstreeks 1700 door Almelo overvleugeld, niettemin bestond er in 1744 

in Borne nog een schippersgilde. Vriezenveen beschikte al voor 1700 over de zogenaamde 

Schipsloot voor het vervoer te water met – wat in 1755 wordt aangeduid als – Geesterense en 

Vriezenveense turfschuiten. In 1795 woonden in Vriezenveen eenendertig schippers. Zij 

voeren met hun schuitjes vrijwel alleen op Almelo, ’t Loo en Borne.  
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Het is daarom aan te nemen dat deze beperkte vaart van Vriezenveense en Bornse schippers 

zich ook in 1673/74 nauwelijks op Zwolle richtte en zij bijgevolg ook niet in Zwolle zijn 

geregistreerd. Enter nam tussen 1675 en 1800 ten koste van Almelo sterk in betekenis toe. 

Afgaande op het feit dat in Enter in 1770 al evenveel schippers woonden als omstreeks 1800 

moet deze omslag al voor 1770 plaats gevonden hebben. 

 

 

Carelshaven, Delden 
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De verdwenen beken 

 
 

Westhoff (schrijver van ‘In het voetspoor van Thijsse’ 1949) wandelde met zijn vrouw drie 

maanden langs de Twentse beken, onderweg alles noterend wat hij vond en zag; en dat was 

meer dan menigeen wist en ooit had gezien. Over het westen van Twente schrijft hij weinig 

vleiend. ‘Daar zijn nagenoeg alle beken gekanaliseerd, zodat flora en fauna er zijn uitgeroeid 

en ze al hun bekoring hebben verloren’. Maar bekoring vindt hij wel en ook nog heel wat en 

helemaal raakt hij in vervoering wanneer hij gaat langs Mosbeek, Hazelbeek en de Kleine 

Hazelbeek, die hij collectief aanduidt als de glorie van alle Twentse beken. 

 

De Mosbeek is een beek die ontspringt op de westflank van de stuwwal van Ootmarsum en 

wordt gevoed door een groot aantal bronnen. Het brongebied van de Mosbeek bevat een voor 

Nederland unieke stroomhoogveenvegetatie en is bekend vanwege het voorkomen van het 

vetblad. De beek mondt uit in de Geesterense Molenbeek. Aan de beek stonden vroeger drie 

papiermolens, waar er twee van zijn overgebleven en maalvaardig zijn. Dat zijn de Molen van 

Frans en de Molen van Bels, die een paar honderd meter van elkaar af staan. 

 

Aan het einde van de negentiende eeuw heeft de eigenaar uit Zwolle de Molen van Frans 

overgedaan aan Opa Frans. Hij mocht de eerste honderd jaar na de overname geen papier 

maken en de bovenslagmolen moest een korenmolen worden. In de molen is een permanente 

tentoonstelling te zien over water- en windmolens in Overijssel. 

 

Mosbeek, van Springendal tot de Geesterense 

Molenbeek 

 

De Hazelbeek dankt zijn naam aan de hazelaars die langs het water staan.  

Op de oevers groeien de kwetsbare moerasvaren, boswederik en orchideeën zoals de zeldzame 

grote keverorchis. 

Omstreeks 1960 was dit nog een karakteristiek landschap met graslandjes en akkertjes 
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omzoomd door houtwallen. De das wist zich hier prima te handhaven. De schaalvergroting 

veranderde het karakter en zorgde voor teruggang in het aantal bijzondere dieren en planten. 

Met de verwerving van acht hectare grasland is Natuurmonumenten een stap dichterbij 

herstel van het oorspronkelijke beekdalgebied. Voedselrijk grasland is afgeplagd zodat er op 

de voedselarmere onderlaag weer variatie in de vegetatie ontstaat. Van de plaggen zijn wallen 

opgeworpen waarop nieuwe houtwallen ontstaan. De oude landbouwgronden zijn dankzij 

ingrepen drassiger dan voorheen. Hierdoor krijgen dotterbloem en breedbladige orchis kans 

zich te vestigen. Toch is de grond op veel plaatsen nog altijd droger dan vroeger. Belangrijkste 

oorzaak: het water wordt te snel uit het gebied afgevoerd, waardoor de Hazelbeek op diverse 

plaatsen te diep is ingesneden. Natuurmonumenten heeft kortgeleden een ambitieus plan 

afgerond: de waterkwaliteit van bronnen en beken is verbeterd, sloten en greppels zijn 

gedempt en de Hazelbeek is ondieper gemaakt. Niet alleen de natuur profiteert hiervan. Ook 

wandelaars ervaren het verschil. De beek meandert weer en het aantal wilde orchideeën neemt 

toe.  

 

In geologische tijdperken  stroomden enorme rivieren door Overijssel. Hieraan danken IJssel, 

Vecht en Reest hun dalen. Voor de ijstijd (Risglaciaal) liep de Rijn door het dal van de IJssel. 

 

Hazelbeek 

 

De ijslobben die tot in ons land doordrongen vulden dit dal op, waardoor de Rijn gedwongen 

werd een andere loop te kiezen. Toen het ijs zich terugtrok liet het een diepe trog achter, die 

door afzetting werd opgevuld, meegevoerd door smeltwater van de gletsjers. De Rijn zelf liet 

zich niet verleiden tot terugkeer naar zijn oude loop. De in Duitsland naar het noorden 

stromende rivieren zagen in de ijstijd hun dalen naar het noorden versperd. Ook zij werden 

gedwongen naar het westen af te buigen en gezamenlijk een weg naar zee te zoeken. Zowel in 

het huidige dal van de Vecht als dat van de Reest zijn restanten te vinden van diepe dalen uit 

bepaalde fasen van deze ijstijd. De Reest stroomt bij Meppel in het Meppelerdiep. Na het 

Risglaciaal steeg de zeespiegel. De zee drong door in de Eemvallei en ook in het dal van de 

IJssel, maar niet verder dan halverwege Kampen en Zwolle. In de hierop volgende 

koudeperiode, de Würmtijd, waren IJssel en Vecht verwilderde rivieren die zich moesten 

worstelen door met de wind aangevoerde dekzanden. Bij het aanbreken van de huidige 

geologische periode, met een matig klimaat, het Holoceen, trok de Rijn zowel zijn zuidelijke 

arm uit het gebied Gennep-Mook terug als zijn noordelijke arm uit het gebied van de Oude 

IJssel. De Rijn concentreerde zich op de middelste arm. De prehistorische IJssel was geen 

zijrivier van de Rijn. 

 

De natuurlijke afwatering van het dekzandgebied bestaat uit een groot aantal beekjes, dat 

zich vaak verenigt tot een grotere beek. De Regge is van dat laatste een voorbeeld. In 

tegenstelling tot de grote rivieren, functioneren de beken alleen voor afvoer van overtollig 

water uit het eigen gebied. Dit water ontvangen de beken door ondergrondse toestroming. Het 

brongebied van de beek is de plaats waar het water uit de bodem sijpelt. In de beekdalen 

treffen we hoofdzakelijk beek-eerdgronden, bestaande uit lemig fijn zand. De beek-
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eerdgronden zijn ijzerrijk. In het verleden is plaatselijk uit deze gronden zelfs ijzeroer 

gewonnen voor kleine ijzersmelterijen. De omringende hoger gelegen gronden hebben 

voortdurend blootgestaan aan uitspoeling door regenwater, waardoor de bovenlaag geleidelijk 

aan verarmd is en er een verrijking van de onderliggende laag plaats had. Dit 

uitspoelingproces wordt podzolering genoemd. De beekdal begeleidende gronden behoren 

overwegend tot de veldpodzolgronden. Het plantendek van laatstgenoemde gronden bestond 

uit vochtige heide. Deze werd grotendeels ontgonnen tot bouw- en grasland. Op de beek-

eerdgronden groeide oorspronkelijk een bos bestaande uit els, es en wilg. De mens heeft dit 

bos voor een groot deel omgezet in grasland. Op lage drassige plaatsen heeft zich op het zand 

aan laagje veen ontwikkeld, dit zijn broekeerdgronden. Waar de veenlaag in het beekdal een 

grotere dikte bereikt, worden madeveengronden aangetroffen. Dit is in het Reestdal het geval. 

Deze beek ontsprong aan de voet van het hoogveengebied van Dedemsvaart-Slagharen-

Hollandscheveld. Voor de ontginning van het hoogveen werd de Reest gevoed door 

ondergronds water afkomstig uit het hoogveen, onderweg voegde zich daar mineraal 

kwelwater uit het dekzand bij. 

 

Woeste kolkende golven, snel voorbijschietende boomstronken, tot schuim geslagen 

watermassa’s, die op rotsblokken beuken. Zo schetsen film en televisie ons het beeld van een 

rivier. Stoere helden wagen hun levens in stroomversnellingen, waar ranke kano’s en stevige 

vlotten tot wrakhout geslagen worden. Het avontuur loopt af, zoals het script dat wil, maar 

de rivier blijft stromen, kolken, beuken en te keer gaan als een wildeman, opgesloten in een 

kooi van hoge oevers. Van hier tot in de eeuwigheid. Zo zijn de filmrivieren. Heel anders dan 

de stroompjes die wij kennen uit de Twentse werkelijkheid. De snelle, maar vriendelijke 

Dinkel, de kalm kabbelende Buursebeek, de trage Regge. En hun tot sloten rechtgetrokken 

zijbeekjes, die op een enkele uitzondering na (zoals de Glanerbeek) het huppelen al in de 

vooroorlogse crisisjaren verleerd hebben.  

 

Glanerbeek  

 

Toch is het niet altijd zo geweest. De Dinkel heeft zich ooit een diep dal gesneden in het land, 

dat toen nog geen Twente heette. Haar oevers zijn vrijwel even steil en onbegaanbaar geweest 

als de wanden van een canyon, waarlangs we op het doek een indiaan zien afdalen, stapvoets 

en voorzichtig op weg naar het water in de diepte, waarin hij zijn paard zal drenken, tenzij 

tevoren een goedgemikt schot hemzelf in de rivier doet tuimelen. En ook de Buursebeek, waar 

deze voorbij de lage kalkrotsen van de Haarmühle zijn weg zoekt tussen de grillige 

zandhoogten van Huurne- en Hanebulten, heeft eenmaal een landschap doorsneden, dat nog 

altijd met ruggen en slenken herinnert aan de tijd toen ongetemde wateren het zijn vorm 

hebben gegeven. 
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Haarmühle 

 

 

Nu stroomt die Buursebeek, zo gauw hij voorbij is aan het verse beton en het oeroude 

gesteente waarin de molenkolk gebed ligt, ons land binnen via een door kaden bedwongen 

loop. Door mensenhand geleid, vervolgt hij zijn weg langs gladde taluds, over cementen 

obstakels en uiteindelijk ook over een regelmatig schoongebaggerd zandbed. Maar dan, onder 

Diepenheim, heeft hij zijn naam al veranderd. Van het Assinksbos onder Haaksbergen tot aan 

het einde bij Deventer, waar de IJssel hem opslokt, wordt hij Schipbeek genoemd 

 

Schepen varen er niet meer, maar toch heeft deze Schipbeek meer weg van een kanaal dan 

van een beek. Anders is het met de Dinkel, althans met dat stuk van deze waterloop, dat de 

Twentenaren als hun riviertje beschouwen; de rest is in Duitsland gelegen. Van de grens bij 

Glane tot aan De Zoeke onder Losser zal binnen afzienbare tijd ook in Nederland de 

kanaalvorm van de Duitse bovenloop drie kilometer ver worden voortgezet, schreef men in het 

jaar 1978. De Dinkel zelf, die bij Glane ons land binnenkomt en bij Lage weer naar Duits 

gebied vloeit, blijft bovenstrooms voor kanalisatie behoed doordat in het heuvelland ten oosten 

van Losser zo’n ingreep gewoon niet rendabel zou zijn.  

 

Dinkel  
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De Beneden-Dinkel, stroomt onder andere door het landgoed Singraven, is aan de greep der 

‘verbeteraars’ ontkomen door het graven van een omleidingkanaal, ten oosten van Denekamp. 

Dat kanaal heeft sinds het in de jaren vijftig van de twintigste eeuw ontstond, goed werk 

gedaan als bliksemafleider. Bij sterke toevoer werkt deze leiding het overtollige water weg, dat 

dan nog voor de Duitse grens weer in het moederbed terecht komt. 

 

Huis Singraven 

 

Het Duitse woord ‘rinnen’ (dat in Rijn en Rhone voorkomt en dat stromen of vloeien betekent) 

herkennen we in het Twentse woord rietje. Daarmee wordt een erosiedal bedoeld, zoals ze 

voorkomen in het door Dingeldein zo genoemde ‘Land van heuvelen en heiden’  bij 

Ootmarsum. Steile randen kenmerkten deze uitgeslepen dalen, waar soms wel en soms niet 

een ‘rietebeek’ doorheen loopt. De ‘soeze’ (bron) kan in de riete zelf liggen, of de beek komt 

voort uit een ‘stroot’: een langgerekte, moerassige inzinking in een heidegebied. De resten van 

zo’n stroomhoogveen zijn nog te zien bij Mander, waar de Mosbeek ontspringt, die als een 

rietebeek verder stroomt. Langs de Hazelbeek, met Mosbeek en Springendalsbeek de 

bekendste van de schilderachtige rietebeken, zijn in de laatste hooimoerasjes (die aan de 

uitgestrekte vlieren en goren van het oude Twente herinneren) nog wel orchideeënveldjes te 

ontdekken; een paarse weelde van echt handekenskruid in een soppig tapijt van moerasvaren. 

Stroomafwaarts gaan de rietbeken over in het type houtwalbeek, het meest voorkomende.  

 

Springendalsebeek  

 

Dan zijn er nog heidebeken, waarvan de Puntbeek een mooi voorbeeld is. Het losse zand 

waardoor deze beek zich een weg zoekt, heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Dat 

laat zich aflezen in het diep ingevreten profiel. Hetzelfde geldt voor de Dinkel, die in zijn hoge 

zandige oever bij de Greune Stet in het Lutterzand de sporen toont van de toendra’s, 

poolwoestijnen en de bossen uit de laatste ijstijd. 
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Puntbeek  

 

Houtwalbeken zijn eigenlijk bosbeken, maar in veel gevallen is het bos in oud cultuurland 

veranderd en alleen als smalle oeverstroken in tact gebleven. De Glanerbeek begint als een 

moerasbeek in het Aamsveen en krijgt ten noorden van Glanerbrug het karakter van een 

houtwalbeek. Vooral achter het voormalig klooster Sint Olaf markeert het stroompje een 

verrukkelijk landschap, waarvan ook de waterschapstechnici erkennen dat het kwetsbaar is. 

Er is een blijvend stijlprofiel gemaakt op de plek waar de beek een interessante kleilaag uit 

de oudste Krijtperiode (Wealden) ontsluit. 

 

Roombeek, Enschede 

 

Eigenlijk beheren Regge en Dinkel de hele waterhuishouding van Twente, met uitzondering 

van de smalle zuidelijk strook langs Buursebeek en Schipbeek. Daarvoor is het waterschap 

De Schipbeek verantwoordelijk. Toch zijn, historisch gezien, Buursebeek en Regge één. De 

oorsprong van de Regge legt men nu in de bossen van het Westerflier, ten zuiden van 

Diepenheim. Vandaar stroomt een klein beekje noordwaarts, dat inderdaad Regge heet en dat 

voor de jaren dertig via Goor, Enter, Rijssen en Nijverdal noordwaarts naar Salland stroomde, 

om ten westen van Ommen in de Vecht uit te monden. Maar voordat de stad Deventer, al in 

de middeleeuwen, de Huneper Aa liet vergraven en met de Buursebeek verbond (het doel van 

deze nieuwe waterweg kwam in de naam Schipbeek duidelijk tot uitdrukking), vormde de 

Buursebeek de bovenloop van de Regge. Het stroompje uit het Westerflier was toen niet meer 

dan een zijbeekje. En nog eeuwenlang bleef er Duits water uit de Duitse Aa, via Buursebeek, 

Schipbeek en Molenbeek, naar de Regge vloeien. Ook nu nog is dat het geval, maar de Boven 

Regge loopt nu samen met de Diepenheimse molenbeek uit in het Twentekanaal. 

 

Pas ten noorden daarvan, in de lage gronden van de Herikermeene, ontspringt de Regge 

opnieuw uit de Schipbeek. Dat zij zich voorbij Goor toch alweer als een flinke stroom 

presenteert, is een gevolg van het opnemen van zijbeken, vooral van de Poelsbeek, die uit het 

Haaksbergse komt en via Hengevelde en de bossen van het Weldam naar het centrum van 

Goor stroomt, om even ten noorden daarvan in de Regge uit te monden. 
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Om het ingewikkeld te maken: in Goor heet dit, nu grotendeels ondergronds stromende water, 

de Regge en de eigenlijke Regge staat als Oude Beek te boek. Het Reggedal, dat u van de 

Herikerberg, dus van Markelo komend, duidelijk voor u ziet liggen, volgt de laagten tussen 

twee op veel plaatsen goed herkenbare stuwwallen. Ook de Potbeek in Markelo is een gegraven  

aftakking van de Regge.  

 

Het landijs van de derde ijstijd liet een aantal van die heuvelruggen in Twente achter. Ze 

verlopen allemaal noord-zuid en dat is de reden dat de Regge haar weg naar het noorden 

zoekt. In een bocht om de Lemelerberg stromend, doorbreekt de rivier tenslotte de heuvelrij 

en stroomt door een soort Porta Twentica de Vecht tegemoet. Van de Twentse heuvels komen 

van links en van rechts de zijbeken, vooral ter rechterzijde van heel ver weg. Het grootste deel 

van de stad Enschede en verder heel de Twentse stedenband zijn voor hun afwatering op de 

Regge aangewezen. 

 

 Diepenheimse Molenbeek, Lochemseweg, bij de      

                                                                 duiker onder het Twentekanaal 

 

 

De oudere generatie Tukkers kan er nog wel van meepraten. Overstromende beken die 

vervolgens leidden tot overlast in veel dorpen en steden. De meerderheid zal u echter raar 

aankijken als u begint over het waterrijke Twente. Bij water wordt meer gedacht aan de 

Noordholland of Friesland. De herinnering aan de watersnoodramp uit het jaar 1953 is 

immers ieders nog bekend en wordt op de lagere scholen in de geschiedenisboeken 

aangemerkt als een te herinneren periode in de eeuwigdurende strijd tegen het water. 

Misschien was dit de aanzet voor het op grote schaal economische waterbeheer van de tweede 

helft van de twintigste eeuw waarmee ook de Twentse beken te maken kregen. 
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Potbeek, Holtdijk, Herike-Elsen 

 

De Dinkel en het Lutterzand zijn uiteraard bekend en de Regge weet menigeen ook nog wel te 

noemen. Op het platteland is de kennis meestal groter omdat hier het functioneren van de 

beeksystemen meer invloed heeft op het dagelijks leven. Zo zijn de waterstanden voor de 

landbouw en natuurgebieden van groot belang. In veel gevallen doet slechts de omgeving 

vermoeden dat er in het verleden een beek moet hebben gelopen. Namen van gebouwen, 

straten en wijken kunnen ons helpen in de zoektocht naar water in de stad. De naam 

Thiemsbrug, midden in Hengelo, doet toch vermoeden dat er water in de buurt zou moeten 

zijn. Hoeveel mensen weten dat er een beek onder de kruising ligt van de Oldenzaalsestraat 

en de Bornsestraat in Hengelo. Wie is er niet over gereden? De wijk Roombeek in Enschede 

is zelfs vernoemd naar de beek en de oude beek ligt er nog wel maar is volledig ondergronds 

en is in de loop van de tijd steeds meer als riool gebruikt. Na de ramp in de kruitfabriek is de 

beek weer bovengronds gehaald. Vooral in de kleinere kernen zijn de beken na verloop van 

jaren uit het zicht verdwenen. Tot voor kort was het bij de ontwikkeling van een nieuwe 

woonwijk een standaardprocedure om de beken en sloten maar om het plangebied heen te 

leggen. De te bouwen wijk kon optimaal worden ingericht waarbij de ruimte tussen groen, 

wonen en infrastructuur werd verdeeld. En het water? Voor het water werden economische 

oplossingen gezocht. 

 

Schipbeek, Westerflier  

 

Al het afvalwater en regenwater werd zo snel mogelijk ingezameld in ondergrondse buizen en 

afgevoerd naar de zuivering of naar bergingsvijvers. Daar werd het water tijdelijk opgeslagen 

voor het weer kon worden geloosd op een beek aan de rand van de wijk. En deze aanpak 

behoort nog steeds niet helemaal tot het verleden. Gelukkig zijn er de laatste jaren tal van 

goede voorbeelden hoe het ook anders kan. 

 

Ook in de bestaande oudere centra en woonwijken werd de druk om de beken te laten 

verdwijnen in de voorlaatste eeuw steeds groter. Op die beken werd van alles geloosd. Door 



131 

 

de bevolkingsgroei en de verdere industrialisatie werden de beken vieze stinkende afvoergoten 

die langzamerhand werden omgebouwd tot rioolstelsels. Door de bevolkingsgroei ontstond 

ook een toenemende behoefte aan ruimte zowel op het gebied van wonen als voor de aanleg 

van goede infrastructuur. 

 

De vieze stinkende beken moesten noodgedwongen onder de grond verdwijnen; zo werd van 

de nood een deugd gemaakt. Tegelijkertijd werd er door meerdere industrieën volop 

grondwater onttrokken. Denk maar aan de textielindustrie, brouwerijen en energiebedrijven. 

Door deze vele grondwateronttrekkingen werden de grondwaterstanden kunstmatig laag 

gehouden en werd de drainerende werking van de beken ook niet gemist. 

 

Ook de problemen van overstromingen door de beken als gevolg van hevige en langdurige 

regenval werd vakkundig opgelost. De beken werden gedempt zodat ze ook niet meer konden 

overstromen. Een simpele oplossing die bovendien ook nog een ruimte opleverde. Dit 

betekende wel dat het aanstromende water buiten de stad moest worden omgeleid. Zo gezegd, 

zo gedaan. Goede voorbeelden hiervan zijn de ‘omloopleiding’ en de ‘koppelleiding’ in Hengelo. 

De namen geven het economische gehalte van het waterbeheer goed weer. Men zag het 

letterlijk als ‘leidingen’ gevuld met water en via koppelingen en dergelijke werd dit vakkundig 

om de stad heen geleid. Jaren hebben we met z’n allen gedacht dat we het water de baas 

konden zijn en dat we het prima hadden geregeld. En toen, toen ging het mis! 

 

De eerste signalen kwamen in 1980 en de jaren erna. Door alle maatregelen van de laatste 

decennia begon Nederland te verdrogen. Het hele denken was erop gericht om het water zo 

snel mogelijk af te voeren; vanuit de steden om geen overlast te hebben en vanuit de landbouw 

ten behoeve van optimale landbouwopbrengsten. Het gevolg was schade en achteruitgang van 

belangrijke natuurgebieden die gelijktijdig overigens maatschappelijk en politiek gezien als 

steeds waardevoller werden aangemerkt. 

 

Een andere ontwikkeling was dat in de stedelijke gebieden steeds meer grondonttrekkingen 

werden gestaakt. 

 

Stuw, Entermors 

 

De teloorgang van de textielindustrie in Enschede is het bekendste voorbeeld maar ook andere 

industrieën maakten steeds minder gebruik van grondwater met als gevolg dat de 

grondwaterstanden weer hoger werden. Omdat in veel gevallen de beken waren gedempt was 

ook de drainerende functie niet meer aanwezig en leverde dit veel overlast op zoals natte 

kruipruimtes, vochtige muren. Drainage is inrichting om overtollig (grond)water te 

verwijderen bijvoorbeeld door buizen waar het water inzakt of door een met grind of puin 

gevulde sleuf; draineren is droogleggen. 
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Doordat al het water zo snel mogelijk werd afgevoerd ontstonden benedenstrooms vaak 

enorme afvoerpieken en dit leidde weer tot overstromingen. Men kon dit door middel van 

steeds hogere dijken een aantal decennia volhouden totdat het in Nederland en andere landen 

in Europa de laatste jaren heeft geleid tot grote overstromingen met veel schade. 

 

De afvoerpieken nemen in de grote rivieren zulke grote vormen aan dat de risico’s van 

overstromingen groter worden en de effecten van dergelijke overstromingen noodlottig kunnen 

zijn. In tegenstelling tot de bovengenoemde overschotten aan water weten we ook dat we in 

Nederland behoorlijke tekorten aan water kunnen hebben. Dit was het geval in de zomer van 

het jaar 2003. De aanhoudende droogte heeft veel schade opgeleverd voor landbouw, 

scheepvaart en natuur. 

 

Bovenstaande gegevens hebben niet alleen te maken met de wijze waarop het land wordt 

ingericht en wordt gebruikt. Een ander belangrijke oorzaak is de klimaatsverandering. Nog 

geen tien jaar geleden werd dit afgedaan als propaganda van milieubewegingen. 

 

Dinkel 

 

Inmiddels is ook wetenschappelijk bekend dat het klimaat versneld aan het veranderen is. De 

mate waarin dit gebeurt is nog wel punt van discussie, ook de voorzichtige scenario’s hebben 

grote gevolgen voor ons. De zomer zullen droger worden en de winters natter. De 

zomerneerslag zal in kortere en hevige periodes vallen. Het huidige systeem waarbij alles zo 

snel mogelijk wordt afgevoerd werkt averechts. Bij drogere periodes is er geen water omdat 

alles te snel wordt afgevoerd en bij hevige neerslag komen er enorme afvoerpieken omdat 

wederom het water te snel wordt afgevoerd. Bovendien zullen ook de rioolstelsels in de stad 

naar verwachting veel vaker overlast veroorzaken. De steeds grotere regenbuien veroorzaken 

vaker water op straat en soms tot in de woningen. De overstromingen in het jaar 2001 in 

Rijssen geven een beeld tot welke overlast en schade dit kan leiden. 

 

In een tabel zijn een aantal klimaatscenario’s van het KNMI gegeven over hoe ons klimaat er 

rond het jaar 2100 zou kunnen uitzien. Vooralsnog wordt vanuit het waterbeheer uitgegaan 

van het midden scenario. De genoemde eenheden en percentages geven de veranderingen aan 

ten opzichte van ons huidige klimaat. De tabel geeft aan dat de gemiddelde zomerneerslag zal 

afnemen met twee procent uitgaande van het midden scenario. Deze neerslag zal echter in 

veel kortere periodes gaan vallen waardoor er langere periodes van droogtes zullen ontstaan 

die worden afgewisseld met meer hevige hoosbuien. 
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Ahauser Aa, Ahaus 

 

Zo links en rechts wordt momenteel al veronderstelt dat ook het midden scenario wel een veel 

te voorzichtig scenario kan zijn en dat we wellicht van het hoge scenario uit moeten gaan. De 

toekomst zal het ons leren. Punt van zorg voor ons laaggelegen Nederland is wel dat we tijdig 

moeten anticiperen (vooruitlopen) op de veranderingen. Om veranderingen in het waterbeheer 

door te voeren moet het hele systeem worden aangepast en da kost veel tijd en geld. Een 

doorlooptijd van veertig jaar lijkt hierbij reëel. Gaande weg zal hierbij ook meer duidelijkheid 

komen over de daadwerkelijke klimaatsveranderingen zodat maatregelen hierop ook tijdig 

kunnen worden aangepast. 

 

Bovenstaand betoog doet haast vermoeden dat het wel heel slecht is gesteld met het 

waterbeheer in de twintigste eeuw. Dit moet echter wel worden geplaatst in het juiste 

perspectief. De twee helft van de twintigste eeuw was met name gericht op de wederopbouw 

na de Tweede Wereldoorlog en er moest worden voorzien in een groeiende voedselbehoefte. 

Dit alles in een periode van enorme groei van de bevolking, economie, welvaart en het denken 

dat alles technisch mogelijk is. Denk maar aan de wedren naar de maan in de jaren zestig. 

Het Nederlandse economische waterbeheer paste dan ook heel goed in die tijdsgeest met 

bovendien een andere klimatologische situatie. Daar komt bij dat er met name op het gebied 

van de waterkwaliteit enorm veel is verbeterd. De landbouw en bedrijven hebben hun 

productieprocessen zodanig aangepast dat ook vervuilde lozingen behoorlijk zijn 

teruggedrongen. Het water uit de riolen wordt door de waterschappen goed gezuiverd 

waardoor de kwaliteit is verbeterd. 

 

Bovenstaande ontwikkelingen geven aan dat er wel iets moet veranderen. In het landelijke 

gebied moet het anders maar ook in stedelijke gebieden zal er veel moeten veranderen. Het 

water zou weer moeten worden opgenomen als onderdeel van onze leefomgeving. Het zou niet 

vanzelfsprekend moeten zijn dat het water onder de grond verdwijnt, zoals de Potbeek in 

Markelo. Overlast zal in bepaalde vormen geaccepteerd dienen te worden. Een gezonde en 

veilige leefomgeving zal gecreëerd moeten worden. De strategie voor de komende jaren is dat 

het water langer moeten vasthouden in de bodem. Bij hevige neerslag wordt de afvoerplek 

afgevlakt en bij droogte is er een langere nalevering van grondwater. De tweede stap is het 

water te bergen. Dit bergen kan in overstromingsgebieden en bergingsvijvers zoals deze zijn 

aangelegd bij het Genseler in Hengelo. De afronding van het stedelijk gebied richting de 

snelweg is gecombineerd met een fraai landschappelijk uitloopgebied voor de stadsrand. Hier 

wordt de waterberging, recreatie en stedenbouw goed geïntegreerd. Kortom: vasthouden, 

bergen, afvoeren. In de stedelijke gebieden is het principe van vasthouden, bergen en dan pas 

afvoeren een hele klus. Veel beken zijn inmiddels verdwenen in de dorpen en steden. In 

samenwerking met het waterschap maken de gemeenten waterplannen waarin wordt 
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aangegeven hoe in de toekomst wordt omgegaan met het water in de stad. Het terugbrengen 

van de ‘natte’ infrastructuur lijkt moeilijk maar is wel mogelijk en ook noodzakelijk. Zo wordt 

in verschillende gemeentelijke waterplannen aangegeven dat er weer water moet stromen in 

de wijken. Een voorbeeld – momenteel zeer actief – is de Roombeek in Enschede. 

Slot Ahaus 

 

Het waterschap Regge en Dinkel en de gemeente Enschede  hebben hard gewerkt om de 

Roombeek weer door de stad aan te leggen. Van de oostzijde naar de noordwestzijde moet in 

het jaar 2008 de beek weer stromen. Als gevolg van de vuurwerkramp in Enschede is er een 

volledig nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt voor onder andere het rampgebied. De 

Roombeek heeft hierin een prominente rol gekregen. Hiervoor is maatschappelijk ook veel 

draagvlak. In tal van publicaties en enquêtes bij de start van de wederopbouw van het 

rampgebied is door velen aangegeven dat de beek weer in de wijk zou moeten stromen. Dit 

water moet natuurlijk wel ergens vandaan komen en ook de wijk en de stad weer verlaten. 

Kortom een klein gedeelte van een beek aanleggen gaat niet. Dit betekent dat ernaar gestreefd 

wordt om de beek volledig terug te brengen. Gezien de waterhuishoudkundige problemen die 

zich voordoen in Enschede is dit niet alleen een wens maar ook noodzaak. 

 

Ofschoon veel van bovengenoemde ideeën en plannen nog slechts aan het papier zijn 

toevertrouwd, lijkt het erop dat er een breed draagvlak ontstaat om ook in stedelijke gebieden 

weer ruimte voor het water vrij te maken. Dit geeft de overtuiging dat de beek in de toekomst 

weer net als vroeger zijn plek zal heroveren in het stedelijke gebied, waarbij men het water 

opnieuw leren kennen en respecteren. Zo kunnen we ons een voorstelling maken bij het 

waterrijke Twente zoals het ooit geweest is, maar dan net iets anders. 

 

Dat er in de twintigste eeuw veel schade is toegebracht aan natuurlijke beeksystemen is een 

bekend gegeven. Indirect gebeurde dat door de intensivering van het grondgebruik, de 

toenemende oppervlakte aan bebouwing en asfalt waardoor het regenwater niet meer in de 

grond kon dringen, de drooglegging van natte gebieden en het afkoppelen van stukken 

stroomgebied. In directe zin zijn de beeksystemen beschadigd door het verleggen, recht 

trekken en vergroten van beken. Nu kijken we daar anders tegen aan. Vroegere 

overstromingen vormen nu geen probleem meer, daarvoor zijn verdroging van beekdalen en 

nivellering (op gelijk niveau brengen, schakeringen of tegenstellingen wegwerken) van natte 

natuurwaarden in plaats gekomen. Zowel boeren als natuurbeheerders hebben met deze 

nieuwe problemen te kampen. Gelukkig zijn de samenleving en overheden het er nu over eens 

dat naar een middenweg moet worden gezocht: een integrale (voltallig, één geheel zijnde) 

benadering, waarbij de veerkracht van de beeksystemen weer wordt opgevijzeld. Het woord 

veerkracht is nog niet zo gek bedacht omdat stroomgebieden kunnen worden vergeleken met 

een spons. De spons slaat in neerslagperioden veel water op en kan dit in droge perioden 

langzaam afstaan. De beken vallen daardoor in de zomerperiode minder snel droog. Met een 

goede sponswerking en beter doordachte inrichting van de waterlopen kan er veel worden 

hersteld. De landinrichtingsdienst, de waterschappen en de gemeenten waren tot laat in de 

twintigste eeuw nog bezig met de aanpassing van landschap en watersystemen aan de 

toenmalige gebruikswensen. Nu zijn diezelfde overheden gezamenlijk met natuurbeschermers 
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en boeren bezig om de verdroging en het verdwijnen van natuurwaarden in de beekdalen op 

te lossen. Dat gebeurt door hele watersystemen bij de plannen te betrekken in plaats van 

stukjes gebied en door de kansen die zich voordoen te benutten. Zo wordt een duurzame 

invulling gegeven aan natuur, landbouw en recreatie. 

  

Om een beeld te krijgen van de verschillende aspecten van beken zullen we een beeksysteem 

van bron tot monding denkbeeldig langslopen. We beginnen bij de bron, meestal is dat in 

Twente een nat broekbos op de flanken van een stuwwal. Het stroomgebied is dan nog erg 

klein, bijvoorbeeld enkele tientallen hectaren groot. Het bronwater heeft een constante 

temperatuur, namelijk die van de ondergrond: tien graden Celsius. Tijdens het transport door 

de bodem heeft het grondwater mineralen uit de bodem opgelost en meegenomen. De 

chemische samenstelling van het bronwater hangt dus af van de bodemlagen die het water 

heeft doorlopen op weg naar de bron. Belangrijker nog is de tijd die het water ondergronds 

heeft gehad om de mineralen op te nemen. Als dat water er enkele maanden over heeft gedaan, 

lijkt de samenstelling nog steeds op regenwater: het is schoon en er zitten maar weinig 

mineralen in. Als het water er echter een paar jaar over heeft gedaan om boven te komen, is 

het verrijkt met bijvoorbeeld calcium en ijzer. De planten en dieren van de bronmilieu’ s zijn 

afgestemd op het type water, weinig of meer mineraalrijk. Aan de hand van de planten in zo’n 

brongebied zou men zelfs de ‘leeftijd’ van het bronwater kunnen afleiden. Voorbeelden van 

planten voor ouder water zijn: dotterbloem (caltha palustris) en bittere veldkers (cardamine 

amara). Voorbeelden van planten voor jong grondwater zijn holpijp (equisetum fluviatile) en 

egelboterbloem (ranunculus flammula). 

 

Aa, Altstatte  

 

Het water uit de bron of het bronbos vormt een bronbeekje van een paar meter breed. Het 

water stroomt hard en door de stroming kunnen er maar weinig planten in groeien. Alleen de 

bronsoorten haaksterrenkroos (callitriche hammulata) en bronkruid (montia) gedijen hier. De 

macrofauna, de kleine bijna onzichtbare onderwaterdieren, is daar meestal goed ontwikkeld. 

Naast kokerjuffers zitten er larven in van verschillende soorten eendagsvliegen en 

steekvliegen. Deze dieren hebben met elkaar gemeen dat zij alleen in zuurstofrijk, koel en 

schoon water kunnen leven. Om de stroming te trotseren zijn ze vaak plat van lichaamsbouw. 

Verder hebben ze kromme pootjes of klauwtjes om zich in extreme omstandigheden goed vast 

te kunnen houden aan stenen, bladeren en takjes. 
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Almsick, Ahaus 

 
 

Verder benedenstrooms spreken we over de middenloop van een beek. Daar neemt de helling 

van het terrein rond de beek wat af en het beekwater stroomt daarom wat trager, van dertig 

tot vijftig centimeter per seconde. De beek begint te meanderen, zij slingert door het 

landschap. Door het voortdurende proces van uitschuring van zand uit de buitenbochten en 

afzetting van het meegevoerde zand in binnenbochten verplaatst de middenloop zich 

geleidelijk. Dat proces noemt men meanderen. De beek verlegt haar loop vooral in perioden 

van hoge afvoer, het kan dan gaan om enkele decimeters, tot plaatselijk zelfs enkele meters 

per winter. Op plekken waar kleilagen of oude banken met ijzeroer in de bodem zitten gebeurt 

er weinig.  

 

Verder benedenstrooms is weinig hoogteverschil in het landschap meer, de beek heeft de flank 

van de stuwwal verlaten en stroomt door veel vlakker gebied. Zo’n benedenloop stroomt 

gemiddeld twintig centimeter per seconde. Het omringende beekdal is niet echt herkenbaar 

meer. In dergelijke gebieden bestaat het grondgebruik meestal uit intensieve landbouw of 

stedelijk gebied. De beek is vaak rechtgetrokken. Dit betekent dat de oevers een strak profiel 

hebben gekregen, soms met beschoeiing erlangs om de laatste pogingen tot meandering in te 

dammen. De beken zijn halverwege de twintigste eeuw zo ingericht dat ze in de winter snel 

het overtollige regenwater konden afvoeren. Daardoor was er in de zomer vaak weinig water 

over. Dat werd gecompenseerd door stuwen in de benedenlopen te bouwen. In de zomer kon 

het beekpeil dan nog een poosje kunstmatig verhoogd worden. 

 

Niet alle natuur is verdwenen, de motor is vaak nog aanwezig. Omdat de benedenlopen in de 

laagste en meest benedenstroomse delen van de stroomgebieden liggen, treedt hier in de 

oevers vaak kwel (welwater: water dat uit de grond opwelt) op. Meestal is dat oude kwel die er 

jaren over heeft gedaan en dus relatief rijk is aan kalk en ijzerionen. Het water is door deze 

kwelinvloed meestal fosfaatarm, wat een goed milieu biedt voor veel kieskeurige waterplanten. 

Hier vinden we karakteristieke planten die houden van kwel en graag in de zon staan. 



137 

 

Voorbeelden zijn diverse soorten uit het Verbond der Kleine Fonteinkruiden, zoals drijvend 

fonteinkruid en rossig fonteinkruid (potamogeton natans en alpinus). 

 

Naast de prachtige bronbeken zijn er in Twente ook veel beken die van nature in de zomer 

droog staan. Zij hebben geen bronvoeding en zijn dus direct afhankelijk van de regenperioden. 

In de praktijk heeft en benedenloop van een beek meerdere middenlopen en nog meer 

bovenlopen. Daarbij komen alle denkbare combinaties voor, bijvoorbeeld een beek met een 

aantal bron-bovenlopen en een aantal regenbovenlopen. Er komen ook bizarre situaties voor 

waarbij halverwege een bovenloop alle beekwater in de bodem verdwijnt. Dit voorbeeld doet 

zich voor in de Onderbeek, een bovenloop van de Geesterse Molenbeek. Het verdwenen water 

komt een kilometer verderop in dezelfde beek als bronwater weer omhoog en stroomt daar 

verder. Wat vrijwel alle beken met elkaar gemeen hebben is dat de planten en dieren 

afgestemd zijn op het stromende water of met het gedempte klimaat erboven. 

 

Geesterse Molenbeek 

 

De Geesterse Molenbeek is een karakteristieke houtwalbeek bij Tubbergen, in het noorden 

van Twente. De bovenloop van deze beek bestaat uit een aantal kleinere beken die vanaf de 

stuwwal  van Ootmarsum in westelijk richting stromen, te weten de Mosbeek, de Elsenbeek, 

de Onderbeek en de Hazebekke. Het zijn allemaal prachtige houtwalbeekjes die zich al 

slingerend een weg zoeken door de dalen. Vroeger voerde een deel van de bovenlopen water 

af naar zuidelijke richting langs Almelo naar de Regge. Omdat er weinig water in de beken te 

verdelen viel hebben de overheden er in het jaar 1965 voor gekozen om al het water voortaan 

in westelijke richting via de Geesterse Molenbeek te laten stromen. Zo kreeg het stroomgebied 

van de Geesterse Molenbeek een omvang van vijfentwintighonderd hectare en vooral een 

garantie van permanente wateraanvoer uit de brongebieden op de stuwwal van Ootmarsum. 

De bovenlopen liggen in de buurt van Vasse voor een belangrijk deel in natuurgebieden. Ze 

hebben smalle houtwallen en vallen vooral op door de rijke begroeiing van bronvegetaties 

erlangs. De beekdalen zijn hier vaak maar enkele tientallen tot enkele honderden meters 

breed en bestaan uit kleinschalige graslanden met langs de beek bossen  elzenbron. Het zijn 

moerassige bossen met overwegend zwarte elzen; het grondwater komt daar diffuus 

(verspreid, wijdlopig) omhoog en vormt zeer kleine stroompjes. In de schaduw van de bomen 

is zeldzame bronvegetatie te vinden, met plantensoorten als dotterbloem, paarsbladige 

goudveil en bittere veldkers. Voor een deel worden de bronbossen nog steeds als hakhout 

beheerd: elke tien jaar worden de stammen dan afgezaagd. 

 

Van de Mosbeek liggen overigens niet alle bronnen in het bos. Enkele bronnen liggen verspreid 

in een open veengebiedje, een reservaat van de stichting Overijssels Landschap. Dit gebied is 

belangrijk vanwege bijzondere kwelplanten die juist van zonlicht houden, zoals beekbreek 

(narthecium ossifragum). 

 



138 

 

Aa, Ahaus  

 

De omgeving van de benedenloop: de Geesterse Molenbeek is meer agrarisch getint. Het 

cultuurlandschap heeft hier wel forse hoogteverschillen: hoge escomplexen met maïs en 

grasland en daartussen smalle maar diepe beekdalen met houtwallen en bossen elzen. De 

houtwallen langs de beek zijn meestal maar smal, vaak een of twee rijen zwarte elzen, soms 

met essen ertussen. Enkele eeuwen geleden waren in het stroomgebied wel zeven watermolens 

in bedrijf. Nu kunnen we langs de bovenloop van de Mosbeek nog twee watermolens vinden. 

Ze zijn nog steeds intact maar doen vooral dienst als toeristische trekpleister. Langs de 

Onderbeek zijn bij een woonhuis nog restanten van een vroegere watermolen te vinden. Langs 

de benedenloop van de Geesterse Molenbeek wijzen zware beuken bij de Vermolenweg op de 

plek waar vroeger twee watermolens stonden. De molenaars waren grootverbruikers van hout; 

zij zorgden altijd voor voldoende voorraad van bossen eiken of beuken bij de molens.  

 

Het stroomgebied van de Geesterse Molenbeek heeft veel gemeen met het 

Snoeyinksbeekgebied. Ook hier waren de beekbegeleidende houtwallen in de loop van de 

twintigste eeuw op veel plekken verdwenen door het achterwege blijven van onderhoud. De 

winterse piekafvoeren in de beek waren toegenomen door de intensieve ontwatering van het 

stroomgebied. Ook hier trokken twee belangengroepen aan het water: de landbouw wilde een 

optimale afvoer van het water in het voorjaar; de natuurbescherming vroeg juist om 

beekherstel, om slingerende, ondiepe beekjes. 

 

In het jaar 1980 heeft het waterschap Regge en Dinkel samen met de Landinrichtingsdienst 

een plan gemaakt voor de inrichting en het beheer van alle waterlopen in het stroomgebied 

van de Geesterse Molenbeek. Voor het waterschap was dit overigens het eerste plan voor 

beekherstel, waarbij zowel de belangen van de landbouw als van de natuur integraal werden 

behartigd. Om aan de droogleggingeisen van de toenmalige landbouw te voldoen moesten de 

benedenloop en een deel van de middenloop plaatselijk worden verruimd. Om ecologisch 

meest kwetsbare stukken Geesterse Molenbeek te ontzien werd een zogenoemd verdeelwerk 

voor hoge afvoerpieken gemaakt. Daardoor kan bij de hoge afvoeren het teveel aan water van 

de Geesterse Molenbeek worden afgekoppeld en via een andere waterloop naar de noordelijker 

gelegen Broekbeek worden geleid. Via de Broekbeek worden de afvoertoppen naar het punt 

geleid waar de Geesterse Molenbeek uitmondt in het Geesters Stroomkanaal, waar worden 

beide waterstromen weer samengevoegd en stromen ze verder richting de Beneden Regge. 

 

Een oude stuw ter hoogte van de vroegere watermolens in de Geesterse Molenbeek is 

vervangen door een trapvormige stuw: een cascade. De cascade moet een hoogteverschil van 

meer dan een meter overwinnen en tevens zorgdragen voor extra beluchting ten behoeve van 

de waterkwaliteit. Om het probleem van telkens terugkerende verzanding van beken met 

houtwallen op de oevers te voorkomen, zijn op vaste afstanden van elkaar zandvangers 

gemaakt. Als de zandvangers regelmatig worden schoongemaakt kunnen de tussenliggende 
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beektrajecten niet meer verzanden en hoeft daar dus geen kostbaar en ingrijpend onderhoud 

meer plaats te vinden. Op plaatsen waar de oude houtwallen niet meer aanwezig waren 

werden deze hersteld. Geprobeerd werd een strook van drie meter breedte aan te kopen voor 

de aanleg van nieuwe houtwallen. Belangrijk was dat ze samen een doorgaande ecologische 

verbindingszone zouden vormen voor oevervogels en marterachtigen. Binnen de 

beekbegeleidende houtwallen moest het proces van natuurlijke meandering nog steeds 

mogelijk zijn, zij het in beperkte mate. 

 

Bij de uitvoering van het plan is de grondaankoop het grootste probleem gebleken. Het 

waterschap wil in dergelijke projecten zowel de beek als de stroken daarlangs in eigendom 

verwerven maar als een boer niet wil verkopen stagneert de uitvoering ter hoogte van zijn 

percelen. Sinds de start van de uitvoering van het plan in het jaar 1986 is langs vijftig procent 

van de benedenlopen en middenlopen grond verworven voor restauratie of aanleg van 

beekbegeleidende houtwallen. Het plan is na twintig jaar dus nog steeds in uitvoering. 

 

Voor de Mosbeek is in de negentiger jaren van de twintigste eeuw een apart herstelplan 

gemaakt. Om de beek voldoende ruimte te geven voor meandering en om nieuwe 

beekbegeleidende houtwallen aan weerszijden te ontwikkelen is hier gestreefd naar de  

verwerving van een strook grond van negen meter breed. 

 

Dal van de Mosbeek 

 

Van dit plan is inmiddels een groot deel gerealiseerd, mede dankzij een regionale kavelruil die 

door de Dienst Landelijk Gebied wordt uitgevoerd. Ook hier zijn natuurlijke zandvangers 

aangelegd om tussentijds graafwerk in de beek te minimaliseren. Verder zijn alle oude duikers 

zoveel mogelijk vervangen door bruggen met leuningen. De watervoorziening voor de molens 

of beter gezegd, het afvangen van zand uit de beek ter hoogte van de molens, is verbeterd. In 

de winter van 2001/2002 is begonnen met het inrichten van een viertal 

waterbergingsgebiedjes direct benedenstrooms van de watermolen van Bels. 

Duiker in de Potbeek 

 



140 

 

De waterbergingsgebiedjes zijn oude beekdalgraslanden met een gezamenlijke oppervlakte 

van enkele hectaren, waarin haaks op de beek wallen worden aangebracht. De gebiedjes zijn 

in eigendom van Landschap Overijssel, een deel is als weiland verpacht aan boeren. Het meest 

benedenstrooms gelegen waterbergingsgebiedje wordt tevens van de voedselrijke bovengrond 

ontdaan. Daarop mag zich broekbos en nat hooiland met orchideeën gaan ontwikkelen. Bij  

hoge afvoeren overstroomt de beek en vullen de vier waterbergingsgebiedjes zich één voor één. 

Na een periode van hoog water lopen de gebiedjes vaak genoeg leeg, richting de beek. Om te 

zorgen dat de gebiedjes functioneren zijn de duikers in de benedenstrooms gelegen Mosbeek-

trajecten extra klein gemaakt. Voor de periode van extreem hoog water worden in de wallen 

haaks op de beek overloopvoorzieningen aangebracht. De beken zijn niet overal toegankelijk 

maar dankzij de vele fietspaden en zandwegen die erlangs liggen kan men er toch grote 

stukken goed zien. Voor de overige delen van de beken in dit project geldt dat er veel bruggen 

zijn; vanaf die plaatsen kunnen bezoekers een goed beeld krijgen van het beekkarakter en het 

beekdallandschap. Tot de brongebieden van de Mosbeek behoort ook het terrein dat De 

Reuterieje (roterij) wordt genoemd. Op oude kaarten is de boerderij van de Reut’n-boer 

vermeldt. 

Fietspad buitengebied Enter 

 

Op het land van Ton Ploegmakers uit Beuningen werd in 2002 een belangrijk deel van de 

Puntbeek in oude staat teruggebracht. Het water wordt nu langer vastgehouden en daardoor 

minder snel afgevoerd. Bovendien is ook het waterpeil verhoogd. Door het water meer ruimte 

te geven ontstaat er benedenstrooms minder kans op overstromingen en komt de natuur weer 

volop tot zijn recht. Bij de realisatie van het project speelden Staatsbosbeheer en Waterschap 

Regge en Dinkel een belangrijke rol. Ton Ploegmakers kwam in 2003 op het idee om een poel 

in zijn land te graven als waterbron voor zijn honderdvijftig Schotse hooglanders. Het perceel 

waar het om gaat grenst aan een stuk grond van Staatsbosbeheer. Bij zijn zoektocht naar een 

goede plek voor de poel stuitte Ton op de oude loop van de Puntbeek, die op het terrein van 

Staatsbosbeheer nog te zien was. Staatsbosbeheer en Waterschap Regge en Dinkel grepen 

hun kans en gingen met Ton Ploegmakers in gesprek.  

 

Puntbeek  
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‘In de jaren zestig (van de twintigste eeuw) is de waterloop als gevolg van de ruilverkaveling 

rechtgetrokken’, weet Herman de Kluizenaar van Waterschap Regge en Dinkel. ‘Hiermee ging 

de veerkracht van het watersysteem verloren. Bovendien kon de Puntbeek op het laaggelegen 

perceel van Ploegmakers buiten zijn oevers treden. 

 

Door de Puntbeek zijn meanderende karakter terug te geven, konden we dit herstellen’. Ton 

besloot in te stemmen met het herstel van de oude beekloop. ‘Het is toch prachtig, zo’n 

meanderende rivier over je land?’ De oude beekloop was op het terrein van Staatsbosbeheer 

makkelijk terug te vinden. ‘Hoewel het tracé wel wat was dichtgeslibd, konden we hem goed 

zien lopen’, vertelt Herman. Ook in het weiland van Ton Ploegmakers werd de oude loop vrij 

snel teruggevonden. ‘Bij het graven kon je de stobben van de elzen die langs de oevers stonden 

nog zien zitten’, aldus Ton. 

 

Het land rondom de beekloop werd afgeplagd en daarmee voedselarm gemaakt. Doordat de 

Puntbeek het gebied nu doorkruist, is er een hoger grondwaterpeil gecreëerd. Voor de natuur 

heeft dit de nodige gevolgen. ‘Er zijn verschillende heidesoorten in het gebied teruggekomen, 

zoals de dopheide en de kleine zonnedauw’, vertelt Fons enthousiast. ‘We wisten dat dit in het 

deel van Staatsbosbeheer mogelijk was. Dat er ook nog oude soorten in de landbouwgrond 

van Ton zaten, hadden we nooit gedacht’. Ook hebben veel bijzondere dieren hun plek 

gevonden in het gebied. Zo is de rugstreeppad in 2005 bij de Puntbeek aangetroffen. Dit is 

erg bijzonder omdat het dier op slechts twee andere locaties in de buurt voortkomt. Blijkbaar 

is er nu voldoende samenhang tussen de gebieden, dat deze soort zelf de nieuw ingerichte 

natuur vindt. Ook is het icarusblauwtje weer in het gebied te vinden. Deze vlindersoort, een 

pionier, komt voor op de klaverachtige planten af, met name de rolklaver. Verder komen er 

veel libellen voor. De weidebeekjuffer voelt zich er erg goed thuis. Al die libellen bij elkaar 

zorgen voor een prachtige blauwe kleur boven het water. En als je geluk hebt vliegt er af en 

toe ook nog een ijsvogel over. Wat betreft de flora en fauna zijn de doelstellingen dus 

ruimschoots gehaald. Ton Ploegmakers is ook erg tevreden over het resultaat. Zijn Schotse 

hooglanders kunnen echter niet meer van de nieuwe natuur genieten. Als gevolg van de MKZ 

en daardoor ontstane druk op de prijzen, deed Ton zijn dieren van de hand. Ploegmakers en 

Staatsbosbeheer gaan op zoek naar een gezamenlijk (begrazing)beheer voor het gebied. Ton 

Ploegmakers ontvangt subsidie voor onderhoud van het terrein. Hiervoor maakt hij gebruik 

van de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN). 
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 Puntbeek, Beuningen 
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Betreffende de Regge 

 

 

 

In Diepenheim werd in het jaar 1402 aansluitend op de Regge een kanaal gegraven dat 

Schipbeek werd genoemd. Er werd een dam in de Regge gemaakt om het kanaal van water te 

voorzien. De Schipbeek mondde uit bij Deventer in de IJssel. De reden was om het veengebied 

bij Bathmen te kunnen exploiteren. Ook was het kanaal een verbinding met de versterkte 

huizen De Arkelstein, ten oosten van Bathmen en De Waardenborch bij Holten. De nieuw 

gegraven beek diende ook de stadswatermolens aan te drijven. Rond het jaar 1400 werd een 

verbinding gegraven tussen de Regge en de Maarkelse (Markelose) Beek.  

 

Om invallen vanuit Gelre in het Oversticht te verhinderen werd in de Middeleeuwen de 

Sallandse landweer gebouwd. Dit was een versterkte grens, bestaande uit grachten en wallen 

die met doornstruiken beplant waren. Bij de doorgangen werden in de landweer versterkingen 

opgenomen. Kasteel Arkelstein, de Swormertoren, en kasteel de Waardenborg waren de 

belangrijkste. Men gaat ervan uit dat, nog voordat de Sallandse landweer werd aangelegd 

(1365), er bij Loo een houten versterking heeft gestaan. Dat gebeurde met medeweten en 

misschien ook in opdracht van de bisschop Jan van Arkel. In de Croniken van den Stichte 

van Utrecht ende van Hollant van Johannes de Beke wordt daarover het volgende gezegd:  

 

In den jaer ons Heren M CCC LX toech bisscop Jan mit heercracht in Zallant tusschen Wegstapel 

ende (Batman), daer dede hi opslaen ene borch van houte, die hi namaels van stene maken 

dede endti hiet Arkelsteyne.  

In tegenstelling tot wat Johannes de Beke schreef was de houten versterking waarschijnlijk 

al in 1347 gebouwd.  

 

Regge, Enter  

 

De naam Arkelstein komt voor het eerst voor in 1361 in de oprichtingsakte van het stenen 

kasteel. Het kasteel werd weliswaar in opdracht van Jan van Arkel gebouwd, maar omdat hij 

door de strijd met roofridders en het Graafschap Holland krap bij kas zat, werd de bouw 

waarschijnlijk door Deventer, Kampen en Zwolle betaald. Daardoor kregen deze steden veel 

invloed in het beheer van het kasteel. Er werd bijvoorbeeld vastgelegd dat de slotvoogd van 

Arkelstein een inwoner moest zijn van een van deze drie steden.  
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Regge, Zuna  (sudena) 

 

In de strijd tussen Gelre en Utrecht is het kasteel meermalen gerepareerd en uitgebreid maar 

uiteindelijk langzamerhand in verval geraakt. Het verloor in de loop van de zestiende eeuw 

zijn belang van landsheerlijk verdedigingspunt. In 1576 was het kasteel niet meer 

bewoonbaar en in 1649 werd het gesloopt. Toch hebben de resten van Arkelstein nog tot in 

de achttiende eeuw bestaan. Topografisch tekenaar Abraham de Haen (1707-1748) maakte 

er nog melding van in zijn ‘Naem Lijst der adellijke huizen, sloten en kasteelen’. In 1938 

verwijderde de Heidemij de laatste restanten van de muren en dempte de grachten. Sindsdien 

resten alleen nog ondergrondse fundamenten.  

 

De stad Zwolle heeft geprobeerd het leggen van een verbinding tussen de Regge en de 

Maarkelse Beek te verhinderen, het was tevergeefs. Deventer zat nogal eens in Zwolle's 

vaarwater. In het jaar 1547 schreef de schout van Hellendoorn een brief aan het stadsbestuur 

van Deventer waarin hij meedeelde dat hij op verschillende plaatsen palen in de Regge had 

laten heien om het scheepvaartverkeer op Zwolle te beletten. En dat hij eveneens op hun 

verzoek enkele scheepjes had laten verbranden. 

 

Wat Deventer wilde in het jaar 1399 en in het jaar 1402 voltooide was het graven van een 

kanaal van het klooster Ter Hunnepe naar het Westerflier. Het doel was het maken van een 

dam in de Regge zodoende het water naar het westen doen afstromen via het gegraven kanaal 

(de Schipbeek) naar Deventer. De doorgraving bij Borculo is in de eerste instantie 

waarschijnlijk bedoeld om de grachten van de burcht bij Borculo van water te voorzien. Op 

24 oktober 1402 reden Hildebrand ter Bruggen en de jonge Lubbert Budel naar de plaats 

waar Bertold van Bakerweerd bezig was 'dat water van der regde in die graft te leedene.’ Op 

deze manier werd de scheepvaartweg van Zwolle naar de Achterhoek bij Diepenheim 

afgesneden. Vervelender nog was dat de Regge hierdoor veel water verloor, wat eveneens 

nadelig was voor de scheepvaart naar Zwolle. En als Deventer in die dam een doorvaart zou 

maken van de Schipbeek naar de Regge had Zwolle er ook nog een concurrent bij op de vaart 

naar Twente. Geen wonder dat Zwolle weigerde om mee te werken aan het graven van de 

doorgang en de houtwal, ook nadat op 7 oktober 1402 de bisschop Zwolle per brief opdroeg 

'geen hinder noch wederstoet te geven want de graft was voer tghemene land.’ Zwolle wist 

zelfs te voorkomen dat Dalfsen, Ommen en Hardenberg zouden meewerken aan het graven 

van de beek. Het werk werd uiteindelijk geheel op kosten van de stad Deventer uitgevoerd. 

Ondanks de tegenwerking van Zwolle wist Deventer in het jaar 1402 de Maarkelse beek te 
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voltooien en kreeg Almelo in het jaar 1476 een goed bevaarbare betere verbinding met de 

Regge via de Nieuwe Graven. 

 

De haven van Almelo was de belangrijkste voor Noord-Twente en Carelshaven voor Zuid-

Twente. Een duidelijk teken van het belang dat de toenmalige scheepvaart al inhield voor deze 

streek. Graaf Otto van Rechteren legde hiermee een goede basis voor de marktfunctie en de 

doorvoerfunctie van Almelo. De haven van Almelo was een molenkolk, dichtbij het stadhuis, 

nu het plein achter Vroom en Dreesman (V&D) en sociale dienst. Bij de kolk stond een kraan. 

De schippers konden verder varen naar de Demmer en het Loo via de Schuttenkolk. Dit was 

een schutsluis met twee valschutten en een schutkolk van honderd meter lengte. In de 

zomermaanden was Almelo meestal niet te bereiken zodat de schippers moesten overladen bij 

Dunnewind (aan de Vecht bij Ommen) of Schuilenburg, een dorp in de buurt van Hellendoorn. 

Als in de zomermaanden Carelshaven niet kon worden bereikt laadden de schippers over bij 

het erve Exoo of bij Boomcate.  

 

Regge, tolhuis en brug Exoo, Enter 

 

Omstreeks het jaar 1470 werd door Leonardo da Vinci een type schutsluis, bestaande uit 

twee paar sluisdeuren met een schutkolk ertussen, ontwikkeld. In Noord-Italië werd met deze 

sluis geëxperimenteerd. Na goede resultaten werd de sluis in Diepenheim aangeschaft omdat 

hij nodig was vanwege de hoge ligging van de Regge ten opzichte van de lage landen rondom 

Diepenheim. In de negentiende eeuw lag bij het Westerflier een sluis met drie paar deuren en 

twee sluiskolken ertussen om dit grote niveauverschil te overbruggen.  

 

Uit het jaar 1633 dateert een bericht dat de sluis bij het Westerflier door huislieden van 

Stokkum was vernield. De verbinding Deventer - Twente was tot stand gebracht door een beek 

te graven bij het Westerflier naar Goor: de Potbeek of Heeuwbeek, ook wel Boven-Regge 

genoemd. Daarbij was er in de heeuw (dam) – die daar in het jaar 1402 was gelegd om de 

Regge naar Deventer af te leiden – een sluis gebouwd. Hierdoor konden de schippers van 

Almelo naar Deventer varen. Om ongewenst overstromingen te voorkomen was de Houwsluis 

continu gesloten.  
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Tol bij Westerflier 

 

De sleutels werden bewaard door de burgemeester van Diepenheim. Alleen met zijn 

toestemming liet de sluiswachter zompen door. Door al dat gegraaf was waterstaatkundig een 

vrij ingewikkelde situatie ontstaan. Het water voor dit gebied kwam van de Markvelderbeek. 

 

Potbeek, Holdijk, Herike-Elsen 

 

Na het jaar 1663 kwam ook het water van de Regge daarbij. Voorbij Markvelde splitste zich 

de rivier in tweeën, een straamp, zeggen de Entersen. De zuidelijk tak was het nieuw gegraven 

deel met daarin de Oude Sluis. Was deze Oude Sluis gesloten, dan stroomde het water af via 

de noordelijk tak: de Diepenheimse Molenbeek. Deze drijft de Diepenheimer watermolen en 

stroomt dan naar Goor via het Diepenheimer Broek, een flink eind ten oosten van Diepenheim 

zelf. Daarnaast was er ook nog de gegraven Potbeek van het Westerflier naar Goor. Tezamen 

met de zuidelijke tak (de Regge) en de noordelijke tak (de Molenbeek) vormt deze rivier een 

soort bekendriehoek. Deze Potbeek door Markelo zelf heeft geen voeding van water, want haar 

afwateringsgebied is erg klein. Ook ligt ze veel lager dan de Regge, zodat de sluis bij het 

Westerflier uit drie paar deuren en twee sluiskolken bestond. Toen de doorgraving van de 

Regge naar de Markvelderbeek nog niet bestond, was er voor de boeren van Stokkum en 

Markelo weinig gevaar voor zomervloeden. De boeren van Diepenheim kregen toen in het 

Diepenheimer Broek aan de Molenbeek wel de volle laag. De problemen ontstonden wanneer 

de Oude Sluis openging voor de scheepvaart. Als hij werd geopend begon het bovenpand snel 

door de nauwe opening leeg te stromen. De schippers moesten maar zien hoe ze hun scheepjes 

veilig door de nauwe opening kregen. 

 

Zolang de sluis openstond bleef het water doorstromen. Dit was wel gunstig voor de schippers, 

want de eerste kilometers beneden deze sluis waren nogal ondiep. Om deze ondiepten te 

kunnen passeren hadden de schippers deze golf water hard nodig. Er kwam dus een lange 
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golf de Regge afzetten die bovendien het Stokkumerbroek onder water zette. Zo kregen de 

Stokkumer boeren door de scheepvaart in de zomer kunstmatige zomervloeden. Vandaar dat 

de Stokkumer boeren van af het begin af aan hebben getracht deze kunstmatige zomervloeden 

te voorkomen. Ze eisten dan ook het recht op om van 25 maart tot 21 november een dam voor 

de Oude Sluis en later de Nieuwe Sluis te mogen leggen. Ze ontleenden dit recht vermoedelijk 

aan een mondelinge afspraak met Deventer. Deventer zelf heeft deze afspraak nooit formeel 

erkend. Op 11 juli 1621 heeft de stad dit 'dijken' verboden. Op 18 maart 1628 klaagden de 

erfgenamen van Stokkum dat hun meiers (pachtboeren) door de drost van Haaksbergen voor 

het leggen van een dam waren beboet. De erfgenamen kregen van Deventer te horen 'dat 

deselve die damminge niet zullen mogen doen als met voorgaande kennis van de Drost van 

Haxbergen en de Magistraat van Deventer.’ 

 

De Stokkumer boeren legden echter elk voorjaar de dam. Deventer legde er zich bij neer, 

waarschijnlijk omdat de Diepenheimer watermolen het recht had om ook in de zomer te 

malen. Terwijl er toch vele andere watermolens waren, die, om de zomervloeden te voorkomen, 

's zomers het water niet mochten opstuwen. De Diepenheimer molen was het eigendom van 

de stad Deventer. Een andere mogelijkheid is, dat de stad Zwolle niet zou toestaan dat 's 

zomers het water van de Regge naar Deventer zou afvloeien, omdat de bovenloop van de Regge 

dan vrijwel droog zou komen te staan. Vermoedelijk is de werkelijk reden wel een heel 

praktische zijn geweest, er werd bijna in die maanden april tot en met november niet gevaren. 

Immers de vracht bestond uit rogge, hout en andere agrarische producten, die in de herfst 

naar de verschepingspunten werden gebracht, om in november en in de wintermaanden te 

worden vervoerd. 

 

 

 

Het Reggedal 

 

In het jaar 1619 was er een zware delegatie uit Deventer in Vreden om te spreken over de 

aanleg van een verbinding tussen de Berkel en de Regge. Waarschijnlijk is altijd al water van 

de Berkel naar de Regge afgevloeid, en nu wilde men dit afvloeien in voor Deventer bruikbare 

banen leiden. Op deze manier is de Bolksbeek ontstaan. In het jaar 1652 spreekt Johan 

Borgerinck met de beruchte bisschop van Munster, Christoph Bernhardt von Galen, over de 

bevaarbaarmaking van de Regge tot aan Ahaus. 

 

Er bestaan een aantal documenten die enig statistisch inzicht geven in de toestand van de 

schipperij in het jaar 1674. Het eerste is de 'Aenteickeninge van de inkomende passagiers', 

dat zich bevindt in het stadsarchief te Zwolle en dat uitvoerig is beschreven door F.C. 

Berkenvelder. Van oktober 1673 tot de aftocht van de Munsterse troepen in mei 1674 is hierin 
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nauwgezet aantekening gehouden van alle personen die in Zwolle overnacht hebben. De 

Franse en Munsterse troepen hadden zich in het jaar 1672 zonder veel tegenstand meester 

kunnen maken van de stad. Dit had openlijke wrevel opgewekt van de burgerij. Hierdoor 

gealarmeerd wilde de bezetter op de hoogte blijven van datgene wat zich in Zwolle afspeelde 

en met name welke contacten er werden gelegd. Daarom moest er een aantekening worden 

gehouden van alle personen die in Zwolle overnachtten en waar ze overnachtten. Op die lijsten 

komen veel schippers voor. Zo beschikken we over een overzicht van de inlandse 

scheepsbewegingen in de periode 1673 tot en met mei 1674. 

 

Over de eeuw die ligt tussen de jaren 1650 en 1740 horen we bijna niets. Het lijkt er echter 

op dat dit komt omdat Deventer terrein prijs heeft moeten geven. In het jaar  1672 had de 

stad zich, net als Zwolle, zich op weinig verheffende wijze aan de Munsterse troepen 

overgegeven. Tijdens de daarop volgende bezetting heeft de stad vrij zwaar geleden. Als in het 

jaar 1687 blijkt dat de Oostendorper Sluis bij Haaksbergen in slechte staat verkeert, besluit 

het stadsbestuur om deze dan maar af te schrijven. Daarmee werd ook het achterliggende 

scheepvaartverkeer opgegeven. Op tal van plaatsen in het archief vinden wij bewijzen van het 

slechte onderhoud van de rivier. In het jaar 1621 krijgt de schout van Bathmen van de drost 

van Salland een brandbrief waarin staat dat hij zijn baan verliest als hij niet onmiddellijk de 

in de Regge gelegde dam laat verwijderen. Bovendien draagt de drost hem op er voor te zorgen 

dat de rivier in zijn ambtsgebied voortaan behoorlijk onderhouden wordt.  

 

Op 5 september 1647 stuurde dijkgraaf Johan Sticke een brief aan de schout van Bathmen 

betreffende het onderhoud van de rivier. De huislieden van Zuidloo en Dortherhoek werden 

geacht dat werk te verrichten, ze lieten allemaal verstek gaan. Alleen de boeren die op een of 

andere wijze afhankelijk waren van het stadsbestuur durfden niet weg te blijven. 

 

Ook Deventer getroostte zich rond het midden van de achttiende eeuw veel moeite om ook 

buiten het eigenlijke vaarseizoen vanuit het achterland per schip bereikbaar te zijn. Dat was 

in de periode dat Hendrik Lindeman het beheer over de Schipbeek en Regge voerde. In het 

begin van het jaar 1744 was door een zware overstroming van de IJssel en de Schipbeek de 

Snippelingsdijk doorgebroken. Buiten de Brinkpoort en de Bergpoort waren grote kolken 

uitgespoeld. De stad Deventer was hierdoor geïsoleerd geraakt en het vrachtvervoer was stil 

komen te liggen. In minder dan veertien dagen wist Lindeman deze situatie te klaren. 

Aansluitend daarop kreeg hij het beheer over de rivier. Hij was inderdaad een bijzonder 

voortvarende ondernemende man. Hendrik Lindeman was een Deventer vaandrig/koopman, 

die van de stad Deventer het beheer over de Regge en de Schipbeek opgedragen kreeg. Hij was 

bovendien pachter van bijna alle zaagmolens in Deventer en daardoor belanghebbende bij een 

ongestoorde aanvoer van water en hout via de Regge en de Schipbeek. Lindeman was een zeer 

daadkrachtige persoon die confrontaties niet uit de weg ging. Lezend in de oude archieven 

krijgt men de indruk dat hij continue in de clinch lag met verschillende partijen. Het kan 

echter niet ontkend worden dat hij zeer veel tot stand heeft gebracht. Met name met de 

Stokkumer boeren kwam Lindeman geregeld in conflict. Dat kwam omdat Lindeman in de 

periode 1745-1755 de waterstand zo regelde dat de Regge en de Schipbeek bevaarbaar bleven. 

De koeien van de boeren liepen daardoor 'tot de balg’ in het water en het hooi verrotte. 

 

Rond het jaar 1750 wordt vermeld dat de Heer Richter van het Westerflier altijd tegen het 

bevaarbaar maken van de Regge is geweest. Hij heeft daarvoor zijn stroman Hendrik 

Houwboer gebruikt, door hem samen met de boeren van Stokkum tegen de werken van de 

Deventer burger Lindeman aan de Regge op te laten zetten. Lindeman hield zich echter niet 
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alleen met de Regge bezig. Hij had – vanaf het jaar 1745 tot zijn dood in het jaar 1758 – de 

stadswatermolens in pacht. Deze omvatten een zaagmolen, een ijzermolen of kopermolen, een 

loodwitmolen en een volmolen. Tussen de jaren 1745-1749 herbouwde hij deze molens. Op 

de stadsweide liet hij bovendien een windkorenmolen bouwen, later bouwde hij een 

ijzermolen. Deze heeft tot in de twintigste eeuw bestaan. Ook wist hij de hoferve van Markelo 

in handen te krijgen, waardoor hij erfmarkerichter van de marke Markelo werd. Misschien is 

dat de reden dat alleen de Stokkumer marke protesteerde toen door zijn activiteiten in het 

jaar 1746 het Stokkummer Broek en Markeler Broek diverse malen onder water kwamen te 

staan. Hij bracht op een bepaald moment, voor eigen rekening, zonder toestemming van het 

markebestuur een groot stuk broekgrond in het Stokkumerbroek nabij de Roosdom in 

cultuur. Ook was hij eigenaar van enkele boerderijen. 

 

Als Hendrik Lindeman vanaf het jaar 1745 begint met het herstel van de Regge, laaien de 

conflicten weer op. Lindeman wil opnieuw een dam in de Regge maken, of dit ooit gebeurd is 

vermelden de boeken niet. Twee jaar tevoren al had het stadsbestuur van Deventer in een 

resolutie de molenaar van de Diepenheimer watermolen gelast om in geen geval toe te staan 

dat hout over de sluis aldaar door de rivier naar Zwolle afgevoerd zou worden. De werken, 

ondernomen door Hendrik Lindeman, zorgden voor een extra dimensie in dit conflict. Aan het 

einde van het jaar  1746 'betrapte' Lindeman honderddrieenzestig man die in dienst van 

Zwolle aan de Regge werkten. Het conflict liep hoog op en toen men in de Staten van Overijssel 

er niet uit kwam werd bemiddeling van stadhouder Willem 1V ingeroepen. Deze benoemde 

een waarnemer, Ernst baron van Keppel tot den Dingshov, en in de jaren 1750 en 1751 werd 

er op neutraal terrein door hem bemiddeld. Erg succesvol was de bemiddelingspoging niet 

want in de jaren 1764, 1767, 1770, 1784 en 1789 waren er weer sprake van incidenten. 

Gingen de Deventer stadsbesturen ondanks alle onenigheid en verschil van mening met de 

Zwolse regenten nog wel als 'Heeren' om, tegenover het stadje Diepenheim meende men zich 

veel meer te kunnen permitteren. In het jaar 1644 had Deventer van dit stadje voor een bedrag 

van driehonderdvijftig gulden en twintig stuivers de tolvrijdom gekocht. Toen Diepenheim 

ondanks deze overeenkomst in het midden van de achttiende eeuw toch tol ging heffen sloeg 

het stadsbestuur van Deventer een heel hoge toon aan. Het kwam tot een proces dat 

Diepenheim verloor. 

 

Mensen waar Deventer ook heel wat mee te stellen had, waren de boeren van Stokkum. Inzet 

van de ruzies was een dam bij de Nieuwe Sluis. Het was een zaak van levensbelang voor de 

scheepvaart van Deventer dat het water van de Regge het hele jaar door ongestoord naar het 

westen kon stromen. In de archiefstukken vinden we al in het jaar 1620 de bewijzen van dit 

conflict. Zwolle nu beweerde dat Deventer nooit het recht had om zonder toestemming van de 

markenrichter en de gezworenen van Stokkum de deur van de sluis te openen. In ieder geval 

mocht dat niet gebeuren voor het feest van 'Martinus Oude Stijl' (21 november) en na 25 

maart. Indien de scheepvaart alleen deze drie maanden voor Deventer zou openstaan, zou de 

stad er weinig aan hebben. In de overeenkomst die Hendrik Lindeman met het stadsbestuur 

van Deventer sloot stond dan dat hij de sleutel van de Nieuwe Sluis zou krijgen.  

 

Deze overeenkomst was op dit punt voor meerdere uitleg vatbaar. Het zou immers aan 

Lindeman vrijstaan om ook buiten die periode de Nieuwe Sluis open te zetten als er in de 

Regge niet genoeg water was. Hij diende ervoor te zorgen dat de hooilanden en broeken van 

de Stokkumers niet onder water kwamen te staan. Tijdens het grote verschil (ruzie) van rond 

het jaar 1750 probeerden zowel Deventer als Zwolle door de boeren van Stokkum verklaringen 

te laten afleggen die voor ieder van hen gunstig waren. Volgens Lindeman waren de Zwolse 
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burgemeesters Verhoeff, Schrijverius en Van Marle samen met secretaris Golts aan het 

intrigeren om plaatselijke notabelen tegen de openstelling van de Nieuwe Sluis op te zetten. 

Dit had tot gevolg dat de boeren zich gingen beklagen bij de Heer van Borculo, die op zijn 

beurt weer een schrijven tot de Staten van Overijssel richtte. Deventer van zijn kant liet de 

ingezetenen verklaringen afleggen dat het openzetten van de Nieuwe Sluis voor hen helemaal 

geen nadeel had sinds Lindeman de Regge had laten verbeteren. Achter de spontaniteit van 

dit soort verklaringen kan men vraagtekens zetten. Zwolle ging rond 'mit alle groote beloften 

en presentatien.’ Deventer van zijn kant was de grootste eigenaar van landbouwgronden in 

Stokkum. Verklaringen waren van stadswege al opgesteld door Van Suchtelen en Lindeman. 

De boeren hoefden alleen nog te ondertekenen. In het voorjaar van 1746 echter kwam het tot 

strubbelingen. Op 18 maart verwijderde Lindeman de deuren uit de Nieuwe Sluis. Op 22 en 

27 maart liet hij de huislieden van Stokkum bij weten, dat er na het wegnemen van de deuren 

niets meer in de beek mocht worden opgeworpen, dus ook geen dammen. Kerkespraak is dat 

er wereldlijke mededelingen werden gedaan door de koster na afloop van de kerkdienst op het 

kerkplein.   

 

Regge, Binnengait, Kartelaarsdijk, Enter 

 

Op 3 mei werd door de boeren van Stokkum een slot gehangen aan de Nieuwe Sluis, kennelijk 

waren de deuren er weer ingehangen. Het slot werd er op bevel van Lindeman afgeslagen. Op 

23 juni moest Lindeman een dam uit de beek verwijderen, dit was de tijd van de eerste snit 

hooi. 

 

Ook rond de Heeuwsluis kwam het tot soortgelijke taferelen. De burgemeester van 

Diepenheim hield gewoontegetrouw en volgens zijn recht de sluis op slot. De dijkgraaf van 

Deventer liet de sloten er echter af slaan. In die zomer stond het Stokkumerbroek geregeld 

onder water. Op 25 oktober 1746 werden op een holtink van de Stokkumer marke vele 

klachten geuit. De broeklanden waren meestentijds onder water geweest en er was grote 

schade. De marke verzocht de stad Deventer dan ook Lindeman te corrigeren. Op 2 juli had 

de stad Goor al in een brief aan Zwolle geschreven dat de Regge van Enter tot Goor nauwelijks 

bevaarbaar was. Ook was er te weinig water om branden te kunnen blussen. De oorzaak was 

het voortdurend open staan van de Nieuwe Sluis. De brief eindigde met de vraag of Zwolle 

daar iets tegen kon doen. Op 14 juli hadden de boeren van Gelselaar eveneens geprotesteerd 

tegen het opengaan van de Nieuwe Sluis. De hier toch vrij hoge oevers waren kennelijk niet 

hoog genoeg. Op 12 september 1750 verklaarden negenenzeventig schippers uit Enter en 

twintig schippers uit Almelo, dat ze in de zomer van 1746 onvoldoende water hadden om naar 

Goor te varen, omdat de Nieuwe Sluis zo vaak openstond. 
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Binnengait, eens een Reggehaven en overslag, 

Enter 

 

Zwolle heeft er op een wat merkwaardige manier ingespeeld. Op 4 juli 1746 kocht ze een stuk 

grond vlakbij de Nieuwe Sluis: het Leusinkkamp. Ze heeft daar blijkbaar graafwerkzaamheden 

laten verrichten, want van 6 tot 11 september werden in Wijhe besprekingen gevoerd over dit 

graafwerk. Op 20 november volgde een vergadering van de Ridderschap en Steden van 

Overijssel waar het rekest van de marke Stokkum behandeld werd. Op 2 december gaf Zwolle 

herhaalde malen te kennen het geschil te willen bijleggen. Ironisch genoeg werd diezelfde dag 

gemeld dat Zwolle bij de Nieuwe Sluis aan het graven was. Lindeman ging op 3 december 

kijken en vond honderddrieenzestig man aan het werk onder leiding van Claas Kappers, 

burgemeester van Diepenheim en Hendrik Roelofsen, 'dien befaamden Houwboer’. Uit de 

stukken blijkt dat Deventer aan Zwolle verweet in de Regge een pakwerk (dam) te hebben 

gelegd. Zwolle van haar kant beklaagde zich erover dat er in de Diepenheimer Molenbeek een 

verzanding van achthonderd schreden lengte was komen te liggen en dat ze die hadden 

uitgegraven. Ook hadden ze volgens hun zeggen een rij palen verwijderd die op een voet 

afstand van elkaar dwars over de Molenbeek waren ingeslagen. Het water van de Regge kon 

daardoor nu weer vrij afstromen naar Goor.  

 

Van 15 tot 19 december vond een extra-ordinaris Landdag plaats van de Ridderschap en 

Steden. Zwolle gaf daar duidelijk te kennen, dat ze tussenbeide was gekomen vanwege haar 

grote negotie (handel) te water op Twente, Borculo en Munsterland. Ze beschuldigde Deventer 

ervan pogingen ondernomen te hebben om waren, bestemd voor Zwolle, tegen te houden en 

naar Deventer te leiden. Zo ontdekten de stadstimmerlieden van Zwolle op 17 december naast 

de Diepenheimer molen de houten beschoeiing van een oude schutkolk. Op 13 december was 

daar een hek aangetroffen dat het overslepen van houtvlotten moest beletten. Deventer 

erkende dit. In 1731 had ze daar een rij palen in de grond laten slaan met balken bevestigd 

met 'ijzeren bolten'. Het conflict sleepte zich nog enige tijd voort in diplomatieke sferen. Na 

een aantal jaren stierf het tenslotte een zachte dood. Zeker nadat Lindeman op 5 juli 1755 

het beheer over de Regge aan de stad had teruggeven waren de scherpste kantjes van het 

conflict toch wel afgeslepen. Dat was maar goed ook want een effectief centraal gezag was er 

niet. Het enige dat de Ridderschap en Steden van Overijssel konden doen was 'die beide 

Steden op het ernstigst en vriendelijkst te verzoeken om haare geschillen in der minne bij te 

leggen.’ 

 

Er bestaat een conceptovereenkomst tussen beide steden van 13 juli 1751. Daarin deden de 

'Heeren Mediateurs' het voorstel om Deventer en haar sluiswachter van de Nieuwe Sluis toe 

te staan om 'bij het doorlaten der Schuyten, so die tot verder transport soo verre mogten nodig 

hebben, aan dezelve het water soude kunnen en moeten laten volgen' (dus nastromen),  

waarbij Deventer ter bescherming van het Stokkumerbroek net beneden het Westerflier een 

nieuwe sluis zou bouwen. Deze reële oplossing kwam er echter niet. Men bleef compromissen 
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zoeken waarin alles zo veel mogelijk moest blijven zoals het was. Tenslotte kwam men tot een 

soort afspraak: er mocht geen dam voor de sluis en de sluis mocht even open om de zompen 

door te laten. Dit laatste kon echter onmogelijk een blijvende oplossing garanderen omdat het 

nu eenmaal een vereiste was dat de schepen nagestroomd werden. Het is hier niet de 

bedoeling dit conflict in zijn geheel uit de doeken te doen. Wel heeft het ons de gelegenheid 

gegeven een beeld te vormen van de scheepvaart op de Regge in die dagen. De berichten na 

het jaar 1746 leveren niet zoveel gegevens meer op. Toch moet er nog steeds veel zijn gevaren. 

Lindeman beweerde dat er per dag twintig à dertig zompen in de stad aankwamen. Ook 

kwamen zoveel houtvlotten aan dat de drukte op de Deventer houtmarkt spreekwoordelijk 

bleef. Nadat uiteindelijk Lindeman's pogingen om het hele jaar door de scheepvaart op de 

Regge mogelijk te maken mislukt waren, is het met de scheepvaart op de Regge alleen nog 

bergafwaarts gegaan. Er werd alleen gevaren in de periode november tot maart. De aftakeling 

van de rivier begon al snel na Lindeman zich af te tekenen. Blijkbaar had de stad Deventer 

na alle problemen rond Lindeman haar buik vol van de Regge. 

 

Aan de toch zo kwetsbare verbinding met Twente via het Westerflier lijkt dit het eerste te 

merken. Deze verbinding tussen de Maarkelse beek en de Regge bleek al in het jaar 1768 niet 

zo best meer. Op 10 augustus van dat jaar hadden een groep Enterse schippers met veel 

kosten en moeite hout uit de Schipbeek in Goor gekregen. Ze besloten om dit nooit meer 

buiten het seizoen te doen. Deze weg was te lastig en te duur. Door de sluis bij het Westerflier 

konden tegelijk één Enterse zomp en twee boomstammen, en dat alleen nog bij hoog water. 

De Diepenheimse Molenbeek leek hen dan ook beter voortaan. 

 

Was nu na het vertrek van Hendrik Lindeman in het jaar 1755 het leed geleden voor de 

Stokkumers? Geenszins. Steven ter Raa, de sluiswachter van de Nieuwe Sluis bleef voor 

moeilijkheden zorgen. Hij kon trouwens ook niet anders wilde hij zijn werk goed doen. Op 14 

november 1755 werd hij door de drost van Diepenheim en Haaksbergen gearresteerd en 

veroordeeld tot een boete van tweehonderd zilveren ducatons. Hij had in juli 1754 en 1755 de 

Nieuwe Sluis geopend, waardoor het Stokkumerbroek weer eens onder water kwam te staan. 

Op 14 november volgde een zoveelste klacht van de Stokkumers, ze hadden hun hooi weer 

niet droog kunnen krijgen. Ook volgde er in het jaar 1756 een brief van de drost aan de 

Ridderschap en Steden, waarin hij nog weer aandrong op de bestaande regeling, dat de dam 

achter de sluis weg moest en de sluis even open mocht. Aan de praktische noodzaak van het 

nastromen dachten de heren bestuurders niet. Het is merkwaardig dat in dit conflict de Oude 

Sluis geen rol speelde. Deze lag tweeënhalve kilometer stroomafwaarts van de Nieuwe Sluis. 

 

Het laatste geschil betreft een controverse tussen Deventer en Zutphen. In het jaar 1777 

werden er enkele palen geslagen onder de Bolksbrug aan de grens van de Heerlijkheid 

Borculo, om te voorkomen dat er zompen van de bovenloop van de Berkel naar Deventer 

konden varen. Het stadsbestuur van Deventer beklaagde zich daarover bij de domeinraad van 

stadhouder Willem V, zonder positieve gevolgen. 

 

In het jaar 1780 constateert Peterszen dat de schippers terecht klagen over de bevaarbaarheid 

van een gegraven vaart tussen Goor en Diepenheim. Dat de Regge zo slecht onderhouden 

werd had vele oorzaken. Niet alleen was de controle op het onderhoud moeilijk, wat uiteraard 

verwaarlozing in de hand werkte. Een heel belangrijke reden was dat er krachten aanwezig 

waren die er geen enkel belang bij hadden bij goed onderhoud van de Regge. 

 

In een rapport dat in het jaar 1793 werd uitgebracht staat dat ter hoogte van de marke 
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Markelo drie grote en zware keistenen in de rivier zijn geraakt, welke groot nadeel aan de 

scheepvaart veroorzaken. Het is voor de opsteller van het rapport duidelijk dat deze stenen 

door zwaar beladen zompen klaarblijkelijk over boord gegooid zijn. De eigenaren van het 

aangrenzende stuk land treft uiteraard geen enkele blaam. Daarom hebben de dijkgraaf en 

de heemraden aan de arbeiders een ton bier toegezegd. 

 

In een brief aan het stadsbestuur klaagde de Heer van Westerflier in het jaar 1783 over al het 

zand in de rivier. Het zand was afkomstig uit de buurtschap Buurse 'alwaer de rivier door 

zandduinen loopt'. Om dit euvel te verhelpen werd tien jaar later in een rapport voorgesteld 

de Regge om te leggen. In plaats van door Buurse zou ze van het Laakmors tot de boer 

Hermeule kunnen lopen, waar ze weer in de huidige bedding zou kunnen komen. Behalve dat 

de Regge op deze wijze ook water uit het Haaksberger Veen zou krijgen, zou ze ook beter 

bevaarbaar worden omdat het losse zand van de oevers uit Buurse niet langer in de Regge 

terecht zou komen.  

 

Regge, Binnengait, Kartelaarsdijk, Enter 

 

Waar mogelijk probeerden de boeren zich aan het onderhoud van de Regge te onttrekken. Uit 

het voorafgaande blijkt dat wij ons door de gedurig slechte toestand van het onderhoud van 

de rivier van de scheepvaart geen al te grote voorstelling moeten maken. Hendrik Lindeman, 

de achttiende eeuwse  ondernemer uit Deventer, wil ons anders doen geloven, hij had er 

echter belang bij om de zaak gunstig voor te stellen. Nog steeds zouden al die kleine stadjes 

en dorpen uit Twente en het gehele prinsbisdom Munster handel op Deventer drijven. Het is 

echter verstandig om tegenover de gekleurde opvattingen van Lindeman de nuchtere feiten te 

stellen. Bij een enquête in de Bataafse tijd (Franse tijd) geeft het gemeentebestuur van 

Deventer op, dat de zompen op de Regge zevenduizend kilo konden vervoeren. Dit lijkt veel, 

de schepen op de IJssel konden echter 'bij ordinair water' tachtigduizend kilo transporteren.  

 

Grootscheepser nog dan door Antoni Borgerinck bij Het Catteler, pakte de Heer van Twickel: 

Carel George, graaf van Wassenaar Obdam, de zaken aan. Hij wendde zich tot de erfgenamen 

van de grote boermarke van Delden met het verzoek om hem toe te staan een kanaal te graven 

door de marke 'tot algemeen nut en voordeel van alle ingezetenen en vermeerdering van 

koophandel en neering.’ Hij bood aan 'zulks te doen op des ondergeschrevenen eijgen en 

prievative kosten en met zoodanige vonders of bruggen te leggen en ten eeuwigen dage te 

onderhouden.’ Op 20 september 1771 vroeg hij de marke Enter om toestemming om het 

kanaal door haar gebied naar de Regge te graven. De marken gaven hun toestemming. L. 

Penninck, de gevolmachtigde van de juffers Swanida en Gerhardina Borgerinck, maakte 

bezwaar. 'Onder protest van prejuditie (schade, nadeel, prejudicieel: geschil dat opgelost moet 

worden voordat de hoofdzaak berecht kan worden, geprejudicieerd: op een oordeel 

vooruitlopen) en reserve van het regt van zijn principalinnen (opdrachtgevers, bazen)’. 
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Hiermee begon de laatste ridderkrijg van Nederland.  

 

Op 18 oktober hadden de juffers de scholtus (burgemeester) van Rijssen al aangeschreven 

zich te vervoegen bij de markerichter van Enter, de baron van Ittersum tot den Oosterhof, om 

'Zijn Hoog Wel Geb Gestrenge te insinueren (bedekte toespelingen maken) dat een ‘approbatie 

(goedkeuring) off inhovise arrestatie (vaststelling) van de Holtinks resolutie ten eenenmale 

onwettig en wederrechtelijk in den gepasseerden jaare genomen was.’ Op 18 april 1772 lieten 

zij graaf Carel weten: 

 

Dat oversulks de Insinuanten niet hebben willen afsien de Geïnsinueerden bij dezen kennis te 

geven, dat sij het graven van deze vaart of Gragt niet kunnen of willen toestaan, maar dat sij 

hetselve metter daad sullen beletten en dat sij dientengevolge heden morgen als het uitgegraven 

zand of aerde ook wederom doen inlijken. 

 

De graaf nam de uitdaging aan en liet eveneens de scholtus van Rijssen een insinuatie en 

declaratie overbrengen. In diezelfde nacht hadden de juffers inderdaad al het uitgegraven 

zand weer laten insmijten. Op 5 en 6 april waren alle 'klinketten' van de sluizen geopend, 

zodat al het water wegliep. De spannendste tijd was wel het graven van het gedeelte bij Huis 

Het Katteler in de meidagen van het jaar 1772. Het werk vond plaats onder leiding van de 

werkbazen Hiltjesdam, Schuytemaker, Cortekaas en ter Plegt. Er werd door honderden 

arbeiders gegraven. Op 14 mei waren dit er vierhonderd, waarvan een groot gedeelte uit 

Delden en Enter. De moed werd er ingehouden met 'overgehaalde wateren en moutdranken.’ 

Dit weten we uit een rapport van Everhard Herman Putman, advocaat uit Deventer, die door 

de graaf was ingehuurd om gewelddaden te voorkomen. Besloten werd om 'eenige 

manschappen' te plaatsen in de Hulse bossen voor de poort van Het Catteler en door één of 

twee trommels ‘sodanig in het oog te houden dat niets feytelijks sonder tydelijke 

waarschouwinge ondernomen kon worden.’ 

 

Op 15 mei voegden zich honderdvijftig arbeiders uit Goor bij de vierhonderd die al aan het 

werk waren. Putman schreef: 

 

Dat sij sonder eenig geweld en goede ordre het Catteler met slaande trom voorbij trokken en sig 

van geweld onthielden, vorts met genever en bier, leggende bij de kleijne tent door ons daags 

te vooren opgeslagen, beschonken wierden en wel soo gewens er groote hoope was om in tijds 

te sullen gedaan krijgen.  

 

Maandag 18 mei werd de markegrens van Delden bereikt. Uit dit rapport blijkt, dat een deel 

van de arbeiders Entersen waren, zelfs dat drie van de vier werkbazen Enterse namen 

droegen. Het verzet van de dames Borgerinck kan niet meer zijn geweest dan het veroorzaken 

van een aantal incidenten, waarschijnlijk uitgevoerd door jonge losbollen die met drank en 

geld daartoe waren overgehaald. Het werk werd er nauwelijks door vertraagd. 

 

Op 17 december 1772 deden de juffers een vredesvoorstel. Ze zouden de vijandelijkheden 

beëindigen wanneer de graaf de vaart niet bij Enter maar bij Het Catteler liet uitmonden. De 

graaf antwoordde onmiddellijk en stelde dat dit vanwege de hoogteverschillen niet mogelijk 

was. De juffers gaven hun verzet nog niet op want in de nachten van 11 juni, 22 juni en 4 juli 

1773 vonden er weer insmijtingen plaats. Pas na het overlijden van Gerhardina liet Swanida 

Borgerinck op 23 maart 1774 weten dat ze de vijandelijkheden staakte en dat de graaf 'van 

nu af aan vrij en onbespeert zal gelaten worden de Eijendom en Possessie in gebruik dier 
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verwijde en opgedolven vaart' (...) langs en door de Enter Mors in de Regge vallende.’ De strijd 

werd beëindigd met een rechtsgeding: de graaf eiste een schadevergoeding van ruim 

zevenduizendzeshonderd gulden. De waarnemend drost, de baron van Ittersum tot Oosterhof, 

wees er slechts vijftienhonderd gulden van toe. Hiervan werd achthonderd gulden betaald 

door Swanida Borgerinck en de resterende zevenhonderd gulden door Abraham Frederik 

Rückerfelder, professor aan het Deventer atheneum. Wat de motieven van de juffers zijn 

geweest wordt nergens met zoveel woorden vermeld. Het kan haast niet anders geweest zijn 

dan het verlies van de overslagfunctie van Binnengaaits, die hun eigendom was. En wellicht 

is het ook gezichtsverlies geweest, omdat een andere factorij – beter en mooier – de 

overslagfunctie van hen overnam. 

 

De graaf van Schuilenburg diende een verzoek in om tol te heffen en op 3 april 1776 kreeg de 

graaf van de Staten van Overijssel toestemming. Het tarief was anderhalve stuiver per 

schippond (schippond: 300 pond) en voor zompen met hout, turf, steen of pannen één stuiver 

per schippond of een gulden per zomp, voor houtvlotten tien stuivers en voor lege zompen 

drie stuivers. 

 

De burgers van Delden waren vrijgesteld. Prompt gaven de Enterse schippers zich uit voor 

burgers van Delden. In een rekest (verzoekschrift) van 11 april 1774 gaf de graaf als reden op 

voor zijn initiatief, dat hij steeds getracht had zijn uitgestrekte landerijen te verbeteren 'en 

zowel de Meijeren (pachtboeren) en Bruikers, als derzelver gebruikte Landerijen van beter 

Conditie te maken.’  

 

Doorreed Binnengaait, Enter 

 

Daarbij had de Suppliant met Leedwezen ondervonden, hoe wijnig hij in Zijne Oogmerken 

vorderde, doordien de armelijken en bekrompen toestand der Ingezetenen, het gebrek aan 

Commercie en Negotie, de geringheijt der producten en difficulheijt en kostbaerheijt van 

Transporten, vooral ook de afgelegenheijt der Groote Steeden, wier Nabijheijt altoos Neering en 

Welvaert aen 't omliggende plattelandt sigtbaerlijk toebrengen. 

 

Wellicht kunnen we graaf Carel beter begrijpen als we bedenken dat hij enige jaren in Oxford 

heeft gestudeerd juist in de periode dat men in Engeland begon met het graven van vele 

kanalen. 
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Bouwhuis kasteel Kattelaar, Kattelaarsdijk, Enter 

 

We vervolgen het verhaal vijftig jaar later. Naar aanleiding van klachten in het jaar 1833 over 

het slechte onderhoud door Deventer aan de Markveldse Sluis antwoordde Deventer aan de 

gouverneur van Overijssel dat de stad geen enkel belang meer had bij de Regge en zich dus 

aan onderhoudswerken onttrok. Men moest erkennen dat een plan om de Regge, de 

Schipbeek en de Almelose Aa te kanaliseren, niet levensvatbaar was. In het jaar 1864 werd 

besloten de commissie die zich bezig hield met het bevaarbaar maken van de Schipbeek 

tussen Diepenheim en Deventer te ontbinden. De Diepenheimse watermolen, die op een 

strategische plek lag omdat men van daaruit de scheepvaart van en naar Twente kon 

controleren, werd verkocht.  

 

Toen Wildeman, departementaal ingenieur van de Waterstaat, in het jaar 1809 zijn rapport 

over de Vecht, de Regge en de Schipbeek uitbracht, gaf hij een nogal mager beeld van de 

scheepvaart op de Regge. 'Weliswaar', schreef hij, ‘de Regge is bevaarbaar van de IJssel tot de 

watermolen bij Haaksbergen.’ 'Maar', voegde hij er aan toe: 'het vaarwater werd gevoed met 

wat de mulder doorliet.' Wanneer bij de Haaksbergse molen alleen nog het kleine rad kon 

draaien, stond de watermolen van Markvelde al geheel stil bij het gebrek aan water. Van 23 

maart tot 21 november lag de rivier van de Nieuwe Sluis tot de monding van de Bolksbeek 

droog. Dit was in voorgaande jaren ook zo, maar de bloei in die tijd betrof alleen het 

vaarseizoen en dan was er voldoende water. De negentiende eeuw stelde echter meer eisen. 

Wildeman stelde dan ook voor om de Regge te vervangen door een kanaal met stilstaand 

water. En als inkomsten uit de tollen op dit kanaal de kosten niet zouden kunnen dekken, 

dan zou men waterkeringen moeten maken in de rivier zelf. Hij stelde daarbij voor om de 

Regge met stuwen bevaarbaar te maken tot de Duitse grens, kosten vierentachtigduizend 

gulden. 

 

Desondanks werd er gevaren, echter geklaagd werd er ook. In het jaar 1812 schreef de maire 

van Deventer, N.J. Suchtelen, een brief aan de prefect van het departement van de Monden 

van de IJssel, waarin hij zich beklaagde over het leggen van een dam in de rivier even beneden 

de aftakking van de Molenbeek in Diepenheim. De gevolgen zouden rampzalig zijn. Door het 

stremmen van de verloop van de Regge zouden alle fabrieken in Deventer stil komen te liggen 

en de grachten zouden droogvallen. 

 

In het jaar 1812 klaagde de maire van Diepenheim dat de Nieuwe Sluis zo lek was dat hij er 

een dam voor had moeten laten gooien. Op 2 juni 1816 klaagden Enterse schippers eveneens 

dat de Nieuwe Sluis lekte. De Regge bij Goor kreeg dermate weinig water dat ze er niet meer 

konden varen. Deze klacht werd herhaald op 19 maart 1819 met dit verschil dat nu de oorzaak 

werd gezocht in belemmeringen in de Molenbeek. De schippers hadden zo weinig water dat 

ze niet meer naar Goor, Zeldam, Binnengaaits of Carelshaven konden varen en moesten 
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lossen bij Boomcate of bij het erve Exoo. Ook de sluis bij de Markvelder molen was in zo'n 

slechte staat dat de molenaar er een dam voor had moeten leggen om geen maalwater te 

verliezen. Ook de Oude Sluis en de Nieuwe Sluis waren niet meer bruikbaar. De klagers 

stelden dat de Regge dikwijls geheel onbevaarbaar was en dit hoe langer hoe meer dreigde te 

worden. De gezondheid van de burgers zou een 'onberekenbaar nadeel' worden toegebracht. 

 

In het jaar 1815 laat de Heer Van der Borch van Verwolde onder Laren de Bolksbeek 

verleggen. Het komt hem beter uit dat deze niet langer tussen Markelo en het Westerflier in 

de Regge uit mond. De Bolksbeek mond dan uit een paar kilometer naar het westen, even 

boven de Wippert. 

 

De schippers hebben overigens in niet geringe mate zelf aan de slechte staat van de Regge 

bijgedragen. Als er geen water genoeg was om te kunnen varen maakten de schippers van 

planken, boomstammen en zoden een dam door de rivier waarmee ze het van boven 

aankomende water opstuwden. De zomp werd vlak voor de dam gemanoeuvreerd, vervolgens 

stak de schipper die dam plotseling door. Het water stroomde naar beneden waardoor het 

vaartuig een stuk met het dan snel stromende water kon meedrijven. Wat verderop speelde 

zich weer hetzelfde verhaal af. Het hoeft geen betoog dat niemand zich geroepen voelde om de 

restanten van de tijdelijke dammen die in de rivier waren achtergebleven op te ruimen.  

 

Duidelijk was de gemeenteraad van Deventer, toen ze op 3 november 1836 uitsprak dat de 

stad volstrekt geen belang meer had bij de rivier en dat ze afstand deed van haar rechten 

daarop. Dit gebeurde in een dispuut met de burgemeester van Neede, die reparatie eiste van 

de bruggen over de Schipbeek bij Neede en Hoonte en onderhoud van de kadijken. Zo 

eenvoudig kwam het gemeentebestuur van Deventer niet van zijn verplichtingen af. Ook 

binnen de stad was verzet gerezen tegen dit voornemen. De Raad van de Koophandel van 

Deventer had de gouverneur van de provincie op 25 april 1836 een brief geschreven met het 

verzoek haar kopij (stuk wat naar de drukker gaat) te bezorgen van het besluit van de raad 

van de stad om afstand te doen van het beheer van de Regge en de Schipbeek. De Raad van 

de Koophandel beklaagde zich erover, dat de gemeenteraad 'als gewoonlijk niet onze gevoelens 

heeft geconsulteerd.’ Bovendien wendde ze zich tot de gouverneur met een plan tot kanalisatie 

van de Regge.  

 

Wat was er inmiddels namelijk gebeurd? In het jaar 1829 had door de komst van het kanaal 

Hattem-Apeldoorn de stad Deventer haar centrumfunctie voor de Oost-Veluwe verloren. Deze 

was nu toegevallen aan Apeldoorn. De Raad van Koophandel zag om naar nieuwe markten en 

vroeg daarom in een rekest aan de koning om de bevaarbaarmaking van de Regge en de 

Schipbeek. Hoe de botsing tussen Raad van Koophandel en gemeenteraad zich verder heeft 

voltrokken, is niet te achterhalen. Het resultaat was dat de gemeenteraad het plan tot 

bevaarbaarmaking van de Regge overnam, hiervoor geld ter beschikking stelde en een 

commissie benoemde die het plan trachtte te verwezenlijken. 

 

Toen in juni 1832 de besturen van elf gemeenten langs de Regge en in het zuiden van Twente 

een rekest indienden bij de koning, tot bevaarbaarmaking van de Regge, vroegen de 

Deventernaren op 10 augustus van dat jaar opnieuw bij de koning om de Regge beter 

bevaarbaar te maken. De gemeentebesturen van Goor, Diepenheim, Markelo, Wierden, 

Rijssen, Hellendoorn, Enschede, Lonneker, Hengelo, Stad Delden en Ambt Delden dienden 

een rekest bij de koning met het verzoek de Regge en de Schipbeek bevaarbaar te maken. Men 

ontwikkelde een eigen plan dat op 23 juni 1834 door de burgemeesters van Goor, Diepenheim, 
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Rijssen, Wierden en Hellendoorn aan de gouverneur werd aangeboden met het verzoek het te 

laten beoordelen door de ambtenaren van de Waterstaat. Er waren vier  schuttingen gepland. 

De kosten werden geraamd op zeventienduizend gulden en de inkomsten op 

duizenddriehonderdvijftig gulden per jaar. Bij deze plannen was geen rekening gehouden met 

de toen reeds bestaande plannen voor een Overijssels Kanaal. Geheel onafhankelijk van dit 

plan werden binnen Gedeputeerde Staten al soortgelijke plannen gekoesterd, vooral door 

stimulans van jonkheer Van Sandberg. 

 

In het jaar 1829 was op het verzoek van Waterstaat al een proef gestart met een stouwsluis. 

Deze proef vond plaats in de monding van de Regge, een plaats waar door schippers veel werd 

gedamd. In het jaar 1832 werd de proef voortgezet met een verbeterd exemplaar. Deze 

stouwsluis was in feite een verbeterde verzie van de stuw bij Schuilenburg. Bovenstrooms gaf 

zij door het opstuwen van het water een behoorlijk grote diepgang. Door periodiek de 

schutplanken weg te nemen stroomde een lange golf water naar beneden en gaf ook daar meer 

diepgang. Bij hoog water werden alle schutplanken eruit genomen. De proefneming had zo'n 

goed resultaat, dat in het jaar 1835 het ministerie van Waterstaat met een eigen plan kwam.  

 

Dit plan bestond uit het behoorlijk opruimen en schoonmaken van de waterleidingen die op 

de Regge loosden, het instellen van een jaarlijkse schouw en het bouwen van zeven stuwen 

in de Regge. Naast deze stuwen zouden kanaaltjes moeten komen met gewone schutsluizen 

opdat bij het schutten zo weinig mogelijk water verloren zou gaan.  

 

De plaatsen van de stuwen in de Regge waren: 

- bij Boomcate 

- boven het Rijssense veer 

- boven het erve Exoo 

- boven Het Katteler 

- tussen Bartels en de Oude Beek 

- beneden de Molenbeek boven Goor 

- boven Diepenheim 

 

Deze stuwen zouden bij hoog water geheel worden gelicht. Bij laag water konden ze gesloten 

blijven want de zompen konden dan passeren door de parallelkanaaltjes met schutsluisjes 

daarin. Het gehele plan sloot aan bij de toenmalige plannen voor het Overijssels Kanaal, dit 

kanaal zou de Regge vijf km ten noorden van Hellendoorn snijden. 

 

Inmiddels had de raad van de stad Deventer een commissie ingesteld om deze plannen te 

bevorderen. Ook de Gedeputeerde Staten hadden er hun goedkeuring aan gehecht. Het plan 

werd geraamd op eenenvijftigduizendvierhonderd vierenvijftig gulden (f 51.454) en het 

jaarlijks onderhoud geschat op zeshonderdvijftig gulden. De kosten van de kanalisering van 

de Schipbeek zouden zijn tweeënveertig duizend driehonderdzevenendertig gulden (f 42.337). 

Daarbij kwamen nog de gronden voor de woningen van de sluiswachters, de woningen zelf en 

de bruggen voor de kanaaltjes. 

 

Deventer schonk veertigduizend gulden, het resterende bedrag wilde men lenen à drieënhalf 

procent per jaar. Men wilde zich inkomsten verschaffen door bij elke sluis twintig cent tol te 

heffen op elke zomp. Ook de betrokken gemeenten wilden jaarlijks een bedrag beschikbaar 

stellen. Toch bleef men in de exploitatie met een tekort zitten. Dit tekort zou kunnen worden 

opgeheven door een bijdrage van de Nederlandsche Handelmaatschappij. In het jaarverslag 
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van 1837 van Robert Campbell, agent van N.H.M. te Nijverdal (die op 1 januari 1845 

burgemeester van Hellendoorn zou worden), wordt gemeld dat het provinciale bestuur bij de 

verschillende belanghebbende gemeenten en particulieren informeerde wat ze aan deze zaak 

zouden kunnen bijdragen.  

 

Op 10 oktober was hij op een vergadering in Goor waar hij verklaarde dat de N.H.M. vooraf 

wenste te weten om welke sommen het ging, voordat ze enige toezegging kon doen. Op 15 

januari 1838 vergaderde men in het raadhuis van Deventer. De gouverneur legde uit dat voor 

het plan honderdtwintigduizend gulden nodig was. De stad Deventer schonk hiervan 

veertigduizend gulden. Dat men de rest wilde verwerven door een naamloze vennootschap op 

te richten met een kapitaal van tachtigduizend gulden. De opbrengsten van de tolgelden 

werden geschat op zevenduizend gulden. In de stukken van de commissie varieert dit van 

vierduizendtien gulden tot zesduizendnegenhonderdveertig gulden per jaar. De zuivere winst 

zou worden verdeeld. Dit leverde een onzekere winst op van tweeënhalf procent. Men wilde 

dertigduizend gulden lenen tegen een vaste drie procent rente. 

 

De directie van de N.M.H. liet hierop weten dat zij ervan uitging dat de provincie zelf de 

bedragen diende op te brengen. Ze voelde er weinig voor om in dit plan grote sommen geld 

vast te leggen. Ze wilde niet verder gaan dan tienduizend gulden. Daarna deelde de 

gouverneur mee dat men door de weigering van de N.H.M. van het verenigd plan moest afzien. 

Men moest zich beperken tot de kanalisatie van de Schipbeek. Op 6 maart 1838 liet Campbell 

weten dat deze ontwikkeling de directie van de N.M.H. had bevreemd. Ook wilde ze graag 

weten waarom men niet bij het ontwerp van 1834 was gebleven. Op 6 april bezocht de 

Deventer wethouder Van Delden Campbell. Ook de gouverneur bleef aandringen.  

 

Toen in mei Campbell gesprekken had gevoerd met zijn directie, zou hij op de terugreis een 

audiëntie hebben bij de gouverneur. Deze bleek verhinderd te zijn. Wel was er zijn 

kabinetschef Van Schreven met wie Campbell een lang gesprek had. Toen Campbell 

meedeelde dat zijn directie niet verder wilde gaan dan vijftienduizend gulden, beklaagde Van 

Schreven zich erover 'dat voor de ondernemingen van algemeen belang in deze provincie bij 

de kapitalisten in Holland zoo weinig aanmoediging bestaat.’ 

 

Op 19 juni deed de gouverneur een nieuw voorstel: als dertigduizend gulden ineens zo'n 

bezwaar was, waarom dan niet achthonderd gulden per jaar? De N.M.H. weigerde opnieuw. 

Op 4 juni 1836 had Campbell's voorganger Freijs geadviseerd om de plannen tot 

bevaarbaarmaking  van de Regge te steunen. Deze rekende toen uit dat de N.H.M. door de 

slechte bevaarbaarheid 's zomers een schade van drieduizend gulden zou hebben. Campbell 

was dit niet met hem eens, in het jaar 1837 waren de vrachtkosten elfhonderdachtenzestig 

en een halve gulden.  

 

In het jaarverslag van Gedeputeerde Staten over het jaar 1838 staat dat de gouverneur de 

zaak voor nadere overwegingen had teruggegeven aan de raad van de stad Deventer. In het 

jaar 1848 werd het plan weer uit de ijskast gehaald toen de Provinciale Staten de 

bevaarbaarmaking van Regge en Schipbeek verbonden met de plannen voor een kanaal van 

Zwolle naar Almelo, Hengelo en de Dinkel. De Overijsselse kanalen zijn het gevolg van de 

inspanningen van de Overijsselaars zelf. Onder leiding van hun Gedeputeerde Staten en hun 

gouverneur hebben de provincie, de gemeenten en de kapitaalkrachtige Twentenaren hun 

gelden toegezegd en tenslotte ook geïnvesteerd in deze kanalen. Het initiatief is genomen door 

Gedeputeerde Staten toen zij in het jaar 1830 besloten om door Waterstaat een kanaal van 



160 

 

Zwolle naar Almelo te laten ontwerpen. In het jaar 1833 werd een ontwerp voorgelegd aan de 

Provinciale Staten van een kanaal dat geschikt was voor zompen en Hoogeveense pramen. In 

die tijd werd er op de Vecht veel gevaren met deze kleine pramen door Nordhornse schippers. 

Gedeputeerde Staten stelden voor om voor de uitvoering daarvan gedurende twintig jaar een 

subsidie van tweeduizend gulden te verlenen. De kosten van het project worden geraamd op 

tweehonderdtienduizendvierhonderdtachtig gulden (f 210.480). 

 

De Staten vonden dit te veel. Ingezetenen van Zwolle, Almelo en andere plaatsen lieten de 

zaak niet rusten en brachten een inschrijving van honderdzesentachtig duizend gulden tot 

stand. In het jaar 1836 werd het plan opnieuw in de Staten gebracht, aangevuld met een 

verbinding van Almelo naar de Dinkel bij Singgraven, wat de totaalkosten op 

driehonderdduizend gulden bracht. Deze toevoeging had vermoedelijk tot doel de 

watervoorziening van het kanaal zeker te stellen, ook om dat deel van Twente voor het plan 

te interesseren. De Staten keurden het plan goed en besloten tot een subsidie van 

tweeduizend gulden per jaar. De gemeentebesturen van Zwolle, Stad en Ambt Almelo, Borne, 

Tubbergen, Enschede, Weerselo, Denekamp en Vriezenveen zegden tezamen een subsidie toe 

van duizendvijfenzeventig gulden per jaar gedurende twintig jaar. De inschrijving voor het 

benodigde kapitaal verliep spoedig en snel werd een bedrag van 

tweehonderdnegenentwintigduizend gulden bereikt.  

 

Toen de regering van het koninkrijk Hannover akkoord ging met het aftappen van Dinkelwater 

kwam in augustus 1838 de koninklijke goedkeuring. In januari 1839 werd een vereniging van 

inschrijvers opgericht en men wilde een naamloze vennootschap oprichten, dit werd echter 

afgeraden. Op 20 april 1841 kwamen de inschrijvers bijeen in Odeon te Zwolle ter beoordeling 

van een nieuw ontwerp. De gouverneur ontvouwde daar het plan aangevuld met een zijtak 

naar Hengelo, kosten vierhonderdvijfenzeventigduizend gulden. Deze zijtak had vrijwel zeker 

tot doel om de fabrigueurs in Hengelo en Enschede voor het plan te interesseren. De 

Provinciale Staten keurden het goed en koppelden daaraan het plan tot bevaarbaarmaking 

van Regge en Schipbeek. Hiermee kwamen ze tegemoet aan dringende wensen van de stad 

Deventer. De inschrijving slaagde.  

 

De koninklijke goedkeuring werd verkregen maar de aanbesteding mislukte. De aannemers 

wensten een hogere betaling dan in de begroting was voorzien. Toen de koning in het jaar 

1843 Zwolle bezocht werd zijn steun ingeroepen: er werd een rijkssubsidie van dertigduizend 

gulden toegezegd. Echter de aanbesteding mislukte weer. Op 15 juni 1843 besloten de 

Provinciale Staten om de zaak te laten vervallen. 

 

Al deze plannen betroffen kanalen met een bodembreedte van vier meter, één meter diepte en 

een breedte op de waterlijn van acht meter. De doorvaartopening in de sluizen was drie meter 

vijfenzestig. Deze plannen beoogden niet om de bestaande zompvaart te doorbreken. Sterker 

nog, in januari 1835 protesteerden de kooplieden en factoors te Zwolle en de Zwolse 

veerschippers op Amsterdam tegen deze breedte. Ze wilden deze versmald zien tot twee meter 

zeventig, zodat zelfs geen Hoogeveense praam meer kon passeren, maar nog wel de zomp.  

 

De kooplieden en factoors vreesden, dat de kooplieden en fabrijkanten van Almelo en de 

environs van Twenthe hunne goederen vandaar direct uit Holland zouden ontvangen, terwijl 

dan hunne schuiten op hun best deze stad (Zwolle) zullen aandoen maar die voorbijgevaren 

zonder dat deze stad daarvan eenige voordeelens of althans niets beduidende zal genieten. Als 

deze goederen met kleine zompen en vaartuigen gelijk thans vervoerd worden, zal zulks alhier 
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een groot vertier verschaffen waardoor alle klassen van ingezetenen direct en indirect voordeel 

genieten. De veerschippers betoogden dat de breedte van de geplande sluizen gelijk was aan 

die van Leidschendam, zodat alle schepen en trekschuiten die daardoor konden, rechtstreeks 

van Almelo op Rotterdam zouden kunnen varen. Ook de graanhandel van Almelo op Zwolle, 

welke voor zoo vele schippers een middel van bestaan oplevert zoude geheel ophouden want 

de kooplieden te Almelo zouden alsdan hunne granen, even gelijk andere goederen, vandaar 

naar de beurzen van Amsterdam en Rotterdam inschepen en verzenden waardoor daarbij een 

grootte klasse menschen, die door de verwerking van die granen nu de kost gewinnen zouden 

verarmen een tot de bedelstaf geraken. 

 

Ook de gemeente Wierden liet op 20 juli 1836 weten niet gediend te zijn van de kanaalplannen:  

 

Omdat het zeer tot nadeel van de gemeente strekt, althans voor het grootste gedeelte derzelve, 

daar het dorp Enter en meest alle buurtschappen daarbij niet alleen volstrekt geen belang 

hebben, maar daar het dorp Enter voor het grootste deel uit schippers bestaat, die op de Regge 

meestal hun brood verdienen, zoude zulks vooral dienen om dit dorp, dat reeds armoedig is, in 

de grootste armoede te dompelen, dewijl dat de schipperij niet alleen zoude ophouden, maar de 

rivier die thans bijna hunne gehele gemeente doorloopt en bevoordeeld, daardoor geheel zoude 

verwaarloosd worden tot groot nadeel niet alleen van het dorp Enter maar van de gansche 

gemeente. 

 

Na de mislukte aanbestedingen in de jaren 1841 en 1843 kwamen de kanaalplannen in het 

jaar 1845 opnieuw ter sprake in de Provinciale Staten. Het waren oude plannen, nu met zeven 

en halve meter bodembreedte en vijf komma drie meter brede sluizen, een kanaal voor grote 

binnenschepen. Met inbegrip van de kanalisatie van Regge en Schipbeek werden de kosten 

geraamd op één miljoen tweehonderddrieendertigduizend zevenhonderdachtenvijftig gulden 

en zevenenzestig cent ( f 1.233.758,67). De Staten aarzelden echter omdat er op dat moment 

werd gedacht aan een spoorweg. In het jaar 1844 kwam namelijk de Rijnspoorweg naar 

Arnhem gereed. In het jaar 1845 belegde de gouverneur te Zwolle een vergadering van alle 

Kamers van Koophandel. Daar werd het plan gepresenteerd, om door een spoorweg Kampen, 

Zwolle en Deventer met de Rijnspoorweg te verbinden en door een zijtak via Raalte, Nijverdal 

en Almelo aan te sluiten op de Hannoverse en Pruisische spoorwegen. Een ambitieus plan 

dat tien à twaalf miljoen gulden zou vergen.  

 

Bij Koninklijk Besluit van 12 april 1845 werd concessie verleend op voorwaarde, dat binnen 

acht dagen een waarborg van vijfhonderdduizend gulden in Nederlandse effecten zou worden 

gestort. Dit lukte en voorbereidingen in de vorm van waterpassingen werden gestart. Toch is 

dit spoorwegplan niet gerealiseerd, daardoor kregen de kanaalplannen weer een kans. Staring 

en Stieltjes schreven in het jaar 1846 over de Oude Sluis: 'Het vroeger bestaande werk diende 

zowel om bovenwaarts water te behouden, als om met het opgestuwde water de zompen naar 

beneden te doen drijven.’ Het lijkt erop dat Lindeman met het inschakelen van deze sluis 

zichzelf en de Stokkumers veel ellende had kunnen besparen. Zeker als beide sluizen nog 

waren aangevuld met een derde stuw beneden het Westerflier. 

 

Toen in het jaar 1846 Staring en Stieltjes langs de Regge trokken troffen ze een Nieuwe Sluis 

aan, waarvan niet meer over was dan een paar vervallen landhoofden en een gedeelte van de 

sluisvloer, 'zoodat men genoodzaakt is daar des zomers eene kistdam te plaatsen, om het 

water op de Molenbeek te brengen en te verhoeden, dat dit naar de Beneden-Schipbeek 

afvloeit.’ Dat de sluis er geheel vervallen bij lag, duidt aan dat Deventer er niets meer aan 
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heeft gedaan. Het steeds uitstellen van de reparaties had zijn uitwerking niet gemist. De Oude 

Sluis was toen al vervangen door een vaste brug en de sluizen bij het Westerflier lagen er zeer 

verwaarloosd bij. De vaart op de Regge eindigde met de verbetering van de afwatering die 

noodzakelijk werd na grote overstromingen omstreeks het jaar 1890. Met de komst van het 

Twente-Rijnkanaal kwam er definitief een eind aan al die wateroverlast  

 

Een verlate echo van deze tijden vinden we nog in het jaar 1851 – toen op 1 augustus van dat 

jaar – G. en H. Salomonson aan hun garenleveranciers schreven: 

 

Wij willen voor half November hier alles binnen hebben en hoewel ons de somerzon nog 

beschijnt, zo waarschuwen wij er nu reeds voor, dat wij de winter niet willen zweten van 

benauwdheid geene materialen genoeg te hebben en over dit punt wil vader G. volstrekt 

letterlijk de orders gevolgd hebben. 

 

Een andere keer:  

 

Ik ga met hoofdpijn in ons magazijn, als ik daar, nu reeds 6 september zijnde, geen vaten en 

weinig balen (garens) zie en gij kent de waters; met één nachtvorst ligt alles digt. 

 

Deze uitlating is daarom zo merkwaardig, omdat sinds 1834 ook in de winter de verharde weg 

Zwolle-Almelo kon worden gebruikt. Hier speelde de oude problematiek kennelijk toch nog 

een rol. Het is vooral vader G. die aandrong op deze vroege levering. Anderzijds maakt deze 

uitlating duidelijk, dat ook toen nog het vervoer per schip nog steeds de voornaamste rol 

speelde. 

 

Een actief man was ook de al eerder genoemde J.E. Wildeman, de parlementaal ingenieur van 

de Waterstaat. Op 3 juni 1806 wist hij te bewerkstelligen dat het Departementaal Bestuur het 

bevel gaf dat alle droge plaatsen in de Regge over de volle breedte twee spit diep moesten 

worden uitgegraven. Dit begon bij Almelo en liep door naar Goor en Diepenheim, waar de 

schouw van Deventer op de Schipbeek begon. Ook moesten de oevers worden verbeterd. Op 

6 januari 1807 leverden de Municipaliteit en de Rigter des Landgerigts van Almelo de 

rekeningen in bij het Departementaal Bestuur. In het jaar 1809 maakte Wildeman een rapport 

over de Vecht, de Regge en de Schipbeek waarin hij diverse plannen ontvouwde. Op de Regge 

wilde hij enkele bochten afsnijden en twee stouwsluizen leggen en boven Schuilenburg een 

aantal schutsluisen. Deze sluizen wilde hij aan het boveneinde voorzien van een valschut met 

hoge windas en aan het benedeneinde van één paar puntdeuren, zodat bij het schutten niet 

meer een paar kilometer rivier wegstroomde, maar alleen de inhoud van de schutkolk. Bij 

voldoende water zouden deze sluizen geheel open gezet moeten worden. Hij stelde verder dat 

het voornaamste oogmerk van het bevaarbaarmaken van de Regge was het mogelijk maken 

van een directe communicatie tussen Zwolle en Enschede. 

 

Dat zou inhouden het verbeteren van de Vecht. Vervolgens de Regge tot de monding van de 

Almelose Aa of tot aan de Twickelervaart. Terwijl deze vaart zou moeten worden verlengd tot 

Borne en vandaar naar Hengelo en Enschede. Een andere mogelijkheid was het gebruik 

maken van de Almelose Aa, de Loolee en de Bornse Beek, die bij genoeg water bevaarbaar was 

tot Hengelo. Welke van beiden men moest kiezen was afhankelijk van de hoogteverschillen in 

het terrein. Hij dacht ook nog aan een derde mogelijkheid, een kanaal van het Loo naar 

Enschede. Toen koning Lodewijk Napoleon onze streken bezocht, beloofde hij aan Enschede 

een kanaal naar het Loo en aan Almelo een kanaal naar Zwolle. Wildeman liet zijn plan tot 
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het beter bevaarbaar maken van de Regge vergezeld gaan van een raming van tolopbrengsten. 

 

 Daarvoor gaf hij eerst de vervoerskosten aan: 

 

- van Boomcate tot Enschede per as 35 stuivers/schippond 

- bij meer water van het erve Exoo naar Enschede 25   stuivers/schippond 

- van Katteler naar Enschede 20 stuivers/schippond 

- bij overvloedig water van Carelshaven 15 stuivers/schippond 

 

Omdat de haven bij het erve Exoo en Katteler relatief weinig gebruikt werden, meende hij het 

varen op een gekanaliseerde Regge te kunnen belasten met vijftien stuivers per schippond. 

Honderd zompen, die per jaar tien reizen maakten met gemiddeld twintig schippond, zouden 

dan jaarlijks vijftienduizend gulden inbrengen. Zijn plan begrootte hij op 

tweehonderdvijfenzestigduizend gulden. Deze plannen waren in het jaar 1820 nog niet 

opgegeven. De schout van Wierden leverde op 16 oktober van dat jaar een plan in bij de 

gouverneur om de Regge beter bevaarbaar te maken met vier houten schuttingen. De 

gouverneur vroeg het oordeel van de gemeenten langs de Regge. Toen de schout rappelleerde, 

antwoordde de gouverneur met het bericht, 'dat de Gemeenten van Almelo, Goor en Ommen 

zich geenszins met het geprojecteerde plan kunnen verenigen' (...) 'terwijl die van Hellendoorn 

en Rijssen daarentegen wel conveniëren (passen, gelegen komen) van de nuttigheid eener 

meerdere vaarbaarheid, doch uit hoofde hunner financiële omstandigheden zich bezwaard 

vinden eenige bijdragen te doen.’ Alleen het gemeentebestuur van Zwolle kon zich geheel en 

al daarin vinden en wilde pro rato (evenredig, naar verhouding) daaraan bijdragen. In zijn 

antwoord maakte de gouverneur duidelijk dat er een plan bestond om een kanaal te graven 

van de Vecht naar Almelo, Borne en Hengelo. Dit heeft meegespeeld toen Gedeputeerde Staten 

op 17 april 1821 niet positief wilden adviseren. 

 

Oldenzaal schreef in het jaar 1800 in haar antwoord op de enquête-Goldberg: 

 

Men mag niet voorbij deze gelegenheid de burger Agent zeer intantelijk (ontvankelijk) te 

verzoeken om dit middel van redres (herstel) alhier te willen in het oog houden, de vaard van 

Zwol strekt zich uit tot twee uur van hier, namelijk het zogenaamde Loo, van hier tot het Loo 

konden gemakkelijk van 's Landswege met grote kosten een Canaal gegraven worden, 

waarmede in oudere tijden al een begin schijnt gemaakt te zijn, uitwijzens de al nog merkbare 

beginselen van die vaard. Dit zoude een vertier naar het hierbij liggende Westfalen en de 

Graafschap Bentheim en een bloei aan deze stad aanbrenge, die onberekenbaar was. Deze 

beginselen betreffen de Schipleide 

 
zestigduizend hectare. In het jaar 1922 werden de ossenploegen afgeschaft en vervangen door 

mannen met de schop. De Heidemaatschappij werd toen betrokken bij de werkverschaffing. 

 

Tussen de jaren 1924 en 1940 groeide het aantal bij werkverschaffingsprojecten van de 

Heidemaatschappij geplaatste werklozen van twaalfduizend tot bijna zeventigduizend. Tijdens 

en vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning van waterrijke natuurgebieden in Twente 

nog met groot elan aangepakt. Om het in cultuur brengen van de woeste gronden mogelijk te 

maken diende de afwatering sterk te worden verbeterd. De Regge en nagenoeg alle beken zijn 

gekanaliseerd. Door het graven van het Twentekanaal met een zijtak naar Almelo in het zuiden 

en van het Geesters Stroomkanaal, het Nieuwe Kanaal, het Mariënberg-Vechtkanaal en de 

verlengde Linderbeek in het noorden werd de afwatering der beken aanzienlijk versterkt. De 
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noordelijke beken wateren nu direct op de Vecht af in plaats op de Regge. De Dinkel, die ten 

oosten van de Vecht als waterscheiding fungerende stuwwal langs stroomt, is voor een groot 

deel nog ongerept. Ze verlaat Twente echter keurig gekanaliseerd via het naargeestig 

ontgonnen dal ten westen van Lattrop. Met dat alles is één van de mooiste en rijkste 

landschappen ten dode opgeschreven. 

 

Dinkel bij Kribbenburg in het Lutterzand 

 

De Dinkel ontspringt in de heuvels van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en stroomt 

bij Losser Twente binnen. Is in Duitsland het riviertje flink gekanaliseerd, eenmaal in 

Nederland mag de Dinkel er vrolijk op los kronkelen. De mens laat de natuur hier 

nadrukkelijk de vrije loop. Het Dinkeldal is daardoor nog een van de weinige natuurlijke en 

sterk meanderende beekloopjes in Nederland. Meanders ontstaan doordat in buitenbochten 

(stootoevers) grond wordt weggespoeld, terwijl aan de andere kant grond wordt afgezet. Door 

dit mechanisme hebben de bochten de natuurlijke neiging steeds wijder te worden, tot het 

punt waarop ze zichzelf afsnijden. Als dit gebeurt, wordt de meander zelf een ‘dood’ stuk van 

de rivier, vaak in de karakteristieke vorm van een hoefijzer, en herneemt de rivier zelf weer 

zijn oude loop. Door dit repeterende proces verandert de loop van de rivier continu, net als 

het aangrenzende landschap. Oude oevers verzanden tot moerassen en uiteindelijk tot 

rivierbegeleidend bos. Het smalle pad slingert zich om bomen, moerassige grond en vennetjes, 

en gaat door kuilen en over hobbels. De bijzondere vegetatie en het oorspronkelijke en 

ongecultiveerde landschap ontstaan doordat de Dinkel meerdere malen per jaar buiten zijn 

oevers treedt. Daarbij overstromen honderden hectares grond. Dat doet de beek al eeuwen. 

Bij overstromingen zet de Dinkel het meegevoerde zand op de oevers af, tot een afstand van 

enkele tientallen meters vanaf de beek. Het zand vormt duintjes en oeverwallen, evenwijdig 

aan het water. De natte graslanden, die ontstaan door de overstromingen in het rivierdal, 

vormen een paradijs voor verschillende soorten kwelplanten en weidevogels. De beheerder 

van het gebied, het Waterschap Regge en Dinkel, en de verschillende overheden in de regio, 

zijn met tientallen omliggende grondeigenaren overeengekomen dat de landbouwgrond ook 

wordt bestemd voor incidentele wateropvang. De boeren ontvangen als compensatie een 

financiële vergoeding. 

 

Bij de gemeentelijke herindeling van het jaar 1818 werd Enter bij Wierden gevoegd. In het 

jaar 1847 werd in Enter verboden op of aan de openbare straat, wegen of pleinen ‘binnen den 

afstand van tien ellen, opene mestvaalten, mestspecie, plaggen aarde, asch of dergelijks te 

plaatsen.’ Die bepaling was heel nuttig omdat het er nu wat christelijker uitzag. 's Avonds 

was het echter een riskante onderneming om zich in het verkeer te storten, want verlichting 

was er niet. Pas in het jaar 1852 werd besloten om tot voordeel van de gemeente twee 

lantaarns aan te schaffen. Omdat men als de dood was voor brand met al die daken van riet 

en stro, was het niet toegestaan om 'binnen den afstand van 20 ellen turf, schadden, hout, 
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hooi of stromijten te hebben.’ Het leek wel of helemaal niets mocht. Zo was het verboden om 

paarden of vee op openbare plaatsen vast te maken aan huizen, gebouwen en omheiningen, 

bomen of dergelijke. Het was ook verboden om uit de weg stenen op te nemen of daarin te 

graven. Dat was vroeger niet zo ongebruikelijk: 'De weg is van alleman, 'k  zol  neet  wetten,  

woerumme a-j d'r niks van mangt gebroeken' was het parool. Zo omstreeks het jaar 1740 

werd een compleet gezin in hartje winter (januari) uit hun huis gezet. De familie maakte 

daarna een hol van zand, gegraven uit de weg, een beetje stro in de kant en dat was hun huis. 

Het verbod om de beerput te ledigen of het privaat (wc) te vervoeren tussen 's morgen acht en 

's avonds acht uur werd soms overtreden. Kwajongens hadden dan de driettonne uit het 

huuske, wanneer die gevaarlijk vol was geworden, aangevuld met gist of carbid. In de nacht 

werd dan de ton in het donker naar een beerput gebracht en daar geledigd, om het 

volschuimen door het gist te voorkomen. Onder Napoleon 111 wordt verplicht dat elk huis 

een eigen reservoir moet bouwen plus een onderaardse gang die naar de hoofdriolering leidt. 

 

Sommige zaken werden in de wet heel keurig geformuleerd, echter niet minder noodzakelijk. 

Men vond het heel gewoon om even in de goot te hurken, bijvoorbeeld na een kerkdienst. Het 

werd verboden op openbare straten, pleinen, wegen of stoepen aan zijn natuurlijke behoefte 

te voldoen. Het was ook niet toegestaan om bekendmakingen in het openbaar om te roepen 

of kerkespraak na afloop van de kerkdienst of aan te plakken. Dat was namelijk het werk van 

de gemeentebode, alleen hij mocht afkondigen en aanplakken. Iedere burger werd in de winter 

verplicht trottoirs of stoepen voor zijn huis vrij te maken van sneeuw of ijs. De boeren werden 

verplicht er voor te zorgen dat de aan hun percelen grenzende watergangen tijdig ontdaan 

werden van al te welig uitgedijde plantengroei. Op gezette tijden werd door bevoegde instanties 

gecontroleerd of aan die verplichting was voldaan. Wie in gebreke bleef kon rekenen op een 

boete van vijftien gulden, terwijl hij ook de onkosten kreeg te betalen voor de schoonmaak die 

het waterschap voor zijn rekening nam. Die maaierij was een vrij arbeidsintensief werk en het 

is enerzijds te begrijpen, dat de waterschapbestuurders zich vergenoegd in de handen wreven, 

toen bekend werd hoe door bespuiting met chemicaliën (herbiciden, pesticiden) de 

oeverkanten veel sneller en gemakkelijker van het overvloedige 'onkruid' bevrijd konden 

worden. Het gevolg was dat de beekkanten en de slootkanten er bleek geel en volkomen doods 

uitzagen. Het gif deed zijn werk goed. Vergeefs keek de natuurliefhebber uit naar zo'n met 

duizenden witte roosjes van de waterranonkel als het ware besneeuwde slootje. De dotters 

met hun gouden schoteltjes lieten verstek gaan en met hen de werikken, het speenkruid, 

spirea's, valeriaan, waterviolier en zandklokje. Evengoed als de koekoeksbloemen, de toch al 

zeldzame orchideetjes om van de aar- en pluimgrassen maar niet te spreken. Ook langs 

diverse wegen kwam de gifspuit eraan te pas. Tussen de bomen groeide gras en dat hoorde 

niet. Ook de ruimten tussen de oude bomen veranderden in doods en dor geel. Het fluitekruid 

was meteen de wereld uit. 

 

Het begin van hoe het zo hartgrondig fout kon gaan met het landschap en de cultuur! Het 

lijkt wel of er over de gemaakte beslissingen niet is nagedacht wat de gevolgen ervan zouden 

zijn voor het landschap en het nageslacht. In Diepenheim werd al in het jaar 1402 aansluitend 

op de Regge een kanaal gegraven dat Schipbeek werd genoemd. Er werd een dam in de Regge 

gemaakt om het kanaal van water te voorzien. De Schipbeek mondde uit bij Deventer in de 

IJssel. De reden was om het veengebied bij Bathmen te kunnen exploiteren. Ook was het 

kanaal een verbinding met de versterkte huizen: De Arkelstein, ten oosten van Bathmen en 

De Waardenborch bij Holten (nu nog als ruïne te bezichtigen). Het water diende de grachten 

te vullen van de kastelen en van Deventer. De nieuw gegraven beek diende ook de 

stadswatermolens aan te drijven. Rond het jaar 1400 werd een verbinding gegraven tussen 
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de Regge en de Maarkelse Beek. De stad Zwolle heeft geprobeerd het leggen van een verbinding 

tussen de Regge en de Maarkelse Beek te verhinderen, het was tevergeefs. Deventer stelde 

voor een landweer met een gracht ervoor te laten lopen van Westerflier naar Ter Hunneppe. 

De bisschop stemde hiermee in en vroeg ook andere plaatsen om mee te graven aan deze 

landweer. Op zaterdag 31 januari 1400 reden twee 'edele schepenen' van Deventer in 

gezelschap van de edelman Bertold van Bakerweerd. Van Bakerweerd was burger van 

Deventer en drost en kastelein van Diepenheim. In hun gezelschap was ook Gerrit, de 

stratenmaker. Ze reden naar Diepenheim met de bedoeling te bezien hoe met behulp van een 

'waterghane de regde (Regge) te leydene tot arkelsteeyne', een burcht ten oosten van Deventer. 

Wat Deventer startte in het jaar 1399 en in het jaar 1402 voltooide, was het graven van een 

kanaal van het klooster Ter Hunnepe naar het Westerflier. Door het leggen van een dam in 

de Regge het water naar het westen doen afstromen via het gegraven kanaal (de Schipbeek) 

naar Deventer. De doorgraving bij Borculo is in de eerste instantie waarschijnlijk bedoeld om 

de grachten van de burcht bij Borculo van water te voorzien. Op 24 oktober 1402 reden 

Hildebrand ter Bruggen en de jonge Lubbert Budel naar de plaats waar Bertold van 

Bakerweerd bezig was 'dat water van der regde in die graft te leedene.’ Op deze manier werd 

de scheepvaartweg van Zwolle naar de Achterhoek bij Diepenheim afgesneden. Vervelender 

nog was dat de Regge hierdoor veel water verloor wat eveneens nadelig was voor de 

scheepvaart van Zwolle.  

 

Met het doortrekken van de Regge naar Deventer ging het fout met de schipperij, er kon 

immers niet het hele jaar door worden gevaren. Er was geen water genoeg voor de Regge en 

de Deventer en Borculose grachten. Het omgeleide water was immers bedoeld om de grachten 

van Deventer op te hogen, tevens voor de grachten van de burchten Arkelstein en de 

Waardenborch. Er zijn jaren geweest dat Deventer meer dan drieduizend goltguldens 

besteedde aan de Regge om de situatie enigszins te redden. De aanleg van verharde wegen en 

spoorwegen verzwakten de concurrentiepositie dusdanig, dat de scheepvaart met de zompen 

werd beëindigd. In de negentiende eeuw deed men bewust aan kapitaalvorming, iets was de 

Enterse schippers nooit aan hadden gedacht en wat zich toen wreekte want ze beschikten 

niet over financiële reserves. In de loop van de negentiende eeuw werd de schipperij door 

nieuwe slagen getroffen. De bevaarbaarmaking van de Regge ging niet door ten gunste van de 

aanleg van de Overijsselse kanalen, precies op de door de schipperij gebruikte routes. In het 

jaar 1855 namen de beurtschepen op Amsterdam en Rotterdam een groot deel van de vracht 

over. Er werd nauwelijks nog overgeladen in Zwolle, zodat het stil werd op de Dijk. Er zal 

waarschijnlijk nog vrij veel vracht zijn geweest naar Carelshaven, in het jaar 1865 viel ook dit 

stil door de komst van de spoorwegen. De vrachtprijzen kelderden, daalden tot een kwart van 

de oorspronkelijke. Nog bleven de zompen varen. De genadeslag werd toegediend, toen in het 

midden van de negentiende eeuw het kanaal van Almelo naar Zwolle gereed kwam. De zompen 

bleken toen te klein om te kunnen concurreren met de grote schepen die van deze nieuwe 

waterweg gebruik konden maken. De Regge is tegenwoordig een onnatuurlijke rivier waar de 

vissen niet tegen de stroom in kunnen zwemmen vanwege de stuwen. Derhalve zijn de 

vistrappen nodig om de vissen toch hun weg te laten vervolgen.  

 

Met de ontginning van de woeste gronden, het opheffen van de marken en het verdwijnen van 

de schipperij verdween een streekeigen cultuur. De boerderijen werden niet meer 

onderhouden, de streektaal verdween, zo ook het landschap. De hoogste berg van Twente, de 

Hamberg in Enter (drie en halve kilometer breed en één kilometer hoog?) werd afgegraven. De 

Hamberg is genoemd naar de binnenwaardse bocht (inham) van de  Regge. Was de berg echt 

zo hoog? Wie zal het zeggen? 
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Alle grote erven met hun mudden land In Enter binnen de dorpsgrenzen zijn verdwenen. Vele 

havezaten rondom Enter zijn afgebroken. De natuurreligie was al vervangen door de 

christelijke godsdienst. Omstreeks het midden van de twintigste eeuw (1850) werden de 

meeste marken opgeheven. Dit ging lang overal niet van harte en onder druk van de overheid 

die vond dat de marken de vooruitgang tegenhielden. De aanleiding hiertoe was het feit dat 

wij aan het begin van de industriële revolutie stonden. Er was een snel groeiende bevolking 

met als gevolg een stijgende vraag naar voedsel. De traditionele landbouw met bemesting die 

uitsluitend uit schapenmest en heideplaggen bestond – en die vanaf de vroege middeleeuwen 

hier in zwang was – liet geen uitbreiding en productieverhoging toe. Er werd toch goedkoop 

graan ingevoerd uit de Oekraïne? We hadden toch de heide en de bossen niet nodig voor het 

voedsel? De Twentse roggeprijzen kelderden immers vanwege de invoer van het goedkope 

buitenlandse graan. En niet omdat de marken geen productieverhoging toestonden? Was de 

volkomen vernietiging van het landschap wel nodig geweest? Hadden er geen wegen aangelegd 

kunnen worden over de heide? 

 

Vragen, vragen, vragen! Maar ja, as is verbrande turf! Aan de boeren heeft het niet gelegen. 

Die wilden geen veranderingen van het landschap. Niet alle gronden werden direct ontgonnen. 

Sommige boeren lieten nog lange tijd hun schapen op de hun toegewezen heidepercelen 

grazen en hielden vast aan de oude landbouwmethode. Om schulden te delgen, werden door 

de marke ook gronden aan vermogende mensen verkocht. In Twente waren dit doorgaans de 

textielfabrikanten en de adel. Ze lieten de minst slechte heidegronden op grote schaal met 

behulp van ossenspannen en stoomploegen ontginnen om ze vervolgens met voornamelijk 

grove dennen te bebossen. Ook de overheid liet zich niet onbetuigd en kocht grote 

oppervlakten markengronden aan om die te bebossen. Iedere verstandige boer heeft de 

schaalvergroting kunnen zien aankomen. Maar elke boer stond er uiteindelijk alleen voor. De 

ene heeft het voor elkaar, de andere net niet. En altijd is men elkaars concurrent. Een boer 

heeft altijd eigen grond en eigen vee en eigen vermogen. En als men dwars tegen alles ingaat 

weet men dat men veel te verliezen heeft. In zekere zin werden de grillen van de politiek op 

dezelfde manier opgevat als de overstroming van de Regge. Daar moest men zich alleen zo 

mogelijk tegen indekken, maar verder was er niets aan te doen. Er werden subsidies verstrekt 

voor natuur en milieu in plaats van landbouwgelden. De vraag bleef: wie betaald dat allemaal, 

en hoe lang, en hoeveel, als die nieuwe natuurgebieden steeds groter worden en het 

‘natuurlijke onderhoud’ door de boeren is verdwenen. Maar iedereen wist één ding zeker: wat 

er gebeurt was viel nooit meer terug te draaien. De boeren verkopen hun bezit, maar ze 

verkopen iedere keer ook een stukje platteland. Ze verkopen het voor recreatieprojecten, voor 

visvijvers, voor enorme boerderijfabrieken. De landbouw stierf af in rijkdom. Het verschil 

tussen kostprijs en melkprijs was dankzij de EG-subsidies zo groot dat de grotere veehouders 

veel geld verdienden. Een liter melkquotum – het recht om één liter gesubsidieerde melk per 

jaar te produceren – kostte in het jaar 1995 rond de twee euro. Voor een gemiddelde koe 

kwam dat neer op tienduizend euro. Voor een doorsnee boerderij op een half miljoen euro. En 

de grote boeren betaalden er graag voor. Dat zegt iets over hun opbrengsten. Maar het zegt 

ook iets over het gebrek aan mogelijkheden om op een andere manier verder te komen. Het 

was ook de toekomst die te koop was, voor twee euro per liter. Vroeger geloofden alle kinderen 

van Enter in spoken, en ook aardig wat volwassenen. Dat is voorbij. Spoken stonden voor het 

onverwachte, het wilde in de natuur. In die zin is het platteland ook stad geworden, alles is 

onder controle. 

  

Stellig maakte de overgang van 'naturalwirtschaft' naar 'geldwirtschaft' de mensen veel 
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ontvankelijker voor materialistische ideeën. De aanraking van de markebewoners en 

dorpsbewoners met de buitenwereld deed de begeerte stijgen naar allerlei artikelen, die men 

vroeger nauwelijks kende. De ouderwetse, meestal zeer degelijke kledingstukken moesten 

plaats maken voor moderne massa-artikelen en in de meeste dorpen ontstonden bazaars, 

waar van alles en nog wat verkocht werd. In de boerenkamers verschenen allerlei goedkope 

en lelijke prullen van de moderne industrie. De nieuwe tijd had ook zijn goede kanten, er 

kwam meer licht en lucht in de huizen door de moderne hygiënische begrippen: openslaande 

ramen van behoorlijke afmetingen maakten dit mogelijk, elektrisch licht deed veel dompige 

duisternis verdwijnen. Iedereen kreeg centrale verwarming, een gasstel en een douche. Op 

allerlei gebied drongen nieuwe denkbeelden op. Het socialisme stelde de werknemer tegenover 

de werkgever en predikte de klassenstrijd in plaats van de oude patriarchale verhoudingen. 

'De eeuw van het kind' brachten de kinderen in een veel vrijere positie ten opzichte van de 

ouders, zij waren het vooral, die 'het nieuwe' met open armen tegemoet liepen en spotten met 

de oude tradities en gebruiken. Zij willen geen boertjes zijn maar gekleed zijn en zich gedragen 

zoals dat in de stad gebruikelijk is. 

 

De verhalen in dit boek maken duidelijk wát we verloren: de Regge als het middelpunt van 

Overijssel. Er was voor de vervuiling van de Regge in de rivier veel vis te vinden. Legio zijn de 

verhalen over het gemak, waarmee men deze kon vangen. Esendam vertelde dat ze tenslotte 

de vis niet meer lusten. Omstreeks het jaar 1812 begonnen voor Twente de ontwikkelingen 

die haar karakter zou gaan veranderen. Toen kwam het goedkope graan uit de Oekraïne op 

de markt waardoor de Twentse roggehandel grotendeels instortte. In de jaren dertig begon 

met snelspoel, weefscholen, kettingsterken en de bemoeienis van Thomas Ainsworth en de 

Nederlandsche Handelmaatschappij een snelle groei van de katoenindustrie, die inmiddels al 

weer verdwenen is. De komst van de verharde wegen met zijn vele vrachtrijders maakte snelle 

levertijden mogelijk maar brak het vervoersmonopolie van de schipperij. Tot een 

industrialisatie in de zin van fabrieken met stoommachines kwam het nog niet. Daarvoor bleef 

het vervoer van de steenkolen en de grondstoffen veel te duur. Vooral na de komst van de 

spoorwegen in het jaar 1865 begonnen de fabrikanten vele fabrieken met stoommachines te 

bouwen en de thuiswevers werden fabriekswevers.  

 

In de tweede helft van de achttiende eeuw gingen enkele grootgrondbezitters, die tot dusver 

hun gebied voornamelijk als jachtterrein hadden beschouwd, aandacht schenken aan 

verbetering van de landbouw en ontginning van woeste grond. Het was een verschijnsel dat 

zich over Europa verspreidde en naar men zegt zijn oorsprong had bij de Psysiocraten in 

Frankrijk. Die beschouwden de natuur – en in het bijzonder de landbouw – als bron van 

welvaart. In wetenschappelijke genootschappen probeerde men elkaar van de schoonheid van 

de natuur te overtuigen en van de nieuwste theorieën en werkmethoden op landbouwgebied 

op de hoogte te brengen. Daartoe behoorde het streven om woeste gronden te ontginnen. 

 

De zompenvaart had aan deze ontwikkelingen geen deel. Integendeel, ze kwijnde weg en moest 

zich tevreden stellen met de kruimels. Op 16 augustus 1816 gaf de burgemeester van Almelo 

te kennen: 'Onder de middelen van redres (herstel) moeten wij voornamelijk brengen de 

verbetering van de vaarten naa Zwolle en Deventer, waarlangs onze goederen af- en 

aangevoerd worden, die zich in zulk eenen verwaarloosden toestand bevinden, dat men des 

zoomers meestal genoodzaakt is de goederen per as te transporteren. En de vier blekerijen 

zijn – op de Haarlemse Blekerijen na – de voornaamste in ons land, en ze hebben een groot 

gedeelte van het bleekseizoen gebrek aan water. Door gebrek aan transport de graanhandel 

ook verhindert en kostbaar wordt. Ook al was een behoorlijke oppervlakte hiervan geschikt 
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voor ontginning tot bouwland en weiland, niet iedereen voelde iets voor de verdeling van de 

woeste markengronden. De redenen waren dat men al te weinig mest voor het land  dat men 

onder de ploeg had, dat teveel grond verloren zou gaan door aanleg van wegen, sloten en 

houtwallen en dat de armen nu geheel ten laste van de marke zouden komen. De verkregen 

gronden zouden te ver van de boerderijen komen te liggen. Vooral in de twintigste eeuw (1800-

1900) is het erfrecht van de boerderijen in de marke verdrongen door de opvattingen uit het 

Romeins recht. De opvattingen golden reeds lang in de steden: 'als het kan moet ieder kind 

een gelijk erfdeel hebben.’ Dit principe is voortdurend sterker doorgedrongen in het 

rechtsbewustzijn van de markebewoners. 

 

Het totale oppervlak aan water was vroeger honderdeenendertigduizendachthonderd 

(131.800) hectare, in het jaar 1950 was dat nog honderdveertienduizend (114.000) hectare. 

Van de vroegste scheepvaart op de rivieren in Oost-Nederland weten wij weinig. Gegevens 

erover zijn slecht fragmentarisch tot ons gekomen. Uit de eerste helft van de veertiende eeuw 

komen berichten, waaruit we mogen concluderen dat er al vrij geregeld werd gevaren. De 

winter van 1844-1845 was zo streng dat op 20 augustus 1845 nog een bevroren laag van 

dertig centimeter werd aangetroffen onder zand en veen. De winter telde niet minder dan 

vierentachtig vorstdagen en de scheepvaart lag bijna vier maanden stil: van 1 december 1844 

tot 1 april 1845. In zijn Kroniek van De Lutte besteedt ook pastoor Geerdink aandacht aan 

de strenge winter. Midden maart vroor het in Leeuwarden nog achttien graden en in 

Groningen daalde de temperatuur 's nachts zelfs tot eenentwintig graden. De rivieren waren 

alle dichtgevroren. Men reed met karren over het ijs in plaats van over de bruggen en ook de 

Zuiderzee was een grote ijsvlakte en de eilanden Urk en Schokland waren alleen te voet of 

met sleden bereikbaar. 
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Van boortoren tot watertoren 
 
 
 
 

Nadat alle pogingen om uit de bodem van het landgoed Twickel goed drinkwater te verkrijgen 

waren mislukt, zocht baron Van Heeckeren van Wassenaer naar andere wegen tot het 

verkrijgen van drinkwater. Het zou tevens dienst moeten doen als bluswater voor het kasteel. 

Aan de Haagse ingenieur Halbertsma werd opdracht gegeven om een aantal plannen te 

maken. Als eis werd gesteld: het ontwerpen van een waterleiding van voldoende kwaliteit voor 

het kasteel, koetshuis, stallen, boerderij, park en tuin. Tevens moest de druk op het water 

zodanig zijn dat men in geval van brand direct uit de brandkranen de hoogste punten van het 

kasteel kon bespuiten. De totale hoeveelheid water per dag werd geschat op zeventig kubieke 

meter. De hoogte waartoe het water moest kunnen worden opgevoerd voor goede 

brandblussing was vijftien meter boven de nok van het kasteel. 

 

Watertoren, Delden 

 

 

Op 26 augustus 1891 ontvangt de baron het rapport van Halbertsma, bestaande uit drie 

hoofdstukken: 

 

- Een beekwaterleiding voor levering van het sproeiwater en het water voor 

brandblussing. Deze beekwaterleiding zou dan bestaan uit het gedeelte van de 

Oelerbeek, vanaf de Noordmolen tot honderdtwintig meter ten zuidoosten van de 

Kooidijk. Bij deze beekwaterleiding moesten filters en een stoompompmachine met 

ketel worden gebouwd. 

 

- Een bronwaterleiding voor levering van het drinkwater ten behoeve van het kasteel. 

Men zou de drie reeds vroeger gemaakte bronnen kunnen gebruiken. Ook bij deze 

waterleiding moesten filters met twee stoompompmachines en ketel worden 
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gebouwd. 

 

Voor zowel de punten een en twee heeft men een watertoren nodig die geprojecteerd is in de 

aslijn van het kasteel en in de nabijheid van de filterwerken van de bronwaterleiding ten einde 

het project te vergemakkelijken. 

 

Aan het einde van het rapport wordt gesteld dat de watertanks en leidingen door het kasteel 

blijven zoals ze zijn. Alleen dient er in de tanks een elektrische wekkerinrichting te worden 

aangebracht, die de machinist waarschuwt bij een te hoge of te lage waterstand. Een en ander 

werd nooit gerealiseerd, waarschijnlijk omdat men twijfelde of wel altijd op voldoende 

watertoevoer kon worden gerekend. 

 

Langzamerhand verzoende de baron zich met de gedachte dat het benodigde water van elders 

betrokken moest worden en wel van de door Halbertsma aangelegde waterleiding te Almelo. 

Dit vereiste de bouw van een watertoren met terreinwaterkelder, die in verbinding zou staan 

met het elf kilometer verder gelegen Almelose reservoir. In het jaar 1893 werd dit alternatieve 

plan uitgevoerd. Tegelijkertijd werd ook Delden voorzien van brandputten en openbare 

pompen waaruit iedereen gratis water kon tappen. Om haar dankbaarheid tot uitdrukking te 

brengen schonk de Deldense bevolking aan de baron de fraaie pomp die nog steeds het oude 

marktplein siert. Deze dankbaarheid van de Deldense bevolking haalde niet alleen de 

regionale pers, ook de landelijke. Want op 4 december 1894 bericht de Nieuwe Rotterdamsche 

Courant: 

 

Delden, 3 December.   

Ons stadje vierde heden feest, dat door het prachtige najaarsweer werd begunstigd. Heden 

toch werd het monument onthuld, dat door de gemeente Stad-Delden en de burgerij wordt 

aangeboden aan den Heer dr. R.F. baron van Heeckeren van Wassenaer, wonende op het 

kasteel Twickel, als hulde voor de waterleiding, welke door den heer van Heeckeren geheel voor 

zijne kosten is aangelegd. Ten 1 ure kwam de heer van Heeckeren, begeleid door een paar 

leden der feestcommissie, op het stadhuis, waar behalve H.H. burgemeester en wethouders, de 

leden van den raad van Stad-Delden, o.a.  tegenwoordig waren de heeren H.P.N. Halbertsma, 

ingenieur te ’s Gravenhage, de ontwerper en uitvoerder van de waterleiding, en W.J. Bitter, 

rentmeester van Twickel, en de commissie uit de ingezetenen voor het huldeblijk, bestaande uit 

de heeren ds. Gewin en A. Warnaars. De heer van Heeckeren werd toegesproken door den 

burgemeester, den heer mr. P. Dozy, die hem hulde bracht voor het werk, door hem in het belang 

der gemeente verricht. Aan het slot van zijn toespraak deelde de heer Dozy mede, dat het hem 

een groot genoegen was hier te kunnen constateren, dat ook de hooge regeering het werk van 

den heer van Heeckeren op hoogen prijs stelt, ten bewijze waarvan H.M. de Koningin-Regentes 

hem benoemd heeft tot ridder in de orde van Oranje Nassau.  

 

Aan het einde van deze toespraak, die met groote instemming werd aangehoord en luide werd 

toegejuicht, vielen de omhulselen, die tot dat ogenblik het monument, geplaatst op het 

Marktplein tegenover het Stadhuis, aan het oog onttrokken. Het bestaat uit een voetstuk met 

trappen van hardsteen, waarop geplaatst is het basement van zandsteen. Aan de voorzijde 

daarvan bevindt zich de inscriptieplaat waarboven het wapen der gemeente Stad-Delden in 

kleuren. Links en rechts van dit wapenschild zijn aangebracht die van Van Heeckeren 

Wassenaer en van Twickel, waaronder zich bevinden, in den vorm van sierlijke leeuwenkoppen, 

de uitmondingen van twee vorstvrije straatbronnen der waterleiding. Op het basement rust een 

lantaarn met twee armen van zwaar kunstsmeedwerk, zwart geschilderd en goud gebronsd. 
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De lantaarn is vervaardigd in de fabriek van den heer P.W. Braat te Delft en vormt met het 

basement en voetstuk een schoon geheel, een sieraad voor de stad Delden. De heer Van 

Heeckeren bedankte den burgemeester en de ingezetenen met een korte toespraak, waarna de 

heeren na het gebruik van den eerewijn, zich naar buiten begaven om het monument van nabij 

te bezichtigen. Hiermede was deze eenvoudige plechtigheid afgeloopen. Het voornemen bestaat 

echter, den heer Van Heeckeren heden avond om half acht eene serenade te doen brengen door 

Deldens bestuur en burgerij. 

 

Het krantenbericht gaat dan verder met een technische uiteenzetting van de waterleiding. 
Vermeldenswaard is verder nog dat er over de geschiedenis van de Deldense watertoren een 
verhaal bestaat, dat in dezelfde periode geschreven werd door baronesse Brantsen van De Zijp 
onder de titel: ‘De Legende van den Watertoren’.  Het verhaal is een mengeling van 
geschiedschrijving en pathetische romantiek. Het bezingt de weldaad die de baron van Twickel 
de mensen uit Delden door het aanleggen van de waterleiding bewees. De in de Engelse taal 
geschreven legende werd door rentmeester Bitter vertaald. 
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Milieuconflict 
 

 

 

De industriële ontwikkeling van Enschede kwam in de tweede helft van de twintigste eeuw 

explosief op gang, met name na de stadsbrand van het jaar 1862. De omschakeling van de 

handmatige naar de fabrieksmatige productie met behulp van stoomkracht deed in de 

textielindustrie de productiecapaciteit snel stijgen. Dat ging gepaard met de bekende 

verschijnselen die zich voor doen bij de omschakeling van het agrarische naar het industriële 

levenspatroon: bevolking- en welvaartsgroei, ook de vervuiling van het milieu. 

 

In de textielindustrie spitste dit probleem zich in de eerste instantie toe op het afvalwater dat 

vooral door ververijen en blekerijen ernstig werd vervuild. De lozing ervan geschiedde op de 

talrijke beken die vanaf de stuwwal aan de oostzijde van de stad hun weg zochten naar de 

Regge. Het water van een van deze beken, De Twekkelerbeek, stroomde via de Oelerbeek door 

het landgoed Twickel. Het was de eigenaar van dit landgoed, Rodolphen Frederic baron Van 

Heeckeren van Wassenaer, die in het jaar 1902 de gemeente Enschede voor de rechter daagde 

met de eis tot stopzetting van de lozing van het verontreinigde afvalwater. Het hierbij aan de 

orde gestelde milieuconflict had de aandacht van velen in Twente en Nederland. De zaak zou 

pas in het jaar 1949 worden afgesloten. De baron won de zaak en de gemeente Enschede 

moest uiteindelijk de ernst van dit probleem erkennen. Voor het echter zover was verstreken 

tientallen jaren en werd meer dan een miljoen gulden aan de gemeentekas onttrokken zonder 

dat meer dan een begin van een oplossing werd bereikt. 

 

De baron was overigens niet de eerste die de aandacht voor dit probleem opeiste. In het jaar 

1889 werden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel verzoeken gericht om een einde te 

maken aan de vervuiling van de Boekelerbeek door de Boekelose Stoomblekerij. Ze waren 

afkomstig van Terhard en Bohland, exploitanten van een wasserij te Oele en een aantal 

Deldense burgers. De eersten meenden dat hun bedrijf ernstige nadelen van het vervuilde 

water ondervond, de anderen zagen hun badgelegenheid in de Oelerbeek in het gedrang 

komen. In het jaar 1902 kwamen hierbij nog de klachten van het college van burgemeester 

en wethouders te Borne dat die vervuiling van de Bornsebeek toeschreef aan ‘een grotere 

aanvoer van verfstoffen en ander vuil uit het dorpje Hengelo.’ Aan deze klachten werd geen 

gehoor gegeven omdat naar de mening van Gedeputeerde Staten nog geen afdoende en 

goedkope wijze van zuivering gevonden was. In het eerste geval speelde voorts een rol het feit 

dat de eigenaar van de Boekelose Stoomblekerij, Van Heek, de bezwaren onderschreef en zich 

bereid verklaarde door middel van filters en reservoirs de oplossing dichterbij te brengen. De 

aandacht moet er op worden gevestigd dat in die tijd vervuiling van het oppervlaktewater niet 

als een strafbaar feit werd beschouwd en dus niet door de strafrechter kon worden berecht. 

Dat is pas in het jaar 1969 door de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater mogelijk geworden. 

De weg die toen gevolgd kon worden was die van de civiele procedure, waarbij aangetoond 

moest worden dat de vervuiler zich aan een onrechtmatige daad had schuldig gemaakt en 

daarom de toegebrachte schade moest vergoeden. 

 

Die weg werd dan ook door de baron van Twickel gekozen. De gemeente Enschede werd 

aansprakelijk gesteld voor de schade toegebracht aan het milieu voor de vissen en de 

devaluatie van het voordien zo sfeervolle park en hotel Carelshaven. De stank die opsteeg uit 

de Oelerbeek was niet te genieten. Twee feiten trekken hierbij de aandacht: 
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- De Boekelose Stoomblekerij, medevervuiler van het water werd niet in de aanklacht 

betrokken. De baron had gesprekken gehad  met Van Heek. Die trok opnieuw het boetekleed 

aan en verklaarde zich bereid afdoende maatregelen te nemen. 

 

-   Niet de vervuilende Enschede textiel-fabrikanten kwamen in het beklaagdenbankje maar 

het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur     was na het jaar 1862 overgegaan op grote 

schaal rioleringen aan te     leggen.  

 

Na de gebiedsuitbreiding van de stad ten koste van de  gemeente Lonneker in het jaar 1884, 

werden deze rioleringen tot de     nieuwe grens doorgetrokken. Op dit riool werd ook het 

afvalwater uit      de fabrieken geloosd waarvoor door de gemeente rioolbelasting werd     

geheven. Het principe ‘de vervuiler betaald’ werd nog niet gehanteerd want in het jaar 1928 

werd per fabriek slechts veertig gulden per jaar rioolbelasting betaald. 

 

Door de riolering kon het vuil niet in de Enschedese bodem bezinken waardoor het in volle 

concentratie op het grondgebied van de buurgemeenten werd gedumpt. De gemeente 

Enschede deed alsof zijn neus bloedde en ontkende iedere aansprakelijkheid. De bereidheid 

tot compromissen sluiten, zoals Van Heek had gedaan was de gemeente Enschede volkomen 

vreemd. Deze arrogantie, niet alleen ten opzichte van de baron van Twickel maar ook ten 

opzichte van de gemeente Lonneker is de gemeente Enschede duur komen te staan. 

 

Enschede  

 

Het proces begon dus in de sfeer van juridische spitsvondigheden. De Enschedese raadsman 

stelde dat de lage gronden (Twickel) het water van de hoger gelegen gronden (Enschede) 

moesten ontvangen en nergens stond geschreven dat dit zuiver water moest zijn. En wie was 

eigenlijk eigenaar van het water dat door Twickel stroomde? Bovendien was Enschede al in 

het jaar 1862 begonnen met de aanleg van rioleringen. De baron had dus ruimschoots de 

gelegenheid gehad zijn klachten te spuien. Dit had hij nagelaten en dus was de dertigjarige 

verjaringstermijn overschreden waardoor zijn eis niet ontvankelijk moest worden verklaard. 

Voordat het in het jaar 1905 tot een uitspraak kwam werden deze juridische klemmen en 

voetangels door een tussenvonnis uit de weg geruimd. Het eindvonnis was voor de gemeente 

Enschede vernietigend. De Almelose rechtbank veroordeelde de gemeente tot het betalen van 

een symbolische schadeloosstelling van een gulden. De gemeente moest onmiddellijk 

ophouden met het afvoeren van vuil rioolwater naar en in de Twekkelerbeek met machtiging 

aan Twickel om zelf die afvoer op kosten van de gemeente te doen afsluiten, zo nodig met de 

politie. 

 

Gevolg geven aan dit vonnis zou de sluiting betekenen van een aantal textielbedrijven. De 

enige vluchtweg die nog restte was het hoger beroep. Ook hierbij werd de gemeente in het 
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ongelijk gesteld. Bij arrest van het Gerechtshof te Arnhem werd in het jaar 1911 de gemeente 

gesommeerd tot onmiddellijk staken van de vervuiling. Maar het venijn was uit de staart 

gehaald. Niet nakomen van deze verplichting werd nu gestraft met het betalen aan Huis 

Twickel van een schadeloosstelling van vijftig gulden per dag. De stellingname van de 

rechterlijke macht in dit conflict was duidelijk. Ook de landelijke pers keerde zich tegen de 

vervuiler. Zo meende het Algemeen Handelsblad dat hier sprake was van een strijd tussen 

genot en geld, vrede en rumoer, poëzie en proza. 

 

Het Arnhemse arrest was voor het gemeentebestuur aanleiding tot het instellen van een 

commissie onder voorzitterschap van wethouder Blijdenstein. De volgende vragen werden 

daarbij ter beantwoording voorgelegd: 

 

- Hoe moet de reiniging van het rioolwater geschieden? 

- Moet een wijziging van de heffing van de reinigingsrechten overwogen  worden? 

- Is er een mogelijkheid de fabrieken de verplichting op te leggen het water te reinigen 

voordat het in het riool komt? 

- Is er een mogelijkheid de kosten van vijftig gulden per dag geheel of gedeeltelijk op 

de industrie te verhalen? 

 

Ongetwijfeld prikkelende vragen waarvan helaas door de commissie wegens tijdgebrek alleen 

de eerste vraag wordt beantwoord. Ze meent dat een afdoende oplossing alleen in regionaal 

verband kan worden bereikt. Dat wil zeggen dat alle vervuilers in Twente de handen 

ineenslaan teneinde een gezamenlijke oplossing na te streven. Bijvoorbeeld door het 

aanleggen van een centraal reinigingsveld. Daartoe moet het water van de Twekkelerbeek via 

de Woolderik langs Hengelo naar Almelo worden geleid. De commissie ziet wel in dat dit een 

zaak van lange adem wordt Daarom moet begonnen worden met het bouwen van een 

mechanische reinigingsinstallatie (systeem Emscherbrunnen) waarvan de kosten op 

vijftigduizend gulden worden begroot. De gemeente dient stappen te ondernemen ter 

bestudering van de regionale oplossing. Al spoedig blijkt dat de regionale oplossing op groot 

verzet van onder andere de gemeente Hengelo stuit. Derhalve gaat de oplossing in de ijskast 

en zal het twintig jaar duren voor ze er weer wordt uitgehaald. 

 

Het systeem Emscherbrunnen werkt met bezinkingsputten en omdat deze door de firma 

Francke worden geleverd spreekt men al spoedig van Francke putten. Als plaats wordt 

gekozen voor een terrein aan de Bruggertsteeg op het grondgebied van de gemeente Lonneker. 

Inmiddels wordt in het jaar 1912 met Huis Twickel door middel van een akte van dading 

(waarbij beide partijen concessies doen) overeengekomen dat Enschede in het jaar 1913 

bedoelde installatie gereed zal hebben. Is deze oplossing niet afdoende dan moet de gemeente 

Enschede uiterlijk in het jaar 1915 andere voorzieningen treffen. Huis Twickel doet voorlopig 

afstand van het recht op vijftig gulden schadevergoeding per dag. Enschede op haar beurt 

trekt het cassatieverzoek bij de Hoge Raad in. Door arbitrage zal worden uitgemaakt of de 

gemeente Enschede aan de verplichtingen heeft voldaan. 
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Vervuiling Dinkel bij textielfabriek Van Delden in 

Gronau, 1965 

 

Al spoedig blijkt dat Enschede met de keuze van de plaats van de installatie de handen in een 

wespennest heeft gestoken. Met de Lonneker boeren is namelijk geen overeenstemming te 

bereiken over de overdracht van de benodigde gronden. Daarom wordt tot onteigening 

overgegaan, een jaren durende procedure. Bovendien heeft het gemeentebestuur geen 

vooroverleg met de gemeente Lonneker gepleegd over de vraag welk afvalwater er naar de 

installatie zal worden geleid. Enschede wil al het afvalwater (dus ook het water van de 

Roombeek en de Brakersbeek) via de installatie zuiveren. De gemeente argumenteert dat er 

straks ook installaties gebouwd moeten worden als bewoners van ’t Kotten en ’t Wageler 

klagen over stankoverlast. Beide wijken liggen aan de Roombeek. Nota bene: de daar wonende 

textielfabrikanten zouden kunnen klagen over de door hen zelf teweeggebrachte vervuiling. 

Geen wonder dat de gemeente Lonneker zich verzet en alleen het water van de Twekkelerbeek 

in de installatie wil toelaten. Hoewel in het Enschedese college van  burgemeester en 

wethouders af en toe stemmen opgaan om Lonneker ‘de tanden te laten zien’ is men 

machteloos en moet men uiteindelijk berusten in de gedeeltelijke zuivering. Als aan de 

problemen waaraan toegevoegd kunnen worden de moeilijkheden veroorzaakt door de Eerste 

Wereldoorlog zijn opgelost, is het inmiddels het jaar 1920 geworden. De baron van Twickel 

heeft veel begrip voor de Enschedese moeilijkheden opgebracht. Hij is nu echter het wachten 

beu en wenst dat met betaling van de schadeloosstelling wordt begonnen. Een 

arbitragecommissie stelt vast dat de niet tijdige nakoming van de verbintenis van het jaar 

1912 de gemeente kan worden verweten. Op 1 juni 1920 wordt met betaling begonnen. Op 5 

juli 1920 wordt in een besloten zitting van de gemeenteraad meegedeeld dat  het water bij de 

Franckeputten niet zuiver uit de installatie komt. Niettemin wordt bij de in gebruikneming 

ervan op 16 maart 1921 zonder enige vorm van overleg met huis Twickel de betaling van de 

schadevergoeding gestaakt. Al spoedig blijkt dat aan het rottingsproces in het water geen 

einde is gemaakt. Daarvan krijgt nu de molenaar van de Oeler watermolen de schuld. Deze 

stuwt ten behoeve van zijn bedrijf het water in de molenkolk op waardoor het rottingsproces 

wordt gestimuleerd. Op Huis Twickel is men ervan overtuigd dat de Enschedese oplossing 

gefaald heeft en de raadsman voor Huis Twickel, de Wilde verzoekt de betalingen te hervatten, 

hetgeen op 1 februari 1923 geschiedt. 
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In Enschede begint daarna de jarenlange lijdensweg langs diverse adviseurs. Proeven en 

proefinstallaties volgen elkaar in bonte afwisseling op. Chloorproeven zijn aanleiding om de 

betaling van de schadevergoeding opnieuw te staken. De proeven leveren echter niet het 

gewenste resultaat op. De baron zet bij deurwaardersexploot zijn eis tot betaling kracht bij. 

Vanaf 21 januari 1923 zal de betaling zonder onderbreking tot het jaar 1949 plaatsvinden. 

Biologische reiniging en vloeivelden komen in beeld en misschien is zuivering via het 

Usselerveen mogelijk? De Boekelose Stoomblekerij heeft het probleem inmiddels opgelost, ze 

maken gebruik van continufilters. Enschede echter discussieert nog over de vraag of in 

vloeiweiden van ongeveer honderdzestig hectare de oplossing moet worden gezocht. De 

vloeiweiden kosten duizend gulden per stuk. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat Huis 

Twickel geen genoegen neemt met betaling van de schadeloosstelling zonder meer. Het doel 

is en blijft waterzuivering en de schadeloosstelling is slechts een middel om de gemeente 

voortdurend aan die plicht te herinneren. Een dure plicht, zoals in het jaar 1930 blijkt als tot 

dat tijdstip ruim zeshonderdduizend gulden, inclusief honderdveertigduizend gulden betaalde 

schadeloosstelling aan de reiniging van het rioolwater is uitgegeven. 

 

Gelukkig krijgt de gemeente Enschede in het jaar 1925 hulp aangeboden. Het 

gemeentebestuur van Almelo belegt een vergadering om de vervuiling van de Twentse beken 

te bespreken. Deze vergadering leidt tot de instelling van de eerste Reggecommissie met 

vertegenwoordigers van het Waterschap de Regge en de gemeenten Almelo, Hengelo en 

Enschede. Deze commissie brengt in het jaar 1928 een rapport uit en beveelt de oprichting 

van een stichting aan. De stichting met leden van de gemeenten, waterschap, rijk en provincie 

moet de waterzuivering ter hand nemen. In deze visie moeten Enschede/Lonneker, 

Hengelo/Borne, Almelo/Wierden afzonderlijke installaties bouwen. Nadere uitwerking wordt 

opgedragen aan de tweede Reggecommissie. Deze commissie heeft de raad gevraagd aan een 

ingenieur van de waterstaat, Van Slijpe. Met hem komt het plan van een regionale 

waterzuivering opnieuw ter tafel. Het in het jaar 1932 uitgebrachte rapport stelt voor dat de 

eerder genoemde Twentse gemeenten hun vuile afvalwater naar vloeivelden onder Wierden 

leiden. Daarbij ontstaan mogelijkheden om daar uitgestrekte woeste gronden in cultuur te 

brengen met behulp van gelden uit het Werkfonds. Het Werkfonds is een fonds ter bevordering 

van werkgelegenheid door middel van werkverschaffing. In de jaren dertig doen zich in het 

scenario van de waterzuivering grote veranderingen voor. In het jaar 1934 worden de 

gemeenten Enschede en Lonneker  samengevoegd. In het jaar 1936 komt de laatste tak van 

het Twente-Rijnkanaal naar Enschede gereed. De hoofdrolspelers verdwijnen van het toneel. 

In het jaar 1936 overlijdt de Twickelse baron terwijl in het jaar 1932 de Enschedese 

burgemeester Edo Bergsma zijn ambt neerlegt. Dit laatste feit is hier met name van belang. 

Bergsma als voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en als voorzitter van 

de gemeentelijke commissie rioolwaterzuivering was gedurende dertig jaar nauw bij deze 

milieuproblematiek betrokken. Het is hier niet de plaats om de schuldvraag aan de orde te 

stellen. Het is wel zeker dat hij in hoge mate verantwoordelijk moet worden geacht voor het 

bestuurlijk onvermogen dat het beleid in deze heeft gekenmerkt. In de tweede kamer van de 

staten generaal werd in het jaar 1927 dit onvermogen als volgt onder woorden gebracht: 

 

In Enschede heeft men zonder het RIZA (Rijks Instituut Zuivering Afvalwater) een installatie 

gemaakt die al het onopgeloste, tot rotting geschikte materiaal doorlaat met zo’n grandioos 

succes dat de beek waarop geloosd wordt bij de Oeler molen als bij Twickel ongeveer gelijk is 

aan inkt. En in de zomer bij warm weer wordt de geur van zwavelwaterstof wijd en zijd 

verbreid. 
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De opvolger van burgemeester Bergsma is Rückert. Hij maakt van begin van aan duidelijk dat 

hij op een snelle oplossing aanstuurt. Als leidraad is hierbij het plan Smit. Deze professor 

Smit is door de minister van sociale zaken aangezocht te adviseren omtrent het plan van 

Slijpe. Deze toont zich daarover erg kritisch en trekt met name de uitvoerbaarheid in twijfel. 

De biologische reiniging van het plan Slijpe acht hij een achterhaalde zaak. Rückert ziet 

eveneens grote risico’s bij het uitvoeren van het plan van Slijpe, vooral in verband met de 

geringe financiële draagkracht van de kleine gemeenten. Hij kiest tegen de adviezen van de 

gemeentelijke deskundigen voor het plan Smit, dat het bouwen van afzonderlijke 

gemeentelijke installaties voorstelt. Hij gaat op audiëntie bij de minister van sociale zaken en 

weet steun uit het Werkfonds te verkrijgen. De totale kosten voor de Enschedese installatie 

worden geraamd op negenhonderdduizend gulden voor de inrichting en 

zeshonderdtachtigduizend gulden voor de riolering. Gebouwd zal worden aan de 

Bruggemorsweg waarheen ook het rioolwater van de Twekkelerbeek zal worden gepompt. Op 

24 april 1939 keurt de Enschedese raad de bouwplannen goed. Kosten tot het jaar 1930 zijn 

zeshonderdduizend gulden. Na het jaar 1930 zijn schadeloosstellingen betaald voor een 

bedrag van driehonderdvijfenveertigduizend gulden, exclusief kosten van de na het jaar 1930 

uitgevoerde proeven en exclusief de kosten van het gemeenteapparaat. Het heeft nog tien jaar 

geduurd voor de ingebruikneming kon plaatsvinden. De Tweede Wereldoorlog  betekende 

gebrek aan werkkrachten en materialen en zo kwam pas in het jaar 1949 aan deze slepende 

zaak een einde. 
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De weg terug 

 

 

 

De Regge ontspringt enkele kilometers ten zuiden van Ahaus, in het district Borken in de 

Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De stroom draagt hier de naam Aa, vanwaar ook de 

naam Ahaus. Om onderscheid te maken met andere wateren met de naam Aa, wordt de rivier 

ook wel Ahauser Aa genoemd. Na Ahaus stroomt de Aa om Graes heen en door Alstätte en 

wordt hier Alstätter Aa genoemd.  

 

Daarna passeert ze bij de Haarmühle de grens met Nederland. Vanaf de grens staat de rivier 

bekend als Buursebeek, die vroeger Rechen werd genoemd. De rivier loopt ten zuiden van 

Haaksbergen en passeert bij Rietmolen de grens tussen de provincies Overijssel en 

Gelderland. 

 

Aa vanaf Graes naar Altstätte 

 

Bij Haaksbergen passeert de rivier de Oostendorper watermolen, ook wel Grevemölle 

genoemd. Dit is de oudste dubbele watermolen van Nederland, de inbedrijfstelling was in 

1548. De molen dateert grotendeels uit 1634, toen ze na verwoesting in de Tachtigjarige 

Oorlog herbouwd werd. De oliemolen werd in 1946 als gevolg van hoog water nogmaals 

vernield, waarna de gemeente Haaksbergen haar compleet liet herbouwen en restaureren. 

Sinds 1988 is de molen weer volop in gebruik.  

 

Regge, Haarmühle, Buurse  

 

Bij de Oostendorper molen bij Haaksbergen en bij de watermolen van Markvelde werden de 

zompen, de potten en de vlotten door een omvloed geleid. Dat was een arm van de Regge die 

haar voor de molen verlaat om erachter weer in te vallen. In deze omvloed lag een schutsluis. 
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Die bij de Oostendorper molen werd sinds 1687 niet meer gebruikt omdat hij kapot was. Het 

stadsbestuur van Deventer besloot om de schutsluis niet meer te repareren. Sindsdien vond 

het overladen van hout plaats in de Molenkolk. In de Molenkolk verzamelde zich het water 

dat nodig was om het molenrad te laten draaien. Het water stroomde dan vervolgens door 

sloten naar lager gelegen gebieden. Er bestonden rond de Molenkolk allerlei verhalen die op 

lange winteravonden verteld werden. Zo’n verhaal begon dan: ‘Vaak was de mulder van de 

watermöl der bie maank mer ok zealden ’n duvel’.   

 

Buursebeek, Rietmolen 

 

Tot 1404 stroomde de Regge door Haaksbergen, daarna werd ze op initiatief van de stad 

Deventer ten behoeve van het transport over water verlegd naar het zuiden en aangesloten op 

de Hunneper Aa die richting Deventer stroomde. Er ontstond zo een verbinding vanuit het 

Duitse Westfalen via de IJsselstad met Holland en vice versa. Dit bekenstelsel wordt sindsdien 

de Schipbeek genoemd. Het ging onder meer om vlotten met hout uit het Munsterland en 

leem uit Stadtlohn, uit Holland kwam vooral boter en kaas. Daar waar vroeger de Buursebeek 

nog overging in de Regge. Nu heet het water de Schipbeek, honderden jaren geleden door 

mensenhanden aangelegd.  

 

Deventer kreeg in 1576 het beheer over de gehele Schipbeek en Regge die ondanks allerlei 

inspanningen een groot deel van het jaar moeilijk bevaarbaar waren. In de loop van 

zeventiende eeuw verloor de rivier zelfs, met de economische neergang van Deventer, voor een 

groot deel zijn transportfunctie. 

 

 

Haarmöllebrug (Commiezenbrug) 
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Haarmühle, de Regge op weg naar Buurse 

 

Rond 1746 kwam daar verandering in toen de Deventer ondernemer Hendrik Lindeman de 

bevaarbaarheid liet verbeteren. Vanaf die tijd maakten per dag weer zo’n twintig tot dertig 

zompen gebruik van de route. In de negentiende eeuw werd de Schipbeek/Regge veel gebruikt 

voor het vervoer van textiel vanuit Twente naar blekerijen in Haarlem. Hier kwam in de loop 

van de tweede helft van de negentiende eeuw een einde aan als gevolg van opkomst van 

vervoer over weg en spoor. Daarna werd de functie voor de waterhuishouding van oostelijk 

Nederland steeds belangrijker.  

 

Het oost-nederlands plateau strekt zich uit vanaf de omgeving van Winterwijk tot aan 

Haaksbergen. Het ligt op een hoogte van dertig tot vijftig meter boven zeeniveau. Het plateau 

wordt begrensd door een westelijk liggende knik in het gebied die op sommige plaatsen 

duidelijk aanwezig is. 

 

Regge, Camping Het Wargerink, Haaksbergen 

 

Een voorbeeld is de steilrand in de buurt van Aalten met een hoogteverschil van wel twaalf 

meter. Op andere plaatsen ligt deze overgang zacht glooiend in het landschap. Dit plateau ligt 

al tientallen miljoenen jaren hoger dan zijn omgeving. In die miljoenen jaren is door de 

werking van stromend water en de wind veel materiaal weggesleten, zodat er zeer oude 

grondsoorten, die wel tweehonderdmiljoen jaar geleden hier zijn neergelegd, nu dicht onder 

de oppervlakte liggen. Het betreft hier voor het merendeel ondoordringbare klei; op enkele 

plaatsen ligt kalksteen. Pas tijdens de voorlaatste ijstijd, honderdvijftigduizend jaar geleden, 

werd er op het plateau weer materiaal in de vorm van keileem neergelegd, dat voor water 

ondoordringbaar is. Net als de rest van de noordelijke helft van Nederland werd het plateau 

bedekt met een dikke ijskap, die zich vanuit het noorden uitbreidde.  

 

Keileem is een taaie bodem waar water ook moeilijk kan binnendringen. Het is een niet-

verhard mengsel van klei, leem en grind dat door het ijs werd meegevoerd, vermalen en met 
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de ondergrond vermengd. 

 

Herstelplan Buursebeek 

 

Er wordt gestreefd naar een laaglandbeek met een natuurlijke inrichting en dito beheer, die 

bijdraagt aan natuur, landschap, recreatief gebruik en is afgestemd op de gewenste hydrologie 

in het omtingende (landbouw-)gebied en op minimaal onderhoud. 

 

Oostendorper watermolen 

 

Tijdens stormen werden veel fijnkorrelige zanden, de dekzanden verplaatst. Op het oost-

nederlandse plateau werd toen een laag dekzand neergelegd. Deze laag heeft een golvend 

karakter doordat ze bestaat uit zandruggen met daartussen lage gronden. De gesteldheid van 

het plateau beïnvloedt in hoge mate de aanwezigheid van grondwater. Bovenop het plateau  

ligt de vrijwel ondoordringbare keileem die rust op de eveneens slecht water doorlatende 

keilaag van tweehonderd miljoen jaar oud. Hierdoor komt op het eigenlijke plateau geen 

grondwater voor. Grondwater treft men alleen aan in de met zand opgevulde smeltwatergeul. 

In deze smalle strook zijn er dan ook drie belangrijke waterwinplaatsen die de bevolking in de 

directe omgeving van drinkwater voorzien.  

 

In de periode na de laatste ijstijd ontwikkelden zich in de  uitgestrekte vlakke delen van het 

plateau tussen de dekzandruggen, waar de afwatering gestremd was, hoogveenkussen. Veen 

wordt gevormd als bij het afgestorven plantenmateriaal geen lucht kan komen. In het begin 

vond deze veenvorming plaats in een kleine plas. Na verloop van tijd groeide de plas geheel 

dicht en groeide er veenmos.  Veenmos groeit daar waar geen voedingsstoffen voor planten 

meer aanwezig zijn. Regenwater is voor de ontwikkeling van veenmos voldoende. Op het 

afgestorven veenmos groeide weer nieuw veenmos. Het dode veenmos werd van zuurstof 

afgesloten en verveende. Het zo ontstane veen kon in de vorm van een kussen boven zijn 

omgeving uitgroeien en zo ook het omringende zand tot in de wijde omgeving van het meertje 

bedekken. Het grootste deel van deze hoogvenen is afgegraven of door ontwatering verdwenen. 

Restanten van dit hoogveen vindt men ten oosten van Haaksbergen in het Haaksbergerveen 

en Buurserveen. Net over de grens liggen het Burloër Venn en het Zwillbrocker Venn. 
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Buursebeek, Haaksbergen 

 

Was de Regge bevaarbaar te maken? Er zijn pogingen in die richting geweest van de 

vorst/bisschop Christoph Bernhard von Galen. In onderhandelingen met de stad Deventer 

heeft hij ermee ingestemd het waterpeil in de Regge te verhogen. De eis was dat aan Hollandse 

kant de Buursebeek tot aan de Haarmühle bevaarbaar zou worden gemaakt. Het verdrag 

hiertoe werd in 1652 getekend. Korte tijd later liet Von Galen een beek aanleggen van vijftien 

voet breed en vijf voet diep. De beek liep van Ottenstein naar Altstätte en was de voorganger 

van de Flörbach. Uiteindelijk is het Reggeproject niet uitgevoerd. 

Flörbach11, Schmäinghook  

 

Enterse zomp 

Zonder de Regge zou Haaksbergen misschien nooit hebben bestaan. Het riviertje was een 

bepalende factor voor de vorming van het landschap en de mogelijkheden om daar te wonen. 

De Regge ontspringt in het Liesnerwald in hetzelfde gebied waar ook de Eversbach, de 

Brokhausbach, de Hagenbach, de Beikelbach en de Liesnerbach ontspringen. Alle beken 

staan droog wanneer ik kom zoeken naar de plaats waar de Regge begint in het bos achter 

Ahaus. 
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Liesnerbach, de beek waar de Aa uit ontspringt.  

 

 

Bij de Haarmühle steekt de Regge de grens over en zoekt haar weg door Buurse en 

Haaksbergen naar Diepenheim, om als Schipbeek verder te kabbelen naar de IJssel bij 

Deventer. Achter Huis Westerflier buigt de Regge naar rechts en vervolgt haar weg naar het 

noorden om uiteindelijk in de Vecht uit te monden. De Regge heeft niet altijd dezelfde loop 

gekend. De oude rivier is voor Haaksbergen de belangrijkste geweest, want aan weerszijden 

daarvan liggen de oudste erven van de marken Buurse, Haaksbergen en Honesch.  

Oorspronkelijk liep de Regge dwars door het centrum van het dorp, langs de Klaashuisweg en 

dan zuidelijk langs de Oostenstraat (de huidige Jhr. von Heijdenstraat). Sporen van die 

vroegere rivierloop zijn in 2010 nog aangetroffen bij opgravingen in de voormalige pastorietuin 

bij de Hervormde Kerk. Bij dit archeologisch onderzoek in de bouwput voor een 

appartementencomplex vond men ook nog een boomstam die als peilstok werd gebruikt om 

de waterstanden te meten. Op het punt van de Markt met de Molenstraat was in 1967 in een 

bouwput de bedding van de oude Regge duidelijk te zien. Vandaar vervolgde de waterstroom 

zijn weg door 't Meuken, noordelijk langs de Eibergsestraat, de Ten Vaarwerkstraat en dan 

langs de boerderijen van 't Varck, om daarna het Haaksbergse gebied te verlaten.  

De stad Deventer groef omstreeks 1400 een scheepvaartverbinding tussen de Markelosebeek 

en de Regge, de Potbeek. Op Haaksbergs gebied zijn toen maatregelen genomen om het de 

schippers mogelijk te maken tot De Braom in Buurse te varen. Van de Morsbrug tot de 

Koekoeksbrug werd een nieuwe beek gegraven, ongeveer zoals die nu aanwezig is. Van de 
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Klaashuisbrug groef men een nieuwe bedding naar de Vedder in de buurt van de 

Molenveldsbrug en zo kreeg de Regge haar huidige loop. 

Regge, Hellendoorn 

De scheepjes waarmee op de Regge werd gevaren werden potten genoemd. Ze waren maximaal 

achtenhalve meter lang, anderhalve meter breed en één meter hoog. Leeg hadden ze een 

diepgang van slechts twaalf centimeter. Veel andere goederen gingen sinds het sluiten van de 

schutsluis bij de Oostendorper molen per as naar Zeldam om vandaar naar Zwolle te worden 

te worden vervoerd. Volgens Van Deinse werd in de Molenkolk van de Oostendorper molen 

veel rogge overgeladen, terwijl bij de Zandboer (Ter Huurne) veel houtskool is geladen voor de 

ijzerfabriek in Deventer. Op Haaksbergs gebied zijn verschillende overslagplaatsen gevonden, 

waar goederen uit de omgeving van Haaksbergen en aangrenzend Munsterland met paard en 

wagen werden aangevoerd en overgeladen op schepen. In het Assinkbos, ten zuiden van 

Haaksbergen, dicht bij de stuw, is een plaats die de Poteerdenhook wordt genoemd. Op deze 

plaats is volgens de overlevering de uit Stadtlohn aangevoerde leem overgeladen om in 

Deventer te worden gebruikt voor het maken van aardewerk. De Poteerdenhook is genoemd 

naar de potaarde (klei voor aardewerk) die daar aangevoerd werd. Bij de Lankheterbrug vond 

men veel houtskool in de grond. Restanten van partijen houtskool, werden hier opgeslagen 

om naar ijzergieterijen in Deventer vervoerd te worden. Bij De Braom in Buurse werden 

boomstammen verzameld die afkomstig waren uit het Duitse gebied.  

Regge, Lemele 

Deze werden in vlotten over de rivier vervoerd. De schrijver Sylvanus uit de zeventiende eeuw 

schreef dat de Schipbeek zeer geschikt was "voor de holtkoperen om groote balcken uit Twente 

en de grenzen van Munsterland met kleine moeyte ende kosten af te brengen". 

Een ander overslagpunt was de watermolen bij Markvelde. Westelijk van de brug over de weg 

van Diepenheim naar Gelselaar en Borculo, op de Schipbekerhuizen, zijn vroeger twee 

havenkolken geweest. Dit punt bij de Nije Esche is vermoedelijk tijdenlang het eindpunt van 

de Schipbeek geweest. De boerderijen die daar lagen zijn het erve Schooman en het erve 

Berendsen. Op het erve Berendsen is een kasboek bewaard gebleven uit de jaren 1712 tot 

1719. Hieruit blijkt dat met de schuiten in die jaren boter, kaas, zout, azijn, olie, haring, 

stokvis, siroop, brandewijn, lijnzaad, hennepzaad, traan, teer en papier van Deventer werden 

gehaald en op de Schipbekerhuizen overgeladen door kooplieden en vrachtrijders om ze per 

as te vervoeren naar plaatsen over de grens, zoals Altstätte, Wessum, Ahaus, Lünten, maar 

ook verder naar Legden, Osterwick, Laer, Eggerode, Horstmar, Heek en Nienborg. Op hun 

tocht naar de Schipbekerhuizen namen deze vrachtrijders linnen en hammen mee. Het 

merkwaardige van deze handel is dat niet werd overgeladen bij de Oostendorper watermolen, 

maar dat men zoveel verder met de kar naar de Schipbekerhuizen reed. Kennelijk was dit een 

eeuwenoude handelsroute die een goed beeld geeft van het achterland van de Schipbeek. 
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De stad Deventer heeft in de eerste zeventig jaar van de zeventiende eeuw alle sluizen en 

bruggen in Diepenheim, de heerlijkheid Borculo en het drostambt Haaksbergen, voor zover 

van belang voor de Schipbeek, in handen gekregen. Ook de Diepenheimse watermolen Den 

Haller, strategisch gelegen in de Molenbeek aan de verbinding tussen de Regge en Zwolle, 

kwam onder controle van Deventer. Op die manier hoopte Deventer niet alleen macht te 

krijgen over het achterland, maar wilde de stad vooral de belangrijkste rivaal Zwolle de loef 

afsteken. Naar Hollandse zeventiende eeuwse maatstaven was Deventer een kleine 

provinciestad. Toch heeft deze kleine stad in de gouden eeuw heel wat activiteiten ontplooid 

om de Schipbeek en de Regge tot een belangrijke vaarweg te maken. Ondanks deze ijver zijn 

de Schipbeek en de Regge nooit  belangrijke vaarwegen geworden. Alleen in de winter was de 

Regge goed bevaarbaar. Juist in dit seizoen waren de onverharde wegen slecht begaanbaar en 

was de rivier een goed alternatief.   

De Regge bij de Archemer stuw ten zuiden van 

Ommen 

In 1745 startte de koopman Hendrik Lindeman uit Deventer met zijn werk aan de rivier. 

Hierbij laaide het conflict met Zwolle weer op. Pogingen van Lindeman om de Regge in een 

bevaarbare staat te brengen zijn op niets uitgelopen. Hierna trachtte Deventer met onderhoud 

en het schouwen de rivier bevaarbaar te houden. De interesse van het stadsbestuur voor de 

Regge blijft tot in de negentiende eeuw bestaan.  Aangezien de Diepenheimse Molenbeek de 

verbinding vormt tussen de Schipbeek en de Regge zouden ook goederen van en naar 

aartsrivaal Zwolle langs deze weg de Schipbeek kunnen bereiken. Dat was nu net niet de 

bedoeling. De molenaar van de korenwatermolen  moest er dus op toezien dat er geen goederen 

via de molenkolk zouden worden overgeslagen. 

Op 17 maart 1576 kreeg de stad Deventer een octrooi van Philips de tweede om de Schipbeek 

te verbreden, te verdiepen en daarop schouw te houden: 

waardoor vee verscheydene waren, zunderlinge bij wintertijden wanneer die wegen niejet wael 

bruecklick met groter gerijef ende geringe costen aen ende under Stadt gebracht kunnen 

worden. 

Regge, zuidwesten van Diepenheim  
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In dit octrooi werd ook het recht van schouw toegekend vanaf de Nije Essche, op de grens van 

de heerlijkheid Diepenheim en de heerlijkheid Borculo, ter hoogte van de Schipbekerhuizen, 

enkele kilometers ten oosten van Huis Westerflier. In de negentiende eeuw waren er bij de 

erven Berendsen en Schoorman aan de weg van Diepenheim naar Borculo nog twee 

havenkolken. Wellicht was hier het einde van de Schipbeek in de zestiende eeuw. 

Twee keer per jaar werd de Schipbeek geschouwd, eerst door middel van de ‘Ruytschouw’ in 

mei en de tweede keer na ‘Jacobi apostoli’ (25 juli). De schouw vond plaats in twee gedeelten, 

van bovenaf, beginnend bij de Nieuwe Es tot en met het ‘rigtsamt Diepenheim’ en vanaf ‘dit 

rigtamt tot het Holtmer karspel’. De schouw gebeurde vanuit een met de stroom meedrijvende 

schuit. Het eerste deel werd geschouwd onder leiding van de dijkgraaf van Deventer en twee 

heemraden, die ‘in de kerspelen Colmschate, Bathmen en Holten geërvet wesen sollen’. Beide 

dijkgraven waren gebonden door ‘een eedt tot het beste voor het gemene landt’. Vooral na de 

periode 1591 tot 1597, waarin het oosten van het land dankzij prins Maurits weer in Staatse 

handen was gekomen, werd grote activiteit ontwikkeld. Op 22 december 1602, 28 december 

1610, 9 februari en 1 april 1611, 21 juli 1614,  26 april en 5 september 1615 werden besluiten 

genomen om de Schipbeek te verbeteren. Ook werden in dezelfde periode nieuwe plannen 

ontwikkeld om de Schipbeek verder te graven. De Schipbeek was in 1402 gegraven tot het 

Westerflier en volgens het octrooi van 1567 gevorderd tot aan de Nije Essche op de 

Schipbekerhuizen. 

De nieuwe plannen beoogden een verbinding naar Vreden, waar men zou kunnen profiteren 

van de hoeveelheid water die de Berkel meebracht. Om dit project uit te voeren benaderde het 

stadsbestuur van Deventer het bestuur van Vreden met een voorstel de Berkel vanaf Rekken 

via het Mallemse Veen, het Neederflier, de Lochuizer laagte en het Noordelijker veld in de 

Schipbeek te leiden. 

Dat Deventer een andere route koos dan de Koningsbeek, doet vermoeden dat inmiddels de 

Avinksluis was gebouwd en het Berkelwater rechtstreeks naar het westen afvloeide. Het zal 

dus ook wel gebrek aan water zijn geweest wat Deventer tot actie bewoog. De keurvorstelijke 

raden van het bisdom Munster, waartoe het gebied van Borculo en Rekken behoorde, 

aarzelden hun toestemming te verlenen. Omdat de oorlogshandelingen nog altijd 

voortduurden, gebeurde er jarenlang niets. Toen echter het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) 

was ingegaan berichtten de burgemeester en schepenen van de stad Deventer op 6 maart 

1611 aan de burgemeester en raden van de stad Vreden dat ze de plannen van 1600 wilden 

doorzetten. Aan de onderneming kwam vrij plotseling een einde toen de Staten van Gelderland 

op 13 november 1611 op hoge toon lieten weten niet gediend te zijn van het gegraaf op hun 

gebied en verzochten deze inbreuk op hun recht te herstellen.  

Als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) behoorde Borculo inmiddels bij Gelre. In 

1615 is Borculo definitief tot Gelre gaan behoren. In Rekken vindt men nog steeds een kanaal 

en achter de leemkuilen van de tichelovens van Kammeijer in Mallem ligt nog steeds de 

‘Schipbekkerdiek’. 

Toen het moeilijk werd en tenslotte zelfs onmogelijk bleek een verbinding tot stand te brengen 

met de Berkel, richtte Deventer zijn aandacht naar de Regge. In 1611 kwam de doorgraving 

gereed van de Nieuwe Es (Aalsheuvel) naar de Diepenheimse Molenbeek. 
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De zomp bij de pelmolen, Rijssen 

Om het hoge water van de Markvelderbeek te kunnen tegenhouden en overstromingen in het 

Stokkumerbroek en omgeving te voorkomen, werd in het nieuw gegraven gedeelte een sluis 

gebouwd, de Oude Sluis. Ook werd de nieuwe beek voorzien van hoge wallen. Als extra 

veiligheidsmaatregel hadden de boeren van Gelselaar en Stokkum volgens hun eigen zeggen 

het recht elk jaar omtrent Sint Peter (25 maart) achter de sluis ook nog een dam op te werpen.  

De verbinding met Twente bestond toen al. Dit kan worden geconcludeerd uit een incident in  

1547, waarbij de schout van Hellendoorn palen in de Regge had laten slaan en enige scheepjes 

had laten verbranden, zulks ‘tot bewaring van de privilegiën en markten’ van Deventer. Het is 

onwaarschijnlijk dat dit in 1402 is gebeurd bij het graven van de Schipbeek en het afdammen 

van de Regge. Toen bestond het type schutsluis (twee paar schutdeuren met een schutkolk 

ertussen) nog niet. Dit type werd pas omstreeks 1470 ontwikkeld door Leonardo da Vinci en 

voor het eerst toegepast in Noord-Italië. Dit type sluis was nodig vanwege de hoge ligging van 

de Schipbeek ten opzichte van de lage landen rondom Diepenheim. In de negentiende eeuw 

lag bij het Westerflier een sluis met drie paar deuren en twee sluiskolken ertussen om dit 

grote niveauverschil te overbruggen. In 1633 bestond de sluis en de verbinding wel, want uit 

dat jaar dateert een bericht dat de sluis bij het Westerflier door huislieden van Stokkum was 

vernield. De verbinding van Deventer naar de Haarmühle was tot stand gebracht door een 

beek te graven, de Potbeek of Houwbeek. Die beek verbond de Schipbeek met de Regge en liep 

van het Westerflier via Markelo naar Goor. Tezamen met de zuidelijke tak (Schipbeek) en de 

noordelijke tak (Molenbeek) vormt de Potbeek een bekendriehoek. Tevens was er in de heeuw 

(dam) die daar in 1402 was gelegd om de Regge naar Deventer af te leiden, een sluis gebouwd. 

Hierdoor konden de schippers van Almelo naar Deventer varen. Om ongewenste 

overstromingen te voorkomen was de Houwsluis continu gesloten. De sleutels werden 

bewaard door de burgemeester van Diepenheim. Alleen met zijn toestemming liet de 

sluiswachter de zompen door. 

De aanleg in 1827 van verharde wegen van Deventer, via Holten en Goor naar Hengelo en in 

1842 van Zutphen via Lochem naar Goor was de doodsteek voor de scheepvaart. Pogingen om 

in de jaren dertig van de negentiende eeuw de Schipbeek samen met de Almelose Aa en de 

Regge te kanaliseren, liepen op niets uit. Vertrouwen in de haalbaarheid van het project 

ontbrak. Door een provinciaal reglement op de waterleidingen werd Deventer in 1831 

ontheven van zijn zorg voor de Schipbeek. Toen de scheepvaart over de Schipbeek en Regge 

niet meer van belang was, verkocht Deventer in 1870 de molen aan molenaar Hallers. Naar 
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hem wordt de molen ook wel Den Haller genoemd. Daarmee was de eeuwenlange bemoeienis 

van de stad met de Schipbeek definitief voorbij.   

Erve De Oude Sluis Diepenheim 

Het is voor de moderne mens moeilijk voorstelbaar dat de Regge voor deze transporten heeft 

kunnen dienen. Het vervoer was beslist niet gemakkelijk. Bij laag water maakte men 

dammetjes in de beek om het water op te stuwen. Als het peil dan hoog genoeg geworden was, 

stak men de dam door en probeerde met de stroming van het water zo ver mogelijk mee te 

drijven. Nog in 1846 schreef Harmen Boom in zijn reisbeschrijving: "De Overijsselaren 

verstaan de kunst om te varen waar geen water is". Tot de negentiende eeuw floreerde de 

scheepvaart op de Regge. Dagelijks voeren er twintig à dertig potten.  Aan het begin van de 

veertiende eeuw is voor het eerst sprake van scheepvaart over de Regge met de potten, de 

voorloper van de latere zompen. Tot ver in de twintigste eeuw heeft men nog met zompen op 

de Regge gevaren. De rivier en de handel waren van groot belang voor Hellendoorn. Nijverdal 

dankt zijn ontstaan zelfs aan de ligging op de kruising van de straatweg van Zwolle naar 

Almelo met de Regge.  

Het huis Schuilenburg bezat al vóór 1400 een watermolen aan de Regge. Om voldoende water 

te hebben, had de eigenaar een zogenaamde schutstal of stuw in de rivier geplaatst. Deze 

vormde een grote hindernis voor de scheepvaart, omdat hij hooguit één keer per dag werd 

opengezet. Anders had de molen namelijk niet voldoende water om te kunnen draaien.  

Ook zorgde de stuw bij hevige regenval voor overstromingen op landerijen langs de rivier tot 

in Rijssen. Meerdere malen hebben de schippers "dije schutte geweldelijck opgeruckt" en het 

toebehoren in hun schepen meegenomen en elders achtergelaten. 

De veranderlijke waterstand was eveneens een probleem voor de scheepvaart. In de zomer 

moesten schippers telkens dammetjes opwerpen zodat zij voldoende diepgang kregen om 

verder te kunnen varen. In de winterperiode waren het juist overstromingen of ijsgang die de 

scheepvaart hinderden. Om de waterstand beter te beheersen werd in 1884 het waterschap 

De Regge opgericht. Stukje bij beetje werd de rivier gekanaliseerd. Desondanks trad de Regge 

tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw nog regelmatig buiten haar oevers. Met de aanleg 

van moderne stuwen, onder meer even ten noorden van Hellendoorn, kon de waterstand 

effectiever gereguleerd worden. Daarnaast kon het water gemakkelijker worden afgevoerd, wat 

gunstig was voor de zich snel uitbreidende landbouw. Met de scheepvaart was het echter 

gebeurd.  
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De Schipbeek bij de Oude Sluis, Diepenheim 

 

In de twintigste eeuw veranderde de rivier langzamerhand in een open riool. Fabrieken en 

huishoudens loosden steeds meer (chemische) afvalstoffen op de rivier. Soms had het water 

alle kleuren van de regenboog, afhankelijk van de verfstof die de textielfabriek op dat moment 

gebruikte.  

Diepenheim, vistrap 

De rivier leefde niet meer. Nadat er waterzuiveringen werden aangelegd kwam hier snel 

verbetering in. Er kwamen weer vissoorten in de Regge die decennialang verdwenen waren. 

Onder invloed van nieuwe opvattingen over natuurontwikkeling werd de Regge eind twintigste 

eeuw aangewezen als verbindingszone in de ecologische hoofdstructuur: een lint in het 

landschap waarlangs flora en fauna zich ongehinderd kunnen verplaatsen van het ene 

natuurgebied naar het andere. In het stedelijke gebied van Nijverdal is daartoe één van de 

oude beddingen bij de Eversberg uitgegraven. Omdat men het tevens noodzakelijk vond om 

het water in sommige periodes langer te kunnen vasthouden, werd in de eenentwintigste eeuw 

begonnen met het uitvoeren van plannen om de Regge haar natuurlijke, meanderende loop 
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terug te geven. De gemeente Hellendoorn is hiermee ook voor de komende generaties 

waterproof.  

Na de Napoleontische tijd werden de landwegen belangrijk verbeterd waardoor de scheepvaart 

afnam. Halverwege de negentiende eeuw voeren op de Regge dagelijks nog maar ongeveer zes 

potten. Rond 1900 verdween de scheepvaart geheel. In de tweede helft van de twintigste eeuw 

werden de oevers van de Regge een populair recreatiegebied. Menig Haaksbergenaar leerde 

hier zwemmen, evenals veel streekgenoten.  

Watermolen Haaksbergen 

Deventer voerde tot in de negentiende eeuw het beheer over de Schipbeek. 

Landbouwproducten, hout, kalk, koehaar, wit zand, turf en ijzeraarde gingen richting 

Deventer; stroomopwaarts gingen onder meer tabak, koloniale waren, linnen, garens, huiden 

en vis. De landweer die Overijssel beschermde tegen overvallen uit Gelderland liep tot 

Arkelstein langs de Schipbeek.  Varen op de beek was maar een deel van het jaar mogelijk. 's 

Zomers was de vaart meestal onmogelijk door de lage waterstand, 's winters en in het voorjaar 

ontstonden overstromingen. Naar aanleiding van een overstroming in het voorjaar van 1744, 

waarbij zelfs de Snippelingsdijk doorbrak, ontwikkelde de Deventer ondernemer Hendrik 

Lindeman een plan om de Schipbeek bevaarbaarder te maken van Deventer tot aan Munster. 

In de jaren daarna voerde hij dit plan uit. Met de uitgegraven aarde langs de Schipbeek werden 

kaden en lijnpaden (jaagpaden) gemaakt. Op sommige plaatsen lagen bruggen, zoals bij huize 

de Beekhof. Elders waren er doorwaadbare plaatsen, zoals op de plaats van de huidige 

Veerbrug in de Schipbeeksweg en bij huize de Menop. Mogelijk is hierdoor ook de naam 

"Menop" ontstaan, waar de voerman zijn paarden met de kreet "Mèn op!" moest aanvuren om 

de oeverwal op te komen. Huize de Beekhof was vroeger bekend onder de naam De Schute en 

herinnert aan de dagen dat de schippers hier meerden om er de nacht door te brengen. Naast 

De Schute boden ook de boerderijen Pothaar, Bonte Os en Scheperboer in Loo de schippers 

gelegenheid om iets te drinken, te eten of er te slapen. De Pothaar heeft anno 2012 een 

museale functie en beschikt over een replica van een zomp. De jachtschute naar Haaksbergen 

loste elke donderdag bij de Beekhof onder andere suiker, jenever en koffiebonen. Deze los- en 

laadplaats tegenover de Beekhof, aan de Bathmense kant, werd ook gebruikt door de 

turfschippers die de turf uit het Bathmense Veen vervoerden. Als er een schip met turf aan 

de Schipbeek lag, gaf de schoolmeester dat via zijn leerlingen door aan de ouders, zodat er 

voorraad kon worden ingeslagen.  

De ijzerhoudende grond, de oer, die vooral in de buurt van de Baarhorst in Loo werd 

opgegraven, werd per schip, de oerbok, naar de ijzermolen in Deventer gebracht. Op de 

heenreis had men de stroom mee, maar de thuisreis was heel wat moeilijker. Eén man trok 

de lijn over het jaagpad, de andere moest bomend de boot in het midden van de beek houden. 

Toen in 1888 de spoorweg gereedkwam, was het uit met het vervoer van oer over de beek; die 

ging voortaan met paardenwagens naar het station in Bathmen. 

De Hanzestad Deventer had grote belangen bij een goede handelsverbinding met het Duitse 

Westfalen. Om in alle jaargetijden verzekerd te zijn van een constante goederenstroom werd, 

naast de handelsroute over land via de Deventerwegen en Hessenwegen, ook een vaarweg 
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aangelegd via de Schipbeek. Omstreeks 1402 was de Schipbeek gegraven tot huize Westerflier 

en blijkens het octrooi van 1576 gevorderd tot de zogenoemde Schipbekerhuizen, de erven 

Berendsen en Schoman. Rond 1611 kwam er een verbinding tot stand tussen de 

Schipbekerhuizen en de Markvelderbeek, de Houw- of Potbeek. Om het hoge water van de 

Markvelderbeek te kunnen tegenhouden en overstromingen in het Stokkumerbroek te 

voorkomen, werd er in het nieuw gegraven gedeelte een sluis gebouwd. Maar dat zorgde weer 

voor overlast in Diepenheim en Goor. In 1630 vernielden woedende boeren uit beide plaatsen 

de sluis en haalden de dam ervoor weg, zodat het hoge water van de Markvelderbeek niet meer 

afvloeide naar hun landerijen, maar het Gelselaarse- en Stokkumerbroek onder water zette. 

Dit was natuurlijk weer tegen het zere been van de Gelselaarse en Stokkumer boeren. 

Uiteindelijk werd in 1631 een overeenkomst gesloten tussen Deventer, Goor, Diepenheim en 

Stokkum, waarin werd bepaald dat door de stad Deventer een "Nieuwe Sluis" zal worden 

gebouwd "omtrent de Leussenkamp daer en dat so hooge als die olde grond voor dat van 't 

graven is geweest".  

Aan de Schipbeek, bij een brug, ligt de oude schippersherberg de Oude Sluys. De herberg 

werd gebouwd in 1695. Het gebouw staat er nog, niet meer in gebruik als herberg, maar het 

draagt nog de naam Oude Sluis. De herberg is gebouwd door de gebroeders Jansen, die later 

de naam Van der Sluijs aannamen. Boven de voordeur is nog altijd een gevelsteen te zien met 

de afbeelding van een scheepje. Daarnaast staan het jaartal 1695 en de letters G.I.: Gerhard 

Jansen. Dit was een van de gebroeders Van der Sluijs. Meester Heuvel vertelde van hen: ‘Op 

de Huttenkamp woonden ze eerst in een hutje op de Huttenkamp’. Ze kochten tot ver in 

Munsterland eikenhout op ten behoeve van de scheepsbouw en vervoerden dat met 

houtvlotten over de Schipbeek naar Deventer. De gebroeders waren volgens de overleveringen 

zo schamel gekleed, dat je medelijden met ze zou krijgen. Maar de handel in 

scheepstimmerhout was winstgevend en zoetjesaan werden ze rijk. In de gevelsteen boven de 

voordeur is nog de afbeelding van een scheepje te zien, het jaartal 1695 en de initialen G.I. 

(Gerhard Jansen). In 1719 kocht Wilhelmina Bloemendaal, weduwe van een Van der Sluys, 

de havezate Westerflier van de familie Van Hövell. Haar zoon Joan, richter van Haaksbergen, 

liet het vervallen Westerflier in 1729 afbreken en opnieuw opbouwen, waardoor het zijn 

tegenwoordige aanzien kreeg. De zoon Jan ging in Haaksbergen wonen waar meer 

houthandelaren woonden. Hij liet daar in 1720 in de Oosterstraat een deftig huis bouwen. 

Dichtbij het Westerflier ligt het erve de Houboer. Hier lag vroeger een houw of heeuw (dam) in 

de Regge (Heeuwbeek). Er was een haventje. In de boerderij zelf bevond zich een gelagkamer. 

Voor het vervoer van goederen over de Schipbeek moest tol worden betaald. De stad Deventer 

was hier door Filips 11 van Spanje toe gemachtigd bij octrooi van 17 maart 1576. Aan het 

octrooi was een "expresse voirwaerde" verbonden "dat de goederen daerduer varende onse 

thollen tho Holten betaelen sullen".  

Borculoseweg 6, gelegen aan de Schipbeek, diende het voorhuis als schippersherberg. De 

voor- en linkerzijgevel hebben zeventiende eeuws metselwerk, zandstenen kruiskozijnen en 

een geblokte zandstenen deuromlijsting. De latei van die omlijsting toont het jaartal ‘1695’, 

de initialen van bouwheer Gerhard Jansen van der Sluis en de afbeelding van een zomp. De 

jaartalankers ‘1707’ wijzen op een vernieuwing van de balklaag en het dak. Het 

bedrijfsgedeelte met onderschoer is in 1916 ingrijpend vernieuwd.  



193 

 

Huis Westerflier  

Westerflier (Deventerdijk 10) is een buitenplaats aan de Schipbeek, gelegen ten zuidwesten 

van Diepenheim. Het landhuis werd in 1729 gebouwd in opdracht van de weduwe Wilhelmina 

van der Sluys, ter vervanging van een omstreeks 1570 door Palick van Heerdt gestichte 

havezate. Het blokvormige huis heeft een zandstenen middenrisaliet, een omgaand schilddak 

en een vroeg twintigste eeuwse dakruiter. In 1889 werd het huis in opdracht van de familie 

Schimmelpenninck verbouwd. Het langgerekte bouwhuis (Deventerdijk 6-8) is in het midden 

van de negentiende eeuw gebouwd met gebruikmaking van bouwmateriaal van de voorganger; 

omstreeks 1910 heeft men het aan de zijde van het voorplein uitgebreid met een dwarsvleugel. 

Het terrein rond het huis kreeg in 1838 in opdracht van G. Thin van Keulen een 

landschappelijke aanleg. Nabij het huis staat de langhuisboerderij ‘'t Houw’ (Deventerdijk 4), 

die oorspronkelijk tevens herberg was. Er staat nog een negentiende eeuws tolhek met 

tariefbord. Tot de pachtboerderijen behoort onder andere de langhuisboerderij ‘De Viersprong’ 

(Lochemseweg 1), die in 1838 aan de voorzijde werd uitgebreid met het voormalig jachthuis, 

voorzien van halfronde voorgevel met omgaande galerij. De boerderij heeft nu een 

horecafunctie en is onlangs gemoderniseerd. 

Een nog niet geheel opgelost raadsel vormt een uit de zeventiende eeuw stammend tolstempel, 

gemaakt van messing en ongeveer drie centimeter groot. Werd het gebruikt voor schepen 

waarvoor vier stuivers per schuit moest worden betaald voor het bevaren van de Schipbeek? 

Of diende het voor de afstempeling van de papieren van de personen, die de houtvlotten de 

Schipbeek lieten afzakken? Men weet het niet. Het op het stempel voorkomende schip heeft 

als model gediend voor het wapen van het waterschap De Schipbeek. Dit waterschap bestaat 

niet meer. Het is met de Achterhoekse waterschappen opgegaan in het Waterschap Rijn en 

IJssel.  

Van Deinse schreef het verhaal op van de broers Van der Sluis. Volgens dit verhaal hadden 

de broers overal in het bosrijke Munsterland grote partijen hout opgekocht voor een spotprijs. 

Het hout was van eerste kwaliteit, bij voorkeur eikenhout. Om medelijden te wekken hadden 

ze daarbij (niet aanwezige) armoede voorgewend. Ze droegen versleten kleding die met een 

stroband om hun middel was vastgebonden. Een extra pond koffie hielp om het waardevolle 

hout ver onder de prijs te kunnen kopen. Tegelijkertijd werd dan het minder waardevolle 

kromme hout voor een appel en een ei gekocht. Dat kromhout werd verkocht aan de 

scheepsbouwers die schepen bouwden voor de VOC. De broers werden erg rijk en bouwden 

zelfs voor eigen gebruik een sluis en kochten Huis Westerflier.  

In de strijd tegen de Spanjaarden werd door de soldaten de tactiek van de verschroeide aarde 

toegepast. Huizen werden verbrand en landerijen verwoest zodat de vijand er geen baat bij 

heeft. Aan het einde van de zestiende eeuw is Twente grotendeels verlaten. Alles lag woest, de 

bomen groeiden in de huizen, de mensen waren gevlucht. Hoewel de schermutselingen in 

Twente ook tijdens het twaalfjarig bestand van 1609 tot 1621 nog doorgingen, mag uit het feit 

dat Oldenzaal in 1626 van de Spanjaarden is bevrijd, worden afgeleid dat de ergste 

verschrikkingen in Twente voorbij waren. 
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Allengs drong ook hier de nieuwe tijd door die zich vooral kenmerkte door een nieuwe 

handelsgeest. De periode is bekend geworden als de Gouden Eeuw. In de Voluntaire en 

Contentieuze Zaken van het gericht Haaksbergen uit de periode 1628 tot 1636 staat vermeldt 

over zaken die een beeld geven van de oplevende handel, de tolheffing en de strubbelingen 

onderweg. 

1631 - 3 januari. De veertiene van het kerspel Haxbergen worden aangeklaagd voor het feit dat 

de ingezetenen of buerlueden vier schippers, die 6 vlotten hout naar Zwolle moesten brengen, 

het hout hadden afgepakt en hun wapens op soldaten van Com. Maj. (Spaanse koning) hadden 

gericht. Het wordt ontkend. 

1636 - 16 maart. Johan Klein thoe Lintelo cs: zeggen dat zij in de herfst van 1628 hebben 

aanbesteed aan Groote Johan op die Schipbeeke 100 voer hout te vervoeren van de Schipbeek 

naar Deventer voor 25 stuiver per voer. Er is onenigheid over de afrekening. 

1631 - 13 juni. Herman Goekinck zegt dat Braem Claesz hem heeft opgedragen om 3 vat honing 

naar de Schipbeek te brengen als vrij goed. Op die Veelhaer hebben een partij soldaten van 

Orsoy hem de paarden uitgespannen, die klager heeft moeten ransuneren (vrijkopen). Hij vraagt 

schadevergoeding. 

Duurdere luxe goederen zoals specerijen, die voordien nog zeer zeldzaam waren, kwamen nu 

in trek. Met de handel op Holland kwamen ook de koloniale waren van de VOC. Een deel van 

het kromhout voor de bouw van de VOC schepen kwam uit Westfalen en is over Haaksbergen 

vervoerd.  

Deventer hechtte in de Hanzetijd groot belang om contact te hebben via Haaksbergen met het 

Munsterse achterland. Deventer heeft geïnvesteerd in het bewerkstelligen van het bevaarbaar 

maken van de Regge tot aan de grens bij de Haarmühle. Vanwege de vele overstromingen in 

de winter waren de zandwegen immers alleen begaanbaar van april tot oktober en bovendien 

was het vervoer over water goedkoper dan per as. De vele tolheffing op de wegen zullen hierbij 

zeker ook een rol hebben gespeeld. Tussen 1400 en 1600 is de bedding van de Regge daartoe 

op een tweetal plaatsen verlegd. 

Lankheet ten zuiden van Haaksbergen, 

zuiveringsbassins waar het water van de Buursebeek wordt gezuiverd. 

Zo is er in Haaksbergen een doorsteek gegraven van de Klaashuisbrug naar de Molenveldbrug 

in Langelo, waar het riviertje de Vedder in de Regge stroomde. De Regge stroomde destijds via 

de Brink Haaksbergen binnen. En verder is in Buurse een doorsteek gegraven van de 

Oortjesbrug naar de Koekoeksbrug. Oortjesbrug is een verbastering van de voornaam Aornd 

(Gakinck) die bij de brug woonde. Bij de Koekoeksbrug mondde de Zoddebeek in de Regge en 

de Oude Beek van de Braam waterde eraf. Nog in 1466 gingen gemeenteraadsleden van 

Deventer naar Haaksbergen en Diepenheim om het werk te inspecteren. 
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Oortjesbrug, Captain Jack, Buurse 

Van oorsprong is het erve De Koekoek aan de Regge ter hoogte van de Koekoeksbrug een lös 

hoes geweest. Een boerenwoning waarin mens en dier in dezelfde ruimte naast elkaar leefden. 

De boerderij is in de loop der tijd regelmatig verbouwd, terwijl er ook jaren een herberg was 

gevestigd. In 1853 werd het erve De Koekoek omschreven als een huis met een dakconstructie 

die bestond uit drie gebinten. Uit de historische archieven komt het bouwjaar aan het licht. 

In een boekje uit 1988 ‘Haaksbergen, inventarisatie van gebouwen en beplantingen’, 

uitgegeven door ‘Het Oversticht’, staat dat het erve stamt uit de tweede helft van de 

negentiende eeuw; het wordt aangeduid als dwarshuistype. De gevels zijn opgetrokken uit 

baksteen en worden afgedekt met pannen zadeldaken. De buitenmuur aan de kant van het 

woongedeelte, horizontaal gedeeld is door middel van doorlopende speklagen ter hoogte van 

de raamdorpels. Een band, spekband of speklaag is in de bouwkunst een horizontale 

versiering in een gevel. Vaak is het een doorlopende lichtgekleurde horizontale strook van 

baksteen of natuursteen, aangebracht tussen de normale lagen baksteen. Een speklaag wordt 

meestal gebruikt om voor wat meer afwisseling of levendigheid te zorgen in een gevel. De naam 

verwijst naar varkensspek, dat hieraan doet denken: een rode basis van vlees met een witte 

laag vet erop. Bovendien is de voorgevel onder de goot beëindigd met een breed gepleisterde 

lijst. Al met al heeft de boerderij nog steeds een fraaie uitstraling. De herberg lag aan de 

drukke weg vanaf de Duitse grens via Buurse naar Haaksbergen. De weg was een hessenweg 

van  Munster naar Deventer en werd gebruikt voor vrachtvervoer per paard en wagen. De 

herberg was herkenbaar aan een fraai uithangbord waarop een koekoek stond afgebeeld en 

de tekst: 

Deze vogel kan U  niet behagen, kom binnen en mijn drank zal U beter smaken. 

Bekend is dat eerder de onderstaande tekst op het bord stond: 

Nen koekoek röp nog steeds sinen oaldn zaank: van komt binn’n hier en preuft minen draank. 

Uit deel twee van de Historie van Haaksbergen: 

In 1803 verkochten Jan Keuper en zijn vrouw Jacomina Havink een gedeelte van hun 

eigendom met de helft van het waartal aan Jan Bos. Het verkochte deel werd omschreven als 

‘de woning aan de Brugge genaamd de Vogelzaank’. Er was toen al sprake van een café dat 

dus later de naam Koekoek kreeg. Ook de naam De Koopman is bekend als naam. In de 

voorgevel zit een steen gemetseld met de tekst: ‘Die op God vertrouwt, heeft op geen zand 

gebouwd’. Deze woorden zijn overschreven met de letters ‘E.S/J.H. Bos, 1910, Engbert 

Scholten/Johanna Hermina Bos. Het jaartal 1910 slaat op een verbouwing in dat jaar. In het 

interieur van de boerderij is een betegelde kamer met schouw en tapkast. 

Ter verbetering van de handel tussen Deventer en het Munsterland is men in 1602 in 

Diepenheim begonnen met het graven van een verbinding tussen de Oude Sluis in de Regge 

bij Westerflier en de Nieuwe Sluis bij de Molenbeek. In 1685 is ook het traject in Buurse 

gereed. Het gevolg was dat de Regge niet langer door het dorp stroomde. Dat is bekend omdat 

het markeboek van Buurse op 13 september 1685 vermeldt: de Stouwe bij Grubbinck sal op 

Martine (11 november) toegedaen worden tot 20 april daeraen volgende van jaer tot jaer. Door 
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de stuw in de Regge bij Grobbink ter hoogte van de Braambrug af te sluiten kwam er in het 

winterseizoen voldoende water in de Schipbeek. De Regge is een van de oudste waterwegen in 

Twente. Ze werd bevaarbaar werd gemaakt door de stad Deventer kort na het jaar 1300. Door 

het bevaarbaar maken van de Terhunnepe (Hunneper Aa) en door deze met een kanaal te 

verbinden met de Regge, kreeg Deventer zijn waterweg die men de Schipbeek noemde. Ten 

behoeve van de Diepenheimse watermolen (Den Haller), die op het water van de Molenbeek 

draait, bouwde men beneden het verdeelpunt van de Molenbeek en de Schipbeek een sluis, 

die men later hogerop plaatste tot bij het verdeelpunt, de Oude en de Nieuwe Sluis. De herberg 

De Oude Sluis herinnert nog aan de plaats van de eerste sluis, aan de weg van Diepenheim 

naar Borculo. De Nieuwe Sluis ligt bij het erve Nieuwe Sluis. Van 1350 tot 1422 werd het 

vaarwater van de Schipbeek bij gedeelten verbeterd. Zo was men in 1402 bezig tussen Holten 

en Diepenheim, aldus J.J. van Deinse in deel twee van ‘Het land van katoen en heide’. 

Ooit was het hele stroomgebied van de Regge van Ahaus tot Diepenheim bestuurlijk één 

gebied, behorend aan de Heren van Diepenheim. Rond 1100 is er een zekere Bernardus als 

Heer van Diepenheim en Ahaus. 

Die selvige Bernardus heeft gehat twe Castelen, dat casteel toe Diepenhem und das Casteel tot 

Ahauss; dan dat Casteel toe Diepenhem is hem angeeervet van sijnen voorolderen, averst dat 

Casteel van Ahauss mit seinen toebehoer heeft de keijser van Roeme hem vereerts t wegen 

seinen ridderlicke daden; deze selve Bernardus heft gehat twee soons als Wolbertum en 

Lephardum, deze Lephardus is geworden Heer der heerlicheijt Ahuijs, ein ehrlicken Adelicken 

verstendigen Heer. 

De Aa vulde de gracht van slot Ahaus  

Hieruit wordt duidelijk dat Huis Diepenheim en daarmee het erve Harmolen in het kerspel 

Hockesbergen een eigen allodiaal bezit was en geen bisschoppelijk leen. Het Huis Ahaus 

daarentegen was wel een leen van Huis Diepenheim, gekregen van de keizer van Rome. Wat 

de relatie van de bisschop van Munster met het Diepenheimse leen van Lephardus van Ahaus 

was, is dus niet duidelijk. De bisschop Herman van Munster heeft in 1177 zowel Huis 

Diepenheim en Huis Ahaus vernietigd. Hij deed dit samen met de graaf van Teckeneborg en 

Bernard van der Lippe. Dat was wegens ontrouw handelen jegens de bisschop tijdens diens 

afwezigheid vanwege een kruistocht. Het eigendomsrecht bleef in handen van Ahaus, zoals 

blijkt uit de verkoop van de Loonse bezittingen in 1316 aan de bisschop van Munster. 

Tegelijkertijd onderhield Bernhard van Ahaus ook betrekkingen met de bisschop van Utrecht.  
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Ahaus  

Aanvankelijk waren ook hier strubbelingen. Maar in 1326 werd Bernhard door de bisschop 

van Utrecht tijdens dienst afwezigheid voor een jaar benoemd als bestuurder van het gehele 

Oversticht. Eerst in 1406 wordt de heerlijkheid Ahaus, uitgezonderd De Blankenborg met 

toebehoren, aan de bisschop van Munster verkocht. De Blankenborg zelf werd pas in 1449 

verkocht aan de bisschop van Utrecht. Feit is dus dat De Blankenborg, met twintig 

bijbehorende erven onder Diepenheim cq Ahaus ressorteerde. In 1331 kwam de Heerlijkheid 

Diepenheim, inclusief de Hof te Langelo door verkoop in bezit van de bisschop van Utrecht, 

waardoor diens machtsgebied opschoof van Diepenheim naar Buurse. De grens met de 

Heerlijkheid Ahaus liep iets voorbij de Braam, ongeveer langs het erve Koelboer. Dat is de 

bakermat van de fabrikanten Ter Kuile, aan de huidige weg van Buurse naar Altstätte. Er was 

één afzonderlijk bezit van de bisschop van Utrecht, het erve Haarmolen. Dat lag tussen de 

Braam en Altstätte als een enclave in het rechtsgebied van Ahaus, resp. de bisschop van 

Munster. Er was een molen bij het erf waar boeren uit Buurse hun rogge maalden. Zij moesten 

dus steeds de grens over. In 1331 kwam er een verdrag tussen beide bisschoppen. Het erve 

Haarmolen werd daarbij in tweeën gesplitst, gescheiden door de Regge. Dit werd de nieuwe 

grens, die hierdoor driehonderd meter oostelijker is komen te liggen. Als in 1350 het 

Nederlandse erve Harmolle wordt verpand is er al geen sprake meer van een molen, zodat mag 

worden aangenomen dat deze dan al is afgebroken. Honderdvijftig jaar later verbied de 

bisschop van Utrecht om rogge te laten malen op de Haarmühle. Kennelijk is dan de 

Oostendorper watermolen in Langelo, een Utrechts bezit, al volop in gebruik. In Buurse is 

sindsdien niets meer over van de oorspronkelijke Harmolen. Slechts de namen Bovenkolk en 

Onderkolk in het weiland naast de Harmolenbrug herinneren nog aan haar bestaan. De 

grenswijziging heeft consequenties gehad voor het grensverkeer. De doorgang in de landweer 

komt nu westelijk van de Haarmühle te liggen bij het erve Lanwermann met de Lanwerboom. 

Oorspronkelijk lag ze bij het erve Markslag. Feit is dat aan de Munsterse kant bij de nieuwe 

grens een grote landweer is ontstaan met daarop een galg, de Galgenbulten.  

Een uur gaans vanaf de Haarmühle, op Duits grondgebied, in Almsick (in het buitengebied 

van Ahaus) in het Liesner Wald, ontspringt de Regge, die in Duitsland Ahauser Aa wordt 

genoemd. 

Liesnerwald, Almsick, Ahaus 
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De Regge komt uit de Liesner Bach die op zijn beurt weer voortkomt uit de Dinkel en in de 

Berningbach valt. Een kleine sloot is het begin van de Regge die bij de Haarmühle ons land 

binnenstroomt.  

Dinkel, Legden  

De lengte op Duits grondgebied is ongeveer drieëntwintig kilometer. Stroomafwaarts voegen 

zich enkele zijtakken bij de Regge aan, zoals de Flörbach 2 en de Brocksbach. Het 

stroomgebied beslaat ongeveer veertienduizend hectare. De Regge is gebruikt om te 

watermolen bij de Haarmühle aan te drijven. Er waren heel veel meanders die er achter de 

Oortjesbrug (Buurse) allemaal uit zijn gehaald. De Oostendorpermolen gebruikte ook het 

water van de Regge om te kunnen malen.  

Flörbach 11, Ottenstein 

 

Een deel van het water vervolgde haar weg ten noorden van Neede naar Markvelde, waar 

vroeger een molen stond. 

Twee kilometer beneden de molen splitst die beek zich in twee takken. De ene tak vindt 

aansluiting op de Schipbeek en de andere gaat als  Diepenheimse Molenbeek naar het noorden 

over het rad van de watermolen Den Haller, waar de beek samen met de Regge onder het 

Twentekanaal wordt doorgeleid en zijn weg vervolgd naar Stokkum. Vandaar loopt de Regge 

naar Markelo waar hij een deel  ondergronds als Holtdijksbeek naar de Regge loopt. De 

Schipbeek is een gegraven kanaal die via de oude bedding van de Hunneper Aa naar de Regge 
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loopt en verder naar de IJssel in Deventer. Dit kanaal is omstreeks 1450 gegraven. Vanaf dat 

jaar konden schepen naar Deventer varen. 

Holtdijksbeek, Holtdijk, Herike-Elsen 

Behalve gegraven en geruzied werd er ook gevaren op de Schipbeek. En blijkbaar in flinke 

mate, als we de spaarzame informatie hierover mogen geloven. Aanwijzingen voor het aantal 

schepen dat over de schipbeek voer zijn afkomstig van graaf Van Flodorff en mr. Sloet tot 

Oldhuis. De graaf Van Flodorff van Huis Dorth bij Deventer was deelnemer in de Eerste 

Berkelcompagnie. Hij schreef in 1639 aan de bewindvoerders van de compagnie: 

Die van Deventer beginnen met onse compagnie te gecken en segghen, dat men daarvan niet 

als de wind en geen effecten siet, gelick op de Schipbeek daar verleden saterdag noch op eenen 

dagh vijf en twintig scheep en twee en twintig holtvloeten van boven af op Deventer quamen. 

Replica van een houten sluis in de Botterbeek bij 

Haaksbergen. 

In de Oude Omvloed oftewel de Botterbeek (de 17e eeuwse omloop om de Oostendorper 

watermolen) zijn twee historische waterwerken hersteld, die tevens dienen om het 

grondwaterpeil in het gebied aanzienlijk te verhogen. Het betreft de historische haalschut en 

een sluisje. 

In 1838 zou mr. Sloet tot Oldhuis tot de conclusie komen dat: 

op het jaar 1750 meer dan 100 schuiten per week langs de Schipbeek te Deventer kwmaen, 

bevracht met verschillende goederen uit de omstreken van Almelo en uit het overig gedeelte van 

Twente, uit het graafschap Zutfen en verder aangelegen streken, en deze schuiten behoefden 

nimmer voor een goede terugvracht van verschillende handelswaren beducht te zijn. Het was 

geen ongewoon verschijnsel dat er in eene week met vlotten twee tot driehonderd kanthouten 

te Deventer aangebracht werden. Zelfs nog voor dertig jaren bedroeg het aantal schuiten dat 

langs dit watertje naar Deventer voer, ruim veertig. 

Deze laatste gegevens moeten wel met enige reserve worden bekeken want ze zijn afkomstig 

uit de argumentaties van de stad Deventer om te komen tot bevaarbaarheid van de Schipbeek 

en de Regge in het jaar 1838. Vermoedelijk zijn deze gegevens afgeleid van een bewering van 
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Lindeman dat er per dag twintig tot dertig schuiten in Deventer aankwamen en dat er dagen 

waren dat er wel tweehonderd kanthouten werden aangevoerd. Als dit elke dag van de week 

zo zou zijn geweest zou de scheepvaart op de Regge vrijwel zijn verdwenen ten gunste van die 

op die Schipbeek. Lindeman gaf waarschijnlijk topdagen aan. 

Overijssel behoort – met uitzondering van de Noordwesthoek - niet tot de waterrijkste 

provincies van Nederland. Toch zijn de Overijsselse rivieren, riviertjes en beken belangrijk 

geweest (en dat zijn ze nog) voor de inwoners van deze provincie. Met name aan de IJssel zijn 

al vroeg in Nederlandse bewoningsgeschiedenis nederzettingen ontstaan en floreerde de 

handel. Ook de Vecht is van grote invloed geweest op het landschap (Vechtdal).  

Schipbeek, Bathmen 

Daarnaast hebben Zwartewater, Reest, Dinkel, Regge, Buursebeek/Schipbeek elk een eigen 

geschiedenis waarover ook de laatste jaren vele publicaties verschenen zijn. 

In de eerste helft van de negentiende eeuw werden plannen gemaakt om het Reggestelsel (de 

Regge met zijriviertjes en beken) te verbeteren en uit te breiden tot een net van zompvaarten. 

In 1841 liet men deze plannen varen. Er moesten kanalen komen met een diepte van één 

meter en zestig centimeter. De Staten van Overijssel bleven twijfelen, temeer omdat de 

spoorwegen zich aandienden als alternatief, maar uiteindelijk werd de Overijsselsche 

Kanalisatie-Maatschappij opgericht, die de uitvoering van de plannen ter hand nam. De 

volgende vier kanaalvakken werden gegraven: 

1. Van Zwolle naar de Regge (bij het huidige Lemelerveld), geopend in 1853. 

2. Van de Regge (Lemelerveld, toen: Dalmsholte) via Vroomshoop (dat zijn ontstaan aan het 

kanaal te danken heeft) naar Almelo (1855). 

3. Van Vroomshoop naar de Vecht (bij Gramsbergen), (1856). 

4. Van Dalmsholte naar Deventer (1858). 

Al tijdens de aanleg van de Overijsselse kanalen in het midden van de negentiende eeuw werd 

er gepleit voor een kanaalverbinding tussen de IJssel en Twente. Liefst acht serieuze plannen 

werden in de loop van de tijd op papier gezet met verschillende tracé’s, totdat een in 1914 

benoemde Staatscommissie het definitieve tracé bepaalde, waarmee de Tweede Kamer in 1919 

akkoord ging. De ‘reddeloze toestand der staatsfinanciën’ en de lange onteigeningsprocedures 

maakten dat pas in 1930 begonnen kon worden met de aanleg van het sluiscomplex bij Eefde. 

Het kanaal werd gegraven door een leger van werklozen met schop, kruiwagen en kiepkar. Op 

6 mei 1936 vond de officiële opening plaats. 

In 1850 begon de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij (OKM) met de aanleg van het 

Overijssels Kanaal. Het eerste deel begon bij de stadsgrachten van Zwolle en liep via Wijthmen 

en Dalmsholte naar de Regge bij Eelen en Rhaan. De kruising met de Regge werd vorm gegeven 

door het plaatsen van een stuw in de rivier. Het kanaal liep hier tevens een stuk met de Regge 

mee, zodat het water in het kanaal op peil gehouden kon worden. Het werk, uitgevoerd door 
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ruim vijfhonderd arbeiders, kwam in juli 1853 gereed. Het water na sluis 1V is een dode arm 

van de rivier de Regge. Deze arm komt uit in de bedding van de Regge, maar hier stroomt in 

ieder geval geen Regge-water meer. Het water van de rivier wordt zo'n vijfhonderd meter 

zuidelijk in een kanaal geleid, terwijl de rivier ter plekke is afgedamd. Het Overijssels Kanaal 

maakt hier dus gebruik van de bedding van een stukje Regge. Even verderop maakt de 

Reggebedding een haakse bocht naar het zuidwesten, en kruiste daar het kanaal waar het 

afgetapte Reggewater door stroomt. Dit kon doordat het peil van het Reggewater in het kanaal 

lager was dan het peil van het Overijssels Kanaal in de oude bedding van de Regge. De 

voormalige bedding van de Regge werd ter plaatse versmald en was nog maar een paar meter 

breed. Tevens was er natuurlijk een constructie aangebracht om te voorkomen dat de 

Reggebedding zou kunnen lekken of doorzakken in het kanaal dat er onder door liep.  

Deze kruising is inmiddels verleden tijd. Het aquaduct is verdwenen en het kanaal is 

eenvoudig onderbroken ter plaatse van de voormalige kruising. Nu is er een vistrap te zien, 

parallel aan de stuw in de Regge die direct noordelijk van het aquaduct was geplaatst. De 

uiteinden van de kanaaldelen hebben een overloopmogelijkheid, waardoor ze water kunnen 

lozen in de Regge wanneer het peil te hoog zou worden. In de tijd van het aquaduct werd de 

Regge door een grote grondduiker gevoerd en het kanaal liep er in een 'waterdichte bak' 

overheen. 

Boven op het aquaduct, in noordelijke richting, is goed te zien hoe smal de bedding van het 

kanaal over het aquaduct is. Hier mondde tevens het kanaal onder het aquaduct uit in de 

bedding van de Regge die in noordelijke richting haar weg vervolgde. Direct aan de uitgang 

van het kanaal onder het aquaduct is een stuw in de Regge. Links vervolgde het Overijssels 

Kanaal weer zijn weg. Eerst opnieuw in een dood stuk Regge-arm, en pas zo'n tweehonderd 

meter verderop in de veengrond uitgegraven in zuidwestelijke richting naar het buurtschap 

Hankate. Dit stuk van het kanaal was trouwens al in 1853 gereed, gegraven vanuit de richting 

Zwolle. Vanaf die tijd was er dus al scheepvaart mogelijk van Zwolle naar de rivier de Regge. 

Dat aquaduct was er in de begintijd van het kanaal echter niet. Het kanaal stond vanuit de 

westelijke richting in eerste instantie in open verbinding met de Regge. Het oostelijk deel 

verliet de rivier weer op de plaats waar zich nu de schutsluis bevindt. Daar tussen in maakte 

het kanaal dus gebruik van de bedding van de rivier. Waar het kanaal vanuit het westen op 

de meander aansloot, was een doorsteek gegraven naar de rivier zelf. Later is er een echte 

haakse waterkruising gemaakt. De oostelijke Regge-arm, waaraan de schutsluis lag, werd 

daarvoor met een doorsteek kortgesloten. Een halve kilometer ten zuiden van de sluis werd 

de Regge met een kanaal afgetapt, dat in de rivier uitmondde waar het Overijssels Kanaal in 

westelijke richting de rivier verliet. De oostelijke arm zelf werd voorbij de doorsteek afgedamd. 

Zo ontstond er een echte haakse waterkruising. De westelijke rivierarm en een deel van de 

meander werden daarna gedempt. In de rivier, gelijk stroomafwaarts aan de kruising, werd 

een stuw gebouwd. Wanneer de waterstand van de Regge erg laag was, kon men het peil zo 

nodig opstuwen om het kanaaldeel naar het westen van voldoende water te voorzien. 

Men is in die tijd zelfs nog naar Frankrijk geweest om daar naar voorbeelden van stuwen te 

kijken. Met zijn vele rivieren had dat land heel wat stuwwerken. De stuw in de Regge is een 

kombinatie van twee Franse stuwen. Op de plaats van de kruising is later het aquaduct 

geconstrueerd. Dit was nodig doordat de grillige waterhuishouding van de Regge toch een 

probleem voor het kanaal opleverde. Bij hoog water in de Regge diende het kanaal ook voor 

de afvoer van dat water, en de functie van het kanaal als waterafvoer was tegenstrijdig met 

het belang van het scheepvaart. Een heel ander probleem was, doordat de stroomsnelheid van 

de rivier in de kruising lager was, dat het meegevoerde zand zich er kon afzetten. Er trad dus 

verzanding op. Dit werd nog verergerd door de stuw, die de stroomsnelheid van de rivier 

natuurlijk ook sterk vertraagde. De doorsteek van de Regge werd onder het Overijssels Kanaal 

doorgevoerd zodat beide waterwegen geheel gescheiden waren. Er is later nog wel een 

overloopbassin aangebracht, zodat bij een te hoge waterstand in het Overijssels Kanaal 

overtollig water weg kan vloeien in de Regge. De stuw in de rivier is overigens gehandhaafd 

(weliswaar gemoderniseerd), en ligt aan de noordelijke zijde van het aquaduct. In de laatste 
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jaren is het aquaduct geheel verdwenen. De overloopbassins zijn veranderd in een vistrap. 

Beide zijden van het kanaal eindigen bij de Regge, met een overloop-mogelijkheid. Hierdoor 

kunnen beide einden van het kanaal water lozen op de rivier (het oostelijke uiteinde via de 

vistrap) indien de waterstanden in het kanaal te hoog zouden worden. 

Vermeldenswaard is het nog, dat bij renovatiewerkzaamheden de resten van een oude, tot dan 

toe onbekende stuw zijn aangetroffen. Na het Regge-aquaduct loopt het kanaal weer verder 

naar het westen, ditmaal in de richting van het landgoed West-Dammarke. Het kanaal komt 

echter al na een paar honderd meter ten einde. Bij het buurtschap Hankate is het kanaal 

afgedamd teneinde vrij baan te geven aan de verkeersweg van Ommen naar Hellendoorn. 

Vanaf Hancate is de ooit gekanaliseerde Regge door het waterschap weer teruggebracht naar 

de oude waterloop. Een pracht van een natuurgebied waar de Regge nu met haar vele bochten 

doorheen kronkelt 

Regge, Hellendoorn  

Het projectgebied Boven Regge Hazendam is zeer afwisselend en grofweg in te delen in drie 

deelgebieden:  het gebied tussen de erven, het vlakke gebied en een gebied met veel glooiingen.  

Het gebied met de erven ligt tussen de Oude Goorseweg en het zandpad tussen de 

Hazendammerweg en de Oude Goorseweg. De erven liggen op hogere plekken in het 

landschap. Ten zuiden van het zandpad bij stuw Ordelmans krijgt de Regge een meanderend 

verloop, dat aansluit bij het natuurlijke reliëf. Er worden natuurlijke oevers aangelegd en 

passend bij het kampenlandschap worden een aantal solitaire eiken aangeplant. De duikers 

onder de Oude Goorseweg en het zandpad bij stuw Ordelmans blijven bestaan. De 

leuningconstructies daar worden vervangen door eenvoudige houten leuningen passend bij 

de eikenhouten hekwerken in het project ‘Tuinen van Diepenheim'. In het eerste gedeelte 

direct ten noorden van de Oude Goorseweg blijft de bestaande situatie gehandhaafd. Op dit 

moment zijn daar geen mogelijkheden om de Regge daar opnieuw in te richten.  

Het tweede, meer vlakke gebied ligt tussen het zandpad bij stuw Ordelmans en de Tweede 

Broekweg. Het is een laaggelegen gebied dat wordt gekenmerkt door rechte wegen met 

verkaveling haaks op deze wegen. Licht meanderend zoekt de Regge hier straks haar weg. De 

beplanting wordt afgestemd op het landschap: er worden grote vlakken beplant in lange rechte 

lijnen. Ter hoogte van stuw Ordelmans wordt een vistrap aangelegd met daar achter ruimte 

voor waterberging. Om dat te realiseren wordt het maaiveld deels verlaagd en er wordt een 

poel gegraven zodat ook de natuurwaarde van deze plek wordt verhoogd. Langs de randen 

worden in rechte lijnen elzen geplant aansluitend bij het landschap. Om het hele wijdse van 

het landschap iets te breken en zo aantrekkelijker te maken voor fietsers wordt langs de Regge 

een rij knotwilgen aangeplant. Ten zuiden van de N346 ligt een tweede waterbergingsgebied 

dat is ingericht als een zogenaamd rabattenbos met elzen. De bomen staan hier op ophogingen 

met daartussen in greppels waar het water door loopt. De gemeente Hof van Twente legt in dit 

gebied een fietspad aan vanaf de Hazendammerweg dat aansluit op de Oude 

Diepenheimseweg. Het fietspad kruist de Regge door middel van een sobere fietsbrug ter 

hoogte van het rabattenbos. Vanaf de fietsbrug kan men straks zien hoe de Leidebeek de 

Regge instroomt.  
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Het gebied met de glooiingen ligt ten oosten van de Tweede Broekweg en omvat ook landgoed 

Weldam. In dit gebied stromen de Regge en de Diepenheimse Molenbeek samen en duiken 

daar onder het kanaal door.  

De Diepenheimse Molenbeek vervolgd zijn weg naar Stokkum en loopt een eind met het 

Twentekanaal mee. De duiker waar de Regge doorheen moet om haar weg te kunnen vervolgen 

langs de IJsbaan is verstopt en dichtgegroeid. Waar de Regge opnieuw begint is geen duiker 

meer te zien, de rivier is hier afgedamt. 

Regge vanuit Diepenheim voor het Twentekanaal 

Vanaf het punt waar de Regge en de Diepenheimse Molenbeek tevoorschijn komen uit het 

kanaal en het beginpunt van de Regge mist een stuk van de Regge die onder de weg zou 

moeten lopen.  De Regge loopt nu samen met de Diepenheimse Molenbeek door Stokkum naar 

Markelo. 

Duiker Twentekanaal 

 

Daar gaat de Regge als Potbeek voor een deel ondergronds en gaat vanaf de Goorseweg als 

Holtdijksbeek naar de Regge op de Whee (Goor). 
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Holtdijksbeek, Holtdijk, Goor 

Het afgedamde stuk boven het kanaal wordt ook Boven Regge genoemd en vroeger Oude Beek. 

De Regge vervolgt haar weg over de Enterweg richting Velten en Binnengait.  

 

Bij havens in de Hof van Twente denken we aan die van Markelo, Goor en Delden, eigenlijk 

kades waar schepen kunnen aanmeren. Recentelijk is de Markelose haven bij Stokkum nog 

met een zijtak uitgebreid. Deze havens liggen allemaal langs de belangrijkste waterweg die 

Twente kent, het tussen 1930 en 1938 gegraven Twentekanaal met een zijtak vanuit Wiene 

naar Almelo, dat nog steeds een belangrijke vrachtroute vormt vanaf en naar de grote rivieren. 

Maar elk van de vijf vroegere kernen van de Hof van Twente heeft al ver vóór het graven van 

het Twentekanaal een haven gekend. Carelshaven bij Delden is een naam waarin de 

oorspronkelijke functie nog te herkennen is. Goor had een haven aan de Regge, Diepenheim 

aan de Schipbeek in de buurt van Westerflier, Ambt Delden bij de Houtman in Zeldam en 

Markelo bij het Papenveld.  

In verband met oorlogsdreiging uit het zuiden zijn rond 1400 allerlei beken vanaf Deventer 

naar het oosten tot Westerflier verbeterd, om tot een verdedigingslinie tussen Gelderland en 

Overijssel te komen. Daarbij werd die waterloop tevens voor de scheepvaart geschikt gemaakt, 

vandaar de naam Schipbeek. Hij werd toen ook verbonden met de bovenloop van de Regge, 

om meer water door de Schipbeek te laten stromen. In 1611 werd de beek verbonden via de 

Diepenheimse Molenbeek met de Regge. Dit leidde overigens tot de nodige problemen met 

boeren uit Diepenheim en Goor, die vaker last van hoog water kregen.  

In 1630 heeft Deventer vanaf de Schipbeek een nieuwe waterweg langs Markelo naar Goor 

laten graven, de Potbeek. De reden was om de tol bij Diepenheim in de vaarweg van de 

Schipbeek via de Regge (aansluiting bij Westerflier) te ontlopen. In 1644 heeft Deventer die tol 

afgekocht, zodat de route langs De Pot ten noordoosten van Markelo niet meer gebruikt werd. 

Wel zal het deel van de Schipbeek in noordoostelijke richting tot Markelo nog gebruikt zijn, 

nu de Beusbergerwaterleiding, die vermoedelijk tot het haventje in Markelo bevaarbaar was.  

In 1633 is de Potlee, vanaf de Regge tussen Goor en Enter, naar het zuidoosten bevaarbaar 

gemaakt. Bij het erve Houtman was een overslagplaats voor Twentse goederen. Tegelijkertijd 

werd de Regge vanaf Goor naar Enter verbeterd. De namen Potlee en Potbeek zijn afkomstig 

van pot, een benaming voor een open schuit die al in het Middelnederlands voorkomt. Rond 

1750 zouden er wekelijks zo'n honderd schuiten door de Schipbeek naar Deventer gevaren 

zijn. Houtvervoer in de vorm van houtvlotten was ook zeker niet onbelangrijk. Na 1825 

kwamen verharde wegen van west naar oost tot stand en nog later de spoorlijnen, waarmee 

de handel via de Schipbeek was afgelopen.  
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De Regge heeft in de loop van vele eeuwen een heel andere loop gekregen. Men spreekt ook 

over de Oude Beek. En er zijn veel aanwijzingen die aantonen dat de rivier vroeger een andere 

loop had. In Buurse is nog te zien dat de rivier oorspronkelijk naar erve Grobbink liep, waar 

de waterweg zich in tweeën splitste. De ene tak ging naar de Morsbrug en liep dan verder 

noordwaarts naar de Heegebeek. De Heegebeek splitste zich in de Hagbeek (nu Beckummer 

Binnenbeek) en de Rutbeek, die stroomafwaarts Boekelerbeek wordt genoemd. Bij het erve 

Grobbink liep een andere tak van de Regge naar het westen, die de naam Oude Beek kreeg. 

Deze aftakking bleef ten zuiden van de Alsteedseweg en de Haaksbergerweg. Ter hoogte van 

het erve ‘De Welmer’ viel de Zoddebeek in de Oude Beek. De Zoddebeek ontspringt bij Lunten 

over de grens en krijgt veel water van het Buurserveen. De Regge stroomt verder via de 

Klaashuisweg en zuidelijk langs de Oostenstraat (nu Von Heijdenstraat) naar Haaksbergen. 

In het centrum van Haaksbergen zijn sporen van de bedding gevonden tijdens 

werkzaamheden bij de herinrichting. De Regge stroomde via het beekje Het Meuken waar de 

textielfabrikanten zoals Jordaan en Ten Hoopen hun vuile water op loosden. Er is nog steeds 

vervuilde grond in het centrum van Haaksbergen en dat heeft te maken met de toenmalige 

loop van de Regge. Parallel aan de Eibergsestraat liep de rivier via de Ten Vaarwerkstraat en 

langs de erven Vark, Barteler, Kattendam, Olthuis, Braak, Kinkeler, Schonenborg en 

Snakenborg het Haaksbergse grondgebied uit. Bij Kattendam was er een tweede tak 

westwaarts die liep langs de erven Overbeeke en Belshof naar Neede en ging verder als 

Markveldsebeek die in de Regge viel. Lang geleden stroomde er in Langelo een andere beek, 

de Vedder. De namen Veddersbrug en Veddersweg herinneren er nog aan.  

In het gebied van Haaksbergen werden maatregelen getroffen om te kunnen varen tot de 

Braam achter Buurse. Van de Morsweg tot de Koekoeksbrug werd een nieuwe beek gegraven. 

Van de Klaashuisbrug groef men een nieuwe bedding naar de Vedder in de buurt van de 

Molenveldbrug. Zo kreeg de Regge haar huidige loop al werden er vooral in de jaren 1937 en 

1938 vele meanders uitgehaald. In het markeboek van Buurse staat dat op de vergadering 

van 10 augustus 1614 werd gezegd dat de boeren van Beckum en Boekelo een dam in de 

rivier hadden gemaakt. Daardoor dreigde de rivier haar oude loop te hernemen. Er hoefden 

echter geen maatregelen te worden getroffen omdat de dam door het hoge water was 

weggeslagen.  

In de protocollen van het gerecht Haaksbergen vindt men zaken die betrekking hebben op het 

transport over het water. In 1631 werd een kwestie besproken over inwoners van Haaksbergen 

die hout gestolen van vier schippers, die zes houtvlotten naar Zwolle moesten brengen. Toen 

Spaanse soldaten dit wilden voorkomen hadden de Haaksbergers hun geweren op de 

Spanjaarden gericht. In 1635 was er onenigheid tussen Gaken te Lintelo en Albert Wegeners 

te Wessum over de levering van vijftienduizend voet planken op de Braam. In 1636 bespraken 

twee Haaksbergse houthandelaren ‘Grote Johan op die Schipbeek’ die in hun opdracht 

honderd voer hout naar Deventer gebracht had. Ter betaling van het hout had hij 

honderdvijfentwintig gulden ontvangen en dit geld niet volledig afgedragen. In 1647 maakten 

Gerrit Brouwe en Gaken Homölle aanspraak op ‘verdient floetgelt’. In 1648 had Jan Meijerink 

van zes ton Haarlemmerbier, die hij in Deventer in opdracht van Johannes Michcorius  in 

Haaksbergen opgehaald had, er maar vijf afgeleverd. In 1658 maakte Kerkemeijer aanspraak 

op vrachtloon van een (wagen) voer planken, gebracht van de Braam naar de Schipbeek. In 

1749 vervoerde Jan ten Voorde suiker en koffiebonen van Deventer naar Haaksbergen en in 

1760 vervoerde schipper Roelof Duisman wijn, erwten, tabak en tegels naar Haaksbergen. Bij 

de volkstelling van 1795 en 1830 werden vier Haaksbergse schippers vermeld. In het eerste 

jaar Roelof ten Voorde en Hendrik Duisman en in het tweede jaar Hendrik Jan Dieperink en 

Gerrit Duisman. Dat staat in het boek van W.E. ten Asbroek die over de schippers in 

Haaksbergen schrijft.  

In 1847 verscheen het rapport van Staring en Stieltjes. Ze kregen opdracht van de provincie 

Overijssel om onderzoek te doen naar de situatie van de Overijsselsche wateren. Onderzocht 

werden alle bevaarbare beken, waaronder de Regge. Vermeld werd dat de Regge van de 
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Haarmolenbrug tot de Vloedstegenbrug negentien kilometer en vier centimeter lang was. Het 

gemiddelde verval bedroeg achtenzestig centimeter per kilometer, maar van de Klaashuisbrug  

tot de Molenveldsbrug was het verval maar twintig centimeter. Dit is ook een aanwijzing dat 

dit gedeelte niet op natuurlijke wijze is ontstaan. De bodem van de rivier lag bij de 

Haarmolenbrug op tweeëndertig meter en vijf centimeter boven AP en bij de Vloedstegenbrug 

op negentien meter en twee centimeter. Bij de watermolen en stuw in Langelo was het verval 

twee meter. Vermeld werden de volgende bruggen: Haarmolenbrug, Huurnebrug, Braambrug, 

Eernstinkbrug, Renkbrug (Rienksbrug), Bosbrug, Morsbrug, Oortjesbrug, Rietbrug, 

Koekoeksbrug, Laakmorsbrug, Onlandsbrug, Klaashuisbrug, Morsinkhofbrug, 

Molenveldsbrug, Oostendorperbrug, Lankheterbrug, Veddersbrug, Assinkbrug en de 

Vloedstegenbrug.  

Om de rivier weer begaanbaar te maken tot de grens moesten de Huurnebrug, de 

Eernstinkbrug, de Bosbrug, de Laakmorsbrug en de Veddersbrug worden verbreed en moest 

de rivier van de Waarvelderschans tot de Klaashuisbrug verlegd worden. De kosten werden 

begroot op eenennegentighonderd gulden. Dat was toen zo’n hoog bedrag dat werd 

geadviseerd om de rivier niet te verbeteren. Sindsdien had de Regge alleen nog betekenis als 

afwateringsbeek.  

In het najaar en in de winter kwam er echter zoveel water dat de rivier overstroomde. Om het 

water beter te kunnen beheersen en de rivier te onderhouden werd op 16 december  1881 het 

waterschap De Schipbeek opgericht. Haaksbergen verklaarde nauwelijks belangstelling te 

hebben en vooral de boeren uit Buurse verzetten zich hevig. Toen echter in 1891 de Zoddebeek 

door verzanding zoveel overlast veroorzaakte dat de kinderen niet naar school konden, schreef 

men op hoge poten een brief aan het waterschap. Die kon echter niets doen omdat het gebied 

van de Zoddebeek niet tot het waterschap behoorde. Om de situatie in het Reggegebied te 

verbeteren besloot men in 1900 een verbindingskanaal te graven van de Oortjesbrug naar de 

Heegebeek. Men kon dan hierdoor bij hoog water het teveel aan water afvoeren. Daarom werd 

bij de Oortjesbrug een verdeelwerk met stuw gebouwd, de Oortjessluis. In 1914 was men klaar 

maar afdoende was de verbetering niet. Al in 1915 overstroomde de Regge opnieuw. En in 

1933 overstroomden landerijen tussen de Oortjesbrug en de Oostendorper watermolen. Om 

tot een definitieve oplossing te komen werd de rivier ondanks hevig verzet van de aangelanden 

en natuurliefhebbers tussen 1936 en 1938 belangrijk verbreed, waarbij vele bochten werden 

afgesneden.  Bij de watermolen werd een nieuw omleidingskanaal met stuw aangelegd. Toen 

dat klaar was kon de Oortjessluis worden gesloten. Dat gebeurde officieel op 24 november 

1937 door de commissaris van de koningin.  

Aan de Regge lagen, vooral toen deze nog door Haaksbergen stroomde, veel meer watermolens 

dan tegenwoordig. De Haarmolen lag even ten noorden van het huidige erve, waar weilanden 

nog Onder- en Bovenkolk genoemd worden. Op 19 november 1331 kocht de Utrechtse 

bisschop Johan van Diest de ‘Hof ter Harmole mitter mole’. 

In 1350 werd het erve Neder Haarmolen genoemd, een bewijs dat er toen ook een Boven 

Haarmolen was. Dat is de tegenwoordige Haarmühle op Duits grondgebied. Deze is door de 

heer van Ahaus gebouwd, waarschijnlijk om te verhinderen dat de  molen van de bisschop 

gebruikt zou worden door de boeren die op zijn gebied woonden. De Nederlandse Haarmolen 

was in 1495 zeker niet meer in bedrijf. Volgens de overlevering was er een kleine watermolen 

bij het erve Nijhuis in Buurse, waar een perceel grond nog Möllenwinkel wordt genoemd. Ook 

bij het erve Wargerink wijzen namen van landerijen Möllenstukken op het bestaan van een 

vroegere watermolen. Waarschijnlijk was er ook een watermolen in Haaksbergen, maar 

hierover is tot nu toe geen enkel bewijs gevonden. Verder gaande langs de Oude Beek was er 

een watermolen op de Hof te Vaarwerk, waar de boerderij Klein Vaarwerk (Molenkamp) is met 

daarbij het land Molenkolk. Aan dezelfde beek lag op Holthuizer gebied het erve Konhuurne, 

vroeger Siedmölle (lage molen) genoemd, waaruit de erven Grote Bult, Binnenveld en 

Botterhuis zijn ontstaan. Verderop stroomafwaarts is het erve Homölle (hoge molen) in 

Brammelo dat nu Haarmolen wordt genoemd; deze molen werd al in 1316 vermeld. Aan de 
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zuidelijke tak van de Oude Beek lag mogelijk in Brammelo bij het erve Overbeek ook een 

watermolen, omdat een perceel daar Möllenstukke wordt genoemd. Aan de Vedder in Langelo 

was eens een molen waaraan het erve Molenveld aan de Hasseltweg zijn naam ontleent. Deze 

naam komt men al tegen in 1551, maar hij kan ook genoemd zijn naar een voorganger van de 

Oostendorper watermolen, die in 1487 vermeld werd in de markeboeken. In Brammelo lag 

aan de Vedder de Sassenmolen met een kamp, in 1602 vermeld als Mollerskotten en nu 

bekend als Kampjan.  

 

Oortjesbrug, Buurse 

De Homolen of Harmole aan de Diepenheimseweg (vroeger Harmolenweg) is al in 1582 

verwoest, mogelijk door krijgsgeweld of door onttrekking van water ten bate van de 

Buurserbeek. De stad Deventer heeft er belang bij gehad dat de Buurserbeek of Schipbeek 

goed bevaarbaar is voor de handel op Duitsland. 

De Spaanse koning heeft niet veel aan de Homolen (verbastering van Hoge molen) in Brammelo 
bij Haaksbergen. Op het moment dat deze watermolen verbeurd wordt verklaard in 1582, 
omdat de eigenaar zich aansluit bij Willem van Oranje, is de 'Hoemolle verstorven ende 
naederhandt vermitz d'ongesellige tyt geheel verwuestet gebleven', zo is te lezen in de 
rekeningen der confiscatiën van Salland en Twente 1582 - 1586.  

Het ligt voor de hand dat de molen door krijgsgeweld is verwoest. Maar het kan ook zijn dat, 
zoals bij andere watermolens is gebeurd, de stad Deventer uit de omgeving water onttrekt om 
de Buurserbeek beter bevaarbaar te maken. De Homolen lag aan de Klaashuisleiding die 
vroeger iets ten noorden van de boerderij Homolen stroomde. 

Bijzonder zorgelijk is de situatie in 2005 in het stadsgebied van Ahaus. Hier loopt de Ahauser 

Aa voor een deel ondergronds of in een betonnen rivierbed. Dat moet anders en daarom 

hebben allerlei bij de rivier betrokken partijen de krachten gebundeld, zo meldt de 

Munsterland Zeitung. Er worden maatregelen bedacht om de waterkwaliteit en het leefklimaat 

voor dieren en vissen de komende jaren flink te verbeteren. De natuurlijke waterloop is in de 

loop van de tijd flink veranderd, waardoor de Ahauser Aa in Duitsland nergens meer in zijn 

oorspronkelijk bed verloopt. De waterkwaliteit is op sommige stukken ronduit slecht, zo bleek 

enkele jaren terug al uit onderzoek. Er zitten bijvoorbeeld te veel metalen en 
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gewasbeschermingsmiddelen in het water en te weinig kleine dieren en vissen. In 1946 zijn er 

scheuringen  in de Altstätter Aa bij Ahaus en bij de noodbrug naar het kerkhof te Altstätte. 

Op 7 september 1946 wordt formeel het besluit genomen door minister H.W. Mouten om de 

stuwwachter J.W. Greve te ontslaan. Greve was sinds 1937 stuwwachter. Hij werd ontslagen 

omdat hij werd verdacht van samenwerking met de Duitsers in de jaren 1940/45. Hij werd 

door de Commissie Zuivering Overheidspersoneel ontslagen per 19 juli 1945 en tevens werden 

zijn pensioenrechten vervallen verklaard. Greve was behalve molenaar ook boer. Hij was de 

molenaar van de Oostendorper watermolen. Hij kreeg voor zijn werk bij het waterschap, naast 

de levering van water voor de molen een bedrag van zevenhonderd gulden per jaar. Dat bedrag 

werd in twee keer, in april en in september, uitbetaald. De Oostendorper watermolen werd in 

1945 ernstig beschadigd door overstromingen. Er verdween een stuk van de oliemolen.  

Hooltwark heeft het plan opgevat in De Pothoek, het gebied tussen de Herikerberg en de 

Borkeld, invulling te geven aan het nieuwe beleidskader van de provincie voor "Groene en 

Blauwe Diensten" en zo de ecologische verbinding tussen beide natuurgebieden te realiseren. 

Dit in combinatie met realisatie van landschapsversterking en het maken van een recreatieve 

verbinding, waardoor het wandelen door boerenland weer mogelijk wordt. Hooltwark is een 

agrarische natuurvereniging met als doel de instandhouding en verbetering van het Twentse 

landschap. De kern Markelo staat bekend om zijn talrijke heuvels. Het gebied De Pothoek is 

van oudsher een karakteristiek beekdalgebied, doorsneden door een waterloop (de Holtdijkse 

Beek of Potbeek), houtsingels, etc. In het gebied liepen vroeger diverse weggetjes en 

karresporen. De houtsingels vormden vroeger een natuurlijke verbinding tussen de 

natuurgebieden Herikerberg en Borkeld. Na de herverkaveling van het gebied, circa dertig jaar 

geleden, zijn veel van deze karakteristieke elementen verloren gegaan. Nu veel agrariërs hun 

bedrijfsvoering hebben beëindigd, of gaan beëindigen, is dit een geschikt moment om het 

oorspronkelijke landschap weer terug te brengen, aangevuld met toeristische elementen. In 

combinatie met het grazen van vee van de nog actieve agrariërs kan er op deze manier weer 

een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap ontstaan.  

Staring en Stieltjes schreven in 1848 over de Holtdijksbeek van Markelo naar de Regge en de 

Beusbergerwaterleiding van Markelo naar de Schipbeek. Op latere nauwkeurige kaarten komt 

de waterloop steeds als een doorgaande waterloop voor, totdat een deel daarvan kwam te 

liggen in een uitbreidingswijk van Markelo. Delen van de waterloop werden gerioleerd. Voor 

1630 bestonden er al twee verbindingen tussen Schipbeek en Regge. Waarom is er dan een 

derde verbinding bijgekomen? 

De oostelijke verbinding, de Diepenheimse Molenbeek, oorspronkelijk de enige voortzetting 

van de Regge (na de dam) loopt langs de Hallermolen. De middelste, de Regge, loopt door 

Diepenheim en na de Diepenheimse Molenbeek te hebben opgenomen, langs Goor. De 

geschiedenis van de oudste vaarwegen kan als volgt worden samengevat. In opdracht van de 

stad Deventer is een bestaande beek (Hunneper Aa) bevaarbaar gemaakt, hoofdzakelijk voor 

het transport van turf. Al in 1402 is de Schipbeek, deels gegraven, deels een oude loop, 

verbonden met de Regge om vanuit die rivier de vaarweg te voeden. Dat aftappen van de Regge 

gebeurde nogal drastisch door het riviertje af te dammen en al haar water naar de Schipbeek 

te leiden. De Regge werd in die tijd vooral gevoed door de Koningsbeek, waarlangs ooit 

watermolens stonden. De Koningsbeek kreeg op haar beurt het water van de Berkel. Na een 

doorgraving bij Borculo (voor 1550) ging veel water van de Berkel richting Zutphen en kwam 

er in het vervolg maar weinig water naar de Regge. Watermolens te Borculo vervingen die aan 

de Koningsbeek. Al in 1452 reisden acht raadsleden uit Deventer met enkele burgers naar 

Diepenheim om de molen aldaar te bekijken en te zien ‘oft nutte were die graft vandaer to 

Deventer te leiden’. Misschien was kort te voren de doorgraving van de Berkel naar Borculo 

tot stand gekomen en was dat de aanleiding voor de reis. Want een dergelijk besluit bleef niet 

zonder gevolgen. Zonder voeding van de Schipbeek met water vanuit de Berkel of vanuit de 

Regge is een scheepvaartverbinding niet mogelijk tussen Deventer en Twente. Er was voor een 

vaarweg van Westerflier naar Goor ook een sluis nodig in de dam in de Regge. Die dam werd 

ook wel houw of heeuw genoemd. Aan de bouw van de sluis bij Westerflier moet vooraf zijn 
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gegaan het graven van een watertoevoer tussen Regge en Schipbeek. Dit was nodig om het 

grote verlies aan water vanuit de Achterhoek te compenseren, nu de Berkel was omgeleid. In 

de achttiende en negentiende eeuw en vermoedelijk al eerder had de sluis bij Westerflier twee 

schutscholken, een dubbele sluis met drie paar deuren. Bovendien stonden er in de Regge 

schutten of schotten te Diepenheim en te Goor. Zij dienden om het water op peil te houden. 

De dubbele sluis had voorzieningen om de vaarweg tijdens het varen van extra water te 

voorzien, het zogenaamde nastromen. Natuurlijk wilden de lage gebieden langs de Schipbeek 

geen overlast van water van de Regge en moest de watermolen Den Haller ook in de zomer 

altijd voldoende water houden.  

Het aftappen van het water voor de Schipbeek moet wel van meet af aan regelbaar gemaakt 

zijn door middel van een stuw, vermoedelijk een schotbalkkering. Bij octrooi van 17 maart 

1576 kreeg Deventer van koning Philips 11 toestemming voor het breder maken en verdiepen 

van de Schipbeek en het schouwen daarvan. Dat recht reikte drie kilometer verder dan de 

Regge, tot de Aalsheuvel of de Nije Essche. Dat was het punt dat later bekend was als 

Schipbekerhuizen, aan de weg van Diepenheim naar Borculo. Bovenstrooms van dit punt was 

de beek niet bevaarbaar. In 1612 werd het bevaarbare deel van de Schipbeek naar het oosten 

verlengd tot aan de Markveldveldse molen. De beek werd verbreed en verdiept en ter 

weerszijden van dijken voorzien tot aan de oorspronkelijke waterscheiding met de Regge. 

Tevens moet toen de veronderstelde stuw zijn opgeruimd. Daarvoor in de plaats kwam een 

sluis, later de Oude Sluis genoemd, een  kering met een enkel stel deuren. In 1630 vernielden 

de boeren uit Diepenheim en Goor de sluis in de Schipbeek en haalden de dam ervoor weg. 

Dit leidde tot een protestbrief in hetzelfde jaar van de boeren in Gelselaar, waarin gesteld werd 

dat op kosten van Deventer ‘eene nieuwe grafte an die Schipbeke hen op, nae Maerckvelt is 

gegraven, und gemaecket geworden’. Met het woord nieuw wordt bevaarbaar bedoeld. 

Uiteindelijk kon omstreeks 1663 na veel graven worden gevaren tot aan de  Haarmühle. 

Daarvan is echter maar kort gebruik gemaakt.  

De stadsregering van Deventer was in 1629 niet tevreden met de kwaliteit van de vaarweg 

over de Regge via Diepenheim en Goor, een vaarweg die buiten hun jurisdictie viel. Men dacht 

een oplossing gevonden te hebben door te besluiten om een nieuwe vaarverbinding te laten 

graven volgens een nieuw tracé, langs Markelo. Een vaarweg die veel vragen oproept, te 

beginnen bij de betekenis van de naam. De nieuw gegraven vaarweg langs Markelo werd in 

het verleden soms geheel of geheel of gedeeltelijk Potbeek genoemd. De verwarring in de 

literatuur daarover is enorm. Van der Aa’ s Aardrijkskundig woordenboek verklaart onder 

Holtdijksbeek:  

Zij begint aan de Regge bij Goor (Huis Scherpenzeel) en loopt door Markelo naar de Schipbeek. 

Haar zuidelijk gedeelte draagt de naam van Beusbergen waterleiding en Potbeek’. 

Onder Potbeek wordt vermeldt dat deze beek de Regge en de Schipbeek verenigt. In een 

Memorie van 1 juli 1769 stelde de bouwkundige Grevesteyn voor een nieuwe sluis te bouwen 

in de Regge, vlakbij en benedenstrooms van de mond van de Holtdijksbeek. Hij  schreef 

daarover:  

De oude Ziel bij de Heekerense windmolen is sedert 30 a 40 jaar in verval geweest en voor tien 

jaren afgebroken, dog waarvan nog enkele palen zijn blijven staan, en thans legt daar een 

wipvonder. De nieuw te leggen Zijl schut mede het water van de oude Beke die langs havezathe 

Scharpenzeel loopt, even voor het Erve Sprokreve de beke van havezathe Stoevelaar komende, 

uitschiet, die is die mede door Herike loopt en aldaar de Potbeke genaamd word, en komt mede 

van Markel, al waar gesegt word dat deselve wel met schuiten bevaren is, schoon thans ene 

kleine gruppe.  

De Oude Beek is ook het deel van de Regge tussen het kanaal en de ijsbaan bij Scherpenzeel. 

De Potbeek is genoemd naar het scheepstype pot, zoals er een Potlee bestaat, een zijtak van 

de Regge in Zeldam. De pot is een voorloper van de zomp, een platgeboomd vaartuig, waarmee 

vracht over de Regge werd vervoerd. Een andere, zeer plausibele verklaring zou de vernoeming 
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kunnen zijn naar herberg De Pot. Op een kaart uit 1656 staat bij het punt waar de Potbeek 

uitkomt op de Schipbeek: beke nae die Potbrugge. De herberg lijkt al vanaf 1583 bij Markelo 

te zijn gebouwd, niet ver van de plaats waar de oude postweg van Deventer naar Oldenzaal 

het dal kruist.  

De Oostendorper Watermolen in de buurtschap Langelo, gemeente Haaksbergen, krijgt flinke 

schade in de Tachtigjarige Oorlog. De molenaar, Lucken Wilderinck (ook genaamd Lucken ten 

Oostendorpe), betaalt in 1578 geen pacht omdat hij niet of nauwelijks inkomsten geniet uit 

het werk aan de molen. Hij klaagt in 1579 dat hij weer weinig inkomsten krijgt van de molen 

aan de Buurserbeek. De molen staat aan de weg tussen Lochem en Twente waar kennelijk 

veel soldaten voorbij trekken. Hij moet zelfs losgeld (rantsoen) betalen. Maar het wordt nog 

erger. In 1581 vertrekt Wilderinck omdat hij voor zijn leven vreest. Aan het voortbestaan van 

de olie- en korenmolens die in 1550 zijn gebouwd, komt een einde in 1584, het jaar waarin 

Willem van Oranje de dood vindt.   

'Dan alzoo den dese molens met alle andere co. mat. Erven ende guederen landen ende 

huysseren staende gants affgebrandt syn ende soe nae onder den vyandt synnen sittende dat 

daer nyemants en mach blyven hebben daeromme overlange ende van den selven pachten 

nyet konnen becomen'. (bron: Spaans Archief inv. RAO nr 50-59 rek. 1578-1588)  

De molen ligt daarna een halve eeuw in puin. Willem Ripperda, heer van Hengelo, Boxbergen 

en Boekelo, herbouwt de molen in 1633. Hij krijgt dan toestemming de Oostdorper watermeule 

in Haexbergen te mogen doen opmaken mits betalende in erfpagt in den rentamte van Twente 

tot eenen canonem een halve goldgulden jaarlijks. Ripperda speelt in 1648 een belangrijke rol 

bij de totstandkoming van de Vrede van Munster. 

In het boek ‘Varen waar geen water is’ kan men lezen dat de vaarweg vanaf Westerflier naar 

Goor behalve met de Heeuwbeek (Houwbeek) of de Regge ook met de Potbeek werd aangeduid. 

Deze naamsverwarring kan verklaard worden als we weten dat er in 1727 zandplaten in de 

Potbeek werden opgeruimd en er op 10 maart 1753 door Almelose schippers over 

verzandingen in de Potbeek werd geklaagd. Door  de toenemende onbevaarbaarheid van de 

Potbeek langs Markelo kan in de  achttiende eeuw de naam Potbeek in gebruik zijn genomen 

voor de vaarweg vanaf Westerflier.  

De nieuw gegraven verbinding is dus vanaf het begin als vaarweg bedoeld. De oorzaak van de 

mislukking staat in een pleitnota over tolkwesties van een advocaat uit Diepenheim in 1766. 

Daaruit maken we op dat Deventer er blijkbaar voor 1630 voor zorgde, dat het door 

Diepenheim ingestelde tolgeld voor de scheepvaart niet werd betaald. Het gevolg was dat de 

vaart gestremd werd en in 1630, 1631 en 1632 een andere doorvaart bij de Pot naar Goor is 

gemaakt. Deventer erkende feitelijk daarmee het recht van Diepenheim om tol te heffen. In 

die nota staat echter niets over eventuele verbeteringswerken aan die nieuwe vaart na 1632. 

Dat deze tolkwestie de echte oorzaak van de aanleg van de Potbeek is geweest, lezen we in de 

overeenkomst, gesloten in 1644 tussen de stadsbesturen van Deventer en Diepenheim over 

ondermeer de afkoop van de Diepenheimse tol door Deventer. De overeenkomst werd 

ondertekend door vertegenwoordigers van beide stadsbesturen en werd, blijkens een 

toevoeging, ook daadwerkelijk uitgevoerd. Uit de betreffende overeenkomst van 29 augustus 

1644 blijkt dat Deventer het betalen van tol in het verleden had verboden, met als gevolg 

verwaarlozing en het onbevaarbaar worden van de vaarweg ‘enige jaren herwaarts’. De 

afkoopsom bedroeg driehonderdvijftig Carolus (goud) guldens. Voorts belooofde Deventer niet 

alleen de vaarweg te herstellen, maar ook te zorgen voor het maken en onderhouden van de 

twee bruggen binnen Diepenheim. Het stadje Diepenheim op zijn beurt zou een gedeelte van 

de vaarweg onderhouden. Over de Potbeek staat in de overeenkomst niets te lezen. Bij deze 

overeenkomst is als bijlage een stuk uit 1628 gevoegd over de toltarieven te Diepenheim. 

Kennelijk is hiervan gebruik gemaakt bij de berekening van de afkoopsom. 

Hoogstwaarschijnlijk is dit stuk het begin van de tolkwestie en de belangrijkste grond van het 

besluit van Deventer van 1629 tot het maken van een nieuwe vaarweg. Uit het feit dat 

Deventer in 1644 weer veel geld ging steken in de oude vaarweg via Diepenheim moet 
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geconcludeerd worden dat Deventer toen niet meer geloofde in een goed bevaarbare route 

langs Markelo. Deventer kocht de Diepenheimse tol af en ging over tot herstel van de oude 

vaarweg. Dit betekende het einde van het varen langs Markelo. Het is jammer dat we niet 

weten of er ooit scheepvaart van enige belang is geweest op de Potbeek. En dus blijft 

onduidelijk of de beek vanaf het begin af aan een mislukking was.  

De Regge stroomt vanaf het Twentekanaal door Stokkum naar Markelo als Diepenheimse 

Molenbeek en verder via de Potbeek naar de Holtdijksbeek bij de Goorseweg. Het deel langs 

de ijsbaan is afgedamd bij het Twentekanaal en werd de Oude Beek genoemd. Het afgedamde 

deel boven het kanaal wordt tegenwoordig Boven Regge genoemd. Dat deel van de Regge achter 

het kanaal (door de grondduiker) wordt de Diepenheimse Molenbeek genoemd en stroomde 

vroeger langs de havezathen Scherpenzeel en Stoevelaar. De Diepenheimse Molenbeek 

stroomt nu naar Stokkum en gaat verder als Potbeek. De Diepenheimse Molenbeek viel in 

1773 in Herike in de Regge. 

Diepenheimse Molenbeek en Regge op weg naar 

Stokkum en de Potbeek 

De Schipbeek loopt nu door het Stokkumerbroek, Holterbroek en Bathmerbroek. In Stokkum 

is een afsplitsing gemaakt over Markelo naar Goor langs Elsen en valt bij Huis Stoevelaar weer 

in de Regge. Vanaf Westerflier werd de Regge de Houwbeek  genoemd en ook wel Potbeek, die 

bij Scherpenzeel weer in de Regge viel. De Buursebeek ging langs Peckedam naar 

Scherpenzeel. Tegenwoordig wordt de Regge de Aa (Ahauser en Altstätter) genoemd, 

vervolgens de Buursebeek, de Diepenheimse Molenbeek, de Potbeek, de Holtdijksbeek en de 

Regge (onder, midden en boven). Er zijn dammen gemaakt bij het Westerflier en het 

Twentekanaal. Geen wonder dat de vaart eruit is! 
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Onderzoek  

 

De sterk meanderende Regge is een regenrivier die vroeger al het water opving van Twente. In 
de winter werd zoveel water aangevoerd dat er constant uitgestrekte gebieden onder water 
stonden, met name de broeklanden. De namen Enterbroek, Deldenerbroek, Bornerbroek en 
Elsenerbroek herinneren daar aan. Ook Almelo, als geografische dieptepunt, stond vaak 
blank. 

De hogere gronden van de Sallandse heuvelrug gaan aan de oostkant in een vrij smalle zone 
over in de natte zandgronden in het beekdal van de Regge. Op de overgang van de twee 
landschapstypen ligt een smalle strook gordeldekzand. Tijdens de laatste ijstijd bliezen sterke 
winden grote hoeveelheden zand vanaf de stuwwallen en spoelzandwaaiers naar de flanken 
van de Sallandse heuvelrug. Hierdoor ontstond rondom de stuwwal een brede gordel van 
meters dik, leemarm dekzand. Dit gordeldekzand heeft meestal een vrij sterke helling. Bij 
Haarle en Espelo loopt de hoogte van het maaiveld binnen drie kilometer op van tien meter 
boven NAP in het westen naar twintig meter boven NAP in het oosten. Vooral op de overgang 
van de droge gordeldekzanden naar de vochtiger, begroeide beekdalgronden van de Regge 
ontstonden hoge gordeldekzandruggen. We zien ze met name in de strook Lichtenberg-Hexel-
Noetsele-Hellendoorn-Rhaan. Ze zijn voor het merendeel noord-zuid gericht en vormen 
markante hoogten in het landschap. Omdat deze ruggen vrijwel steeds op de overgang van 
hoog naar laag liggen en vanwege hun hoogte goed bewoonbaar zijn, bouwde men daar 
boerderijen en legde men er akkers aan. Waarschijnlijk bevatten deze gordeldekzandruggen 
tal van prehistorische resten ter hoogte van het oorspronkelijke maaiveld. Dit werd vanaf de  
late Middeleeuwen sterk opgehoogd door bemesting met zandhoudende plaggenmest. 

Op de kaart van Ten Have uit 1648 stroomt de Aa vanuit Ahaus richting Nederlandse grens. 
Op Nederlands grondgebied verandert de naam in Buursebeek. Verschillende onderzoekers 
vermoeden dat die Buursebeek in zijn vroegste tijd  de bovenloop van de Regge kan zijn 
geweest. Als de Buursebeek ons land binnenkomt heeft hij links een aftakking die als 
Schipbeek Aa bekend is. Even later heeft die Schipbeek Aa een aftakking naar rechts die naar 
Diepenheim stroomt en later voor Goor weer samenkomt met de Buursebeek. Daarna gaat de 
waterstroom door naar Goor en de ander gaat er links om heen. De beide stromen komen dan 
weer samen maar even later komt er links opnieuw een aftakking die met een boog helemaal 
terugbuigt richting Deventer. Als de Buursebeek ons land binnenkomt heeft hij links een 
aftakking naar rechts die dus naar Diepenheim stroomt en later voor Goor weer samenkomt 
met de Buursebeek. Daarna gaat een waterstroom door Goor maar de ander gaat er links 
omheen. De beide stromen komen weer samen maar even later komt er links opnieuw een 
aftakking die met een boog helemaal terugbuigt richting Deventer en in de Schipbeek weer 
aansluiting krijgt. Het water dat overblijft stroomt met een grote boog rechts om Rijssen heen 
en vervolgt haar weg richting Ommen om bij de buurtschap Varsen in de Vecht te vallen. 
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Regge valt in de Vecht, Varsen 

Mede door ontginningen als door slecht onderhoud van de beken en de Regge waren er in de 
negentiende eeuw verschillende overstromingen in Twente. Hierop werden door de 
waterschappen de beken genormaliseerd in ‚verbeteringsprojecten‘ waardoor de 
afvoercapaciteit en de ontwatering van de landbouwgronden toenam. Onderdeel van de 
normalisatie van de Regge was het afsnijden van de meanders. De Regge werd in de periode 
1849-1909 een kilometer verkort door het afsnijden van meanders. Ongeveer de helft van het 
traject van de Regge werd verdiept en verbreed ten behoeve van de afwatering. Door verlaging 
van de bodem en door toename van het verhang daalde de waterstand en werden ook de 
hogere gronden droger.  

De Regge en de Vecht  

De dam in de Regge bij Westerflier, met name de Deventerdijk, moest voorkomen dat er nog 
water naar het noorden wegstroomde. Tegenwoordig houdt het herstel in het minder diep 
maken en de meanders weer terug in de rivier. Maar de dam blijft, tenminste…. 

De Ahauser Aa stroomt vanaf Altstätte richting bron met een duiker onder de 
Gronauerstrasse, door de Schwiepinghook, over de Ahaus-Enschederdamm en de weg 474 
naar beneden door Ahaus en over de Heekerstrasse een heel eind naar beneden.  

Aa, Liesnerwald, Ahaus  
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En dan links van de Russenstrasse (K38) afbuigend naar links door het Liesnerwald, waar de 
Aa eindigd in de Liesnerbach aan de overkant van de Gescherdamm (K35) in de regio 
Stadtlohn in het Almsickerbrook. 

Richting Nederland stroomt de Aa rondom Graes naar Altstätte, door de Gerwinhook langs de 
Haarmühle en de Alsteedseweg, links langs de Langenbergweg. Naar beneden onder de 
Koekkoeksbrug en de Elderingweg in Haaksbergen, de Oostendorpermolen, onder de N18 
(Eibergsestraat), en de Oude Deldenseweg (Neede). Langs de Elsbeek, de Steenmorsweg en 
door de Zandvang bij camping De Ravenhorst. Daar vandaan is de Schipbeek gegraven naar 
de IJssel bij Deventer. De Regge gaat omhoog bij de gastenboerderij De Ziel, langs Warmelo 
naar Diepenheim, over de Oude Goorseweg naar het Twentekanaal. 

Door Goor, door Ahaus en achter Captain Jack bij de Oortjesbrug (Buurse) wordt de Regge 
door een goot geleid; de Potbeek in Markelo stroomt een eind door de riolering, langs de 
Kerkweg en de Hulpe. In de periode 1350 tot en met 1650 werd de Buursebeek afgetakt van 
het Reggesysteem en aangesloten op de Schipbeek. 

Oortjesbrug, Buurse 

De Regge stroomt samen met de Diepenheimse Molenbeek door een duiker onder het 
Twentekanaal. Loopt een eind langs het kanaal en verdwijnt in Stokkum waar zij aansluiting 
vindt met de Potbeek.  

Oude Beek, Twentekanaal, Goor 
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De Boven Regge of Oude Beek is bij het kanaal (achter de duiker) afgedamd. Er gaat een beek 
vanuit stilstaand water achter de duiker het bos in naar de IJsbaanweg. 

De beek wordt nu Regge genoemd. Over de Kerkstraat (bij Scherpenzeel), langs de 
Nachtegaalstraat, over de Wheeweg waar bij de Spechthorsterweg – Breukersweg de Regge 
aansluit bij de Holtdijksbeek.  

De Boven Regge (Oude Beek) op weg naar de 
ijsbaan 

Samen gaan ze als Regge over de Enterstraat langs de Vereniging Toerclub Enter over de A1 
bij de Kattelaarsdijk, Ypeloweg, Exo en het oude tolhuis naar links. Daar valt de Exose Aa, 
die van de Nieuwe Graven komt, in de Regge. Onder de N350, de Wierdenseweg in Rijssen,  
bij de pelmolen omhoog door Zuna; langs de Rijssensestraat naar Nijverdal, waar de overtoom 
is. Over de Kerkstraat, de N35 (Wierdensestraat), het Doktersbos naar de Schuilenburgerweg. 
Langs de Schuilenburg, de schaapskooi naar Hancate over de Grefeldijk naar Ommen. Rechts 
langs Huis Archem, over de N447, de Lemelerweg bij de Nieuwe Brug, restaurant Laarbrug 
over de N348, de Deventerweg om bij de Vilsterseweg in de Overijsselse Vecht te vallen. 

Regge bij de ijsbaan, Goor  

Op een kaart uit 1581 en uit 1692 is er een aftakking door het Weldam naar Goor, een 
aftakking naar rechts langs Diepenheim langs de Hallermolen en Peckedam en er is een 
aftakking over Stokkum bij Markelo. Alle aftakkingen komen bij Goor samen, de een links van 
Goor en de ander rechts. De eerste, die langs Warmelo door het Weldam stroomt, gaat links 
langs Goor. De andere, vanuit Diepenheim, gaat er rechts langs. Die vanuit Markelo stroomt 
weer in de aftakking vanuit het Weldam bij de Stoevelaar. Ze komen samen in Zeldam en gaan 
verder naar Enter. 
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Er was een verbinding van de Vecht met Almelo en van Almelo met de  Regge via de Exose Aa. 
Almelo had een grote overslaghaven. 

De Diepenheimse Molenbeek, samen met de Buursebeek, worden Potbeek en later 

Holtdijksbeek. De Potbeek (Beusbergerwaterleiding) stroomt nog steeds door Markelo, de 

Regge nog steeds door Goor en de Diepenheimse Molenbeek gaat niet meer langs Peckedam. 

Die stroomt samen met de Buursebeek onder het Twentekanaal en wordt na Stokkum 

Potbeek. In de twintigste eeuw veranderde de rivier langzamerhand in een open riool. 

Fabrieken en huishoudens loosden steeds meer (chemische) afvalstoffen op de rivier. Soms 

had het water alle kleuren van de regenboog, afhankelijk van de verfstof die de textielfabriek 

op dat moment gebruikte. De rivier leefde niet meer. Nadat er waterzuiveringen werden 

aangelegd kwam hier snel verbetering in. Er kwamen weer vissoorten in de Regge die 

decennialang verdwenen waren.  

Het deel vanaf de Nijenhuizerlaan wordt ook Diepenheimse Molenbeek genoemd en gaat over 
de Goorseweg (Diepenheim-Goor) en de Oude Diepenheimseweg naar de Regge. Dat is nog een 
deel van de aftakking langs Peckedam vanaf de watermolen Den Haller. Nu is er de Poelsbeek 
die door het Weldam stroomt en is waarschijnlijk de oude tak van de Regge. Deze Poelsbeek 
stroomt uit in het Twentekanaal. 

Poelsbeek 
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De beek begint, tenminste op de tegenwoordige kaart, in Haaksbergen en wordt wisselend 
Poelsbeek en Markveldsche beek genoemd. De Diepenheimse molenbeek begint op de kaart 
bij Den Haller en krijgt water van de Regge via Nijenhuizerleiding. De Regge voorziet de 
slotgracht van Huis Warmelo van water. Het kasteel in Diepenheim krijgt water van de Regge 
via de Nijhofleiding. De Poelsbeek, de Diepenheimse molenbeek en de Potbeek zijn de oude 
waterlopen van de Regge op de kaart uit 1581. 
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Veranderingen  

 

De Regge is een regenrivier, die het regenwater afvoert uit zuid-west Twente en bij Ommen in 
de Overijsselse Vecht uitmondt. De Regge ontspringt tegenwoordig in Diepenheim nabij 
havezate Westerflier uit de Buurserbeek en Schipbeek. De loop van deze rivier wordt opgedeeld 
in een boven- midden en een benedenloop.   

In het rijke maritieme verleden van Nederland neemt de binnenscheepvaart een belangrijke 
plaats in. Met het industrialisatieproces veranderde de binnenvloot drastisch; in plaats van 
vervoer met houten zompen over het water koos men voor transport over de weg. Door de 
komst van de verharde wegen omstreeks 1830 bereikte het vrachtrijden een ongekende 
omvang. In de periode 1830-1860 hebben vele boeren zich hiermee bezig gehouden. In 1840 
passeerden achtentwintigduizend wagens Nijverdal over de nieuwe weg van Almelo naar 
Zwolle. De wagens vervoerden ongeveer twaalfhonderd kilo vracht per keer. Het vervoer over 
de weg werd door zijn massaliteit als maar goedkoper en was ook aanzienlijk sneller dan het 
vervoer over het water. Het vervoersmonopolie van de zompen was voorbij.  

De opkomende industrialisatie in Twente droeg bij aan de vraag naar goedkoop en snel 
transport voor handel met Duitsland en het westen van Nederland. Met de komst van de 
kanalen en de spoorwegen stortte het vervoer over water grotendeels in. Door de introductie 
van de spoorwegen en de verbetering van het wegennet raakte het vrachtschip in de loop van 
de negentiende eeuw in onbruik. In 1890 was het aantal zompen geslonken tot vijftien, terwijl 
er in 1923 slechts twee over waren. 

De laatste zomp verdween uiteindelijk naar het museum in Enter. Er bestaat nog wel een 
replica van het scheepstype. Dit schip “de Regt door Zee” ligt in Rijssen bij de pelmolen in de 
Regge. Het is mogelijk om hiermee een rondvaart over de Regge te maken. 

Aan deze rivier ligt ook het dorpje Enter, de plaats die vroeger het monopolie op de 
zompproductie had. In het Duitse Nordhorn, net over de grens, werd nog wel een poging 
ondernomen om dit monopolie te doorbreken, maar de scheepsbouwers slaagden er niet in de 
gecompliceerde bouwmethode na te bootsen. De productie van de zompen bereikte in de 
achttiende eeuw haar hoogtepunt. Zo bestond de zogenaamde “Reggevloot” in het jaar 1777 
uit tweehonderdzestig schepen.  

 

Vecht, de plaats waar de Regge uitmond 
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De zomp was tweeenveertig voet lang en daarmee vijf maal zo lang als hij breed was. De 
voorsteven van de zomp had een lichte bocht, terwijl het achtersteven recht was. De mast 
werd los in het schip geplaatst. 
 
Een hernieuwde opleving van de binnenvaart zag men vanaf 1885. Er werden stalen schepen 
gebouwd die mechanisch werden voortbewogen. 
 

Begin bouw Enterse zomp voor de Reggestreek 
Hellendoorn. 
  
Voor de Tweede Wereldoorlog nam de scheepsbouw een grote vlucht. Er zijn honderden 
vrachtvaarders gebouwd die een bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse economie door 
het transport van grondstoffen en producten. In zijn boeken ‚Varen waar geen water is‘ en 
‚Verdwenen schepen‘ heeft Schutten een enorme bijdrage geleverd om de historie van oude 
binnenvaarders op een zeer gedetailleerde wijze voor het voetlicht te brengen. De zompen zijn 
artefacten van een belangrijk maritiem verleden. Ze hebben een grote historische waarde. 
Door deze te herkennen, te omschrijven, te expliceren met behulp van historisch onderzoek, 
erkent men deze historische schepen: een extra dimensie! Deze dimensie is voor de historie 
van de binnenvaart en voor de historie van het maritieme cultuurlandschap van onschatbare 
waarde.  
 
Tegenwoordig mag men zich weer verheugen in een hernieuwde belangstelling voor het 
maritieme cultuurlandschap. De Regge en Vecht mogen weer wild zijn, buiten hun oevers 
treden, maenderingen worden weer aangebracht. De rivieren bepalen weer voor een groot deel 
het Sallandse en Twentse landschap. Het landschap met zijn glooiende essen, gemoedelijke 
dorpjes en prachtige heidevelden.  
 



220 

 

 

 

Regge tussen Rijssen en Nijverdal 

Eind negentiende eeuw werd de Regge door kanalisatie getemd en zeventien kilometer 

afgesneden. Maar nu de inzichten in waterbeheer zijn veranderd, wordt de rivier voor een deel 

in oude glorie hersteld. Het rivierdal wordt een waar wandel- en fietsparadijs, zoals bij de 

Veldberg in Archem al mooi te zien is.  Ook op het gebied van cultuur en historie heeft het 

Reggedal veel te bieden, zoals prachtige landgoederen in de bovenloop en niet te vergeten de 

geschiedenis van de Enterse zomp. Kortom een rivierdal om zuinig op te zijn. 



221 

 

Regge bij Archem   

Meerdere partijen (Waterschap Regge en Dinkel, provincie Overijssel, gemeenten, 

grondeigenaren en Landschap Overijssel) zetten zich in om vijftig kilometer Regge stapsgewijs 

om te vormen tot een natuurlijk ingerichte rivier. Ruimte voor water speelt daarbij een centrale 

rol. Langs de Regge zijn naast mooie natuur ook mogelijkheden voor recreatie gerealiseerd. 

Met de Reggeherstelprojecten wordt de gekanaliseerde Regge op verschillende plaatsen 

omgevormd tot een dynamisch en veerkrachtig watersysteem. Daarbij staat de veiligheid van 

de bewoners voorop. Ook worden belangrijke maatregelen genomen om de waterkwaliteit in 

de Regge te verbeteren, zoals het gebruik van innovatieve technieken binnen 

rioolwaterzuiveringen.  

De natuurlijke inrichting van de Regge gaat vaak gepaard met het creëren van nieuwe natuur. 

Door een ecologische verbindingszone aan te leggen wordt het mogelijk om de onderlinge 

samenhang van natuurgebieden te realiseren. Hierdoor kunnen planten en dieren zich 

verspreiden. Daarnaast wordt ook ruimte gecreëerd voor een levensvatbare en rendabele 

landbouw rond het Reggedal. De natuurlijke inrichting van de Regge geeft tevens een impuls 

aan recreatie en toerisme in de gemeenten waar de Regge stroomt. Ook worden plannen 

gemaakt voor wonen aan het water en de beleving van water in stedelijk gebied. 

In samenwerking met externe partners Landschap Overijssel en de gemeente Hellendoorn 

heeft het waterschap Regge en Dinkel een programma van eisen voor een tweetal 

Reggeherstelprojecten opgesteld, te weten: De Groene Mal en Veldkamp. Doelstelling is de 

Midden Regge samen met natuurontwikkelingsgebied  kalvenhaar inrichten tot één geheel. 

Zodanig dat één riviersysteem ontstaat en dat daarbij de reeds aanwezige natuurwaarden 

zoveel mogelijk worden gespaard.  De Midden Regge begint waar de Exsosche Aa uitmondt in 

de Regge (bij Exoo) en eindigt bij de kruising met het Overijsselsch Kanaal, bij de stuw 

Hancate. De Midden Regge wordt op een aantal locaties heringericht. Hierbij worden zeven 

projecten onderscheiden: 

- Woolderink 

- Koemaster Noord 

- Katenhorst 

- Marsdijk Oost 

- Veurink 

- Wemekamp 

- Rhaan 

Waterschap Regge en Dinkel heeft Eelerwoude begin 2012 gevraagd de water- en 

natuurdoelen voor de Midden Regge uit te werken tot concrete plannen welke in 2013 

uitgevoerd werden. Het doel van waterschap Regge en Dinkel met de herinrichting van de 

Midden Regge is de watergang een zo natuurlijk mogelijke inrichting te geven om wateroverlast 

of ongewenste verdroging van de bodem tegen te gaan. Hierdoor ontstaat er ook ruimte voor 

nieuwe natuur en recreatieve mogelijkheden. De lengte van de Regge van het begin van 

projectgebied Koemaste tot stuw Hankate bij Rhaan van ongeveer zes komma zeven kilometer 
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wordt circa vijftig procent langer. Na realisatie van deze Reggeprojecten is de nieuwe lengte 

meer dan tien kilometer.  

 

De Beneden Regge krijgt bij Nieuwebrug en Archemermaten een natuurlijk aanzien. De rivier 

gaat ook daar meanderen zoals in vroeger tijden. De Beneden Regge wordt op meerdere 

locaties heringericht. Hierbij worden drie projecten onderscheiden: 

- Archem – Eerderhooilanden 

- De Kiekebelt 

- Dalmsholte  

Binnen de stedelijke invloedsfeer van Nijverdal en Hellendoorn krijgt de Midden Regge als 

watersysteem steeds meer de ruimte. Daarnaast ligt de nadruk op de combinatie water met 

nieuwe natuur. In Nijverdal zijn de Reggeherstelprojecten Veldkamp en (deels) Groene Mal 

inmiddels gerealiseerd. Het Reggeherstelproject kent nog een vervolg, de derde fase. Bij 

Hellendoorn is op de rechter oever van de Regge het project Kalvenhaar gerealiseerd. Recht 

tegenover de linkeroever is het project Visschebelt in ontwikkeling. Door her realiseren van 

dit project wordt de Regge over een lengte van elfhonderd meter omgevormd tot een natuurlijke 

rivier, waarbij de aanliggende percelen worden ingericht voor tijdelijke waterberging. 

Vooral ten noorden van Nijverdal is al goed te zien welke gedaantewisseling het landschap 

ondergaat. Op oude akkers, essen genoemd, groeit weer rogge, op zandkoppen staan 

eikenbosjes hoog boven de rivier, op lagere plekken ontstaan bosjes van wilg, es en sleedoorn, 

in de weilanden langs de oevers grazen in alle rust koeien van boeren uit de omgeving.  

Regge tussen Rijssen en Nijverdal 

In het inrichtingsplan wordt een voorstel gegeven voor een deel van de bovenloop vanaf de 
oude tolbrug bij de Entersestraat tot aan de kruising met de Stokreefsweg/ Rikkeringsweg. In 
de Reggevisie geformuleerd door Waterschap Regge en Dinkel en mede ondersteund door 
Dienst Landelijk Gebied en de diverse gemeentes, staat dat de Regge weer zal gaan 
meanderen. Bij meanderen zoekt het water via allerlei kleine slingers zijn weg. De gewenste 
verbeteringen op het gebied van de waterhuishouding in de streek kwamen tot stand in het 
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kader van de regulatie van de Regge, waartoe voor het hele stroomgebied van die rivier in 1883 
een waterschap opgericht werd. In de eerste verbeteringsronde (1894-1913) werd de Regge, 
ook al uit oogpunt van de bevordering van de scheepvaart, gekanaliseerd.  

Op de fiets of wandelend is het puur genieten van dit unieke gebied, dat voor een groot deel 
in beheer is bij Landschap Overijssel. Laat je verrassen door de dynamiek van het water, de 
verrassende doorkijkjes en grazende koeien en pony’s die het gebied op een natuurlijke manier 
beheren. Vogels spotten vanaf een aantal mooie uitzichtpunten? Voor vogelliefhebbers is de 
Regge een eldorado, net zoals voor de vogels zelf trouwens. Onderweg kun je picknicken op 
één van de daarvoor ingerichte plekken of gewoon lekker op een mooi plekje onderweg. Pak 
de fiets ook eens met hoog water. Indrukwekkend is dan de hoeveelheid water die door dit 
gebied stroomt.  

Van Ommen naar de Nieuwe Brug 

Tussen Lemele en Archem is in oktober 2012 een nieuw fietspad aangelegd op de oostkade 

van de Regge. Vanaf dit fietspad kan iedereen zich verbazen over de veelzijdigheid van de 

nieuwe Regge en het mooie natuurgebied Archemermaten dat daar omheen ligt. Vanaf de 

vistrap en stuw in Hancate fiets je, via het in 2007 ingerichte natuurgebied Velderberg, over 

de nieuwe fietsbrug naar het nieuwe fietspad. Aan het einde van dit ruim twee kilometerlange 

fietspad kom je uit bij de stuw en vistrap van Archem. Vanwege de revisie van de kapotte stuw 

Archem wordt het laatste deel van het fietspad later aangelegd. Tot die tijd is er een tijdelijk 

half verhard fietspad aangelegd. Daarna kun je doorfietsen richting Archem of Den Ham. Via 

het fietsroutenetwerk kun je ook je eigen route langs de Regge en omgeving bepalen. Op de 

website www.landschapoverijssel.nl kun je een beschreven fietsroute downloaden.  

 

Vanaf Hancate is de ooit gekanaliseerde Regge door het waterschap weer teruggebracht tot zijn 

oorspronkelijke waterloop. Het is een prachtig natuurgebied geworden waar de Regge nu met 

haar vele bochten doorheen kronkelt.  

 

Dus mocht je vanaf de aanlegsteiger bij Hancate stroomafwaarts vertrekken met een kano, 

zorg er dan voor dat je de waterloop rechts aanhoudt om volop te kunnen genieten. De oude 

loopt is zo ingedamd dat alleen bij een hoge waterstand het water vrij spel heeft in de "oude" 

gekanaliseerde loop. 

De Velderberg is een natuurgebied in ontwikkeling, gelegen ten noorden van Hellendoorn 

richting Ommen en eigendom van Natuurmonumenten. Het bestaat uit hoge en lage 
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graslanden aan weerszijden van de rivier de Regge. In dit natuurgebied zijn de oude bochten 

van de rivier uitgegraven zodat de Regge zijn oude dynamiek terug heeft gekregen. Op de 

weides ontstaat weer een afwisselende begroeiing en de rivierarmen zijn een eldorado voor 

amfibieën. 

De Regge bij de 

Velderberg  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend 
dat het door haar bij besluit van 3 april 2012 vastgestelde bestemmingsplan "de Whee e.o., 
wijzigingsplan Boven Regge" onherroepelijk is geworden. Het plan voorziet in de planologische 
mogelijkheid om in het kader van het projectplan "Herinrichting Regge door Goor" het 
verleggen van de loop van de Boven Regge in de kern Goor mogelijk te maken. 

Boven Regge – Hazendam. De Regge voldoet in de huidige situatie niet aan de eisen die 
daaraan worden gesteld. De plannen om de Boven Regge aan te passen ten noorden van 
Diepenheim tussen de Oude Goorseweg en het Twentekanaal moeten dat veranderen. Voor 
het gebied, genaamd Boven Regge Hazendam is een inrichtingsplan ontwikkeld waarbij de 
Regge over circa twee komma twee kilometer opnieuw wordt ingericht. 

Regge vlakbij de stuw van Archem 

In het plan is aandacht voor de verschillende functies in het gebied. De Regge krijgt een 
natuurlijkere inrichting in en om het water en er is ruimte voor waterberging in extreme 
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situaties. Daarnaast wordt de vismigratie en de landbouwkundige ontwatering verbeterd. En 
er is aandacht voor recreatie in de vorm van een fietsverbinding en landschappelijke 
aanpassingen langs die route. 

Regge, Lochemseweg, vanaf Diepenheim 

Het projectgebied Boven Regge Hazendam is zeer afwisselend en grofweg in te delen in drie 
deelgebieden: 

1. het gebied tussen de erven;  
2. het vlakke gebied en  
3. een gebied met veel glooiingen.  

 

Bij de herinrichting van de Regge is er voor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
kenmerken van deze verschillende gebieden. 

Het gebied met de erven ligt tussen de Oude Goorseweg en het zandpad tussen de 
Hazendammerweg en de Oude Goorseweg. De erven liggen op hogere plekken in het 
landschap. Ten zuiden van het zandpad bij stuw Ordelmans krijgt de Regge een meanderend 
verloop, dat aansluit bij het natuurlijke reliëf. Er worden natuurlijke oevers aangelegd en 
passend bij het kampenlandschap worden een aantal solitaire eiken aangeplant. De duikers 
onder de Oude Goorseweg en het zandpad bij stuw Ordelmans blijven bestaan. De 
leuningconstructies daar worden vervangen door eenvoudige houten leuningen passend bij 
de eikenhouten hekwerken in het project ‘Tuinen van Diepenheim'. In het eerste gedeelte 
direct ten noorden van de Oude Goorseweg blijft de bestaande situatie gehandhaafd. Op dit 
moment zijn daar geen mogelijkheden om de Regge daar opnieuw in te richten. Over het gebied 
de Exosche Aa is nog geen informatie beschikbaar. 

Het tweede meer vlakke gebied ligt tussen het zandpad bij stuw Ordelmans en de Tweede 
Broekweg. Het is een laaggelegen gebied dat wordt gekenmerkt door rechte wegen met 
verkaveling haaks op deze wegen. Licht meanderend zoekt de Regge hier straks haar weg. De 
beplanting wordt afgestemd op het landschap: er worden grote vlakken beplant in lange rechte 
lijnen. Ter hoogte van stuw Ordelmans wordt een vistrap aangelegd met daar achter ruimte 
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voor waterberging. Om dat te realiseren wordt het maaiveld deels verlaagd en er wordt een 
poel gegraven zodat ook de natuurwaarde van deze plek wordt verhoogd. Langs de randen 
worden in rechte lijnen elzen geplant aansluitend bij het landschap. Om het hele wijdse van 
het landschap iets te breken en zo aantrekkelijker te maken voor fietsers wordt langs de Regge 
een rij knotwilgen aangeplant. Ten zuiden van de N346 ligt een tweede waterbergingsgebied 
dat is ingericht als een zogenaamd rabattenbos met elzen. De bomen staan hier op ophogingen 
met daartussen in greppels waar het water door loopt. De gemeente Hof van Twente legt in dit 
gebied een fietspad aan vanaf de Hazendammerweg dat aansluit op de Oude 
Diepenheimseweg. Het fietspad kruist de Regge door middel van een sobere fietsbrug ter 
hoogte van het rabattenbos. Vanaf de fietsbrug kan men straks zien hoe de Leidebeek de 
Regge instroomt. 

Het gebied met de glooiingen ligt ten oosten van de Tweede Broekweg en omvat ook landgoed 
Weldam. In dit gebied stromen de Regge en de Diepenheimse Molenbeek samen en duiken 
daar onder het kanaal door. Het is een gebied dat wordt gekenmerkt door glooiingen, grillige 
verkavelingpatronen en een afwisseling van natte en droge delen. De Regge past zich aan bij 
het bestaande landschap. In de binnenbochten van de Regge worden milieuvriendelijke oevers 
aangelegd en op de oevers komt streekeigen beplanting. Dat zijn bijvoorbeeld solitaire eiken, 
bosjes met meidoorn, sleedoorn en krent etc. 

De herinrichting van de Boven Regge levert een veerkrachtiger watersysteem op. Bij de 
uitwerking is zoveel mogelijk aangesloten bij het natuurlijk functioneren van het 
watersysteem en is gekeken naar de aanwezige functies in dit gebied. In dit gebied waar veel 
landbouw wordt uitgeoefend is altijd sprake geweest van veel schade door natheid, vooral bij 
de Leidebeek en wateroverlast bij extreme neerslag. Door de waterpeilen aan te passen moet 
de landbouw hier van profiteren met een hogere landbouwopbrengst. Om verdere verdroging 
van bos bij Huis Diepenheim te voorkomen worden terplekke aanvullende maatregelen 
uitgevoerd.  

 

De huidige Boven Regge heeft een bomenlaan aan weerzijden van de gekanaliseerde Regge. 
Deze laan begint na de duiker onder de N347 en eindigt even na de voorde de Theemker, de 
historische doorwaadbare plaats door de Regge. De laan heeft geen eenduidige structuur en 
bestaat uit verschillende soorten bomen in een dubbele rij met verschillende leeftijden. Toch 
heeft de laan ruimtelijke kwaliteit en een zekere grandeur door de zomereiken van tachtig jaar 
oud en op sommige plaatsen de rode beuk van dezelfde leeftijd. Doordat de Boven Regge 
(inclusief de kaden/onderhoudpaden) in het gehele plangebied gesaneerd moet worden zullen 
een groot aantal bomen moeten worden verwijderd. De bomen staan namelijk grotendeels in 
verontreinigde grond.  
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Om zo zorgvuldig mogelijk afweging te maken welke bomen kunnen blijven staan en welke 
verwijderd zullen moeten worden is samen met de Gemeente Hof van Twente een 
bomeninventarisatie uitgevoerd. De bomeninventarisatie en het saneringsplan is als 
uitgangspunt meegenomen in het concept. In dit concept wordt op het huidige onderhoudpad 
van de gekanaliseerde Regge een fietspad aangelegd. Het fietspad verwijst naar een stukje 
nieuwe geschiedenis, die van de kanalisatie van de Regge en vormt tegelijkertijd een mooie 
manier om recreatie te koppelen aan de Regge. 

Kleinschalig landschap bij Zuna  

Ter hoogte van het esdorp Enter ligt aan weerszijden van het riviertje de Regge de 
landinrichting Enter. Het gebied kent een bijzonder gevarieerd landschap met in het westen 
als hoogstgelegen punt de stuwwal van Enter en aansluitend het beekdal van de Regge met 
een kleinschalige afwisseling van kopjes en laagten. Midden- en Beneden-Regge liggen in een 
rivierdal; Boven-Regge ligt in een dekzandvlakte met kopjes. De Regge is een natuurlijk 
riviertje, maar is rechtgetrokken en genormaliseerd. De ecologische toestand was een 
knelpunt, de rivier stroomde niet. De verwachting was dat bij klimaatsverandering de 
afvoercapaciteit onvoldoende zou zijn. Landbouwkundig functioneerde de Regge perfect. Het 
hoofddoel van de verandering was om een stromende Regge te realiseren die voldoet aan de 
KRW. Voor het inrichtingsproject Goor-Nijverdal is een integrale visie opgesteld gericht op het 
herstel van het gehele beekdallandschap. Nevendoelen waren het realiseren van 
waterbergingscapaciteit en het herstellen van stromingsafhankelijke flora en fauna passend 
bij riviernatuur (EHS). 

Welke maatregelen zijn uitgevoerd: 

·    Verwijderen van stuwen. 
·    Herstel inundatiezone. 
·    Versmallen en verondiepen van het    
     profiel. 
·    Wegnemen van oeververdediging. 
·  Graven van meanders; meanders aangelegd als een rechthoekige bak, gedimensioneerd 
op de benodigde afvoer.  

·    Aanleg poelen. 
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·     In het ontwerp zijn meanders bewust tegen de dalranden aangelegd om steiloevers te 
creëren 

·    Aankoppelen van oude meanders. 
·   Genormaliseerde Regge ingericht als hoogwatergeul die gaat meestromen bij een ¼Q; 
verbinding tussen geul en meanderende Regge ingericht met dammen van harde 
materialen. 

·  Extensief beheer in de watergang; monitoring op afvoercapaciteit. 

·    Gehele dal vrijgemaakt voor natuur. 

 

Er gebeurt de komende tijd veel in dit mooie gebied. In het deelgebied Enter-Ypelo heeft op 1 
februari 2014 de kavelovergang plaatsgevonden. Hier zijn de betrokkenen aan de slag met het 
uitvoeren van de werkzaamheden om de toedeling aanvaardbaar te maken. De volgende 
belangrijke stap is het opstellen van de ruilakte en de financiële afrekening. Voor het 
deelgebied Deldenerbroek is ook een Ontwerp-ruilplan opgesteld. De discussie en onzekerheid 
rond de herijking van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft ervoor gezorgd 
dat er een pas op de plaats moest worden gemaakt. In februari 2014 zijn de commissieleden 
echter weer aan de slag gegaan met het ruilplan. Ook buiten in het veld is steeds vaker iets 
te merken van het proces van de landinrichting. In 2012 en 2013 is er een aantal fietspaden 
aangelegd en is er rond het Mokkelengoor nieuwe natuur ingericht.  De Elsgraven en 
Entergraven zijn natuurvriendelijker ingericht en begin 2014 worden de werkzaamheden voor 
de nieuwe fietspaden langs de Regge afgerond.  

 

In 2007 is het landinrichtingsplan Enter vastgesteld, ook wel Uitwerkingsplan Enter geheten. 
Dit plan omvat maatregelen voor verbetering van landbouw, recreatie, leefbaarheid, landschap 
en milieu. Op een aantal punten vergde het uitwerkingsplan een actualisatie, omdat sinds 
januari 2007 de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) van kracht is.  
 

Regge, De Visschebelt 
 
De werkzaamheden in het herstelproject De Visschebelt lijken afgerond. Nu mag de natuur 
het hier overnemen. De Regge heeft een klein stukje glans terug. 
 
De wijziging van het uitwerkingsplan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Overijssel. 
De beroepen die daartegen zijn ingediend bij de Raad van State zijn op 25 juli 2012 door de 
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afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State niet-ontvankelijk verklaard, één beroep 
is ongegrond verklaard. Daarmee is de planwijziging definitief geworden. 

De Regge heeft haar schatten prijsgegeven in het begin van februari 2013. Bij 
graafwerkzaamheden aan de Boven Regge ter hoogte van Huize Scherpenzeel te Goor zijn 
namelijk opmerkelijke vondsten gedaan. Er werden scherven van een aardewerken potje 
gevonden, een zogenaamde grape. Het potje dateert uit de zeventiende of achttiende eeuw. In 
de drooggelegde Regge vonden archeologen ook drie grote flessenbodems, waarschijnlijk 
wijnflessen uit de achttiende of negentiende eeuw.  

Tussen Nijverdal en Schuilenburg 

De Regge is bezig weer een echte rivier te worden. Over enkele jaren stroomt hij weer met grote 

lussen door het landschap van Goor tot Ommen, waar hij uitmondt in de Vecht. Nu al kun je 

er prachtig wandelen en fietsen. De Regge was ooit negentig kilometer lang. Door het 

rechttrekken van de rivier de afgelopen honderdvijftig jaar is daar nog maar dertig kilometer 

van over. Eigenlijk was de Regge een kanaal geworden. Maar nu we door de 

klimaatverandering met meer water te maken krijgen, is het waterschap begonnen 

verschillende meanders, zoals de slingers van een rivier heten, te herstellen. Immers, een 

langere rivier betekent meer ruimte om water op te vangen.  

Voor natuur en landschap is dat een geweldige opsteker. De Regge mag z’n omgeving weer 

boetseren. Hij gaat hoge buitenbochten maken en licht glooiende binnenbochten. Het water 

kan hier en daar weer buiten de oevers treden. De eerste stukken zijn inmiddels klaar. Daar 

zit weer leven in het landschap. Vooral vogels zitten er al volop. Voor hen is dit een ideaal 

leefgebied.  

 

IJsvogels, oeverzwaluwen, leeuweriken, eenden, kwikstaarten, patrijzen, aalscholvers. Ze 

horen allemaal thuis in dit landschap. En wie weet, vinden in de toekomst ook bevers en 

otters hun weg naar de hernieuwde Regge. 
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De Regge wordt weer een echte rivier die zich opnieuw in allerlei bochten wringt. De 

gekanaliseerde Regge was eigenlijk een beetje saai en voerde het water te snel af. 

 

Door de oude lopen van de rivier weer uit te graven komt de natuurlijke dynamiek van het 

water weer terug. En dat is beter bij extreme neerslag, maar ook bij droogte. Door de 

natuurlijke inrichting van de Regge ontstaan diverse terreinen met nieuwe natuur. Fijn voor 

mens en natuur. 

Oeverzwaluwen  

Totale indruk van het project 

·   Herinrichting van het riviertje voegt heel veel kwaliteit toe aan het gebied (toeristisch- 
landschappelijk). 

·    Er ontstaan de mooiste dingen die je ook niet allemaal van te voren kunt voorspellen. 
·   Gefaseerde aanpak is het goede aan het project. Door goede monitoring en beheer doe je 
ervaring op die je in volgende fasen in het project kunt gebruiken. 

· Herstel Regge binnen landinrichting Enter was een probleem. Het handhaven van het 
omgekeerd peilregime voor de landbouw beïnvloedde de mogelijkheden voor herstel 
negatief. 

· Het handhaven van de bevaarbaarheid met zompen met een grote diepgang beperkte de 
herstelmogelijkheden. 

· Verwijdering van populierenbeplanting en begrazingsbeheer wordt lokaal als een probleem 

ervaren. 

Ontdek zelf wat de herstelwerkzaamheden betekenen voor de Regge en de natuur er omheen. 

Buitenbochten krijgen hoge, steile kanten, binnenbochten glooiende ondiepe oevers. 
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 ‚De Steile Oever" met in de diepte een afgesneden 

rivierbocht van de Regge bij Nieuwebrug ten zuiden van Ommen. 

Je verbaast je hoe snel planten en dieren de ruimte, die is gemaakt langs de Regge, innemen. 

Hou je van vogels spotten? Voor vogelliefhebbers is de Regge een eldorado, net zoals voor de 

vogels zelf trouwens.  

Regge, Exo, tussen Enter en Wierden  

In 2008 zijn op de Eversberg en een deel van de Groene Mal diverse vondsten gedaan. De oude 
geul van de Regge is onderzocht op pollen/stuifmeel, zaden/noten/vruchten/pitten, 
macroresten en  sedimentatieontwikkeling waarbij een datering van laat tot midden 
neolithicum bepaald werd.  Ook kunnen er nog kano’s, fuiken en meer van dat soort dingen 
zitten. 
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Enterse zomp, pelmolen, Rijssen 
 
In het hogere deel, noordelijk van de spoorlijn zijn bij het  proefsleuvenonderzoek door 
Archeologisch  
Adviesbureau RAAP in 2008 resten uit het midden-neolithicum tot en met de ijzertijd 
aangetroffen.  Direct onder het aanwezige plaggendek was nog een oude akkerlaag aanwezig 
waarin onder andere  vuursteenbrokken, vuursteenfragmenten, afslagen, fragmenten van 
natuursteen en ook tweehonderddrieenzestig scherven aardewerk werden gevonden. Onder 
de akkerlagen zijn paalsporen opgegraven, waarvan de precieze datering niet kon worden 
vastgesteld.  Enkele laat-middeleeuwse resten ter plaatse bestonden uit scherven 
kogelpotaardewerk, baksteenfragmenten en een scherf grijsbakkend gedraaid aardewerk. 
Behalve een plaggendek is ook een laag stuifzand op een akkerlaag gevonden van het 
paleolithicum tot de  nieuwe tijd. En ook vijfenveertig stenen fragmenten, zeventien 
fragmenten van brokken vuursteen, zevenenveertig zandstenen fragmenten, twee fragmenten 
van graniet/gneiss, een fragment vuursteen en zes fragmenten vuursteenafval  zijn gevonden.  
 

 
 
En verder uit het paleolithicum tot de bronstijd zijn eenentwintig vuursteenafslagen gevonden. 
Uit het paleolithicum tot de ijzertijd vijf fragmenten vuursteen. Uit het neolithicum midden B 
vier scherven handgevormd aardewerk. Uit het neolithicum midden – ijzertijd 
tweehonderdeenenzestig scherven handgevormd aardewerk en twee scherven niet nader te 
bepalen aardewerk. Uit de romeinse tijd tot de middeleeuwen laat B een brok tufsteen, uit de 
middeleeuwen vroeg D tot middeleeuwen laat B een scherf kogelpotaardewerk. Uit de 
middeleeuwen laat B 3 fragmenten baksteen en een scherf grijsbakkend gedraaid aardewerk. 
Uit de middeleeuwen laat B tot de nieuwe tijd B drie scherven roodbakkend geglazuurd 
aardewerk. Uit de bronstijd tot de nieuwe tijd C een metaalslak. Maar ook uit de nieuwe tijd 
C twee scherven industrieel wit (Maastrichts/Regout) aardewerk.  



233 

 

Pelmolen, Rijssen 
 
De provincie Overijssel zet ruim twaalf kilometer van de Regge-oever te koop. Het gaat 
voornamelijk om het deel tussen Enter en Wierden. Samen met het waterschap Vechtstromen 
is de provincie op zoek naar een geschikte marktpartij. Deze werkwijze is in ieder geval voor 
Overijssel nieuw. "Het is voor ons een soort pilot", zegt woordvoerster Katja Pronk van de 
provincie Overijssel. "Nog niet eerder is een stuk natuur door de provincie verkocht aan 
bijvoorbeeld een commerciële partij."  

De provincie hoopt een koper zien te vinden die frisse ideeën heeft voor het oevergebied bij 
Enter. Om potentiële kopers te informeren, houdt de provincie op dinsdag 8 april een 
informatiemiddag in Zwolle. 
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Nawoord  
 
 
 
Waarom het landschap totaal vernietigd moest worden is mij een raadsel. Wat was het nut 
van de grootscheepse ontginning van de heidevelden? Allemaal tot voordeel van de boeren? Ik 
kan me dat haast niet voorstellen. Er werd immers al goedkope rogge ingevoerd uit Oekraïne 
en later uit Amerika. Hadden de beleidsmakers een tweede agenda? Was de achterliggende 
gedachte de gronden in cultuur te brengen en meedoen met de moderne tijd? Dienden de 
jachtgebieden niet meer voor het eigen vermaak van de adel? En handelden ze ad-hoc zonder 
over de consequenties na te denken? Of was het wraak omdat er teveel geprotesteerd werd? 
Omdat de acties van de tegenstanders ontaardden in uren durende onlusten die een spoor 
van vernieling achterlieten in de smalle straten van Tubbergen? Maar de acties in Tubbergen 
waren pas in het jaar 1971! Of is er te weinig geprotesteerd? Of op de verkeerde manier? Had 
men in elk dorp en in elke stad massaal de straat op moeten gaan? Er kwam pas verandering 
in het denken over landschap en natuur toen de boeren uitgerangeerd waren en we niet meer 
afhankelijk waren van hun producten. Men hield stevig vast aan de naar mijn mening 
verkeerde programmering en de herprogrammering kwam voor het landschap te laat.  
 
De ontdekking van de cultuur van het zwijgen voert Paolo Freire tot het grondprincipe van 
zijn pedagogische theorie: ‘Opvoeding kan nooit neutraal zijn. Of ze is een instrument tot 
bevrijding van de mens, of ze is een instrument tot zijn knechting, de africhting voor 
onderdrukking. Het is niet afhankelijk van de goede wil van de opvoeder of van de liberaliteit 
van zijn ideeën. Het wordt beslist door de pedagogische werkwijze. Deze is op haar beurt weer 
afhankelijk van het standpunt dat de opvoeder inneemt. Heeft hij wat zijn betrekkingen tot 
de mens en diens bestemming betreft, gekozen voor de heren of de gewone mensen.’                                 
 
Lely koos voor de heren, zo werd ons duidelijk. Want Lely kreeg van het bestuur de vrije hand. 
En ook kreeg de pas afgestudeerde ingenieur een salaris dat gelijk lag aan dat van de 
burgemeester van Deventer. Hij mocht zelf de instructie opstellen waarin moest staan welk 
werk hij allemaal voor dat salaris zou verrichten. Met dit salaris ging Lely in Deventer ‘op 
stand’ wonen. Hij had waarschijnlijk nog nooit van de Feniks gehoord, laat staan er gebruik 
van te maken. De historici schrijven dat ingrijpende veranderingen teweeggebracht zijn eerst 
door de ontginningen en vervolgens de ruilverkavelingen, door ontwateringen voor lagere 
waterstanden en betere waterafvoer, allemaal tot voordeel van het huidige agrarische 
grondgebruik. En dat er daardoor veel veranderd is in het prachtige, met uitzonderlijk rijke 
flora en fauna begiftigde landschap van Oost-Twente. Dat de beheersing van de 
grondwaterstand, nodig voor een modern agrarisch gebruik van het gebied, veel met die 
ingrepen te maken had en dat die veel betekend hebben voor het systeem van beken en 
watergangen. Dat in het stroomgebied van de rivieren door de verbeterde waterafvoer meer 
gronden in cultuur gebracht zouden kunnen worden. In de begroting werd vermeld dat er 
bijna honderdvijftig hectare grond onteigend moest worden om de beoogde rechttrekkingen 
en verleggingen te kunnen realiseren. De beheerskosten en administratieve kosten zouden 
verhoudingsgewijs lager uitvallen en zou het gemakkelijker zijn om bekwaam personeel aan 
te trekken. Heidevelden, moerassen en veengebieden werden op grote schaal ontgonnen en 
drooggelegd. 
 
In dit proces paste ook het graven van kanalen en vaarten, al was het om op diverse plaatsen 
gewonnen turf te kunnen vervoeren.  In feite waren de kanaalgravers op dat moment al te 
laat. Twintig jaar eerder was de trein al in Overijssel verschenen terwijl ook het vervoer over 
de weg de aandacht opeiste. Zeker was men te laat in het jaar 1889, toen het kanaal Almelo-
Nordhorn tot aan de grens gereed was. Bovendien was het te klein, schepen van maximaal 
honderdvijftig ton konden er gebruik van maken. En toch ging men door met graven! Een 
trieste constatering vooral voor degenen die zich hebben ingezet om in Twente een goede 
scheepvaartverbinding te realiseren. Met de komst van een nieuwe gouverneur in Overijssel 
de graaf Van Rechteren Limpurg van huize Almelo kregen de kanaalplannen, die uiteindelijk 
leiden tot het graven van het Twente-Rijnkanaal en Twente kanaal weer leven ingeblazen.  
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Er zijn op vele plaatsen herinneringen aan het kleinschalige weidelandschap van na de 
markenverdeling bewaard gebleven. Behalve door ontginning van woeste gronden, zijn ook 
graslandcomplexen ontstaan door nieuwe indeling en herontginning via kavelruil en 
ruilverkaveling. Op dat moment is de Twickelervaart echter reeds gesloten voor alle 
scheepvaartverkeer. En ook die op de Regge is inmiddels danig verminderd. In Enter worden 
praktisch geen zompen meer gebouwd, de laatste zomp liep in het jaar 1887 in Enter van 
stapel.  
 
Tussen de jaren 1924 en 1940 groeide het aantal bij werkverschaffingsprojecten van de 
Heidemaatschappij geplaatste werklozen van twaalfduizend tot bijna zeventigduizend. Om het 
in cultuur brengen van de woeste gronden mogelijk te maken diende de afwatering sterk te 
worden verbeterd. De Regge en nagenoeg alle beken zijn gekanaliseerd. Door het graven van 
het Twentekanaal met een zijtak naar Almelo in het zuiden en van het Geesters Stroomkanaal, 
het Nieuwe Kanaal, het Mariënberg-Vechtkanaal en de verlengde Linderbeek in het noorden 
werd de afwatering der beken aanzienlijk versterkt. De noordelijke beken wateren nu direct 
op de Vecht af in plaats op de Regge. De Dinkel, die ten oosten van de Vecht als waterscheiding 
fungerende stuwwal langs stroomt, is voor een groot deel nog ongerept.   
 
Staring, Stieltjes, Van Rechteren en Lely deden hun best voor de grote kanalen en dat ging 
ten koste van de bouw van de zompen en de handel en de scheepvaart met de zompen. 
Waarom kon het niet en-en? En de scheepvaart op de kanalen en de scheepvaart met de 
zompen? Waarom werd pas in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de Regge gedeeltelijk in 
de oude staat worden gebracht? Pas toen de boeren hun koeien in de zomer niet meer uit de 
stal haalden en de weilanden er leeg en groen bij lagen. Dertig jaar later werden in Nederland 
jaarlijks drieduizend boerenbedrijven opgeheven. Volgens schattingen van de EG zou binnen 
één generatie de helft van de landbouw in Noord-Eurpa verdwijnen. Van de veeteeltbedrijven 
was het laatste decennium meer dan een derde gestopt.  
 
Dertig jaar later waren er speciale ‘versiercursussen’ om jonge boeren aan de vrouw te helpen 
omdat vrijwel geen meisje meer boerin wilde worden. In de boerenvakbladen werd met 
vrouwen geadverteerd: ‘Dames uit Polen en Rusland zijn graag bereid een serieuze 
boerenvrijgezel terzijde te staan. Gratis fotobrochure. Amor: tel. xxx. Dertig jaar later was voor 
de boerenzoons en boerendochters de opvolging geen automatisme meer, maar een punt van 
discussie.  
 

 
 
De boerenvrouwen ontdekten dat ze keuzes konden maken, en zelfs moesten maken. Bij één 
op de dertig boerderijen stond een vrouw aan het hoofd. En in de boerenfamilies begonnen 
ook de echtscheidingen voor te komen. 
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De grote boeren uit de marke Enter zijn er nog steeds. Alhoewel, het erve Reints is keurig voor 
de toeristen ingericht. Er is een visvijver in de marke en in de Waterhoek is een boer een 
manege gestart en rijdt in een paardentram groepen mensen rond. De stelling dat alle grote 
boeren nog boeren gaat dus niet helemaal op. Maar toch kan ik de beleidsmakers niet van 
alles de schuld geven dat men niet vooruit heeft gekeken bij het veranderen van het 
landschap. Voor de boeren werd het landschap tenslotte aangepast.  
 
Bezwaren van boeren en bevolking tegen de ontginningen waren er genoeg. Er werd echter 
niet naar geluisterd en men ging gewoon door met de vernietiging van het landschap in 
opdracht van de toenmalige landelijke regering. Op dinsdag 21 december 1971 ontaardde een 
stemming over ruilverkaveling in het blok Tubbergen in een orgie van vernieling en geweld. 
Het lijkt wel een vluchtelingenverhaal uit Irak!   
 
Honderden Tubberger boeren verhinderden toen dat de stemming zijn normale verloop kon 
krijgen. Wat begon met het afzetten van de toegang tot de tent – waarin de stembussen 
stonden opgesteld – leidde in de vroege middaguren tot het bekogelen van het onder het 
tentdoek verscholen gezag met stenen en molotovcocktails. En in het snel vallende duister 
van de korte decemberdag tot verwoede charges van politieagenten op de protesterende 
boeren. Vanaf dat moment ontaardde de actie van de tegenstanders van de ruilverkaveling in 
uren durende onlusten die een spoor van vernieling achterlieten in de smalle straten van het 
dorp. De burgemeesterswoning werd met een molotovcocktail in de brand gegooid, straten 
werden opengebroken en honderden ruiten sneuvelden. Maar het werk van de ontginning ging 
door en werd zo nu en dan ernstig vertraagd. Zo kwamen er naar aanleiding van de 
tervisielegging van de voorlopige toedeling van de gronden te Markelo en Holten in het jaar 
1980 niet minder dan zeshonderd bezwaarschriften binnen. Daardoor kon dit belangrijke 
onderdeel van de ruilverkaveling pas in het voorjaar van het jaar 1984 worden afgesloten. Ook 
de financiële afwikkeling leverde weer een vloed aan bezwaarschriften op. Aan de bevolking 
heeft het niet gelegen, die wilden al die veranderingen aan het landschap niet.  
 
In het jaar 1912 werd met de stoomploeg duizendachtendertig hectare heide bewerkt en met 
ossenploegen duizendnegenhonderdveertig hectare, met de schop werd nog eens 
vijfhonderddertien hectare bewerkt. Behalve de stoomploeg, werden toen ook twee door 
motoren voortbewogen ploegen gebruikt en was het aantal ossen opgevoerd tot achtenzestig 
terwijl eveneens veertig paarden voor trekkracht zorgden. Een jaar later waren er vierhonderd 
mensen in dienst, had men al vijfennegentig landgoederen in beheer met een totale 
oppervlakte van tweeëntwintigduizend en honderd (22.100) hectare en was nog een groter 
oppervlak na bebossing of verandering in cultuurland, teruggegeven aan de eigenaren. Het 
areaal woeste grond slonk, vooral in de eerste veertig jaar van de twintigste eeuw bijzonder 
snel. Van de zeshonderdduizend hectare van het jaar 1900 was in het jaar 1938 nog 
honderdzeventigduizend hectare over. In het jaar 1955 was dat zelfs afgenomen tot 
zestigduizend hectare. In het jaar 1922 werden de ossenploegen afgeschaft en vervangen door 
mannen met de schop. De Heidemaatschappij werd toen betrokken bij de werkverschaffing.   
 
De Heidemaatschappij en de werkverschaffing zouden later – in de jaren twintig en dertig van 
de twintigste eeuw – de grote ontginningen bewerkstelligen. Heel veel woeste gronden  zijn 
toen omgezet in weide, bos en akkerland. Aan de wieg van de Heidemaatschappij hebben de 
Enschedese textielfabrikanten gestaan. De commissie ging een kijkje nemen in Denemarken 
en Sleeswijk-Holstein, waar ze zich liet informeren over daar werkzame heidemaatschappijen. 
In het rapport dat op 8 juni 1887 werd uitgebracht werd voorgesteld ook iets dergelijks in ons 
land van de grond te brengen. De wet had niet als doelstelling om het landschap te behouden. 
De hoofddoelstelling van de ruilverkavelingwet is altijd geweest het tot stand brengen van een 
rationele en economische verantwoorde agrarische bedrijfstak. Gezegd kan worden dat deze 
wet bijzonder effectief is geweest. Pas aan het eind jaren zestig begon de ruilverkavelingwet 
echter een spanningsveld op te roepen tussen de landbouw en de zich toen ontwikkelende 
zorg voor natuurbehoud en landschapsbehoud. Maar toen was men in mijn ogen al honderd 
jaar te laat en kon het voormalige landschap nooit worden herschapen. De Hamberg was 
immers afgegraven, de heidevelden waren weilanden geworden, de Hunenbedden van hun 
stenen beroofd en de overgebleven grafheuvels waren opgeruimd. Met dat alles is één van de 
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mooiste en rijkste landschappen van Nederland vernietigd. Dat komt mijns inziens omdat 
men de echte cultuur waarin traditie en vernieuwing samengaan vergeten is. Wij kennen geen 
symbolen meer die ons eraan herinneren zoals de Phoenix die elk jaar uit zijn as herrijst. 
Enter is een woondorp geworden, waar de zompen en de ganzen verdwenen zijn, waar – buiten 
de enige nog bestaande fabriek – de klompenmakers het oude ambacht in de zomermaanden 
nog slechts voor toeristen demonstreren.  
 

De verdwenen ganzen, Enter 
 
Wat eeuwenlang en voor talrijke generaties als basis en levensnoodzaak gold is onherroepelijk 
terzijde geschoven. Traditionele klederdrachten verdwenen, overgeleverde gebruiken gingen 
verloren. Bouwstijl en woninginrichting, kleding en manieren richten zich meer en meer op 
de moderne tijd. Ook ik heb er me schuldig aan gemaakt door niet meer naar de kerk te gaan, 
seks te hebben voor het huwelijk, niet alle verdiende loon inleveren en geen degelijk huwelijk. 
Ik heb vastgesteld dat ondanks verbeteringen op materieel gebied veel karakteristieks voor 
altijd verloren is gegaan en dikwijls van geestelijke armoede gesproken kan worden. En de 
rust en de magie van de natuur zijn uit onze levens verdwenen. En wat kregen we ervoor 
terug? Frisdrank, drugs, criminaliteit, junkfood, consumptie, kapitalisme, televisie, 
godsdiensten, extremisme, xenofobie en zinloos geweld. Stellig maakte de overgang van 
'naturalwirtschaft' naar 'geldwirtschaft' de mensen veel ontvankelijker voor materialistische 
ideeën. Ook ik ben er door beïnvloed, ziet u mij al lopen met een knipmuts en lange rok? 
Sommige magievervangers ervaar ik als prettig zoals televisie, een nieuw huis, consumptie en 
junkfood en soms moet ik extreem zijn om de zaken duidelijk te krijgen en op scherp te zetten. 
Ik moet er niet aan denken in de rij voor de winkels te staan met een bon in de hand voor 
goederen en artikelen waarop bezuinigd is. En patat met majo vind ik lekker!! Ik bepaal zelf 
wat er op tv komt en doe niet mee aan organisaties van kerken en politiek. Ik kan denken en 
werken als een zelfstandig ondernemer en ik eet nog steeds met mijn lepel en vork die ik als 
zesjarig kind op mijn verjaardag kreeg. Wat wil ik nog meer? De armoede en het feodale 
verhoudingen van vroeger terug? De vrouw weer thuis werken in de keuken, hooguit in een 
ziekenhuis of bejaardentehuis en geen deel uit maken van het openbare leven in een 
mannenmaatschappij? Ik moet er niet aan denken!! Kortom, ik vermaak me wel in deze 
tegenwoordige tijd 
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Bronnen  
 

 

Bij het samenstellen van De Regge van bron tot monding heb ik dankbaar gebruik gemaakt 

van: 

 

- Enter, het gedroomde land; Anneke Koers 

- Kringen in het water; Johan ten Broeke 

- hennepejouwweb.nl. 

- oudekerstversiering.nl 

- regiocanons.nl 

- hennepejouwweb.nl 

- entersezompen.nl 

- marceltettero.nl 

- wierden.nl 

- schuilenburg.nl/historie 

- reggestreek.nl 

- zaagmolen.nl 

- nationalgeografic.nl 

- members.home.nl 

- doetsie.nl 

- oudommen.nl 

- enterinfo.nl 

- industriespoor.nl 

- plaats.nl 

- vaartips.nl 

- overijsselsevakantieparken.nl 

- bootjesgek.nl 

- overijssel.nl 

- word66.com 

- beleeftwente.nl 

- camping.de 

- landschapoverijssel.nl 

- tunnelplan.nl 

- goorsnieuws.nl 

- landinrichtingenter.nl 

- gemeentehofvantwente.nl 

- sallandnatuurlijkgastvrij.nl 

- aktiefoverijssel.nl 

- makan.nl 

- waterschap Regge en Dinkel 

- edepot.wur.nl 

- yumpu.com 

- vechtstromen.nl 

- kanalenwegen.nl 

- Historische Kring Haaksbergen 

 

 

Enter, 20 mei 2014 

 
 

 

 

 


