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Voorwoord 

 

Twente (Nedersaksisch: Tweante, Twente) is een landstreek in het 

oosten van Nederland, die het oostelijke deel van de provincie 
Overijssel omvat, evenals het tot Gelderland behorende Rietmolen. 
De bewoners heten Twentenaren of (informeel) Tukkers. In het westen 

en noorden grenst het aan de eveneens Overijsselse streek Salland 
(waarbij de Regge bij Nijverdal de grens vormt), in het zuiden aan de 
Achterhoek (provincie Gelderland), in het zuidoosten aan de Duitse 
Kreis Borken en in het oosten en noorden aan de eveneens Duitse 
Grafschaft Bentheim, waar de Dinkel als natuurlijke grens wordt 
beschouwd. 

Twente is buiten de grote steden een streek met grote 
landschappelijke kwaliteiten: het heeft een kleinschalig 
coulisselandschap met belangrijke natuurgebieden (zoals het 
Lutterzand aan de meanderende Dinkel en de heide op de Friezenberg 
bij Markelo), en veel groene landgoederen (Singraven, Weldam, 
Twickel). Bij Rijssen biedt de rivier de Regge mooie natuurgezichten. 

Het gebied wordt van noord naar zuid door een heuvelrug 
doorsneden, waarvan de Tankenberg bij Oldenzaal het hoogste punt 
is. Rond Ootmarsum, Denekamp, Nijverdal en Markelo liggen 
heuvelachtige landschappen met vele bossen. Oud stedenschoon is 
vooral te vinden in het kleine Ootmarsum en in mindere mate in 
Oldenzaal, dat wel een zeer belangrijke romaanse basiliek (de Sint 
Plechelmusbasiliek) heeft. Ook de stadjes Borne, Delden en 

Diepenheim hebben hun historische centrum en pittoresk aanzicht 
behouden. 

Geologisch is Twente een van de interessantste gebieden van 
Nederland. Er komen aardlagen uit verschillende perioden op een vrij 
klein gebied aan de oppervlakte. Bij Losser bevindt zich een open 
steengroeve. Hengelo en Boekelo hebben zoutwinning.  Bron: 
Wikipedia, de vrije encyclopedie.  Ook voor de fotos zijn de genoemde 
bronnen gebruikt. 
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Het coulisselandschap 

 

Een coulisselandschap is een halfopen landschap dat door de 
beplanting en bebouwing het karakter van een toneel met coulissen 
heeft. De beplantingen bestaan vooral uit houtwallen en heggen. 
Tijdens een gang door een coulisselandschap ziet men hierachter 
landschapselementen verdwijnen en even later weer verschijnen. 
Hier op het stadsland zijn het vooral heggen bestaand uit de 
meidoorn. Vroeger gebruikte men deze heggen om weilanden af te 
bakenen om het vee binnen de weide te houden en roofdieren juist 
erbuiten. Soms werd zo’n heg ook gebruikt om juist landbouwgrond 
te beschermen tegen grazers. De heg is voor veel vogels en kleine 
knaagdieren erg belangrijk. Ze kunnen zich er veilig in verstoppen, 
nestelen of het kan gebruikt worden als een veilige route om van de 
ene kant van het veld naar het andere kant te komen. Roofvogels 
gebruiken de heg om van daaruit te jagen. Willen we echt de wolf 
terug. Is daar ruimte voor? De wolf die zoveel dodelijke slachtoffers 
maakte? 

 

Je beleeft er mooie kleine dingen die je raken. Zoals een welgemeende 
begroeting, gewoon op straat of tijdens een wandeling door het rijke 
coulisselandschap. Twente is een gebied dat voelbaar uitnodigt om te 
komen genieten van de vele rijkdom die het te bieden heeft. Welkom 
in Twente. Landgoed van Nederland. Twente is een streek waar het 
leven groen is. In combinatie met een authentiek cultureel erfgoed 
vormt dat gegeven het ideale decor voor een heerlijk verblijf en een 
verrijking van het leven. Want Twente is een eldorado voor de 
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fijnproevers. Twente combineert het aangename van hedendaags 
comfort met de warmte en de rijkdom van het landleven.  

Dankzij herstelwerkzaamheden zijn zonnedauw, beenbreek en de 
zeldzame klokjesgentiaan weer in opmars. Vlinders als het 
gentiaanblauwtje profiteren daar van. Ook de bedreigde 
jeneverbessen lijken zich te handhaven. In de bossen leven vele 
soorten vogels zoals groene specht, bosuil en boomklever. Op de 
heide luiert de levendbarende hagedis zomers in de zon. Bron: 
beleeftwente.nl. 

In Twente heerst rust. Dat zie je aan de mensen, dat proef je in het 
eten en dat voel je tijdens een wandeling door het bijzondere 
coulisselandschap. Twente is een gebied dat voelbaar uitnodigt om te 
komen genieten van de vele rijkdom die het te bieden heeft. Bossen 
met kabbelende beekjes en meanderende rivieren. Even met je voeten 
in het water. Of genieten van de uitzichten vanaf de heuvels. Heide 
met schapen, pittoreske dorpjes en een eeuwenoude watermolen. De 
Twentenaren zijn bourgondisch en gastvrij. Dat merk je in de 
gezellige restaurantjes en leuke theehuisjes of door een welgemeende 
begroeting, gewoon op straat of tijdens een wandeling door de rijke 
natuur. Het Twentse boerenland heeft veel te bieden. Pure producten, 
zo van het land. Krijgt u al zin? Bron: beleeftwente.nl. 

De gemeente Tubbergen ligt in het Nationaal Landschap Noordoost-
Twente, grenst aan Duitsland en is bekend vanwege motoren, glas en 
paarden. In het Overijsselse Tubbergen kunt u heerlijk wandelen, 
fietsen en genieten van de prachtige natuur en rust! 

De gemeente Tubbergen is een van de vier gemeentes, die het 
Nationaal Landschap Noordoost Twente vormen. Iedere wandel- en 
fietsroute, ruiterpad en karrespoor voert u langs tal van 
bezienswaardigheden: een groepje vakwerkboerderijen met 
eeuwenoude erfeiken, kleine kerkdorpjes, kommiezenpaadjes en 
roggevelden aan beide zijden van de grens met Duitsland. Een rustig 
gebied waar een onverwachte ontmoeting met een ree, een paar hazen 
of konijnen, misschien een enkele vos uw dag kleuren.  
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Ten westen van het dorp Reutum liggen drie stukken 
natuurreservaat. Van noord naar zuid heten ze de Weuste Maten, het 
Reutumerveen en de Reutumer Weuste. Hier is ons park en de 
camping ook naar vernoemd. Door en rondom deze natuurreservaten 
lopen zeer mooie wandel- en fietsroutes. 

Het Stift in Weerselo is een bijzonder stukje Nederland. U kunt 
genieten onder de eeuwenoude bomen met een kopje koffie of om in 
alle rust te wandelen langs de unieke gebouwen. De oorsprong van 
Het Stift vindt plaats in 1140 als ridder Hugo van Buren Het Stift 
onder zijn hoede krijgt. Hij laat Het Stift uitgroeien tot een 
Benedictijnenklooster voor mannen en vrouwen. Als de mannen na 
jaren wegtrekken is de kiem van Het Stift gelegd; een klooster voor 
ongehuwde dames van adel. 

De Weerselose antiek- en goederenmarkt.  De Weerselosemarkt is 
uitgegroeid tot een begrip in Oost, ja eigenlijk in heel Nederland. Deze 
bijzondere vrije markt trekt iedere zaterdagochtend (en feestdage) 
honderden mensen naar de terreinen aan de Bornsestraat.De markt 
wordt alom geprezen vanwege zijn vriendelijke en open karakter en 
voorziet de regio in een belangrijke recreatieve functie. Men kan het 
zo gek niet bedenken, of het is te koop op de Weerselose markt; van 
oude spullen op zolder tot nieuwe gebruiksgoederen en van 
tweedehands kleding tot waardevolle aarde- en sierwerk. 

Lekker en gezellig winkelen. De kracht van toeristisch Twente is de 
variatie in het aanbod, zowel in het landelijk gebied als de stad. 
Nergens in Nederland zijn er ook zulke fraaie verbindingen tussen de 
binnenstedelijke omgeving en het omringende karakteristieke 
landschap als in de Twentse steden. Of het nu gaat om Almelo, 
Hengelo of Enschede, bij alle drie is het Twentse landschap nauw 
verbonden met de dynamiek van het stadscentrum. In de afgelopen 
jaren is dit met de verbetering van de toeristische infrastructuur voor 
fietsen en wandelen ook een stuk zichtbaarder en toegankelijker 
geworden. Oldenzaal is omringd door een prachtig, afwisselend 
coulisselandschap. Al eeuwen lang bepaalt de prachtige St. 
Plechelmusbasiliek het gezicht van Oldenzaal, de stad die vroeger lid 
was van de machtige Hanzeverbond. Samen met het Palthehuis, het 
Religieus museum de Pelgrim, en de zeventiende eeuwse geveltjes 
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wordt u herinnerd aan dit roemrijke verleden. Naast het historisch 
gezicht van Oldenzaal kunt u tevens genieten van de sfeervolle 
binnenstad met vele, smalle winkelstraatjes en in de overdekte 
winkelcentra ‘In den Vijfhoek’ en in ‘In den Driehoek’. Het 
winkelaanbod is rijk en gevarieerd en er zijn diverse gezellige 
terrasjes. Ook voor een avondje stappen voor tieners, is Oldenzaal 
uitermate geschikt. 

Stift, Weerselo 
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Ootmarsum is Twentser dan Twents en toch waant u zich….. Ja, 
waar eigenlijk? Dit stadje is met zijn beschermende stadsgezicht, zijn 
vele vakwerkhuizen en zijn andere historische gebouwen zo uniek, 
dat u niet snel op een vergelijking kunt komen. Kijk naar de grote 
Gotische Westfaalse hallenkerk en het rococostijl opgetrokken 
stadhuis, flaneer door de bochtige straatjes van het historische 
centrum, en u begrijpt waarom Ootmarsum zo’n kostbaar kleinood 
vormt in Twente. De vele galerieën hebben de stad inmiddels een 
reputatie bezorgd als niet te missen doel voor wie van kunst en 
cultuur houdt. Op een knus terras of in een gezellig café of restaurant 
treft u er vele mogelijkheden om te genieten van het Ootmarsumse 
goede leven. 

Gemeente Tubbergen is een prachtige plek om het hele jaar door te 
genieten! Tubbergen ademt de sfeer van traditie en Twentse 
gezelligheid. Te midden van essen, bossen en door houtwallen 
omzoomde akkers en weiden lijkt het of de tijd even heeft stilgestaan. 
Eeuwenoude sakische boerderijen en vakwerkschuren houden de 
rijke Twentse historie in leven. Bron: ervegeesum.nl. 

Al vrij vlot na het centrum van Weerselo wandelt u over een landweg 
(en een fietspad over een es) naar en langs het abdijkerkje, 
abdijschooltje en de abdij zelf van Abdij ’t Stift. Daarna gaat uw 
bekentocht beginnen, eerst langs beek de Middensloot en de 
Stiftbeek. Over rustieke landwegen en een enkel asfaltwegje kuiert u 
daarna door het fraaie Twentse coulisselandschap naar de volgende 
twee: een klein stukje langs de Stootmansbeek en een dikke kilometer 
langs de Lemselerbeek. Langs de laatste geniet u onderweg van een 
vogelrijk rietland/natuurgebied. Door stukjes bos, over rustige 
binnendoor asfaltwegjes en landwegen wandelt u (onderweg enkele 
beekjes kruisend) weer naar de bushalte in Weerselo. Langs die 
beken wandelt u over graspaden welke doorgaans regelmatig gemaaid 
worden. Toch kunt u het een keer slechts treffen waardoor die paden 
dan vermoeiend lopen: trek dus hoge, stevige schoenen aan! Bron: 
wandelzoekprogramma.nl. 

Enschede is met honderdzestigduizend inwoners het grootstedelijk 
hart van Oost-Nederland. Een stad met veerkracht en elan. Een plek 
waar mensen elkaar nog zien staan en de ruimte geven. Op de grens 
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van Nederland en het Europese achterland, is het een ondernemende 
en tolerante leefstad met ruim honderdvijftig nationaliteiten. 
Enschede is een stad van kennis en innovatie. Met een universiteit 
en kennispark die internationaal geroemd worden om hun vermogen 
theoretische kennis om te zetten in hoogwaardige praktische 
toepassingen die de wereld veroveren. Een stad met een hogeschool, 
een conservatorium, een popacademie, een internationale school, een 
kunstacademie. Epicentrum van muziek en cultuur in het oosten van 
Nederland, met een geweldig winkelaanbod rond het gezelligste 
horecaplein van Nederland. Enschede is ook de thuisbasis van die 
fantastische voetbalclub. 

Twente kan niet genoeg bezongen worden. Zo mooi, zo bijzonder is 
deze regio in de achterste hoek van Overijssel. Wandelen door Twente 
betekent glooiend wandelen. Lopen langs heggen en houtwallen, door 
beekdalen, bossen en weilanden, over bruggetjes langs bedachtzaam 
herkauwende koeien en langs wuivend maïs- en graan waar de rode 
daken van eeuwenoude boerderijen voorzichtig boven uitsteken.  
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Wie de sfeer zoekt van het boerenland van weleer, kan nergens beter 
terecht dan in de streek boven de lijn Oldenzaal-Almelo, rond 
Ootmarsum. Wie bijzondere veengebieden zoekt, zit ook in Twente 
goed. De Engbertsdijkvenen en het Haaksbergerveen behoren tot de 
mooiste veengebieden van ons land. De Borkeld, bij Markelo, scoort 
hoge ogen als het om heide gaat. Met als extra de vele, stokoude 
jeneverbesstruiken.  

Plechelmus, Oldenzaal 

Maar nog even terug naar Ootmarsum. Want daar ligt dé trots van 
Twente: het Springendal. Romantisch op en top met schilderachtige 
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vijvers, watervalletjes en smalle beekjes temidden van bos en 
historische boerderijen. Het beste te bezoeken tijdens een 
schemertocht met de boswachter. Bron: staatsbosbeheer.nl. 

Zoutmarke 

Twente is meer dan een droom. Recreëren kan hier volop. Combineer 
uw wandeling of fietstocht door het landschap met een activiteit, 
bijzondere overnachting of een van de culinaire geneugten die 
Zoutmarke te bieden heeft. Een bezoek aan Zoutmarke staat garant 
voor een leuk dagje uit. Voel je welkom hier. Welkom in Twente, 
landgoed van Nederland! 

Zout, industrieel erfgoed en de huidige bedrijvigheid in de 
Zoutmarke, zijn samen met het aantrekkelijke coulissenlandschap, 
belangrijke dragers van het verhaal van de Zoutmarke. Zoutmarke 
staat symbool voor een typisch element uit het gebied (zout) en de 
samenwerking tussen bewoners van vroeger (marke). Zoutmarke ligt 
tussen Hengelo, Enschede en Haaksbergen en het oostelijk deel van 
Hof van Twente. Historische markepalen zijn ten noorden van 
Haaksbergen te vinden langs verschillende recreatieve routes. 

Zouthuisjes en boortorens zijn erg kenmerkend in dit gebied. Al 
tientallen jaren wordt uit de bodem van het gebied zout gewonnen 
door Akzo Nobel in Hengelo. Het eerste zout werd op 17 maart 1919 
in Boekelo van een diepte van driehonderdvijfentwintig meter naar 
boven gehaald. Deze boorputten werden afgeschermd met kleine op 
Saksische bouwstijl afgestemde ‘zouthuisjes’. Een zestal van deze 
torens is bewaard gebleven, waarvan twee als rijksmonument.  

Het gewonnen zout werd vroeger vervoerd over het spoor. De spoorlijn 
wordt nu toeristisch gebruikt vanuit het Museum BuurtSpoorweg. 
Bij de halte ‘Zoutindustrie’ krijgt men informatie over de zoutwinning. 
Het voormalige (zout)Bad Boekelo is nu in gebruik als hotel en 
restaurant. En wil men meer weten over zout, dan is het 
Zoutmuseum in Delden een aanrader! 
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Dit gebied is een kleinschalig coulissenlandschap met houtwallen. De 
gronden langs de beken werden als eerste in gebruik genomen. Hier 
is de verkaveling onregelmatig en voert de grondgebonden landbouw 
de boventoon. De zogenaamde woeste gronden (nat veen) werden 
begin negentiende eeuw meer regelmatig verkaveld, en dat is goed te 
merken is aan de rechte wegen. Veel van deze gronden bestaan nu 
uit bos en heide, waar de natuur uitnodigt tot prettig wandelen en 
fietsen. Landgoederen, buitenplaatsen en Twentse boerenerven 
liggen verspreid over het gebied. De bebouwing tussen de steden heeft 
een dorps karakter, maar bevat ook oude en nieuwe industrie. Bron: 
de zoutmarke.nl. 

Friezenberg is een 40,2 meter hoge heuvel in de Twentse gemeente 
Hof van Twente in de Nederlandse provincie Overijssel. Het is een 
smeltwaterheuvel, en daarom een aardkundig monument. De berg 
ligt in het natuurgebied De Borkeld, op de heide nabij Markelo tussen 
de buurtschappen Elsen en Herike. De Friezenberg vindt u ongeveer 
halverwege tussen Markelo en Rijssen. Vanuit Markelo verlaat u na 
ruim één km de grote weg en houdt u links aan om verder de Oude 
Rijssense Weg te volgen. Na ruim twee kilometer gaat deze op een 
viersprong over in een zandweg. Na ongeveer vijfhonderd meter ziet u 
dan aan uw linkerhand de ingang van dit reservaat. 

De Friezenberg is onderdeel van de stuwwal van Rijssen. Deze bestaat 
uit een mengsel van leem en gletsjerpuin dat in het Pleistoceen door 
gletsjers naar dit gebied is getransporteerd. Door de stuwende 
werking van het landijs gedurende het Saalien, de laatste periode 
waarin het landijs tot in Midden-Nederland kwam, zijn de heuvels 
ontstaan. De zwerfstenen in dit gebied zijn door de ijsmassa 
meegebracht uit Scandinavië. Na het terugtrekken van het landijs, 
zo'n 200.000 jaar gelden, heerste er in het nog nauwelijks met 
vegetatie begroeide gebied een toendraklimaat waarin grote 
zandstormen voorkwamen. Hierdoor is alles bedekt met een laag 
dekzand. 

In de heidegebieden op en rondom de Friezenberg, onder andere op 
het Elsenerveld, bevinden zich een dertigtal, tot vijfduizend jaar oude 
grafheuvels. Deze staan op de lijst van beschermde archeologische 
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monumenten. De eerste bewoningssporen dateren van 
dertienduizend jaar geleden, dit betreft stenen gereedschappen van 
jager-verzamelaars die waarschijnlijk voor de jacht in het gebied 
verbleven. 

 

Natuurreservaat 'Friezenberg' (10 ha) is het oudste bezit van de 
stichting Landschap Overijssel. Het werd in 1935 geschonken door 
de textielbaron G.J. van Heek. Het reservaat is begroeid met heide, 
vliegendennen, eik en berk. Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie. 

In 1935 werd de Friezenberg aan de stichting geschonken door G.J. 
van Heek. Het was het eerste bezit van de toen nog zeer jonge 
stichting. Het reservaat ligt op een stuwwal; aan het noordeinde van 
deze stuwwal is Rijssen gebouwd. De Friezenberg is één van de 
toppen van deze stuwwal. De bovenste laag bestaat uit fluvioglaciale 
grindrijke zanden met noordelijke componenten, dat wordt een kame 
genoemd. De grindrijke gedeelten waren erosiebestendig, zodat de 
huidige kopjes meestal uit zeer grindrijk en grof zand bestaan. Hier 
komen vele windkanters voor. Dit zijn zwerfstenen, waaraan 
zandstormen glanzende vlakken, gescheiden door duidelijke ribben, 
hebben geslepen. In de kopjes zijn humuspodzolgronden gevormd. In 
de gronden daarnaast is duidelijk minder grind aanwezig en tevens 
zijn de zanden vaak minder grof. Hierin kunnen zowel 
humuspodzolgronden als moderpolzolgronden gevormd zijn. 
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Het reservaat de Friezenberg is begroeid met heide en vliegdennen, 
eik en berk. Op de berg vinden wij grafheuvels uit het Neolithicum 
(jonge steentijd, 4400 tot 1700 v. Chr.) en/of de bronstijd (1700 tot 
700 v. Chr.). Deze zijn geplaatst op de lijst van beschermde 
archeologische monumenten ingevolge de monumentenwet. Vanaf 
1988 wordt de Friezenberg beheerd door het Ministerie van 
Landbouw en Visserij, Staatsbosbeheer. Bron: Natuurkaart.nl. 

Bij Rijssen biedt de rivier de Regge mooie natuurgezichten. Het gebied 
wordt van noord naar zuid door een heuvelrug doorsneden, waarvan 
de Tankenberg bij Oldenzaal het hoogste punt is. Rond Ootmarsum, 
Denekamp, Nijverdal en Markelo liggen heuvelachtige landschappen 
met vele bossen. Oud stedenschoon is vooral te vinden in het kleine 
Ootmarsum en in mindere mate in Oldenzaal, dat wel een zeer 
belangrijke romaanse basiliek (de Sint Plechelmusbasiliek) heeft. Ook 
de stadjes Borne, Delden en Diepenheim hebben hun historische 
centrum en pittoresk aanzicht behouden. Geologisch is Twente een 
van de interessantste gebieden van Nederland. Er komen aardlagen 
uit verschillende perioden op een vrij klein gebied aan de oppervlakte. 
Bij Losser bevindt zich een open steengroeve. Hengelo en Boekelo 
hebben zoutwinning. 

Het Ommetje Zuna is een mooie rondwandeling van vijf kilometer 
door het karakteristieke Twentse coulisselandschap van de 
buurtschap Zuna. Het ommetje voert u onder andere langs landerijen 
en de rivier De Regge. Misschien heeft u geluk en ziet u het beroemde 
ijsvogeltje zitten aan de oevers. Veel wandelplezier!   

In deze schuur of 'schöppe' uit de achttiende eeuw werd hooi opgetast 
en jongvee gestald. Ook brandstof als turf en hout kon boer Mensink 
hier droog bewaren. De schuur maakt deel uit van het erve Klein 
Broens. Het moedererve Groot Bruins ernaast is een rijksmonument; 
de historie gaat terug tot circa het eind van de twaalfde eeuw. De 
schuur was in de vorige eeuw langzamerhand verworden tot een grote 
bouwval. Dankzij sponsoring en subsidieverstrekking van diverse 
organisaties, maar ook door hulp van de buren, kwam deze oude 
schuur hier weer als nieuw te staan. 
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Kerkenpaden werden met name 's zondags gebruikt om naar de kerk 
te gaan en liepen tussen de woonplek en de verderop gelegen 
openbare weg die naar de kerk leidde. Veel kerkenpaden zijn in 
onbruik geraakt. Bij het realiseren van dit ommetje is een deel van 
het Zunase kerkenpad hersteld en in de route opgenomen.  

In het Noorderbos waarin u zich nu bevindt, loopt de oude grens 
tussen de marke Notter-Zuna en de marke Risne, de zogenaamde 
Zunase Wal. Nu is het de grens tussen de gemeenten Wierden en 
Rijssen-Holten. Langs en door het Noorderbos loopt een diepe sloot. 
Dit is de Brandgoot, deze watert af in de Regge.  

De boerderij die hier op de oever van de Regge staat, is het veerhuis 
van vroeger. In de volksmond is de naam nog altijd 'Het Veer'. De 
allereerste boerderijen in Notter en Zuna kozen voor plekken waar de 
Regge ondiep en in de zomertijd doorwaadbaar was. Via de voorden 
konden de pioniers zo de hogere venen, die niet zo ver weg lagen, 
gemakkelijk bereiken.  

De omgeving rondom het Theehuys de Grimberg is een mooi 
parkachtig coulisselandschap. Dit is te danken aan de voormalige 
Havezathe Grimberg. Het oude grachtenstelsel is nog bijna compleet. 
Helaas is de havezathe al in 1821 afgebroken. De oude poort is nog 
aanwezig. Er staan vele oude mooie bomen in de omgeving. Rondom 
Theehuys Grimberg zijn diverse mogelijkheden om te wandelen en te 
fietsen.  Het wandelnetwerk en fietsknooppunten route (81 - 91) 
lopen vlak langs het Theehuys.  Een mooie wandeling is de rode route 
van het wandelnetwerk. Deze is ongeveer vier kilometer lang en loopt 
langs weilanden, bosrand en de Regge. Wanneer u de rode route 
loopt, kunt u onderweg de Regge oversteken via de veerpont, om 
daarna aan de overkant het ommetje Zuna te lopen. Ook zijn er twee 
lange afstandswandelingen die langs het Theehuys lopen. Dit is het 
marskramerpad, dat van Bad Bentheim naar Den Haag loopt. En het 
havezathepad, dat van Steenwijk naar Oldenzaal gaat passeert op 
driehonderd met het Theehuys. Bron: theehuysdegrimberg.nl. 

 



 

 

                  

15 

 

Buurserzand 

Aan de rand van Nederland, in het zuidoosten van Twente, liggen 
twee prachtige heide- en hoogveengebieden vol stille waters met 
perfecte spiegelingen. Door de zompige venen van het zuidelijke 
Haaksbergerveen loop je over verende veenpaden langs waters waar 
berken sterven, maar waar het hoogveen weer leeft. In het 
Buurserzand liggen wat zandruggetjes waar het zo droog en dor is 
dat taaie jeneverbessen er zijn opgeschoten. Beide natuurgebieden 
zijn van elkaar gescheiden door een strook boerenland, maar in de 
toekomst worden ze weer één. ‘te voet’ neemt alvast een voorschot en 
wandelt Buurserzand en Haaksbergerveen aan elkaar. Bron: 
wandelkrant.nl 

In het Buurserzand vind je heidevelden met honderdvijftig jaar oude 
jeneverbesstruiken, gemengde bossen en glooiende 
landbouwgronden. Anders dan de naam doet vermoeden, is dit geen 
droog natuurgebied. De dopheide die de velden in juni zachtroze 
kleurt kan alleen aarden op vochtige bodem. Het Buurserzand is een 
natuurgebied bij het Overijsselse Haaksbergen. Het wordt beheerd 
door de Vereniging Natuurmonumenten en bestaat grotendeels uit 
bos en heide. Het Buurserzand behoort tot het grondgebied van de 
gemeenten Haaksbergen en Enschede. Het Buurserzand ligt bijna 
direct oostelijk van de kern Haaksbergen, zuidelijk van de N18. Het 
sluit naar het zuiden toe aan bij het Haaksbergerveen, dat zich 
uitstrekt aan de Duitse grens. Het Buurserzand beslaat medio 2009 
een oppervlakte van vierhonderdvijfenvijftig hectare. 

In het Buurserzand lagen tot voor kort twee diep drainerende 
watergangen. Door het afdammen van de Steenhaarleiding in 2000 
is een nieuw ven ontstaan in het midden van het gebied. Een andere 
waterloop, die vanwege de landbouwenclave aan de Buurserbeek nog 
niet kon worden opgeheven, werd opgestuwd. Het is de bedoeling dat 
nog verder sloten in en om het reservaatsgebied worden opgestuwd 
of opgeheven. Door aankopen van tussenliggende stukken 
landbouwgebied en de al begonnen omzetting van delen daarvan naar 
vochtige heiden ontstaat een corridor naar het Haaksbergerveen. 
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Het grootste deel van het Buurserzand bestaat uit droge heide op oud 
stuifzand met struikhei en stekelbrem. Op diverse plekken komen 
voedselarme en zwakgebufferde vennetjes voor (onder meer het 
Buursermeertje waar massaal Beenbreek groeit) naast vochtige 
heiden met vooral dophei. In en om de plassen vindt men zonnedauw 
en blaasjeskruid. Verspreid door de heide en in grote struwelen vindt 
men de jeneverbes. Op natte graslanden liggen enkele 
orchideeënweitjes met o.a. gevlekte orchis, klokjesgentiaan (druk 
bezocht door het gentiaanblauwtje) en parnassia. 

Diersoorten waarvoor dit gebied van belang is zijn in de eerste plaats 
amfibieën als kamsalamander, poelkikker en heikikker. Wat de 
vogels betreft vindt men op de heidevelden de wulp en de 
nachtzwaluw, in de natte gebieden blauwborst, grote aantallen van 
zowel de watersnip als de houtsnip en in de Steenhaarsplassen de 
waterral. Talrijke wintergasten zijn de grauwe klauwier en de blauwe 
kiekendief. Verder is het gebied goed voorzien van libellen en 
waterjuffers wen leven er vele soorten zandbijen. In het aangrenzende 
Haaksbergerveen leeft een groep adders, die zich mogelijk nog naar 
het Buurserzand kunnen uitbreiden. 

Het Buurserzand is samen met het iets zuidelijker gelegen 
Haaksbergerveen aangewezen als Habitatrichtlijngebied en maakt 
zodoende deel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000 
onder de naam Buurserzand & Haaksbergerveen. Dit beschermde 
gebied meet in totaal 1249 hectare. Bron: Wikipedia, de vrije 
encyclopedie. Het Buurserzand is een gevarieerd open heidegebied 
met goed ontwikkelde leefgemeenschappen van natte en vochtige 
dopheidevegetaties en droge struikheidevegetaties, stuifzanden, 
jeneverbesstruwelen, vennen en drogere eikenberkenbossen. U vindt 
er heidevelden met honderdvijftig jaar oude jeneverbesstruiken, 
gemengde bossen en glooiende landbouwgronden. Anders dan de 
naam doet vermoeden, is dit geen gortdroog natuurgebied. De 
dopheide die de velden in juni zachtroze kleurt kan alleen aarden op 
vochtige bodem. Door zijn omvang en natte karakter is het 
Buurserzand uniek in Europa. Natuurmonumenten hecht grote 
waarde aan dit gebied. Het is het eerste natuurreservaat dat de 
vereniging in 1929 in Overijssel verwierf. Het gebied was een 
schenking van de weduwe van textielfabrikant van Heek. Vandaag de 
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dag trekken er vele toeristen naar het natuurgebied het Buurserzand 
bij Haaksbergen. 

Het Buurserzand is het restant van een uitgestrekt heidelandschap. 
Deze heide vormde in het verleden een belangrijk onderdeel van het 
esdorpenlandschap, waarvan we nog restanten vinden rond het dorp 
Buurse en in het dal van de Buurserbeek. De omgeving van het 
Buurserzand is begin 1900 tot 1940 ontgonnen tot landbouwgebied 
en maakt een relatief grootschalige indruk. Het Buurserzand bleef 
gespaard van ontginning omdat de familie van Heek het gebied 
gebruikte als jachtgebied en het in 1929 aan Natuurmonumenten 
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chonk. De familie van Heek was oorspronkelijk van plan om er een 
open lucht museum/recreatiegebied van te maken. Er waren al 
enkele objecten verzameld: de Bommelas, een Bentheimer markepaal 
en de inmiddels weer verplaatste Stendermolen. De plek waar de 
markesteen in het Buurserzand staat is een beetje vreemd en anders 
dan de omgeving.  

De Bommelas, Buurserzand 

De plek ligt wat hoger en heeft iets rommeligs. Heeft er een huis 
gestaan? Is het een oude landweer? Als iets duidelijk is over de steen 
in het Buurserzand dan is het dat het allemaal niet erg duidelijk is. 
Toch is het wel een aardige geschiedenis. Iedereen is het er over eens: 
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de steen is in het Buurserzand terechtgekomen door toedoen van de 
Enschedese textielbaron Van Heek. Maar op de kadastrale kaart van 
1832 staat op deze plek al een steen, zonder naam of nummer, alleen 
'Steen'. De steen staat op de grens tussen de marken Buurse en 
Haaksbergen/Hones. De marke Buurse is in 1845 opgeheven. 

Van Heek zou de Kattestaartpaal overgeplaatst hebben naar het 
Buurserzand. De katttestaartpaal staat iets noordelijker. Op de 
kadastrale kaart uit 1832 is hij beschreven als: Driekanten stenen 
paal genoemd de Kattenstaarts Paal. Ook in stukken van gemeente 
Haaksbergen uit 1825 komt de beschrijving van de driekantige 
Kattestaartpaal voor. De paal staat op het punt waar de marken 
Buurse, Hones en Usselo bijeenkwamen. Vandaar de drie kanten. Als 
de steen in het Buurserzand eigenlijk de Kattestaartpaal is, dan is 
het in ieder geval niet de oorspronkelijke driekanten steen want hij is 
vierkant. De tegenwoordige Kattenstaartpaal is ook niet driehoekig. 
Het is waarschijnlijk van oorsprong helemaal geen markesteen maar 
een dorpel van een oude boerderij. De steen heeft namelijk één 
volkomen gladgeslepen (of afgesleten) kant. Er heeft jarenlang 
helemaal geen steen gestaan op deze plaats. Bron: opdegrens.nl. 

Bij het opheffen van de marken aan het eind van de negentiende eeuw 
werd de gemeenschappelijke grond toegewezen aan de 
rechthebbenden. Dit veroorzaakte een stortvloed aan 
bezwaarprocedures. Om deze te bekostigen werden delen van de 
gemeenschappelijke gronden verkocht via openbare veilingen. De 
grootindustriëel J.B. van Heek kocht op deze veilingen veel grond 
waaronder het kale en ledige Buurserzand. Het gebied was 
eeuwenlang gebruikt om turf te steken, hout te kappen en schapen 
te weiden. Er was weinig over van de oorspronkelijke begroeiing. Van 
Heek was zeer geïnteresseerd in het Twentse landschap en de 
cultuur. Hij vatte het plan op om van het Buurserzand een 
openluchtmuseum te maken. Er zouden bouwsels moeten komen die 
op een boerenerf thuishoren zoals een bakspieker, een bijenschuur 
of een wagenschuur.  

Ook zouden er landbouwwerktuigen en dergelijke te zien zijn. Hij 
redde bijvoorbeeld Wissinks Möll, een bijzondere molen, van de sloop 
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en liet deze in 1921 verplaatsen naar het Buurserzand. Ook de 
Bommelas, een oude boerderij, kreeg een plaats in het Buurserzand. 
Waarschijnlijk was de paal die in 1832 nog op de kaart stond in 1920 
al lang verdwenen. Van Heek heeft de Kattestaartpaal verplaatst naar 
het Buurserzand en deze geplaatst op de plek waar van oudsher al 
een steen had gestaan. Op de plek van de Kattestaartpaal is daarna 
pas na jaren een vervanger geplaatst. Helaas overleed Van Heek in 
1923. Van een Openluchtmuseum is verder niets gekomen. (Iets waar 
we niet echt rouwig om zijn.) Zijn erfgenamen schonken het 
Buurserzand aan Natuurmonumenten in 1929. De steen en de 
Bommelas staan er nog. De molen is in 1972 afgebroken en in 1982 
teruggezet op zijn oorspronkelijke plek in Usselo. 

Wissinks möl, Usselo 
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Het erve Groot Brummelhuis 

Als plattelandsgemeente was Haaksbergen vanouds een agrarisch 
dorp. Bijzonder waren de omstandigheden waaronder de boeren 
leefden in hun zogeheten lös hoes. In dit oertype van de Twentse 
boerderij leefden mens en dier samen in één grote ruimte, zonder 
afscheiding tussen het woon- en bedrijfsgedeelte. Tot de negentiende  
eeuw was dit de gangbare woonvorm. Het grondgebied van 
Haaksbergen kent nog drie voorbeelden van het lös hoes.  



 

 

22 

 

De boerderijen Groot Brummelhuis aan de Brummelhuizerbrink in 
de buurschap Boekelo, Groot Kattendam aan de Bartelerweg in 
Holthuizen en het kleinere boerderijtje de Bommelas in het 
Buurserzand behoren tot de laatste grote vertegenwoordigers van het 
lös hoes op Twentse grond. Ze staan bovendien ook nog op 
de oorspronkelijke locatie. Buiten Haaksbergen vind je dit soort 
boerenbehuizingen origineel of als replica alleen in musea. Groot 
Brummelhuis en de Bommelas zijn rijksmonumenten, Groot 
Kattendam is gemeentelijk monument.  De Bommelas heeft een 
recreatieve bestemming middenin de natuur, de beide andere 
boerderijen worden bewoond. In Nederland is Groot Brummelhuis 
uniek, mede door het bewaard gebleven interieur. In 2011-2012 is de 
boerderij grondig gerestaureerd. 
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Boerderij Groot Brummelhuis staat nog altijd op de authentieke plek 
in de noordwesthoek van Haaksbergen, onder de rook van 
Hengevelde. Het erve komt voor het eerst in 1398 in de schriftelijke 
bronnen voor. Vervolgens wordt het genoemd in het register van 1475 
van de bisschop van Utrecht. De boerderij is een van de oudere erven 
in de buurschap Boekelo. Brummelhuis was tot in de zeventiende 
eeuw een leengoed en kende in de voorgaande eeuwen verschillende 
leenheren, zoals de bisschop van Utrecht. Die leenheren gaven het 
vervolgens in leen aan hun leenmannen, waaronder de familie Van 
Beckum. De bewoners van de boerderij waren pachter van de 
leenman. Zoals gebruikelijk in Oost-Nederland werden de bewoners 
voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811 vernoemd naar 
het erf. De oudst bekende bewoner is Herman ten Brummelhuis in 
het begin van de zeventiende eeuw. Sinds 1809 was het erf eigendom 
van de bewoners. Door huwelijk met een erfdochter werd in 1855 de 
familie Fluttert eigenaar.  

Wat vorm en constructie betreft, behoort boerderij Groot 
Brummelhuis tot de hallehuisvorm. Dit type overheerst in Twente. 
De plattegrond is bijna altijd rechthoekig. Het kent een grote deel (de 
grote ruimte in het midden van de boerderij waar gewerkt werd) met 
twee grote deeldeuren (niendeuren) in de achtergevel. Deze zijn 
geplaatst aan de wegkant, het werkgedeelte van de boer. De deuren 
zijn naar binnen toe teruggeplaatst, zodat er sprake is van een 
onderschoer. Het woongedeelte bevindt zich, zoals meestal, van de 
weg afgekeerd. Aan deze zijde ligt de tuin met een put van Bentheimer 
zandsteen en een oude knotlinde die voor schaduw zorgt. De kap 
wordt gedragen door een gebintconstructie van eikenhout. Boerderij 
Brummelhuis kent zeven gebinten en is ruim twintig meter lang. Aan 
de zijkant was een boven- of endskamer aangebouwd, die bestemd 
was als woning voor de teruggetreden ouders. In 2011 is deze 
vervangen door een nieuwe passende woning. De boerderij kent aan 
zowel de voor- als achterzijde nog houten topgevels, voorzien van een 
gevelteken. De wanden zijn van baksteen, die in 1820 de lemen 
wanden met vakwerk vervingen. Genoemd jaartal is in muurankers 
op de voorgevel aangebracht. Het dak is grotendeels met pannen en 
aan weerszijden van de nok met riet (oorspronkelijk stro) bedekt. De 
plint (onderkant muur) is van Bentheimer zandsteen. In de boerderij 
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bevindt zich in het woongedeelte een keitjesvloer met open vuur. 
Bron: Canonvanhaaksbergen.nl. 

 

Gerard Vloedbeld (1884-1961) 

Gerard B. Vloedbeld (Ambt Almelo, 9 maart 1884 - Almelo, 17 
november 1961) was actief in de Twentse taalbeweging en bovenal 
een productief schrijver. Hij schreef een enorme hoeveelheid artikelen 
en verhalen over de geschiedenis en folklore van Twente. Hij werd 
meestal aangesproken met 'Meester Vloedbeld', hetgeen te maken 
had met zijn eigenlijke beroep van hoofdonderwijzer dat hij 
gedurende veertig jaar in Almelo uitoefende. Vanaf 1907 schreef hij 
in de Twentsche Courant. Toen de Twentsche Courant werd verkocht 
en naar Oldenzaal verhuisde miste katholiek Almelo de eigen krant. 
Vloedbeld begon daarom in 1921, met hulp van drukker Lulof, de 
uitgave De Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant, waarvan de 
kolommen voor een belangrijk deel door hem zelf werden gevuld. Zo 
werd hij behalve onderwijzer ook journalist. Hij had al enige faam 
verworven als kenner van de geschiedenis van Twente en ontwikkelde 
zich ook als streektaal-schrijver en bevorderaar van oude Twentse 
gebruiken en de Twentse Sproake.  

Hij trok op het einde van de dertiger jaren fel van leer tegen het 
nazidom en daarom werd de krant in 1941 door de bezetter verboden. 
In die tijd begon hij literaire werken over te zetten in de streektaal om 
te bewijzen dat het Twents een “volledige taal” is waarin je ook 
literatuur kunt scheppen. Hij wordt daarom ook gezien als de eerste 
echte bouwer aan de Twentse taal. Zijn bekendste werk is het 
humoristische “Mans Kapbaarg, ’n grootsten leugenbuul van ’t 
Tukkerlaand”, dat meerdere keren herdrukt is. Mans Kapbaarg werd, 
als een soort stripverhaal, vereeuwigd in een 150 meter lang mozaïek 
langs de tunnelwand in de Wierdensestraat in Almelo. Hij vervulde 
veel bestuursfuncties en was onder meer oprichter en eerste 
voorzitter van de Twentse Schrieverskring en redacteur van 
Twenterlaand en -Leu en -Spraoke. 
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Mans Kapbaarg mozaiek, Almelo 

Dit ‘stripverhaal aan de openbare weg’ verbeeldt de geschiedenis van 
Mans Kapbaarg, een Almelose jongeman die door conscriptie 
(verplichte inschrijving voor militaire dienst) in het internationale 
leger van Napoleon terechtkwam en deelnam aan veldtochten van de 
Fransen naar Spanje en Rusland en de slag bij Waterloo. Dat 
betekende, behalve een opeenstapeling van avonturen, bijna twee 
eeuwen geleden ook een veelheid aan overweldigende indrukken van 
volkomen onbekende landen, volken en culturen. Toen Mans na de 
hitte van Spanje en de kou van de barre Russische winter na vele 
jaren rondzwerven als een verlopen kerel thuiskwam, kon hij niet 
meer wennen aan een normaal huiselijk en werkzaam leven. 's 
Avonds vertelde hij in de kroegen over zijn wederwaardigheden, 
zolang de toehoorders ervoor zorgden dat zijn glaasje werd bijgevuld 
en zijn tabakspijp kon blijven smoren. Dat hij daarbij de waarheid 
weleens geweld aandeed is te begrijpen: het ging om niet-
controleerbare, fantastische en juist daardoor zo boeiende verhalen - 
bij winterdag voor de open haard - met steeds nieuwe staaltjes van 
verteltechniek doorverteld, bijgeschaafd, aangedikt, opgesmukt tot in 
het absurde. Meester G.B. Vloedbeld heeft op zijn beurt flarden van 
die verhalen opgediept uit zijn jeugd, ze samengevoegd en ze nog eens 
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op zijn manier naverteld. Mans mag dan wel ‘den grootsten 
leugenbuul van Twente’ worden genoemd, in feite was hij de grootste 
fantast, volgens de traditie waarin de vertellers-an-den-heerd hun 
verhalen vaak kleurden. Zo, als één van de grootste vertellers in het 
land van de sagen en de volksverhalen, is hij het symbool van een 
belangrijk aspect van de Twentse cultuur. Voorzitter K. Witsenburg 
van de Stichting Stadsherstel Almelo kwam met het idee Mans 
Kapbaarg te vereeuwigen op de wanden van de spoorwegtunnel in de 
Wierdensestraat. Ineke Pezie, docent toegepaste vormgeving van het 
ROC Oost- Nederland - de vroegere ‘Deva’ vakschool - dacht direct 
aan mozaiëken, als examenopdracht te ontwerpen en uit te voeren 
door haar leerlingen. Negen jaren bleken nodig om de tunnelwanden 
vol te krijgen met taferelen uit de avonturen van Mans Kapbaarg, 
afgewisseld door panelen met - ook al gefantaseerde - Twentse 
symbolen. Belangrijk is, dat ze zijn gemaakt van afgedankte 
materialen: oude wand- en vloertegels, dakpannen, kiezelstenen, 
kruikjes, flesjes, spiegelglas, nummerplaten van auto's, kapotte 
klompen en zelfs een stukje verknipte deurmat... Stuk voor stuk zijn 
het kunstwerkjes geworden, waarin de fantasie van de vaak nog jonge 
kunstenaars de humor van de Kapbaargverhalen prachtig aanvult en 
er veel nieuwe elementen aan toevoegt. Bron: Stichting Stadsherstel. 
Het mozaïek hangt sinds 2001 aan de muren van de spoortunnel aan 
de Wierdensestraat. Door weersinvloeden laten de steentjes los. 
Besloten is alle mozaïekplaten weg te halen en de steentjes op nieuwe 
platen aan te brengen. Dat gebeurt met behulp van vrijwilligers en 
bewoners van penitentiaire inrichting De Niendeure. Over twee jaar 
moet het werk klaar zijn. Bron: RTV Oost. 
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Asbest, de Goorse sluipmoordenaar  

Gedurende een groot deel van de vorige eeuw werd asbest zowel in 
Nederland als elders op ruime schaal toegepast omwille van zijn 
isolerende, hittebestendige en materiaalversterkende eigenschappen. 
Eternit was één van de vele ondernemingen die ooit asbest hebben 
verwerkt, met name in de productie van asbestcement. Asbestcement 
is slechts één van de vele toepassingen die ooit in België voorkwamen. 
Andere niet-Eternit gerelateerde toepassingen waren 
asbestremvoeringen in wagens, asbestisolatie rond 
verwarmingsleidingen, spuitasbest in de scheepsbouw en gebouwen, 
asbesttextiel, e.d.  
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Als gevolg van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten werd in 
de loop van de vorige eeuw duidelijk dat asbestvezels bij inademing 
schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Om die reden werd het 
gebruik van asbest in Nederland strikter en strikter gereglementeerd 
en uiteindelijk in 1998 verboden. Eternit is na een overgangsperiode 
in 1997 gestopt met de productie van asbestcement-bouwmaterialen 
in Nederland.  

Ondanks het feit dat het gebruik van asbest in Nederland en Europa 
inmiddels al geruime tijd verboden is, wordt onze samenleving 
vandaag nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van het gebruik 
van asbest in vele verschillende toepassingen in het verleden.  

Ook Eternit betreurt zeer dat, mede gezien de lange latentietijd (de 
tijd tussen de eerste blootstelling aan asbest en de diagnose) van 
gemiddeld bijna vijfenveertig jaar helaas nu nog mensen,  

Asbest is een verzamelnaam voor een groep van 
magnesiumhoudende silicaten met een vezelachtige structuur die 
van nature voorkomen in de aardbodem. Asbest wordt aangetroffen 
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en ook nog steeds ontgonnen in met name Rusland en voorts 
voornamelijk in Brazilië, Canada, China, en Kazachstan. 

De belangrijkste soorten asbest zijn wit asbest (chrysotiel), blauw 
asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet). Asbest heeft een aantal 
fysische en chemische eigenschappen die het product aantrekkelijk 
maakten voor industriële toepassing. Brand- en hittebestendig, 
isolatie voor temperatuur en elektriciteit, bescherming tegen 
chemische agressie en de vezelstructuur: dit alles zorgt ervoor dat 
asbest een bijzondere sterkte en ‘unieke’ eigenschappen bezit. 
Omwille van deze eigenschappen werd asbest veel gebruikt en in de 
vorige eeuw zelfs uit veiligheidsoogpunt aanbevolen door de overheid, 
met name voor brandbescherming in gebouwen. 

Deze unieke eigenschappen hebben er toe geleid dat asbest massaal 
gebruikt werd door heel veel industrieën. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn:  

- Bescherming tegen hoge temperaturen, 
- Bescherming tegen chemische agressie zoals chemische 

industrie 
- Autoindustrie: remvoeringen, koppelingen, dichtingen 
- Isolatie van treinstellen 
- Scheepsbouw 
- Isolatie gebouwen 
- Toren WTC 
- Brandwerende kleding 
- Sigarettenfilters 
- Wijn- en waterfilters 
- Huishoudtoestellen 
- Asbestcement (Eternit) 
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De wijdverbreide toepassingen van asbest houden dan ook in dat 
naast de overheid (bijvoorbeeld Defensie), veel gekende bedrijven 
vroeger met asbest werkten: NMBS, Philips, General Electric, Kodak, 
BMW, Mercedes, Fiat, Saint-Gobain, Pirelli, Michelin, Ford, General 
Motors, Boeing, Siemens, Total, BP, Shell, ABB, Dupont, 3M. 

In al de asbesttoepassingen wordt er met betrekking tot de kans op 
vrijkomen van asbestvezels een onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds de hechtgebonden toepassingen en anderzijds de niet-
hechtgebonden toepassingen. Het gezondheidsrisico ontstond 
immers alleen bij inademing van de asbestvezels. De kans waarin de 
vezels kunnen vrijkomen is dus heel beperkt. Er zijn dus twee 
groepen van asbesttoepassingen. Enerzijds hechtgebonden 
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toepassingen waar de asbestvezels stevig verankerd zijn in het 
dragermateriaal. Dat is bijvoorbeeld het geval bij asbestcement 
(Eternit-toepassing), waar de asbestvezels stevig vastzitten in een 
cementmatrix. Anderzijds ongebonden toepassingen waarbij de 
vezels nauwelijks verankerd zijn in het dragermateriaal zodat die 
vezels makkelijker vrijkomen als het materiaal verweerd is of bewerkt 
wordt. Dat was bijvoorbeeld het geval bij spuitasbest of asbestisolatie 
(leidingen, gebouwen) of lage densiteit isolatieplaten. Eternit heeft 
nooit spuitasbest geproduceerd.  

Gezien de vele toepassingen van asbest en het massaal gebruik in 
vele industrieën en beroepen, werden volgens talrijke studies 25 % 
van alle beroepsactieve mannen professioneel blootgesteld aan asbest 
in de jaren vijftig en zestig. 

Maar naast het beroepsmatige, werd asbest ook op grote schaal 
gebruikt in het dagelijkse leven. Zo werd tot in de jaren 1970 asbest 
gebruikt in nagenoeg alle huishoudtoestellen waar de eigenschap van 
warmtebestendig te zijn belangrijk was (haardrogers, broodroosters, 
enz). Het probleem beperkt zich dus niet tot Eternit. Met 90 % van de 
slachtoffers buiten de asbestcementindustrie, kan worden gesteld 
dat het om een breder maatschappelijk probleem gaat. 
  
De gezondheidsrisico’s verbonden aan asbest doen zich voor bij 
inademing. Loutere aanraking of aanwezigheid van asbest houdt op 
zich geen risico in. Daarom zijn enkel metingen van asbestvezels in 
de lucht relevant met betrekking tot de vraag naar actuele 
blootstelling. Dat het risico loopt via inademing verklaart bijvoorbeeld 
waarom men steeds een onderscheid maakt tussen gebonden en niet-
gebonden asbesttoepassingen. Inderdaad, de meest risicovolle 
toepassing is isolatie via spuitasbest (zoals in het Berlaymontgebouw) 
waar bijna zuivere asbest (90%) gespoten werd op metalen structuren 
van gebouwen, schepen of treinstellen. Daarbij kwamen uiteraard 
veel vezels vrij, wat een hoog gezondheidsrisico inhield voor de 
arbeiders. Eternit heeft nooit spuitasbest geproduceerd, wel 
asbestcement. In deze laatste toepassing zijn de vezels gebonden in 
het materiaal (cement) en maken 10 à 15% (versus 90 % spuitasbest) 
van het materiaal uit. 
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De gezondheidsrisico’s verbonden aan de activiteiten van Eternit 
deden zich dus voornamelijk voor tijdens de productie, wat verklaart 
dat de overgrote meerderheid van de slachtoffers ex-werknemers zijn. 
Dit maakt de problematiek voor ons ook bijkomend moeilijk 
aangezien de slachtoffers voornamelijk vroegere collega’s zijn. Dit wil 
niet zeggen dat als familieleden van een werknemer of iemand uit de 
omgeving ziek zou worden, dit niet even schrijnend is. Het wijd 
verbruik van asbest in vele sectoren en beroepen heeft ervoor gezorgd 
dat in de jaren '50 en '60 een kwart van alle beroepsactieve mannen 
in hun job aan asbest werden blootgesteld. Daarnaast werden ook 
mensen blootgesteld in de privé sfeer. Op basis van diverse 
onderzoeken en beschikbare cijfers in diverse landen weet men dan 
ook dat meer dan 90 % van de asbestslachtoffers niets met de 
asbestcementindustrie te maken heeft . Dit is de industrie waarin 
Eternit actief was .  

Asbest is dan ook een ruim maatschappelijk probleem. In 2006 werd 
dan ook naast het bestaande beroepsziekte systeem (FBZ) een 
schadeloosstellingfonds voor alle asbestslachtoffers in Nederland 
ingevoerd. Het feit dat dit Fonds gezamenlijk wordt gefinancierd door 
de overheid, door alle bedrijven en door de zelfstandigen is dan ook 
terug te brengen op deze gevolgen in diverse sectoren en 
beroepen.Volgens alle studies in binnen-en buitenland (incl de 
recente cijfers van dit Asbestfonds (2007-2012)) is 80 % van de 
mesothelioomslachtoffers veroorzaakt door beroepsmatige 
blootstellingen. Blootstelling door het gemiddeld meer dan 
vijfenveertig jaar (latentietijd mesothelioom bedraagt gemiddeld 45 
jaar) geleden wonen in de buurt van een asbestverwerkend bedrijf 
zou in Nederland verantwoordelijk zijn voor 1,8% van de slachtoffers. 
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Toen het een wetenschappelijk gegeven werd dat blootstelling aan 
asbest risico’s kon inhouden voor de gezondheid hebben zowel de 
bedrijven als de overheid een reeks van preventieve en beschermende 
maatregelen ingevoerd. De eerste asbestwetgeving in Nederland 
dateert van 1978. Deze eerste wetgeving, maar ook de wetgeving 
daarna was gebaseerd op voornamelijk het terugdringen van de 
blootstellingsniveau’s. In dit verband is het verslag van Professor 
Gilson (met betrekking tot beroepsmatige blootstellingen - 1977) aan 
de Europese Commissie relevant waarin hij stelt dat alle 
asbestgerelateerde ziektes dosisafhankelijk zijn. Er was dus geen 
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vraag voor een asbestverbod. De inzichten en aanbevelingen zouden 
in de daarop volgende jaren en zelfs decennia grondig evolueren.  
 
In 1998 legde de Nederlandse overheid een asbestverbod op voor een 
lange lijst van toepassingen (poeders, verven, vernissen, 
asbestcement. Voor asbestcement ging dit verbod in op 1 oktober 
1998. Eternit stopte in 1997 met het gebruik van asbest in de 
productie.  

In 2001 werd in Nederland, in uitvoering van een Europese Richtlijn, 
een algemeen verbod uitgevaardigd op het produceren, gebruiken en 
het op de markt brengen van alle toepassingen van asbest. Er werden 
wel nog enkele uitzonderingen gemaakt. Zo gold er tot 2005 een 
uitzondering voor speciale dichtingen en bekledingen in industriële 
processen en installaties.  

Sinds 1 januari 2005 geldt in de gehele Europese Unie een verbod op 
verbruik, gebruik en handel in alle asbestsoorten. Het voorgaande 
kan natuurlijk niet wegnemen dat zich in Nederland nog veel asbest 
bevindt, dat in het verleden op toegestane wijze (in gebouwen, stallen 
en schuren) is toegepast 

Asbestbeleid  

• Erkenning en vergoeding van slachtoffers  

• Vermijden blootstelling en saneren gronden 

• Steun wetenschappelijk onderzoek 

Eternit betreurt dat het gebruik van asbest in het verleden heeft 
geleid tot betreurenswaardige gevolgen. Vandaar ook hebben wij 
vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheidsvisie een beleid 
opgesteld dat gestoeld is op meerdere pijlers: erkenning en vergoeding 
van slachtoffers, vermijden van blootstelling en steun aan 
wetenschappelijk onderzoek. Eternit heeft het gebruik van asbest in 
1997 volledig stopgezet.  

Ook werkt Eternit samen met de lokale overheden sinds 2004. Eternit 
biedt sinds verscheidene jaren ondersteuning aan wetenschappelijk 
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onderzoek, dat gericht is op betere diagnose- en 
behandelingstechnieken voor mesothelioom. Ook (ex)werknemers 
van Eternit werken mee aan dit onderzoek.  Bron: Eternit.be. 

Naar schatting heeft de ooit zo bewonderde en gewaardeerde stof 
asbest ruim tienduizend Nederlandse slachtoffers gekost. Dat aantal 
zal in de komende decennia alleen maar groter worden: voor de 
toekomst moet er met eenzelfde aantal mesothelioom slachtoffers 
rekening worden gehouden. Kortom nog eens tienduizend 
slachtoffers. Want kenmerkend aan asbestkanker is dat het zich pas 
na ruim twintig à dertig jaar, nadat men met de stof in aanraking is 
gekomen, openbaart. In Nederland lopen dus duizenden mensen 
rond met een tijdbom in hun lichaam. Asbest bleek in de loop van de 
twintigste eeuw te verworden van een wonderstof in een 
sluipmoordenaar. Andere Tijden op 18 november om 21.20 uur: over 
hoe duizenden mensen aan asbest overleden omdat de overheid en 
de industrie wegkeken en medische onderzoeken niet serieus werden 
genomen. 

Het leek zo’n perfecte en magische stof. Asbest wordt al sinds 
decennia gebruikt: in de Eerste Wereldoorlog werden asbestvezels 
gebruikt in het filtermateriaal van de gasmaskers. Het had als stof 
alles wat men maar kon wensen: sterk, slijtvast, isolerend, 
brandwerend en goedkoop. Het werd dan ook overal voor gebruikt: 
brandweerpakken, warmhoudplaatjes, bloembakken, remmen voor 
auto’s en liften en golfplaten.  

Maar reeds in 1898 werden de eerste gezondheidsklachten door 
asbest vastgesteld in Duitsland en Engeland. In 1949 werd asbestose 
(stoflong) in Nederland als beroepsziekte erkend. In de jaren vijftig en 
zestig kwam de meest dodelijke asbestgerelateerde ziekte aan het 
licht: mesothelioom (long- en buikvlieskanker), een ziekte die louter 
en alleen veroorzaakt kan worden door asbest. De ontdekking van 
deze dodelijke kanker was het werk van de Nederlandse bedrijfsars, 
J.Stumphius. Hij deed onderzoek naar de effecten van het gebruik 
van asbest als isolatiemateriaal bij de Rotterdamse scheepswerf De 
Schelde. In zijn onderzoek toonde hij aan dat werken met asbest kan 
leiden tot mesothelioom. Hij promoveerde in 1969 op dit onderzoek, 
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dat werd gepubliceerd onder de titel Asbest in een bedrijfsbevolking. 

In dit boek waarschuwt hij voor de enorme gevaren en riep hij de 
Nederlandse overheid op maatregelen te nemen. Helaas duurde het 
tot in de jaren 90 eer de overheid naar hem luisterde. Pas in 1993 
kwam er een algeheel verbod op het gebruik van asbest. 

 

De arbeiders werden in de fabriek jarenlang blootgesteld aan de 
levensgevaarlijke stof, met soms dodelijke ziektes tot gevolg. Maar de 
machtige asbestindustrie bleef volhouden dat risico’s rond deze 
wonderstof niet of nauwelijks bestonden. Ook in de familie van Floor 
Driessen (23 jaar) vielen slachtoffers. Haar opa werkte jarenlang in 
de Eternitfabriek te Goor en overleed na jarenlange blootstelling aan 
asbest. Ook haar oma overleed aan mesothelioom, zij klopte immers 
jarenlang de overalls van haar man uit en ademde zo de kleine 
stofdeeltjes in. De gevolgen van opa’s baan waren nog groter: de 
moeder van Floor kreeg in 2008 te horen dat ook zij leed aan 
mesothelioom, zonder ooit een voet te hebben gezet in de fabriek van 
Eternit was ook zij slachtoffer geworden van de asbestindustrie.  
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Eén van vaderlands grootste asbestfabrieken was Eternit te Goor. 
Sinds 1937 produceerde de fabriek asbestcement. En naast 
werkgelegenheid bracht de fabriek ook slachtoffers, aangezien zij in 
de fabriek in aanraking kwamen met asbestvezels. 

Floor Driessen: Als ik aan Eternit denk dan denk ik wat een vieze 
stinkfabriek, het heeft de halve familie bij ons uitgeroeid. Het is 
gewoon een groot zwart woord in de familiegeschiedenis.  

Volgens de Utrechtse jurist Bob Ruers, ruim twintig jaar bij het 
asbestdrama betrokken als advocaat, onderzoeker, mede- oprichter 
en juridisch adviseur van het Comité Asbestslachtoffers, heeft de 
overheid onverantwoord lang gewacht met ingrijpen. Deze mening 
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wordt gedeeld door longarts Henk Sinighe Damsté, autoriteit op het 
gebied van asbestgerelateerde longziektes:  

Wie had er iets moeten doen? De overheid. Die had moeten verbieden 
dat er asbest verwerkt werd in de bouw, in de textielindustrie en 
overal. Dat hadden ze toch vanaf medio zeventiger jaren zeker kunnen 
doen. 

Dat de overheid niet genoeg stappen ondernam kwam mede door de 
grote druk van de asbest industrie. Hoe ver de macht van de industrie 
reikte, blijkt uit een voorlichtingsblad dat in 1971 is uitgegeven door 
het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De inhoud 
werd grotendeels door de industrie gedicteerd, het woord kanker 
kwam in het gehele blad niet voor. Toen medische en technische 
argumenten niet meer werkten, zette de industrie met succes de 
argumenten van het economisch belang en werkgelegenheid in om 
het politieke debat te beïnvloeden.  Zoals voormalig wethouder te 
Goor, de heer Van Enst het verwoordt:  

Misschien hadden we het wel te hoog in ons vaandel staan: kom niet 

aan Eternit. De textiel was inmiddels al kapot, dus het enige wat we 

hier nog hadden dat was een Eternitfabriek met zeven of achthonderd 

medewerkers. Misschien hebben we toen wel te aardig gedaan en 

gezegd:   jongens kom daar maar niet aan. Bron: geschiedenis.24. 

Eternit breidt asbestcompensatieregeling uit. Voormalig 
asbestverwerker Eternit breidt de compensatie voor 
asbestslachtoffers uit met andere Overijsselse en enkele Gelderse 
gemeenten. Het gaat om de regeling voor niet-werknemers, die via het 
milieu, zoals asbestwegen, de ziekte mesothelioom (asbestkanker) 
hebben opgelopen. De schadevergoeding voor asbestslachtoffers van 
Eternit was tot nu toe beperkt tot inwoners van de gemeente Hof van 
Twente plus Enter. Nu gaat deze voor heel Overijssel en de Gelderse 
gemeenten Berkelland en Lochem gelden. Slachtoffers moeten wel 
kunnen aantonen dat zij voor 1999 gedurende een substantiele 
periode in dit gebied hebben gewoond, op een erf dat met asbest van 
Eternit was verhard, of woonden aan een toegangsweg met 
asbestafval. Eternit stelde tot 1974 aan streekbewoners gratis 
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asbestcementresten ter beschikking om wegen en erven te verharden. 
Later bleek dat zij daardoor mogelijk kankerverwekkende 
asbestdeeltjes hebben ingeademd. De bedragen die Eternit vergoedt 
komen overeen met de normbedragen van het IAS. Bron: de Stentor/ 
Twentse Courant Tubantia 10 en 11 mei 2012. 

Etex, het Belgische moederbedrijf van voormalig asbestverwerker 

Eternit heeft vorig boekjaar meer dan honderdmiljoen euro 
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gereserveerd voor claims ten gevolge van asbestblootstelling. Het 

bedrag bestaat uit 53,5 miljoen euro voor de honderdvijfenveertig 

bestaande rechtszaken en 53 miljoen euro voor nieuwe rechtszaken. 

In Belgie heeft Eternit tot 1997 asbest verwerkt. Dit jaar overleed de 

voormalige voorzitter van de raad van bestuur, Louis Cartier de 

Marchienne. Hij werd vorig jaar in Italië in eerste aanleg veroordeeld 

voor nalatigheid bij asbestblootstelling. De onderneming legde 

vervolgens een voorziening aan van 28,7 miljoen euro. Maar door het 

overlijden van de 92-jarige baron in mei dit jaar werd de rechtszaak 

in beroep stopgezet. Bron: Trends, 24 oktober 2013. 

 

Malafide asbestsaneerder opgespoord met afvalstortgegevens. Door 
gebruikmaking van informatie van het Landelijk Meldpunt 
Afvalstoffen door de Inspectie SZW is komen vast te staan dat een 
bedrijf ruim duizend kilo asbesthoudend materiaal illegaal heeft 
gesaneerd. Er is een boete van 29.400 euro tegen het bedrijf uit 
Friesland opgelegd. Bron: Inspectie SZW, 22 oktober 2013.  
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Asbestsanering pas verplicht bij risico. Corporaties zijn als 
huiseigenaar verantwoordelijk voor de veiligheid van bewoners. 
Iedereen is bij wet verplicht verspreiding van asbest te voorkomen. 
Dat betekent niet dat verhuurders verplicht zijn asbest te 
verwijderen. Er is pas saneringsplicht als de veiligheid bij normaal 
gebruik van de ruimte niet kan worden gegarandeerd. Zolang een 
bewoner van intact asbest afblijft, is dit risico afwezig. Een 
woningcorporatie is wel verplicht bewoners te informeren wat wel en 
niet met asbest is toegestaan bij bijvoorbeeld klussen. Aldus 
directeur Michel Baars van asbestonderzoeksbureau Search. Bron: 
De Gelderlander, 3 oktober 2013.  
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Asbestdrama Kanaleneiland kost woningcorporatie zes miljoen. De 
asbestbesmetting in de Utrechtse wijk Kanaleneiland heeft 
woningcorporatie Mitros inmiddels zes miljoen euro gekost. Mitros 
schuift de rekening door naar de aannemer, asbestverwijderaar en 
enkele onderaannemers. De kosten bestaan onder meer uit 
hotelovernachtingen voor mensen die hun huis uit moesten, de huur 
en inrichting van tijdelijke logeerwoningen, beveiliging van de buurt 
en onkostenvergoedingen voor kleding en reizen. Tot nu toe heeft de 
corporatie circa vijftigduizend euro aan schadeclaims toegekend aan 
gedupeerden, ongeveer een vijfde van de honderdvijftig claims die zijn 
ingediend. Mitros kent alleen directe, materiele schade toe. Bron: 
nos.nl, 17 januari en telegraaf, 1 februari, anp 7 en ad 8 maart .  

Boetes wegens onbeschermd asbest verwijderen. Het illegaal 
verwijderen van asbest levert een renovatiebedrijf uit Den Haag een 
boete van vijfduizend euro op. Het vastgoedbedrijf dat de opdracht 
hiervoor gaf draait op voor alle kosten van de juiste verwijdering en 
afvoer van de brokstukken. Poolse werknemers, die geen van allen 
Nederlands spraken, hadden onbeschermd een woning gesloopt en 
het aanwezige asbest onverpakt in containers gegooid en in de tuin 
neergezet. De werknemers zijn hierdoor blootgesteld aan asbest. Een 
ander bedrijf kreeg vijfentwintig euro boete omdat bij het verwijderen 
van asbestplaten van een dak een plaat naar beneden viel in een 
winkelstraat. De steigerconstructie had zo moeten zijn dat de plaat 
niet op straat terecht had kunnen komen, oordeelde de rechter. Bron: 
rijksoverheid.nl, 21 december 2013, de stentor, 5 februari. 

Crisis vertraagt verwijdering asbest. De financiële klappen die 
woningcorporaties op dit moment incasseren, kunnen ertoe leiden 
dat asbest uit sociale woningen minder snel wordt verwijderd. Dat 
laat Aedes weten, de koepelorganisatie van Nederlandse 
woningcorporaties. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II 
staat onder andere dat verhuurders een heffing gaan betalen, in 2014 
komt dat neer op twee miljard euro in totaal. Daarnaast mag de 
huurprijs niet meer zijn dan 4,5% van de WOZ-waarde. Voor veel 
corporaties zijn dit moeilijke maatregelen. Volgens onderzoek van 
NOS gaat het de woningcorporaties 3,8 miljard euro kosten om het 
asbest te verwijderen uit alle 1,4 miljoen sociale woningen waar het 
inzit. Toch is dat niet een concreet cijfer volgens Aedes, omdat een 



 

 

                  

43 

 

groot gedeelte niet verwijderd hoeft te worden. Vaak levert asbest 
geen problemen op en wordt aan nieuwe huurders uitgelegd waar ze 
niet moeten boren of schuren, vertelt een voorlichter van Aedes. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan dakplaten. In de meeste gevallen weten 
woningcorporaties wel ongeveer waar asbest zit en houden ze er 
rekening mee dat het weggehaald moet worden. Aedes wil wel 
benadrukken dat asbest zal worden verwijderd, wanneer dat om 
gezondheidsredenen nodig is. Bron: binnenlandsbestuur.nl, 20 
november 2012. 

Norm voor eindcontrole na asbestverwijdering aangescherpt. Het 
instituut NEN heeft de norm voor eindcontrole na asbestverwijdering 
aangescherpt. NEN 2990 beschrijft de manier waarop een ruimte 
waaruit asbest is verwijderd, wordt gecontroleerd op de aanwezigheid 
van asbesthoudende resten. De norm is aangepast op de nieuwe 
toetsingscriteria voor asbest en vervangt hiermee de oorspronkelijke 
norm uit 2005. Aanleiding is een onderzoek van de Gezondheidsraad 
uit 2010 waaruit bleek dat asbest gevaarlijker was dan eerder werd 
gedacht. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om de 
toetsingswaarden voor asbest aan te scherpen. Deze nieuwe waarden 
gaan in per 1 juli 2013. Bron: NEN, 12 november 2012.  

Niet alleen in Nederland. Aantal asbestverboden wereldwijd sterk 
gestegen. Sinds 2000 is het aantal landen dat een verbod op gebruik 
van asbest heeft ingevoerd gestegen van 18 naar 54. 18 % van de 
totaal honderdzesennegentig door de VN erkende landen gebruikt op 
dit moment nog asbest. Bron: International Ban Asbestos 
Secretariaat, 22 oktober 2012.  

Aanbevelingen Europees Parlement over asbest. In een 
conceptrapport doet het Europees Parlement aanbevelingen aan de 
Europese Commissie met betrekking tot de risico’s die asbest 
momenteel nog opleveren. In het rapport staat onder andere dat alle 
asbestsoorten gevaarlijk zijn, dat ook geringe blootstelling schadelijk 
kan zijn en dat asbest ondanks een EU-verbod nog volop voor komt 
in vooral gebouwen, maar ook in schepen en treinstellen. Polen is op 
dit moment het enige EU-lid dat een plan aangenomen heeft om het 
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land volledig asbestvrij te maken. Bron: Europees Parlement, 20 
september 2012.  

Veel bedrijven tobben met asbest. Slechts 20% tot 25% van de 
Nederlandse bedrijven is onderzocht op asbest, aldus beleidsadviseur 
Jan van Willigenburg van BME Asbestconsult. Een 
asbestinventarisatie kan bij een gemiddelde supermarkt voor 
vijftienhonderd tot tweeduizend euro worden uitgevoerd. Maar de 
kosten voor verwijdering van asbest kunnen in het slechtste geval in 
de tonnen lopen. Veel gebouwen in Nederland zijn gebouwd voor 
1993. Sinds dat jaar geldt in Nederland een verbod op gebruik van 
asbest. Volgens Van Willigenburg is de problematiek bij bedrijven 
anders dan bij woningen. Bij bedrijven, zeker bij grote complexen als 
winkelcentra en fabriekhallen, zijn op grote schaal brandwerende 
voorzieningen getroffen. Juist in die brandwerende materialen is 
asbest verwerkt. Vastgoedmaatschappijen zouden volgens hem juist 
het voorbeeld kunnen geven door het inventariseren van bezit op 
asbest en door maatregelen te nemen om de risico s te verminderen. 
In de asbestverwijdering zijn ruim vierhonderd bedrijven actief: 
honderdtweeentwintig inventarisatiebedrijven en driehonderdeen 
asbestverwijderingsbedrijven. Uit onderzoek van de Rekenkamer uit 
2008 blijkt dat de asbestketen niet goed is ontwikkeld. Bedrijven zijn 
niet goed verenigd in een overkoepelende brancheorganisatie en 
omzetcijfers en marktaandelen zijn niet transparant. Aan de publieke 
kant werken gemeenten en provincies volgens de onderzoekers vaak 
langs elkaar heen. Bron: FD, 8 augustus 2012.  

Te weinig maatregelen tegen illegale asbestverwijdering. Volgens 
dagblad Trouw neemt de Arbeidsinspectie te weinig maatregelen 
tegen misstanden in de asbestbranche. De krant concludeert dit na 
eigen onderzoek in de databank InspectieView, waarin de 
Arbeidsinspectie alle lokale controles verzamelt. Bron: Trouw, 19 
januari 2012. 

Staatssecretaris Atsma wil actiever asbestbeleid scholen. 
Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu (I&M) heeft 
gemeenten en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs 
aangespoord om op korte termijn een asbestinventarisatie te laten 
uitvoeren van hun schoolgebouwen. Tot nu toe heeft nog maar de 
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helft van de aangeschreven scholen op deze oproep gereageerd en nog 
maar een kwart heeft een asbestinventarisatie laten doen. Van de 
scholen die een inventarisatie hebben laten uitvoeren is bij 81 % 
asbest aangetroffen. Dit percentage toont volgens Atsma nogmaals de 
urgentie aan van een actieve asbest aanpak. Met VNG, PO-Raad en 
VO-raad is afgesproken dat alle scholen in augustus 2012 
duidelijkheid hebben over de asbestsituatie van hun gebouwen. 
Bron: rijksoverheid.nl, 27 oktober 2011.  

Nederlandse scholen moeten asbest opsporen. Schoolbesturen van 
voor 1994 gebouwde scholen moeten binnen nu en een jaar hebben 
geïnventariseerd of de gebouwen asbest bevatten. Anders wil 
staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) hen verplichten tot 
een asbestinventarisatie. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede 
Kamer over de voortgang van de – tot nu toe vrijwillige – inventarisatie 
van asbest op scholen. Ouders, schoolpersoneel en andere 
betrokkenen kunnen vanaf vandaag op de website 
atlasleefomgeving.nl zien of ‘hun’ schoolgebouw al op de 
aanwezigheid van asbest onderzocht is. Bron: rijksoverheid.nl, 26 
januari 2012.  

Asbestslachtoffers demonstreren in Brussel. Op 14 mei j.l. 
demonstreerden in Brussel honderden asbestslachtoffers en hun 
familieleden tegen het beleid van de Belgische regering. De Belgische 
overheid is namelijk nog steeds niet bereid het leed van deze 
slachtoffers te erkennen. Alleen bepaalde groepen beroepsgebonden 
slachtoffers komen in aanmerking voor een schadevergoeding. In de 
rechtspraak wordt "verwijtbaar gedrag" niet erkend, iets waarvan 
Belgische werkgevers profiteren. Bron: International Ban Asbestos 
Secretariat, 20 mei 2006.  

Over veertig jaar geen nieuwe asbestslachtoffers. Onze ambitie is dat 
er over veertig jaar geen nieuwe slachtoffers zijn van asbest. Dat is 
ongeveer de periode tussen blootstelling en openbaring van de ziekte. 
Daarom moeten we nu verstandig handelen. Een nuchtere aanpak: 
dat is de lijn die we volgen. Dat zei staatssecretaris Mansveld (I&M) 
23 september op het Nationale Asbestfeiten congres. Namens haar 
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sprak Directeur Generaal Chris Kuijpers. Bron: Rijksoverheid.nl, 27 
september 2013.  
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Wolven  

De wolf (Canis lupus) is een zoogdier dat behoort tot de roofdieren 
(Carnivora) en de familie hondachtigen (Canidae). De wolf komt 
wereldwijd voor maar gaat in verspreidingsgebied achteruit. Er zijn 
verschillende ondersoorten, waarvan er een aantal zijn uitgestorven. 
De wolf leeft in groepen en kent een sociale structuur. De wolf is de 
enige voorouder van de hond (Canis lupus familiaris). Wolf en hond 
kunnen samen vruchtbare nakomelingen voortbrengen, zodat ze, 
volgens het gangbare soortbegrip in de zoölogie, tot dezelfde soort 
kunnen worden gerekend. 

Als wolven eenvoudig bij landbouwhuisdieren weten te komen, zullen 
ze zich hieraan tegoed doen. De wolven zullen in dergelijke 
voedselrijke gebieden in aantal toenemen. Als vervolgens de bewuste 
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landbouwhuisdieren door betere bescherming niet meer beschikbaar 
zijn, zullen wolven andere voedselbronnen zoeken, wat gepaard kan 
gaan met brutaal aandoende vuilnisvreterij. Iets dergelijks zien we bij 
vossen, bijvoorbeeld in de duinen. Dergelijke interacties tussen mens 
en wolf versterken het negatieve beeld dat bestaat van wolven. 

Volgens moderne biologen staat de wolf ten onrechte in een kwaad 
daglicht maar het volksverhaal denkt daar anders over. De  
geschreven historie geeft de overlevering gelijk want in veel oude 
kronieken zijn de bewijzen te vinden van de tol die wij aan dit roofdier 
hebben moeten betalen. Meestal in vee, niet zelden ook in menselijke 
slachtoffers. Het zal niet voor niets zijn dat al in de Germaanse 
mythologie de wolf een griezelige rol speelt. De goden omringen zich 
met een lijfwacht van de dapperste krijgers die van het slagveld naar 
het Walhalla zijn verhuisd omdat eeuwig het gevaar dreigt dat de 
grauwe wolf Fenrir de woningen van de goden zal aanvallen. Hoewel 
zij hem aan een rotsblok hebben geketend slaagt het ondier er in bij 
de ondergang van de wereld zich te bevrijden en Odin (Wodan) te 
doden. Er werden wolfskuilen gegraven, het waren diepe en steile 
gegraven vangkuilen, waarvan er in Twente op veel plaatsen zelfs nu 
nog zijn. Bijvoorbeeld in 't Hegveld te Buurse, op de belt van de 
Bruinehaar en op de voormalige Mekkelenberg ten oosten van 
Almelo. Toen na de préhistorie de bevolking toenam trok de wolf zich 
terug in eenzame gebieden. Eeuwenlang werd hij meedogenloos door 
de mens vervolgd. Namen als Wolfsbelt (een afgegraven heuvel tussen 
Bruinehaar en de Pollen), Wolfshaar in West-Geesteren, het 
Wolfsveldeken, genoemd in het markeboek van Enter, de 
Wolfsslenken bij de Koningsbelt en de Sprengenberg in de 
staatsbossen van Nijverdal herinneren nu nog aan zijn laatste 
schuilhoeken. Met behulp van trommels werden de wolven tijdens 
grote drijfjachten opgedreven in de panden (netten) en wolfskuilen 
waarin ze hun bloedig einde vonden.  

Toen er nog veel woeste grond was, dus nog zeker tot aan de 
voorlaatste eeuwwisseling, had bijna elke boerschop wel een 
wolfskoele. Op een keer was het paard 'de delle van erve De Aaboer 
(grens Almelo-Vriezenveen) kommen opvleeg'n met ne wolf an 'n hals.’ 
Het roofdier had zich zodanig in de hals van de prooi vastgebeten dat 
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het niet meer kon loslaten. Wolven hadden het nogal eens op paarden 
voorzien. We moeten echter in aanmerking nemen dat het paard het 
enige dier was dat nog in de weide liep als de hongertijd voor de 
wolven aanbrak. De wolven, afkomende op de reuk van het vee, 
ondergroeven soms de zonder fundament op de bovengrond rustende 
lemen muren. De boer echter stond klaar, gewapend met zijn riek en 
stak toe zodra zich een poot of snuit liet zien. In de graafschap 
Bentheim vond de laatste wolvenjacht plaats in het jaar 1765. In 
Westfalen kwamen de dieren in de negentiende eeuw nog voor, in het 
jaar 1835 werd daar het laatste exemplaar neergelegd. 

Wolven hebben een kop-romplengte van één tot anderhalve meter en 
een staart van dertig tot vijftig centimeter. De schouderhoogte is 
vijfenzestig tot tachtig centimeter. Vrouwtjes zijn zo'n tien procent 
kleiner dan mannetjes; mannetjes wegen twintig tot tachtig kilo, 
vrouwtjes worden gemiddeld achttien tot vijftig kilo zwaar. 
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Onderkaak van een wolf 

Het gebit van een wolf bestaat uit een totaal van tweeenveertig 
tanden, waarvan twaalf snijtanden, vier hoektanden, zestien 
voorkiezen, en tien scheurkiezen en gewone kiezen. De hoektanden 
van de wolf zijn twee en halve  centimeter lang en zijn sterk, scherp 
en lichtelijk gekromd. Met deze hoektanden kunnen ze hun prooi 
grijpen en vasthouden. De druk die een wolf met de hoektanden kan 
uitoefenen tijdens het bijten, is vijftien MPa. Een wolf kan daarmee 
het been van een eland in een hap doorbijten. Een wolf kauwt niet op 
zijn prooi, maar scheurt het vlees in stukken en slikt het door. Het 
scheuren van dit vlees doet hij met zijn kleine snijtanden. Met 
draderige bestandsdelen van het vlees, flost de wolf op een 
natuurlijke manier zijn tanden. Hierdoor worden de speekselklieren 
geactiveerd en wordt de mond ook gespoeld. 

De wolf heeft sterk ontwikkelde zintuigen. De ogen van een wolf zijn 
beter dan die van de mens. Wolven kunnen net als katachtigen beter 
zien in het donker. Mensen hebben meer kegeltjes in de ogen, maar 
minder staafjes. Wolven zien diepte minder goed op afstand dan de 
mens, maar wolven herkennen net als honden bewegende objecten 
eerder. Als een persoon stil zou staan voor een wolf, bestaat er een 
kans dat de wolf door de persoon heen kijkt. Wanneer de persoon 
beweegt ziet de wolf diegene weer wel. Wolven zien beter in het 
donker, omdat er een uit lichtbrekende kleine kristallen opgebouwde 
pigment laag achter het netvlies zit. Deze pigmentlaag reflecteert het 
licht. Dit is ook de reden waarom de ogen van een wolf of hond 
oplichten als men er licht op schijnt. Wolven kunnen bijna helemaal 
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om zich heen kijken in een hoek van tweehonderdzeventig graden. De 
mens kan maar honderdtachtig graden om zich heen kijken. 

 
 
Een bizon wordt omringd door een roedel wolven. 

De wolf is een specialist wat betreft prooidieren. In roedelverband 
wordt bij voorkeur gejaagd op de grotere hoefdieren, zoals elanden, 
edelherten, reeën en wilde zwijnen, afhankelijk van het aanbod in een 
gebied. Hij eet tevens knaagdieren, haasachtigen, en vogels, maar 
ook aas en afval. Bij een onderzoek naar het menu van Pools-Duitse 
wolven bleek dat ree ongeveer de helft van het menu beslaat, edelhert 
dertig procent en wild zwijn ongeveer vijftien procent. Kleinere dieren 
beslaan slechts vijf procent van het menu. In Scandinavië bestaat de 
prooi in de winter voornamelijk uit reeën en in de zomer uit (jonge) 
elanden. Ook vee en zelfs honden worden gegrepen. Een 
onbeschermd schaap is voor een wolf een eenvoudige prooi. Het 
succes bij de jacht is maar in beperkte mate afhankelijk van het 
aantal dieren in de roedel. Bij meer dan vier individuen lijkt het 
succes te stagneren. Dit komt doordat tijdens de jacht het werk 
vooral wordt gedaan door de enkelingen van de roedel die aan 
voortplanting doen. Zij die niet instaan voor voortplanting, en dus 
hun leven niet moeten wagen voor hun nageslacht, kunnen zich in 
de roedel gedragen als vrijbuiters. Ze lijken wel mee te werken, maar 
doen in feite weinig. Het effect van wolven op de populaties van hun 
prooidieren vormt een bron van misverstanden. Wolven zullen nooit 
in staat zijn hun prooidieren uit te roeien, zo lang de prooidieren de 
vrijheid van migratie hebben. Wolven hebben wel invloed op het 
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migratiegedrag en de conditie van de prooidierpopulatie. De 
prooidieren zullen in streken waar wolven voorkomen zeer alert zijn 
en steeds proberen zich buiten het bereik van de wolven te begeven. 
Minder gezonde dieren zullen dan eerder ten prooi vallen dan gezonde 
dieren, waardoor de populatie van de prooidieren "in conditie" 
gehouden wordt. Naarmate de prooidieren gezonder zijn, dan wel in 
lagere dichtheden voorkomen zal ook meer van de wolf gevraagd 
worden voedsel te bemachtigen, wat z'n effect heeft op conditie en 
voortplantingssucces van de wolven. Uiteindelijk hebben de 
prooidieren zo meer invloed op de wolvenpopulatie dan andersom. 

Wolven zijn dag- en schemeringsdieren, maar door felle bejaging zijn 
ze in veel gebieden (waaronder Europa) een nachtelijke leefwijze erop 
na gaan houden. De wolf is een goede renner, maar kan ook goed 
zwemmen. Ze zijn in staat zich snel te verplaatsen, met een 
topsnelheid van vijfenveertig tot vijftig kilometer per uur. Normaal 
leggen ze vijftig tot zestig kilometer per dag af, maar er is een geval 
bekend waarin een wolf op één dag hondernegentig kilometer aflegde. 
Doorgaans zullen ze binnen hun territorium blijven, maar zo nodig 
kunnen ze in hoog tempo nieuwe gebieden verkennen. 

 

Wolven zijn sociale dieren die in roedels leven die strikt georganiseerd 
zijn. Tegenwoordig wordt bij voorkeur gesproken van familiegroepen. 
Een familiegroep wordt geleid door een mannetje en een vrouwtje die 
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gewoonlijk met alfa worden aangeduid. Gewoonlijk hebben zij het 
alleenrecht op voortplanting. De overige dieren zijn meestal 
(volwassen) nakomelingen van het alfapaar. Een vergelijkbaar stelsel 
kan ook aangetroffen worden bij andere in groepen jagende 
hondachtigen zoals de dhole (Cuon alpinus) uit India en de Afrikaanse 
wilde hond (Lycaon pictus). De nakomelingen van het alfapaar blijven 

hooguit twee jaar in de roedel. Bij een gemiddelde worp van vier 
dieren kan de roedel na twee jaar uit tien dieren bestaan. Het 
voedselaanbod is van invloed op de roedelgrootte. Waar veel voedsel 
is (bijvoorbeeld Alaska, waar de wolven op elanden jagen) leven de 
wolven in grote roedels die kunnen bestaan uit dertig dieren. In 
gebieden met weinig voedsel, als Italië en Spanje, leven de dieren in 
kleine familiegroepjes, bestaande uit het alfapaar en hun welpjes. 

De oudere jongen verlaten al dan niet vrijwillig de roedel, en trekken 
vaak met hun broertjes en zusjes nog een periode op. Wanneer ze zelf 
een territorium en een partner gevonden hebben, vormen ze een eigen 
roedel. Onderzoek in Scandinavië heeft uitgewezen dat een uit de 
roedel weggetrokken teef de locatie van een nieuw territorium 
bepaalt. Een zwervende reu gaat op zoek naar zo'n geannexeerd 
gebied. 

De omvang van een territorium is afhankelijk van de voedselsituatie, 
maar zal tussen de 200 en 2000 km² liggen. In de Alpen zijn territoria 
van 350 km² gemeten, in Alaska zijn ze groter. Eenzame wolven op 
zoek naar een partner of nieuw territorium kunnen grote afstanden 
afleggen - van tientallen kilometers tot meer dan duizend kilometer. 

De wolf kent een grote verscheidenheid aan expressiemogelijkheden, 
waaronder geluiden. Het bekende huilen is vooral bedoeld om te 
communiceren over langere afstanden en is intensiever bij dieren 
waarbij de sociale band groter is. Afhankelijk van de omstandigheden 
kunnen wolven dit gehuil op afstanden van zes tot tien kilometer 
horen. Het afbakenen van het territorium, door middel van te 
urineren met een opgetilde achterpoot, is voorbehouden aan 
dominante dieren. Binnen de roedel wordt vooral gecommuniceerd 
door middel van lichaamstaal. Onderdanige wolven bijvoorbeeld 
begroeten anderen door onderwerping, met afgewende ogen, staart 
tussen de achterpoten, lage houding, oren naar achteren en een 
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zacht gejank. Als wolven boos of bang zijn laten ze dat meestal zien 
met ontblote tanden en gegrom. 

Wolven huilen om de roedel bij elkaar te houden (meestal voor en na 
de jacht), andere wolven te alarmeren (voornamelijk bij het nest), 
elkaar te vinden tijdens een storm of in een onbekend gebied en om 
te communiceren over grote afstanden. Het gehuil van een wolf kan 
onder bepaalde omstandigheden worden gehoord over een gebied van 
maximaal 130 km². Het gehuil van een wolf is over het algemeen niet 
te onderscheiden van dat van grote honden. Mannelijke wolven 
hebben een bereik van ongeveer een octaaf en hun roep eindigt in een 
diepe bas met de nadruk op "O", terwijl vrouwelijke wolven een nasale 
bariton produceren, met de nadruk op "U". Pups huilen bijna nooit, 
het huilen van wolven van een jaar oud eindigt op een hondachtig 
gekef. Het huilen bestaat uit een grondtoon die tussen de 150 en 780 
Hz kan liggen, met een reeks van maximaal twaalf harmonische 
boventonen. De toonhoogte blijft meestal constant of varieert licht. 
Een huilende wolf kan tot wel vijf  keer de toonhoogte afwisselend 
laten dalen en dan weer stijgen. Gehuil dat wordt gebruikt om andere 
wolven uit de roedel naar een gedode prooi te roepen, bestaat uit 
langgerekte, zachte geluiden die wel wat weg hebben van het begin 
van de schreeuw van een oehoe.  

Bij het achtervolgen van een prooidier stoten ze hogere tonen uit die 
heen en weer gaan tussen twee noten. Wanneer ze hun prooi 
insluiten gebruiken ze een combinatie van kort geblaf en gehuil. 
Wanneer ze samen huilen, huilen ze in harmonie en niet in koor op 
dezelfde toon, waardoor ze de indruk wekken dat er meer wolven zijn 
dan het werkelijke aantal. Solitaire wolven huilen doorgaans niet in 
gebieden waar andere roedels aanwezig zijn. Wolven beantwoorden 
geen gehuil bij regenachtig weer of wanneer ze volgevreten zijn. Het 
gehuil van wolven uit verschillende gebieden kan van elkaar 
verschillen. Europese wolven huilen veel langduriger en melodieuzer 
dan die uit Noord-Amerika, die veel harder huilen en een sterkere 
nadruk leggen op de eerste lettergreep. De twee begrijpen elkaars taal 
wel, zoals blijkt uit waarnemingen waarbij Noord-Amerikaanse 
wolven reageerden op biologen die Europese wolven nadeden. 
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Een opgezette wolvenwelp 

De wolf is over het algemeen monogaam: paren blijven meestal bijeen 
tot een van de twee sterft. Na de dood van een wolf wordt snel een 
nieuw koppel gevormd. Omdat er meestal meer mannetjes zijn in een 
groep, zijn ongepaarde vrouwtjes een zeldzaamheid. Als een 
mannelijke wolf niet in staat is om een territorium te maken of een 
partner te vinden, zal hij met de dochters van een reeds gevestigd 
broedpaar van een andere groep paren. Zulke wolven worden 
casanovawolven genoemd, naar Giacomo Casanova. In tegenstelling 
tot mannen van gevestigde groepen, vormen ze geen broedpaar met 
de vrouwtjes waar ze mee paren. Sommige groepen kunnen meerdere 
vrouwtjes hebben die op deze manier bevrucht zijn, zoals het geval is 
in Yellowstone National Park. 

De leeftijd waarop een wolf voor het eerst gaat paren hangt 
grotendeels af van de omgevingsfactoren: wanneer voedsel in 
overvloed is of wanneer de wolvenpopulaties sterk worden beheerd, 
kunnen wolven op jongere leeftijd welpen grootbrengen om de 
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overvloedige middelen beter te kunnen benutten. Dit wordt ook 
aangetoond door het feit dat wolven in gevangenschap bereid zijn te 
paren van zodra ze negen tot tien maanden oud zijn, terwijl de jongste 
geregistreerde paring in het wild bij wolven van twee jaar oud 
voorkwam. Vrouwtjes kunnen elk jaar welpen krijgen, met gemiddeld 
een nest per jaar. In tegenstelling tot de coyote bereikt de wolf nooit 
reproductieve veroudering. De bronsttijd vindt meestal plaats in de 
late winter. Bij oudere vrouwtjes begint die periode twee tot drie 
weken eerder dan jongere vrouwtjes. Als het vrouwtje bereid is te 
paren, beweegt ze haar staart naar een kant om zo haar vulva bloot 
te stellen. Tijdens de paring komt de penis van het mannetje vast te 
zitten in de vagina, iets dat vijf tot zesendertig minuten kan duren. 
Omdat de bronsttijd bij wolven slechts een maand duurt, verlaten 
mannelijke wolven hun vrouwtjes niet om andere vrouwtjes te 
bevruchten, wat honden wel doen. 

De paartijd van wolven verschilt per gebied. In Scandinavië duurt dit 
van februari tot april. Het nest van een wolf bevindt zich in een grot 
of een hol, verscholen onder boomwortels of tussen rotsen. Soms 
graaft hij zijn eigen hol, of vergroot hij een vossenhol of dassenburcht. 
De andere vrouwtjes huilen bij de ingang, het lijkt net of ze haar 
aanmoedigen. Tijdens de dracht blijven vrouwelijke wolven in de 
buurt van hun grondgebied, waar de kans op gewelddadige 
ontmoetingen kleiner is. Oudere vrouwtjes zijn meestal drachtig in 
het hol van hun vorige nest, terwijl jongere vrouwtjes meestal in de 
buurt van hun geboorte plaats blijven. De draagtijd duurt 
tweeenzestig tot vijfenzeventig dagen. De welpen worden meestal 
geboren in de zomerperiode. Wolven krijgen relatief gezien grote 
welpen in kleine nesten in vergelijking met andere hondachtigen. De 
gemiddelde worp bestaat uit vijf of zes welpen. Waar prooien 
overvloedig aanwezig zijn, worden meestal grote nesten geworpen. 
Uitzonderlijk grote nesten van veertien tot zeventien welpen komt 
slechts in 1 % van de gevallen voor. De welpen worden meestal 
geboren in de lente, die samenvalt met een overeenkomstige stijging 
van de populatie aan prooien. De welpen worden blind en doof 
geboren en hebben een korte en zachte, grijsbruine vacht. Bij de 
geboorte wegen ze driehonderd tot vijfhonderd gram. Ze beginnen te 
zien na negen tot twaalf dagen. De melkhoektanden komen uit na 
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een maand. De welpen verlaten het nest voor het eerst na drie weken. 
Wanneer ze anderhalve maand oud zijn, zijn ze sterk genoeg om te 
vluchten voor gevaar. Moederwolven verlaten de eerste weken het hol 
niet; de vaders halen voedsel voor hen en hun jongen. De welpen 
beginnen met het eten van vast voedsel op de leeftijd van drie à vier 
weken. De welpen vertonen de snelste groei tijdens de eerste vier 
maanden: in deze periode vermeerdert het gewicht van de welp 
ongeveer met factor dertig. In het najaar zijn de welpen groot genoeg 
om samen met volwassen exemplaren op jacht te gaan op grote 
prooien 

 
 
Wolven in een confrontatie met coyotes om een gaffelbokkarkas. 
(Louis Agassiz Fuertes, 1919) 

De jongen blijven minstens een jaar bij de roedel. Vaak blijven ze 
langer bij de roedel, maar soms verlaten één- of tweejarigen de groep, 
vooral als ze worden gedomineerd door andere roedelleden en ook 
afhankelijk van het voedselaanbod. In gebieden met grotere 
prooidieren, zoals eland en edelhert is het voordelig een grote roedel 
te hebben. Wolven kunnen van vijftien tot twintig jaar oud worden in 
gevangenschap, maar in het wild is zo'n jaar of tien het maximum. 

Wolven domineren meestal andere leden van de hondachtigen in 
gebieden waar ze allebei optreden. In Noord-Amerika komt het vaak 
voor dat wolven coyotes doden, vooral in de winter, wanneer coyotes 
eten proberen te krijgen van dieren die wolven doden. Wolven vallen 
vaak de nesten van coyotes aan door die uit te graven en de pups te 
doden, maar ze eten ze zelden op. Er zijn geen verslagen van coyotes 
die wolven doden, maar coyotes kunnen wolven opjagen als ze in de 
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meerderheid zijn. Bijna identieke interacties zijn ook waargenomen 
in Eurazië tussen wolven en jakhalzen, die flink in de minderheid zijn 
in gebieden waar veel wolven voorkomen. 

Wolven zijn de belangrijkste vijand van wasbeerhonden. Ze doden er 
grote aantallen van in het voorjaar en de zomerperiode. Wolven doden 
ook rode, pool- en steppevossen, soms eten ze hen. In Azië kunnen 
ze concurreren met dholes. Wolven lopen in Eurazië en Noord-
Amerika bruine beren tegen het lijf. Bruine beren domineren meestal 
wolfgroeperingen, terwijl de wolven meestal de overhand hebben 
tegen beren bij het verdedigen van hun holen. Beide soorten doden 
elkaars jongen. Wolven eten van de bruine beren na ze te hebben 
gedood, terwijl de bruine beren alleen van jonge wolven lijken te eten. 

Grote wolvenpopulaties veroorzaken een laag aantal kleine tot 
middelgrote katachtigen. Wolven ontmoeten poema's langs delen van 
de Rocky Mountains en de aangrenzende bergketens. Bij de jacht op 
verschillende hoogtes vermijden wolven en poema's elkaar meestal. 
In de winter, wanneer de sneeuw hun prooi in de valleien dwingt, is 
er echter meer kans in interactie tussen de twee soorten. Hoewel ze 
zelden op elkaar inwerken, zullen wolven en poema's elkaar doden 
wanneer de ene partij in de meerderheid is. Ze jagen op manoels en 
kunnen een bedreiging vormen voor sneeuwpanters. Wolven 
beperken ook de populatie van de Euraziatische lynx. Buiten de mens 
blijken tijgers de enige serieuze roofdieren van de wolven te zijn. In 
de gebieden waar wolven en tijgers samen voorkomen, zoals het 
Russische Verre Oosten, hebben de twee soorten een overlappend 
dieet, wat resulteert in concurrentie. 

Voorouders 

De meest waarschijnlijke voorouder van de wolf is de Canis 
lepophagus, een kleine, Noord-Amerikaanse hondachtige met een 

smalle schedel uit het Mioceentijdperk, die ook de voorouder zou zijn 
van de coyote. Na het uitsterven van de zwaargebouwde 
Borophaginaefamilie ontwikkelde C. lepophagus zich tot een groter 

dier, met een bredere schedel.  
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Mexicaanse wolf (C. l. baileyi) 

De eerste echte wolven begonnen te verschijnen aan het einde van de 
Noord-Amerikaanse Blancanfase en het begin van de vroege 
Irvingtonian. Onder hen was er de kleine soort C. priscolatrans - die 

sterk lijkt op de hedendaagse rode wolf - die zich gesetteld heeft in 
Eurazië door het oversteken van de Beringlandbrug. De 
Euraziatische C. priscolatrans is verder geëvolueerd tot C. 
mosbachensis, die sterk leek op de moderne wolven die men 
gevonden heeft op het Arabisch Schiereiland en in Zuid-Azië. De soort 
verspreidde zich over Europa van het begin van de kwartaire ijstijd 
tot ongeveer vijfhonderdduizend jaar geleden. C. mosbachensis is 
vervolgens geëvolueerd in de richting van C. lupus. 

Wolf en hond 

De verwantschap tussen de wolf en de door de mens gedomesticeerde 
hond is lang een zaak van discussie geweest. Sommigen zagen eerder 
een andere soort van het geslacht Canis, namelijk de gewone jakhals 
(Canis aureus) als de waarschijnlijke voorouder maar DNA-onderzoek 

wijst nu toch sterk in de richting van de wolf. Het verschil in de 
basenvolgorde van het mitochondriaal DNA van hond en wolf is 
slechts 0,2%, wat veel kleiner is dan het verschil met enige andere 
gepostuleerde voorouder van de hond. Het ziet er naar uit dat het 
hele geslacht Canis een vrij recente oorsprong heeft aangezien de 

soorten ervan nog enige kans hebben zich bij kruising met succes 
voort te planten. 
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Groep reuen in dierentuin Dierenrijk, Mierlo, december 2009 

Wolven passen zich makkelijk aan allerlei omstandigheden aan en 
leven in een grote verscheidenheid aan habitats. Zowel op toendra's, 
steppen en prairies als in dichte bossen komen ze voor, in laagland 
en in gebergten. Hierdoor hebben ze zich verspreid over de gehele 
Holarctis, noordwaarts tot voorbij de poolcirkel, en zuidelijk tot 
Mexico, Zuid-Europa, Noord-India, China en zelfs in Arabië. De wolf 
was vroeger het roofdier met het grootste natuurlijke 
verspreidingsgebied. Tegenwoordig is dit de vos. 

Ooit waren wolven een gewone verschijning op het gehele Noordelijk 
halfrond, maar door toedoen van de mens is hun leefgebied drastisch 
ingeperkt. Voor een deel is dat omdat het leefgebied door de mens 
voor andere doeleinden in gebruik genomen is, maar veelal ook door 
vervolging van de soort. In Europa is de wolf steeds verder 
teruggedrongen. In de zestiende eeuw kwamen er nog wolven voor in 
Engeland, maar hier worden ze al eeuwen niet meer waargenomen. 
In Nederland en België is de wolf sinds het begin van de negentiende 
eeuw verdwenen. Ook in verschillende andere Europese landen was 
de wolf geheel of vrijwel geheel uitgeroeid. De wolf was nog in redelijke 
aantallen aanwezig in Noorwegen, Zweden, Finland, Rusland, Polen, 
en waarschijnlijk ook in Tsjechië en het gebied dat oostelijker en 
zuidelijker daarvan ligt. 

Schattingen van aantallen wolven in Europa (anno 2000): Frankrijk 
100, Duitsland 100, Zweden 200, Portugal 300, Spanje 500 tot 2000, 
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Italië 400, Slowakije 400, Polen 900, Finland 150, Rusland 10.000. 
Tevens zijn er kleinere aantallen wolven in Slovenië, Tsjechië, Kosovo, 
Oostenrijk en Zwitserland. 

Tegenwoordig wordt de wolf in vele landen beschermd, in Duitsland 
sinds 1989. In Frankrijk en Duitsland wordt er geld uitgekeerd voor 
door wolven veroorzaakte schade. Enkele wolven dragen zenders 
zodat ze goed te volgen zijn. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Duitsland minstens negen 
wolven doodgeschoten die het gelukt was de grens te passeren. De 
kansen zijn echter gekeerd en de aantallen wolven nemen weer toe. 
Door de val van het communisme in de Sovjet-Unie is de jacht 
verminderd en zijn de aantallen sterk toegenomen. Via Polen zijn ook 
in Duitsland weer wolven teruggekeerd. Aanvankelijk leefden ze op 
een legeroefenterrein in de deelstaat Saksen bij het drielandenpunt 
met Polen en Tsjechië in de Niederschlesischer Oberlausitzkreis. In 
1996 zijn de eerste wolven uit Polen naar Duitsland gekomen, de 
roedels vestigden zich vaak op oude Sovjetlegerterreinen. In 2005 
waren dat er nog twee: één op de Neustadler heide met vijf welpen en 
een roedel op de Muskauer Heide met acht welpen. In de tussentijd 
was er sprake van vermenging met herdershonden, wat vaker 
voorkomt bij wolven en honden. In 2009 waren er in Duitsland vier 
roedels met jongen, plus nog wat enkelingen. Hun aantal werd 
geschat op veertig dieren. Op 4 maart 2010 werd bekend dat er in de 
Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen op ongeveer honderdtachtig 
kilometer van de Nederlandse grens een wolf was waargenomen. Na 
het verslinden van een schaap werd de aanwezigheid met een DNA-
test bewezen. In 2012 werd een doodgeschoten wolf gevonden in het 
Westerwald tussen Keulen en Frankfurt. Ook in dat jaar werd een 
nest waargenomen dat geboren was op een legerplaats bij Munster in 
Nedersaksen, honderdzeventig kilometer van de grens met Groningen 
en Drenthe. In april 2013 werd een wolf vastgelegd door een "fotoval" 
op een militair oefenterrein nabij Meppen in Nedersaksen, iets meer 
dan vijftien kilometer van de Nederlandse grens. 

In 2013 werd het aantal wolvenroedels in Duitsland vastgesteld op 
drieëntwintig, waarvan de meeste ten zuidoosten van Berlijn. De 
meest westelijke roedel bevond zich op de Lüneburger Heide bij 
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Munster. Daarnaast bevond zich nog een wolvenpaar zonder welpen 
bij Bergen, nog iets westelijker. Solitaire wolven zijn gezien door heel 
Noord-Duitsland, inclusief de Nederlandse en Deense grens.  

In het uiterste zuiden rukt de wolf vanuit Italië op naar Duitsland. In 
2010 werd er een solitaire wolf gesignaleerd bij Bayrischzell.  

 
  
Een wolf in een dierentuin 

In Polen werd het aantal wolven in het voorjaar van 2011 geschat op 
zevenhonderdvijftig exemplaren. Wolven komen voor in het hele land, 
behalve het centrale gedeelte. In 2008 werd de populatie in Litouwen 
geschat op tweehonderd exemplaren, ongeveer vijftien tot twintig 
roedels, verspreid over het hele land. Wolven komen daarnaast 
algemeen voor in grote delen van Rusland, Estland, Letland, Wit-
Rusland, Oekraïne, Slowakije, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Kosovo, 
Montenegro, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Albanië, Griekenland 
(vooral noord Griekenland en Peleponesos) en Turkije. Een kleine 
populatie wolven leeft in Hongarije en Tsjechië, waar in 2008 twee 
roedels leefde in de westelijke Beskiden langs de Slowaakse grens.  

In het begin van de negentiende eeuw was er een groot wolvenbestand 
in Noorwegen en Zweden, maar dat verminderde sterk tot het midden 
van de twintigste eeuw. Deze sterke teruggang had een aantal 
oorzaken: een uitbraak van de wolvenpest rond 1840 en in 1845 
bewoog de Noorse overheid tot een campagne om de wolven uit te 
roeien. De sterke bevolkingsgroei zorgde ervoor dat er minder 
prooidieren beschikbaar kwamen. In de jaren zestig van de twintigste 
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eeuw waren er waarschijnlijk geen wolven meer in Noorwegen en 
Zweden. Vanaf het einde van de jaren zeventig kwamen er weer 
nieuwe dieren vanuit Finland en Rusland, en zijn er fokprogramma's 
gestart. Het wolvenbestand in Zweden en Noorwegen omvatte in de 
winter van 2006/2007 tussen honderdzevenentwintig en 
honderdeenenvijftig dieren, waarvan negentien tot eenentwintig 
dieren in Noorwegen gevonden werden en de rest in Zweden. In de 
winter van 2010/2011 werd de wolvenpopulatie in Noorwegen en 
Zweden geschat op tweehonderdnegenentachtig tot 
driehonderdvijentwintig dieren, waarvan het grootste deel nog steeds 
in Zweden. De provincies met de grootste wolvendichtheid zijn 
Värmland, Dalarna en Gävleborg: alle in Svealand. De Noorse wolven 
bevinden zich vooral in de grensstreken met Zweden in het zuiden 
van het land. Het dunbevolkte noorden van Zweden is erg geschikt 
voor wolven, maar door de roofdierjacht aldaar is het erg moeilijk voor 
wolven om er te overleven. Regelmatig steken er Finse wolven de 
grens over op zoek naar nieuw leefgebied; deze dieren bereiken zelden 
centraal Zweden. 

De Finse populatie wolven werd in 2012 geschat op honderdtachtig 
tot tweehonderd dieren. De Finse wolven staan in nauw contact met 
de veel grotere populaties in Rusland. Net als in Zweden en 
Noorwegen is het lastig om te overleven in het noordelijk deel van het 
land, aangezien er veel jacht op roofdieren wordt gemaakt door de 
plaatselijk rendierherders. Wolven komen in principe voor in geheel 
Finland, maar het meest in het midden van het land. De meeste 
roedels leven in de regio Kainuu. Sinds 2005 gaat de wolvenpopulatie 
achteruit, onder andere door de (illegale) jacht. 

In 2012 werd voor het eerst in ongeveer tweehonderd jaar een wolf 
gesignaleerd in Denemarken. Vogelaars merkten de wolf op en een 
paar dagen later werd het beest dood teruggevonden in de buurt van 
Thy, in het noorden van het land. Na onderzoek bleek de wolf 
afkomstig uit Lausitz, een wolvengebied in Duitsland. Kort na de 
dood van de eerste wolf  

Gevaar voor de mens 
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Vanaf het moment dat mensen schapen en geiten begonnen te 
houden om in hun levensonderhoud te voorzien, zijn wolven als 
schadelijke dieren beschouwd omdat ze dieren uit de kuddes roofden. 
In de loop der tijd is het dier om die reden bejaagd en op veel plaatsen 
uitgeroeid. De Bijbel, en met name het Nieuwe Testament, waarin 
Jezus werd voorgesteld als een herder die zijn kudde hoedde en 
beschermde tegen wolven, heeft het imago van de wolf geen goed 
gedaan. In verhalen en sprookjes werd de wolf ook afgeschilderd als 
een dier dat mensen aanviel. Waarschijnlijk geen enkel verhaal is zo 
slecht geweest voor het imago van de wolf als mensenverslinder als 
het sprookje van Roodkapje, op schrift gesteld in 1697 door Charles 
Perrault maar waarschijnlijk ouder. 

In de praktijk vlucht een wolf meestal voor een mens. Mensen en 
kinderen worden slechts in uitzonderlijke gevallen aangevallen, 
vrijwel alleen als ze zich wagen in de buurt van een nest met jongen. 
Er zijn veel gevallen gedocumenteerd waarin wolven mensen 
doodden. In vergelijking met carnivoren van ongeveer dezelfde grootte 
maakt de wolf echter relatief weinig dodelijke slachtoffers onder 
mensen. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om hondsdolle 
wolven. De hond, de naaste verwant van de wolf, maakt jaarlijks ook 
enkele dodelijke slachtoffers. Wolfshonden kunnen brutaler zijn dan 
echte wolven. Ze leven ook vaker in de omgeving van bewoonde 
plaatsen, waardoor ze potentieel veel gevaarlijker zijn voor vee en 
mensen. 

Hoe wolven reageren op mensen is grotendeels afhankelijk van hun 
eerdere ervaringen met mensen: wolven die geen negatieve ervaringen 
hebben met mensen en niet van mensen afhankelijk zijn voor voedsel, 
tonen weinig angst. Ze zijn over het algemeen niet gevaarlijk voor een 
mens zolang ze met weinig zijn, voldoende voedsel hebben, weinig 
contact hebben met de mensen en er af en toe op ze wordt gejaagd. 
Hoewel wolven agressief kunnen reageren als ze getart worden, 
blijven dit soort aanvallen meestal beperkt tot oppervlakkige beten in 
de ledematen. 

Feitelijk roofzuchtige aanvallen worden meestal gedaan door een 
individuele wolf of een roedel die ervaring heeft met aanvallen op 
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mensen. Dergelijke aanvallen kunnen voorafgegaan worden door een 
lange periode van gewenning waarbij wolven geleidelijk hun angst 
voor mensen verliezen.  De wolf valt zijn slachtoffer over het algemeen 
aan door hem bij de hals te pakken en weg te slepen om hem op te 
eten, tenzij hij wordt verstoord. Dit soort aanvallen blijken in tijd en 
plaats gegroepeerd voor te komen, en gaan meestal door tot de op 
deze manier geconditioneerde dieren worden gedood. Roofzuchtige 
aanvallen kunnen op elk moment van het jaar voorkomen, met een 
piek in de periode juni-augustus, wanneer de kans dat mensen 
beboste gebieden betreden toeneemt (in verband met het grazen van 
vee of om bessen en paddenstoelen te plukken), hoewel er ook 
aanvallen van niet-hondsdolle wolven in de winter bekend zijn, meer 
bepaald in Wit-Rusland en Oekraïne en in de Russische districten 
Kirovsk, Irkoetsk en Karelië. Wolven met welpen hebben in de zomer 
meer problemen om aan voedsel te komen. De meerderheid van de 
slachtoffers van roofzuchtige aanvallen zijn kinderen; in de zeldzame 
gevallen waarin volwassenen worden gedood, zijn de slachtoffers 
bijna altijd vrouwen.  
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Een illustratie uit het Franse weekblad Le Petit Journal van 25 

januari 1914, waarin een kind wordt gegrepen door een wolf. 
 

In het Europa van vóór de twintigste eeuw waren aanvallen van 
wolven op mensen niet algemeen, maar ze maakten wel deel uit van 
de alledaagse risico's van het leven. 

In Frankrijk werden er in de periode 1580-1830 drieduizend-
tweehonderdtweeenzeventig mensen gedood door wolven, zo blijkt uit 
historische bronnen. Daarvan werden er negentienhonderd-
eenenzestig gedood door niet-honsdolle wolven. 

 

 
 
Een afbeelding van wolven die een slee aanvallen 
 
Uit kerkelijke en administratieve bronnen uit Italië is naar voren 
gekomen dat er in het centrale deel van de Povlakte in de vijftiende 
tot de negentiende eeuw vierhonderdveertig mensen werden gedood 
door wolven. 

In de periode vanaf 1998 zijn er wereldwijd drieëntwintig gevallen 
bekend van mensen die door wolven zijn gedood. Twintig van deze 
slachtoffers vielen in Azië (m.n. Rusland en Afghanistan), twee in 
Noord-Amerika en één in Europa (Zweden). In 2006 overleed er nog 
een jongetje in een dierentuin in Rusland door bloedverlies nadat hij 
was gebeten door een wolf die hij probeerde te aaien.  In Noord-
Amerika vielen in de periode 2000-2010 twee dodelijke slachtoffers, 
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Kenton Joel Carnegie, een twee-en-twintigjarige man die in december 
2005 in Saskatchewan, Canada door wolven werd gedood, en 
Candice Berner, een twee-en-dertigjarige vrouw die in maart 2010 in 
Alaska dood werd gevonden. 

Wolven in folklore en mythologie 

Wolven hebben traditioneel een slechte reputatie, die maar ten dele 
op waarheid berust. Natuurlijk kunnen wolven, net als andere 
roofdieren, gevaarlijk zijn, vooral als men er verkeerd mee omgaat. 
De vele gruwelverhalen over hun kwaadaardigheid (zoals in de 
sprookjes Roodkapje, de drie biggetjes en De wolf en de zeven geitjes) 
lijken echter onterecht. Toch heeft de natuurbescherming overal de 
grootste moeite de soort ergens weer in ere te herstellen vanwege deze 
mythevorming. 

Toch hebben wolven niet in alle verhalen een negatieve rol. De stad 
Rome werd bijvoorbeeld - volgens de legende - gesticht door Romulus 
en Remus, twee kinderen die als wilden waren opgegroeid en door 
een wolvin, de Lupa Capitolina, gezoogd, en ook het jongetje Mowgli 

uit Rudyard Kiplings "Jungle Boek" werd in een wolvenhorde 
opgevoed. Dat wolven zich over menselijke vondelingetjes kunnen 
ontfermen is gedocumenteerd, onder andere bij de Hessische 
wolfskinderen (1341-1344). 

De wolf wordt in verband gebracht met de wolfsangel, een instrument 
waarmee men wolven doodde of verminkte en een geschilderd 
waarschuwingsteken tegen wolven. 

Bij de Germanen werd de wolf vereerd als een heilig dier: de wolven 
Geri (de Begerige of Gierige) en Freki (de Vermetele, Duits: Freche) 
begeleidden Odin; zij waren zijn boodschappers en hadden 
voorspellende gaven. De Germaanse naamstam -wolf-, -olf, -lof wordt 

vanaf de eerste eeuwen na Christus frequent aangetroffen (zie artikel 
Rudolf). En bij de oorspronkelijke Amerikanen was het de broeder 
wolf. 
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In de twintigste eeuw is de houding jegens wolven langzamerhand 
wat gewijzigd, omdat het besef is doorgedrongen dat deze dieren ook 
een onlosmakelijk deel van de weinige nog werkelijk wilde delen van 
de wereld zijn. Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie. 

In Overijssel zwerven in de zeventiende en achttiende eeuw nog 
geregeld wolven rond. De roofdieren stropen met name in strenge 
winters het platteland af. Indien de overlast te groot wordt, 
organiseren overheid en bewoners gemeenschappelijke 
wolvenjachten. Ook staan er premies op het doden of vangen van een 
wolf. Zo weten enkele ingezetenen van het buitengebied rondom 
Enschede in 1653 en 1654 drie wolven te verschalken. Dat levert de 
jagers een niet onaanzienlijke bonus van in totaal vijenzeventig 
gulden op. In het begin van de achttiende eeuw worden deze premies 
aanmerkelijk verhoogd. Volgens het Reglement op de jagt in de 
provincie van Overijssel kan men voor een dode rekelwolf vijftig 
gulden, voor een moerwolf zestig gulden en voor een jonge wolf vijftien 
gulden tegemoet zien. Door alle oorlogshandelingen, de stropende 
militairen en door de pest raakte het platteland bijna ontvolkt. 
Daardoor kwamen er weer meer wolven in Twente. In 1675 werd de 
premie voor het vangen of doden van een wolf verhoogd tot "50 
Karolusguldens voor een rekel, 60 voor een moerwolf en 15 voor een 
jonge wolf". Uit deze tijd dateren de vele volksverhalen over wolven 
die een nest jongen in de bedstee van een boerderij wierpen; de 
berkenbomen die uit de schoorsteen groeiden; of het verhaal dat 
degene die vuur in de haard maakte, daarmee ook eigenaar van het 
boerenerf was geworden. Bron: canonvanenschede.nl.  

Eerste wolven terug in Nederland.  Het zou te ver voeren om op deze 
plaats de ontwikkelingen van de terugkeer van de wolf in Duitsland 
te beschrijven. Die gaat terug tot direct na het wegvallen van de 
Oostblok-grenzen. De eerste zekere waarnemingen van wolven 
stammen dan ook al uit 1990. Er zijn nu in Duitsland meerdere 
afzonderlijke populaties die regelmatig jongen voortbrengen. Steeds 
vaker worden ook uitzwermende dieren waargenomen. Soms door 
(illegaal) afschot, soms door een overreden dier op een plek waar men 
de aanwezigheid ervan niet eens vermoedde. Langzaamaan worden 
steeds vaker dieren richting westen gesignaleerd. Net als de eland, 
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lynx, wilde kat, kraanvogel en gieren weten zij die op reis gaan niet 
wat hen te wachten staat en of de nieuwe leefgebieden inderdaad wel 
geschikt zijn. En natuurlijk is dit vaak gewoon een proces van trial 
en error, want de natuur zelf is zeer ‘experimentierfreudig’. Vaak gaat 
het fout en loopt de onderneming op niets uit. Maar succes is er ook. 
Steenmarters waren tot voor kort zodanig zeldzaam dat gevreesd 
werd voor hun voortbestaan. Nu bewonen ze zelfs steden en hebben 
zich volkomen aangepast aan menselijke bebouwingen en zijn zeer 
talrijk. Soms kan men een ree waarnemen dat kilometers buiten de 
kust in open zee in de Noordzee of Waddenzee aan het zwemmen is. 
Niet bepaald het optimale habitat voor deze soort, althans volgens 
onze ecologische boekjes. Toch weten soorten zich zo verassend op 
nieuwe plekken te handhaven waarbij ze vaardigheden verwerven die 
hun nieuwe habitat vereist. Ook wolven in uitgestrekte 
wildernisgebieden bereiken zo plekken - bijvoorbeeld eilanden - die 
eeuwenlang niet door hen bewoond werden. Dus ook de wolven in 
Europa rukken op. Filmbeelden uit Roemenië en vijfendertig jaar 
onderzoek in Italië tonen aan dat niet alleen steenmarters maar ook 
wolven in de buitenwijken van steden aan hun kostje kunnen komen. 
De vos is allang, vooral in Groot-Brittannië maar ook al in Nederland, 
een vaste bewoner van de buitenwijken en de scholekster nestelt al 
tientallen jaren op platte daken van garages en flatgebouwen.  

Eind 2007 hoorden we van enkele in Nederland waargenomen 
wolven. Na enkele maanden speurwerk is gebleken dat inderdaad ten 
minste twee wolven zijn waargenomen. De dieren zijn echter meteen 
door jagers afgeschoten en weggemoffeld.  

Daarmee staat met grote waarschijnlijkheid vast dat voor het eerst 
sinds meer dan een eeuw de eerste wilde wolven Nederland weer 
hebben bewoond, al was het ook maar zeer kortstondig. Soms is 
helaas de mens erg kort aangebonden en wenst de voor- of nadelen 
alleen aan zichzelf af te meten, zoals ook in het geval van Bruno, de 
bruine beer in Zuid-Duitsland die ondanks hevige protesten met 
politieke goedkeuring om het leven werd gebracht. Of de toch vrij 
eenzijdige reacties die vooral in termen van schade en overlast 
worden geformuleerd op de toename van de wilde zwijnen op de 
Veluwe en elders (overal in Europa nemen de grote hoefdieren toe en 
dus ook de mogelijkheden op meer predatoren die daarvan leven). 
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Waarbij duidelijk blijkt dat de huidige status en kwaliteit van de te 
beschermen natuurgebieden onvoldoende uitzicht bieden op een vrije 
natuurlijke ontwikkeling van de daarin voorkomende vegetaties en 
wilde dieren. Het moet allemaal wel bij de meubeltjes blijven passen.  
 
Gelukkig gaat het met de lynx, eland en wolf op Europese schaal 
beter. Hoe zal het hen in Nederland vergaan? Natuurlijk is het goed 
om je op dergelijke ontwikkelingen voor te bereiden, want de volgende 
dieren zullen komen. Het publiek, de beheerders, jagers en boeren, 
kunnen beter nu al geïnformeerd zijn. Net zoals dat al in 1990 in 
Duitsland gebeurde met de te verwachten aanloop van wolven. 
Natuurlijk waren en zijn er ook daar strubbelingen. De pers kan zeer 
hijgerig berichten over schapen die door wolven zijn vermoord. 
Hetgeen overigens veelal gewoon het werk is van huishonden. 
Huisdieren als schapen worden immers ook in Nederland regelmatig 
door struinende honden verwond en om zeep geholpen. Natuurlijk 
zullen dergelijke taferelen als er straks weer een wolf in onze 
natuurgebieden rondloopt aan de vraatzucht van dit enge beest 
worden toegeschreven. Of aan de lynx, of wild zwijn… Er is nog veel 
ontwikkelingswerk door natuurbeheerders te verrichten. Gelet op de 
problematiek rond het wild zwijn, maar ook in het algemeen hoe 
houtproductie en jacht nog steeds fundamenteel onderdeel blijken te 
zijn van het dagelijkse natuurbeheer, valt nog te bezien of de grote 
natuurbeherende organisaties deze ontwikkeling aan kunnen. Bron: 
de nieuwewildernis.nl.  

Boswachter André Donker van Natuurmonumenten denkt dat er 
meer wolven worden aangetroffen in Oost-Nederland. Dit zegt hij in 
een reactie op de vondst van een dode wolf in Luttelgeest.  Donker 
heeft de afgelopen tijd vaker sporen van wolven heeft gezien de Kop 
van Overijssel, de Noordoostpolder en Drenthe. Zo vond Donker 
kortgeleden op het Dwingelderveld resten van een ree die er dusdanig 
uitzagen dat het dier volgens hem wel door een erg groot beest moet 
zijn aangevallen. Ook heeft hij pootafdrukken gezien die van een wolf 
zouden kunnen zijn. In het spoor van de dode wolf, trekken er volgens 
Donker mogelijk meer wolven van Duitsland naar Nederland. Volgens 
de boswachter is het gebied heel geschikt voor wolven; er is meer dan 
genoeg te eten. Bron: RTV oost.nl.  
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De wolf heeft goed en wel haar eerste stap in Nederland gezet en wordt 
aangereden. Reeds vorig jaar is in een afstudeeronderzoek het belang 
onderstreept van oversteekplaatsen. De fragmentatie van de 
leefomgeving van de wolf kan zo worden verkleind.  In het 
afstudeeronderzoek (Engelstalig) is tevens te lezen dat het vrij 
waarschijnlijk is dat de wolf Nederland weer koloniseert over vijf tot 
tien jaar. In een ander onderzoek, eveneens van Alterra (Wageningen 
UR) – verschenen in juni 2012, wordt aangeraden om een 
wolvenbeschermingsplan op te stellen. Ook in dit rapport wordt de 
komst van de wolf voorspeld, mede op basis van waarnemingen van 
wolven in Duitsland in 2000. Bron: groenkennisnet.nl. 

Aangekomen in Vriezenveen ging Smelt vaak naar de Smeltschuur. 
Volgens de overlevering had hij de opkamer omgedoopt tot 
gelagkamer. Samen met andere oude Rusluie, onder het genot van een 
borrel, herinnerden ze zich de verhalen van hun verblijf aan de ‘Newa’ 
en de reizen naar Rusland. Namelijk hoe ze zich bij een van de eerste 
tochten met veel moeite de wolven van het lijf wisten te houden. Enkele 
geweren behoorden daarom ook tot de vaste uitrusting. Evenals een 
oud paard dat achter de wagen liep en wanneer men de wolven met 
het geweer niet meer van zich af kon houden werd het oude paard 
losgesneden, ten prooi aan de wolven gegeven zodat de Rusluie 
konden   

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er wolven geschoten op de 
Lüneburger heide. Tot zover waren zij opgedrongen uit hun normale 
verspreidingsgebied in het oosten. Nederland hebben zij niet bereikt, 
echter eerdere oorlogen zorgden ook bij ons voor ware wolvenplagen. 
Dat was met name het geval in de Tachtigjarige oorlog toen de 
bevolking van het platteland gedecimeerd (ontvolkt) was. Grote 
troepen wolven vertoonden zich toen in Oost-Nederland en ze vielen 
zelfs mensen aan. Een luitenant van de Spaanse bezetting van 
Oldenzaal: Bernardin Cerneago, reed met een vriend te paard door 
het Buurserzand toen aan de winterhorizon plotseling een troep 
hongerige wolven opdoemde. Spoorslags probeerden de ruiters het 
huis van Bernardin in Usselo te bereiken en dat lukte inderdaad, zij 
het op het nippertje. Bernardins paard was al over het staketsel 
(hinderpaal) gesprongen maar dat van zijn vriend struikelde. De 
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ruiter kon zich in veiligheid stellen, zijn rijdier werd door de wolven 
verscheurd.  

De laatste wolf onder Enschede zou zijn naam hebben gegeven aan 
de Wolvenbekke, een watertje dat vroeger ten zuiden van de wijk Het 
Pathmos liep. Wanneer dat is geweest kan niemand zeggen. Wel is 
bekend dat nog na de vrede te Munster – in het jaar 1653 – boeren 
uit de Lonneker marke en de Esmarke twee wolven vingen en het jaar 
daarop nog één. Zij hadden daardoor het recht op een premie, de 
Staten van Overijssel hadden voor elke gedode wolf het bedrag van 
vijfentwintig carolusgulden uitgeloofd. Toen de premie wat lang 
uitbleef schreven de boeren een brief waarin zij te kennen gaven niet 
voor hun plezier te hebben gejaagd maar 'tot conservatie deeser 
Inwoonderen Bestialen niet en kann geschieden als met onderholden 
van kostbare panden.’ De oorlogen van Bommen Berend brachten 
twintig jaar later nieuwe overlast van wolven, zodat de overheid zich 
genoodzaakt zag de premie voor het doden of vangen van een 
rekelwolf te verhogen van vijftig, die voor een moerwolf zelfs tot zestig 
carolusgulden. Voor zijn 'jonge heundeke' zou men toen vijftien 
gulden kunnen 'beuren'.  

Vroeger speelden de kinderen een spel, waarbij één van hen voor wolf 
speelde en zich dan verstopte, de anderen moest vangen. Ze zongen 
daarbij: 

Wi'j wol'n nao oonze gaorn gaon, 
en haal'n nen pot met knollen, 
tow kwam oons daor nen wolf temeut 
den beet oons in de bollen (benen). 
Wat had'n wi'j dow, wat had'n wi'j dow? 
Wi'j had'n kapotte beene, 
wolf, wolf, kom maor oet. 
 

In het jaar 1750 woonden er in het oerwoud bij Langeveen nog wilde 
zwijnen en wolven; zo schrijft Röring in zijn 'Kerkelijk en wereldlijk 
Twente'. De laatste wolf van Twente moet kort daarna zijn gestorven 
want in het jaar 1781 schrijft Dunbar: 'De wolf is zedert eene reeks 
van jaren uit dit gewest verbannen.’ In de graafschap Bentheim vond 
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de laatste wolvenjacht plaats in het jaar 1765. In Westfalen kwamen 
de dieren in de negentiende eeuw nog voor. In het jaar 1835 werd 
daar het laatste exemplaar doodgeschoten.   
Wolven zijn in Twente heel lang gebleven. In het midden van de 
zeventiende eeuw werden nog regelmatig klopjachten gehouden en 
premies uitgekeerd voor buitgemaakte wolven. Uit die periode 
stammen vangsten uit de omgeving van Lonneker, Rossum, 
Enschede en Hellendoorn. Voor een rekel wordt een premie van vijftig 
gulden uitbetaald, voor een moer zestig gulden en voor een jonge wolf 
vijftien gulden. Enkele boeren uit Lonneker kregen op 16 januari 
1653 nog vijfenzeventig gulden premie. Omstreeks 1750 kwamen nog 
wolven voor in de bossen bomen tussen de marken Vasse, Geesteren 
en Mander. Nadien werd het stil. Toch wordt bij ‘Reglement op de jagt 
in de provincie Overijssel’ van 24 september 1790 de premie nog  
vermeld.  Bron: De grote geschiedenis van Twente; Anneke Koers. 
 

 

HET VERHAAL VAN 

KORNEGOOR 

In het jaar 1597 verliet de Italiaanse hopman Bernardo Cerniago zijn 
zonnige land en bleef hangen in Usselo. Hij trouwde een Enschedese 
joffer en het nageslacht leeft nog altijd voort, ook in Enter, onder de 
naam Kornegoor. Wanneer oorlog een volk in beroering brengt treffen 
wij – zowel in de oude tijd als in onze dagen – zelfs op de meest 
afgelegen plaatsen plotseling vreemde namen aan. Er verschijnen 
nieuwe personages op het toneel, mensen die er van oorsprong niet 
thuis horen en niet passen in hun nieuwe omgeving. Meestal blijken 
het dan ook verschijningen van korte duur. Enkelen echter blijven. 
Twee generaties achtereen, soms zelfs voor goed. Komt men de 
vreemde familienaam tegen laat zich dit feit meestal verklaren met de 
woorden van een lied. Dagelijks hoorde men tijdens de oorlog van het 
jaar 1914 zingen: ‘Wenn die Soldaten durch die Stadt marchieren, 
gucken die Mädel aus Fenster und Thüren’. Eén van de dochters van 
een boer veroverde het hart van de vreemde soldaat en er ontstond 
een verbintenis voor het leven. De geschiedenis van Twente kent er 
voorbeelden van. De sinds eeuwen gevestigde families Davina, Sachse 
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en Dalenoord bijvoorbeeld zijn namen met oorsprong uit zulk een 
romantische gebeurtenis en ze werden echte Twentse geslachten. De 
nakomelingen van Bernardino Cerneago hebben het tot een blijvende 
vestiging in Enter gebracht. Cerneago, die volgens de beschikbare 
gegevens geen hoge rang dan die van ruiter in zijn vaandel bekleedde, 
had geen slechte kansen. Hoewel hij niet van adellijke geboorte was 
mocht het hem lukken de hand te winnen van Anna, de jongste 
dochter van de toen reeds overleden stichter van de Nije Borch 
Enschede: Rolof van Scheven. Het huwelijk moet tussen de jaren 
1580 en 1585 gesloten zijn. Door de goederen die zijn vrouw mee 
bracht in het huwelijk werd Cerneago grootgrondbezitter. Uit zijn 
beide huwelijken, het eerste met Anna van Scheven, het tweede met 
Kunne, wiens familienaam niet genoemd wordt, kennen wij vijf 
volwassen zoons, ook werden er dochters geboren. In oude 
handschriften zien wij dat Twentse familienamen op verschillende 
manieren werden geschreven. Erg begrijpelijk is het dus dat men deze 
vreemde naam in steeds weer andere vorm zien. Men schreef: 
Cernago, Cerneago, Cerniago of Serniago.  
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Het is niet verwonderlijk dat de boeren in Usselo, waar deze 
vreemdeling meer dan een halve eeuw heeft gewoond, met zijn 
uitheemse naam nog steeds verlegen zijn. Volgens overlevering weet 
men nog wel van de bewoner ‘der Borch’ maar men noemt hem Sant 
Jago of zelfs wel Chicago. Het terrein waar Cerneago’s huis heeft 
gestaan weet men nog aan te wijzen. Het is een grote weide die nog 
de naam De Borch heeft en die omgeven is door een sloot, ‘de Gräfte’ 
(gracht) genoemd. Vroeger, nog bij mensenheugenis, was deze nu 
onbeduidende sloot vier meter breed en had een belangrijke diepte, 
iets wat bijzonder is in ons waterarme Twente. 

In deze weide vindt men een hogere plek waar bij graafwerk houtskool 
in de grond werd gevonden. Hier moet volgens de omwonenden het 
huis hebben gestaan. Een caterstede aan deze weide grenzend en 
waarop tot vijfenzeventig jaar geleden een lös hoes stond, draagt 
eveneens de naam De Borch. Op de stekband (steunbalk) die één van 
de zware balken steunde stond een Latijns inschrift: Secundum 
Misericordiamsuam Deus Redemit Me. (Overeenkomstig Zijn 
barmhartigheid heeft god mij verlost). Bij de verbouwing tot een 
modern boerenhuis is deze stekband uit het gebouw genomen. De 
eigenaar heeft hem aan de Oudheidkamer afgestaan. De omgeving 
van De Borch heet ’n Wenninkshook, een van de naaste boerderijen, 
het Wennink komt onder de naam Wennekink onder de bezittingen 
van Cerneago voor. Mogelijk is het identiek met Het Annekink, dat 
reeds aan Rolof van Scheven toebehoorde. Uit het onderzoek van J.H. 
Holwerda blijkt dat De Borch omtrent de Karolingische tijd werd 
gesticht en het belangrijkste gedeelte van een verdedigingstoren en 
een woontoren moet zijn geweest. 

Bernardino is voor zijn tijd een tekende verschijning in het begin van 
de Tachtigjarige oorlog. In een voor Twente erg rampspoedige tijd 
verschijnt Cerneago het eerst ten tonele. De Nije Borch Enschede, 
waar hij zijn vrouw zou vinden, had ongeveer een halve eeuw gestaan. 
Hij zag slechts ellende en tegenspoed, nog erger werd het toen ons 
land tegen Spanje in opstand kwam en jarenlang onder druk van de 
oorlog leefde. Op 20 juli 1572 waren de Staatse troepen de kerk van 
Winterswijk binnengedrongen en hadden de kelken, monstransen 
(versierd gouden of zilveren vaatwerk waarin de hostie wordt 
tentoongesteld) en verdere kerkparamenten (dienstgewaden) geroofd 
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en meegenomen. Uit het begin van dit jaar is het oudste van de 
bewaard gebleven boeken, wanneer het gericht Enschede begint. Wat 
in Winterswijk gebeurde, maakt ons duidelijk wat reeds een half jaar 
eerder in Enschede was voorgevallen. Op 19 januari had hier een 
getuigenverhoor plaats waaruit blijkt dat kort tevoren de troepen van 
graaf Willem van den Berg op weg naar Oldenzaal te Goor hebben 
gelegen. Vandaar hebben zij het stadsbestuur van Enschede 
gesommeerd tot het zenden van gevolmachtigden om over een 
brandschatting te onderhandelen. Een van deze gevolmachtigden, 
Johan Muller, was een voorzichtig man. Hij heeft ervoor gezorgd dat 
in de stadsprotocollen werd vastgelegd wat er verhandeld was, opdat 
hij zich hiermee kon verantwoorden. Hij diende het volgende 
interogatorium in dat jammer genoeg niet door een heldere stijl 
uitmunt. Hij liet zijn medeonderhandelaren onder ede bevestigen:  

Den 19 dach Januari Anno 1572 Voer de Erbaren Heren 
Burgemesteren Scheppenen und Raedt der Stadt Enschede erschinnet 
Johann Muller als verorsakende cleger (klager) und bespraket met 
rechte Gert Brandes unde Hermen van Beckum Borgemeister, umme 
ein kunschop der warheit tho seggen tot einder ewige gedechtynisse 
by ohr selen salicheit und beste hennevart wes hem sampt offte enen 
iederen bysonder wettich und kundich is, up desse nabesch 
(nabeschreven) vragetstuckenn alsoe hier ein tytlanck bevorens 
gescheenn is, dat des graven vann den Berges kriges volck up den toch 
is gewesenn umm Oldenzell intenomen und Jacob Michorys und Gert 
Brandes, Hermen van Beckem und Johann Muller dar doemaels tho 
gebedenn und verordent van wegen der stadt und des ganssenn 
kerspels tho dyngene (onderhandelen) offte de vorgenompte 
dingeslude nich sinnen tho nothe (aantekening) gewesen deen 
krigesvolcke bynnen Goer, und aldaer met de vulmechtiger des graven 
vuer einen benopten pennyngh eins geworden, offte uns de 
vulmechtigen ock domals nicht hebben nertelichen (naarstig) 
aangesinnen dat wy vurgemelte dingeslude hem soldenn thenn 
handen stellen alle kelcke und munstrantie (monstransen) und 
mysgewaith (misgewaden) allent datter were mostes dair van to 
verbergen, wante het solde unverginget synn, offte Johann Muller dor 
vann wegen semptlich ock up geantffort heefft dat se des gene magten 
hadden tho done wante se des nicht en over gewersaemd en hadden 
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und ock nicht en wuste were wanthe sulcke dingen machte papen und 
de kerkrait (kerkenraad) verwaren, und offte he uns myt der 
brantsforynge der dingen nicht verlaten hebben, und uns nicht mer 
van gesecht hyr van de warheit tho seggen umme Godt und recht by 
pene (poene: op straffe van) van vyfftich olde schylde boven schade 
myt rechte Hyr up begert Get Brandt en de Hermen van Beckum tidt 
14 dagen unde in tidt en noedt copie der ansprake. Dyt hebben dusse 
getugen alsoe met ede bevestight den X ffebruari dat dyt alsoe 
geschreven is allent na ludt de ansprake. 

Hiermee eindigt de verklaring. Uit een getuigenverhoor van 29 maart 
1603 blijkt echter dat de ‘Staten ruiteren’ in Enschede gevallen 
waren, de kerk hadden geplunderd en uit de stadskist de brief van 
de fundatie van Sint Anthonies hadden meegenomen. Het zijn 
troepen die slecht betaald werden. Zij hebben nog ruim twee jaar 
soldij tegoed en stellen zich nu aan de boeren schadeloos. Zij waren 
hier in het oosten van het land gelegerd om zich van de 
vermoeienissen door de zware krijgsdienst in Holland te herstellen. 
De Spanjaarden hebben de overhand. Het garnizoen in Deventer en 
Kampen houdt nog de Spaanse zijde. Van Twente in het bijzonder 
wordt gezegd dat het in deze tijden het minst Staats gezind was, dat 
de vijand zich erop beroemde dat Oldenzaal aan zijn kant stond. De 
Twentse richters stonden aan de zijde van de koning van Spanje. Nog 
in 1587 was Lambertus Budde, richter te Enschede, landschrijver in 
dienst van de van Spaanse zijde aangestelde drost Mulert tot Voorst. 
In het jaar 1579 en de volgende jaren heeft het platteland van Twente 
ontzettend te lijden van hier gelegerde ruiterbenden. De Twentse 
edelen kunnen in het jaar 1579 niet op de vergaderingen van de 
Ridderschap verschijnen ‘vermits die ruyteren in ’t lant sijn gevallen’. 
Van deze woeste benden, die in dienst van de Staten waren, werd 
gezegd: ‘Zij lagen hier seer lange en aten het hele lant van Overisel 
op, uitgezondert ’t lant van Vollenhoven en Mastenbroek.’ Er waren 
onder hen ‘heerloze krijgsknechten’, afgedankte maar nog niet 
ontbonden troepen die van roof en plundering leefden en gijzelaars 
namen onder het boerenvolk. Even erg of misschien erger nog dan de 
heerloze knechten maakten het de Staatse ruiters onder bevel van 
Hohenlo. De boeren kwamen eindelijk in verzet en hoewel ze 
aanvankelijk met succes streden, kwamen ze later bij honderden om 
het leven. Steden en dorpen hadden ook te lijden. Op 18 september 
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1584 geven de inwoners van Delden hun diepe ellende te kennen. Ze 
verzochten om subsidie en hulp om tegen de koude winter enige 
hutjes binnen Delden of in de marke te mogen bouwen. Een deel van 
de bevolking is gevangen genomen, hun bezittingen geroofd en hun 
huizen verbrand, er werd op hen geschoten en ze werden mishandeld. 
Dat er veel verwoest is blijkt uit een omslag van kosten tot onderhoud 
van het garnizoen van Deventer, waarin redenen worden gegeven 
waarom de meeste plaatsen niets of weinig kunnen opbrengen. ‘Het 
stedeken Almelo is verbrand, stedekens Delden en Goor eveneens. 
Het karspel van Goor, Enter en Wierden en het stedeken Rijssen is 
erg gefouleerd (het Duitse woord foul is overtreding). Het gericht 
Haaksbergen en het stedeke is merendeels verwoest. Achter Heino, 
Wijhe, Olst, Bathmen staat:  memorie, so niemant daarin woont.’ 
Niemand had meer kunnen zaaien en de pachters zijn met vrouw en 
kinderen vertrokken naar de bossen en de broeken om zich daar te 
verschuilen. De erven, behorende tot de Heerlijkheid Gronau in de 
kerspelen Losser, Enschede, Oldenzaal en onder Borculo, lagen 
jarenlang woest. De Gronausche eigenhorigen onder Alstätte, 
Vreden, Wessum en Wullen konden geen pacht opbrengen omdat zij 
bezwaard werden ‘mit den hispanischen Kriegsvolk und alles 
abgerodet.’  

Of Cerneago reeds in het jaar 1580 met de Spaanse bezetting in 
Enschede kwam is niet zeker. De eerste keer wordt hij op 20 mei 1585 
genoemd als ‘Bernardus, juffer Anna van Schevens man’. In 
december van hetzelfde jaar treedt hij op voor zijn schoonzuster, de 
weduwe Margaretha de Bever-Scheven. Daarna zien we hem in 
verschillende oude oorkonden iedere keer weer verschijnen, de 
laatste keer op de Usseler holtink van het jaar 1638. Hij heeft dus 
minstens drieënvijftig jaar in Usselo gewoond. Anna van Scheven 
getuigde in het jaar 1598 ongeveer veertig jaar oud te zijn. In dezelfde 
rechtszaak wordt gezegd dat in vroeger tijd bij haar vader ‘drie 
hopluiden benevens (met daarbij) ruyteren en knechten 
ingekwartierd waren’. Cerneago kan een van deze hoplieden geweest 
zijn. Evenwel wordt hij de vele keren dat zijn naam voorkomt nooit 
hopman of kapitein genoemd en nooit met enige officiersrang 
aangeduid. Slecht één enkele keer wordt hij genoemd als de 
‘Erentfeste’ Bernarde Cernago. Vermoedelijk was hij niet, zoals zijn 
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vrouw, in een adellijke familie geboren. Hij schijnt een ruiter zonder 
een hoge rang geweest te zijn. Wanneer een soldaat uit het zonnige 
Italië met donkere ogen en zwarte haren de blonde dochter van een 
Twentse havezate tot bruid verwerft, denkt men onwillekeurig aan 
een romantische geschiedenis. Het is te vrezen dat, zo er al van 
romantiek gesproken kan worden in deze verbintenis, het van korte 
duur was en Anna geen gemakkelijke echtgenoot had. Cerneago 
echter was door dit huwelijk Heer geworden van enkele goederen van 
Schevens, merendeels in Usselo. Ook in de Lonneker holtink treft 
men hem onder de goedsheren aan en in Enschede had hij eveneens 
bezittingen. In het jaar 1625 verkoopt hij er een huis.  

In de boeken van Stadtgericht of Landgericht vindt men over dit alles 
niets. Maar welke boer of burger zou ook met klachten tegen een der 
manschappen van de bezetter hebben durven optreden? Toch had 
Cerneago blijkbaar wel vijanden want het verandert al heel snel nadat 
Enschede op 18 oktober 1597 door prins Maurits is ingenomen en de 
Spanjaarden zijn vertrokken. Nog in diezelfde maand, namelijk op 27 
oktober 1597, leest men in de Enschedese gerichtsprotocollen:  

In sittenden Gerichte is erschenen Franciscus Masro ende sechte van 
dat hi hierbevorens onder die Companie van Capitein Mario 
Martinengo binnen Enschede einen tidt lanck voer soldaet gelegen 
hefft, als ist sich einmaill toegedragen dat einen Compagnie Ruyteren 
vann haere Vaen nae Vrieszlandt uytgetrocken sinnen waermit hi 
cleger zulvest mit gewesen sei. Nu tho Oldensiel koemende hefft einen 
van dieselven Ruyteren genamt Bernardus Cernago, aldaer voer der 
Poerten hem cleger van agteren mit sien lans up den Kop geslagen 
alsoe dat hi von sin Peerdt gestortet unde sweerlich verwondet ist 
worden, welches hem cleger groet meisterloen costet heft. Secht 
schuldlich unde geholden sin den soldaenen schade unde Interessen 
toe verguiden up toe leggen en de toe betalen, stellende zulx toe rechte. 

Cerneago zegt hierop niets anders dan dat hij, wanneer hij 
gedwongen wordt hierop te antwoorden, de klager cautie 
(zekerheidstelling, onderpand), borg en gelove moet stellen. Dit is 
voor al wat Cerneago in deze zaak op hem mocht gewinnen en voor 
alle gerechtelijke kosten. Een van de condities bij de inname van 
Enschede was geweest dat de Spaanse bezetters reeds de volgende 
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dag de stad verlaten moesten. Cerneago en zijn aanklager zullen dus 
niet meer tot het garnizoen behoord hebben. Waarschijnlijk woonde 
Bernardino toen al op De Borch te Usselo. Ook hier heeft hij 
tegenstanders, dit valt op te maken uit een zaak die 15 maart 1598 
wordt behandeld. Cerneago spreekt op die dag een paar getuigen aan 
om te verklaren, welke woorden Sander Schutte in het huis van de 
richter over hem heeft gesproken en wat hij over hem te zeggen had. 
Zij vertellen dat Sander Schulte ‘gesecht hadde Bernardus hadde 
etliche meyers in oere marke gehaelt, die weren nicht al te from 
(zachtmoedig), hi möchte die wel hebben verblieven laten.’ In Usselo 
lagen vele boerenerven woest en onbewoond. Mogelijk heeft Cerneago 
er enige van zijn vroegere krijgsmakkers op gevestigd. Dat er met dit 
verlaten goed soms met willekeur werd omgesprongen, kan men 
opmaken uit een besluit in het jaar 1593 door Ridderschap en Steden 
genomen. Hierbij wordt bepaald dat niemand de moed mocht hebben 
enige belmundige erven of landen te gebruiken, aan te tasten of te 
verhuren, wanneer zij hem niet toebehoorden bij poene (op straffe 
van) geweld. (zie Overijsselse Almanak 1849, blz 46) In Usselo weet 
men nog te vertellen dat de Heer van de Borch: Cerneago, op een 
zekere morgen met een Franse edelman die bij hem te gast was het 
Buurser veld was ingereden. Plotseling zagen zij van verre een grote 
troep wolven op hen af komen. Dadelijk draaiden zij om maar toen zij 
De Borch bereikten zaten de wolven hen al op de hielen. Cerneago, 
een goed ruiter wist met zijn paard over de omheining te springen, 
dat rondom zijn huis was. Het paard van de Fransman struikelde. De 
ruiter slaagde het nog om met handen en voeten tegen de palen van 
de omheining op te klimmen en in veiligheid te komen. De wolven 
verscheurden zijn paard. Wat kan een paard ongelooflijk luid gillen. 

Blijkbaar leeft Bernardino na het jaar 1597 gelijk een Twentse 
landedelman op De Borch te Usselo en kan zelfs door aankoop zijn 
landbezit vergroten. Reeds in het jaar 1598 kochten hij en zijn vrouw 
een mate (weide) in de Usseler marke. Op 28 november 1626 doet hij 
opnieuw een bod voor de jaarlijkse pacht van Boswinkel, de Meyer en 
Berent toe Morsche, welke goederen zijn vrouw, evenals Het 
Wennekink en het Burchtterrein, als huwelijksgoed had ingebracht. 
Nijhoff, Harbertinck en Afinck waren eveneens zijn eigendom, daarbij 
kocht hij nog de tienden uit Het Wissinck in Usselo. In deze jaren 
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ontmoeten wij ook zijn volwassen zonen voor het Enschedese 
stadsgericht. Aan de goederen in Enschede zijn zij waarschijnlijk niet 
meer gehecht geweest. In juni 1625 verkopen Johan Cost en zijn 
vrouw een huis dat zij van Johan Cerneago gekocht hadden. 
Bernardus Cerneago en zijn zoon Rolf, welke laatste tevens voor zijn 
broers en zusters optreedt, verkopen in augustus van hetzelfde jaar 
hun huisstede te Enschede met ‘alinge wehr olde en nije thobehoor 
en puttengank’ aan Johan ten Huntfeld en vrouw. Een andere zoon, 
Bastiaan Cerneago, zien we in de jaren 1649 en 1651 als handelaar 
in lammerwol en koeienhuiden verschijnen. Aan de ‘weledele 
Erentfesten, vorzichtigen, zeer discreten Petro Paulo Cerneago 
verkopen Derk ten Enschede 10 Alytijen Slachts op 5 januari 1639 
aan de Meyer en Meyerskamp in het gericht Enschede’. Deze Peter 
Paul Cerneago heeft zijn hele leven in Usselo gewoond. In het 
markeboek vindt men hem herhaaldelijk genoemd. Aanvankelijk is 
het alleen Bernardin die in de lange rij van de goedsheren voorkomt. 
In de eerste holtink op 22 juni 1604 die het markeboek beschrijft 
wordt hij met richter Van der Mark en Albert De Laer tot 
gedeputeerde in markezaken benoemd. 

Op 25 juni 1617 houdt Usselo een noodholtink waarbij Bernardin 
Cerneago optreedt als een der assessoren van de holtsrichter Ludolf 
van Keppel toe Oydinck. In deze holtink beklaagt Cerneago zich ‘dat 
hie ein Kamp landes ann denn Venne Morsch liggende hebbe, 
genaempt denn Meyers Kamp van diewelcke in dese verlopene 
krijgstyden dat huis afgebrocken en de verdestruieret sey, welcke 
huys bij dat Helminck (de Helmer) habe ann den Ruyterwech 
gestaen.’ Hij wil er een nieuw huis opzetten maar wordt daarin door 
de meier op het Helminck dwarsgezeten. Hij verzoekt de holtink 
vergunning voor de bouw van een huis ‘welcke Cotte in die Usseler 
marcke gewaert is’. Bij de schuldeisers van de Usseler marke brengt 
Cerneago een rekening in voor het bezichtigen en uitpalen van 
gronden van de marke en van verteerde kosten door holtrichter, drost 
en goedsheren, ‘dat sy aldaer by Bernardin ingetrocken ende verteert 
hebben, schuldich sy die gemeene marcke 30 dir’. Het gebeurde wel 
eens meer dat de goedsheren na de holtink, die steeds op het erve 
Bruninck in de Broekheurne plaats vond, nog bij Bernardin Cerneago 
op De Borch komen napraten. Hij treedt dan niet belangeloos als 
gastheer op maar brengt in rekening wat er verteerd is. Op 4 juli 1617 
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‘datmael bij Bernardin Cerneago gedruncken 2 tonne bier, cost…’ 
(som onleesbaar). In het holtinkprotocol van 1633 leest men ‘ende 
Bernardin Cerneago wegen geleeverde eetwaar op denselven holtink 
25 gl. 7 st. 2 penn’. Op deze holtink verscheen ook zijn zoon Joan 
Cerneago ‘voor hem selvest.’ In het jaar 1637 is Peter Paul Cerneago 
aanwezig en ook in 1638 wanneer ook Bernardin verschijnt, maar nu 
voor het laatst.  

Hij is een oude man geworden, sedert hij in het jaar 1584 te Enschede 
voor het eerst als Juffer Anna van Scheven’s man optrad. Helaas 
echter leeft hij ook later met zijn buren, de Usseler meiers, nog niet 
in vrede. Op 8 maart 1630 doet Bernardino een interrogatorium 
instellen om te vernemen wat er over hem gezegd is. Albert de Laer, 
de stadssecretaris, heeft blijkbaar getracht de ruzie bij te leggen maar 
hij heeft er weinig dank voor gehad. De eerste getuige verklaart:  

Dat Luicken Schulten gesegt hadde Albert de Laer hadde in oer Marcke 
niet to sprecken, die solde sin saecke bewahren, Bernadus diese 
producent wehre olden Markenvreter, ein luise busch, ein Junker 
Schlaske, hi wolde hem den grisen baert wel rooth maecken, so hie tho 
huisz wehr wolde hi daetelich darhen gaen omme hem den witten 
baerdt rooth tho macken. Ende dat hie oick gesacht hadde hi wolde 
gaen en de krygen die Marcke bij malkander ende haalen hem aff 
allent geene wat hi hadde. 

Ongeveer hetzelfde verklaart ook de tweede getuige. Volgens hem had 
Luicken Schulten gezegd: ‘hadde hi die manns bij elkander, hi wolde 
hem afhaalen allent wat hi hadde, hi solde niet ein haer inden stal 
holden’. Opvallend is de uitdrukking: ‘hi wolde hem den witten baerdt 
rooth maecken’, die beide getuigen gehoord hebben. Dit immers 
herinnert sterk aan wat men in het vijftiende eeuwse Hildebrandslied 
leest:  

Dein bart will ich dir auszraufen, sag ich dir vil alter mann! 

Dasz dir dein rosenfarbes blut über die wangen musz abgan. 
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Was uit deze woorden later een uitdrukking ontstaan die vaker 
gebruikt werd? Of waren de boeren uit Usselo in die dagen bekend 
met dit oud-Germaanse gedicht dat in zijn oorspronkelijke vorm: ‘Het 
oude Hildebrandtslied’ reeds in een handschrift van de achtste eeuw 
voorkomt. Op 27 oktober 1635 was Bernardino nog te vinden onder 
de goedsheren die verklaren het recht van beroep te hebben voor een 
predikantenplaats in Enschede. In het jaar 1638 verscheen hij nog 
op een holtink. Kort daarna stierf hij. Henrich Meyers verklaart op 15 
februari 1642 dat de zalige Bernardin Cerneago en Kunne, zijn 
huisvrouw vijftien jaar geleden van hem een gaarden kochten. Hij 
was dus voor de tweede keer getrouwd. De weduwe Kunne Cerneago 
komt daarna herhaaldelijk voor, net als haar zoon Jacob. Peter Paul 
overleed voor 3 september 1650 en was blijkbaar ongehuwd. Joanna 
Cerneago, burgemeester van Vreeden, is dan erfgenaam van zijn 
broer, in de eerste plaats van een rekening voor geleverd bier. Deze 
ligt op een los velletje geschreven nog tot op heden in het boek van 
het Landgericht Enschede uit die jaren. Men leest daar:  

Herr Petter Pauwel Cerneago eine halve tonne beer laten halen den 11 
Oct. 1648, auch eine halve tonne beer gehaaalt op Sunte 
Martinsmarkt, noch eine halve tonne beer gehalt den 20 Dec, nog eine 
halve tonne beer gehalt den 16 Jan. 1649’ en zo vervolgens tot ‘noch 
eine halve tonne beer gehalt 12 Dec. 1649. Desse reckeninge bedraget 
sich noch 7 tonne beer en een ferdell beer…. Yeder tonne cost 6 gl. 10 
st. is te samen 47 gl 2 ½ st. Hier van desse reckeninge Jan Carneago 
die copy geschicket den 9 May 1650 met darby einen brief um te 
manen…. for wachgeld 12 st. is to samen met het wachgeld 47 gl. 12 
½ st. 

De Enschedese burgemeester-herbergier Jan Becker die de rekening 
schreef, was dus in het boekhouden al ver gevorderd. Of 
burgemeester Joan Cerneago behalve deze rekening nog meer erfde 
is niet gebleken. Wel dat er nog meer schuldeisers bij hem 
aanklopten. Hoe het gegaan is met het toch aanzienlijke grondbezit 
van de Carneago’s is niet bekend. Op ‘27 May 1695 is er een 
Nootgerigt geholden op de Borch in Usselo’, waarbij verschenen is 
teneinde haar testament te maken: ‘Geertken Bruggink, huisvrouwe 
van Frerik Aefkink, liggende krank te bedde’. Er woonde dus toen op 
De Borch geen Cerneago meer. De vreemdeling Bernardino, 
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waarschijnlijk slechts ruiter zonder officiersrang, werd niet 
gemakkelijk als landheer erkend na zijn adellijke voorgangers.  

Hij heeft zich niet bemind weten te maken. De landerijen en huizen 
die hij bij zijn huwelijk verkreeg, zullen verwaarloosd, gedeeltelijk 
verwoest geweest zijn. Kapitaal om ze te restaureren en de huizen te 
herbouwen zal ontbroken hebben. Als De Borch te Usselo een nieuw 
huis was, was het waarschijnlijk van begin af aan met schuld belast. 
De bewoners wilden niet leven van eigen arbeid maar van de 
pachtopbrengst van de landbewerkers. Dat dit op den duur niet lukte 
is niet verwonderlijk. Wel bracht Joan Cerneago het tot burgemeester 
van Vreden. In het bovenstaande hebben wij als sterkste 
tegenstander van Cerneago zien optreden Luiken of Lucas Scholten, 
ongetwijfeld de bewoner van het erve Scholten in Usselo, ook nu nog 
een van de voornaamste hoeven. Opmerkelijk is dat de tegenwoordige 
eigenaren van de grond waarop De Borch stond, deze bezitting geërfd 
hebben van een Lucas Scholten uit Usselo, die een oom was van de 
echtgenoot van de bezitter. Bron: Enter, het gedroomde land; Anneke 
Koers. 

 

Mander 

Mander (Twents: Maander) is een buurtschap van de Twentse 

gemeente Tubbergen, gelegen aan de Duitse grens in de Nederlandse 
provincie Overijssel. Mander telt iets minder dan vierhonderd 
inwoners en ligt even ten noorden van Vasse. De belangrijkste 
verkeersader is de Uelserweg naar Tubbergen en Uelsen. 
Bezienswaardig zijn de Molen van Bels en de Molen van Frans. Verder 
liggen in de nabijheid enkele grafheuvels alsmede het Hunebed van 
Mander en de Galgenberg. De Mandercirkels, ook wel Cirkels van 
Jannink of Beha van Jannink genoemd, vormen samen het grootste 
landschapskunstproject van Nederland. Ze liggen op de Noordelijke 
Manderheide nabij het Twentse dorp Mander. Het kunstwerk bestaat 
uit twee cirkelvormige terreinen, die oorspronkelijk op de woeste 
zandgronden zijn ontgonnen als landbouwakker. 
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De cirkelvormige akkers zijn in de jaren dertig van de twintigste eeuw 
op de heide van de voormalige marke Mander aangelegd in opdracht 
van Gerhard Jannink, textielfabrikant en grootgrondbezitter uit 
Enschede. Hij had in Noord-Amerika gezien dat ronde akkers 
voordelen hadden boven rechthoekige. De velden konden vanuit het 
midden in een spiraalvormige gang worden bewerkt zodat de 
machines niet behoefden te keren. Er werd afwisselend rogge, haver 
en aardappels verbouwd.  
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Pad langs één van de Mandercircels 

Na 1975 werd mais het belangrijkste gewas. Toen ook dat niet meer 
loonde zijn de gronden van Jannink in 1991 verkocht aan Landschap 
Overijssel. De cirkels hebben een doorsnede van respectievelijk 378 
en 343 meter, het gebied beslaat drieendertig hectare. In samenhang 
met de herbestemming van nabij gelegen landbouwgebieden werd 
hier, met subsidie van rijk, provincie en waterleidingmaatschappij, 
door Landschap Overijssel een natuurontwikkelingsproject opgezet. 

Doelstelling was de voormalige Manderheide na het afgraven van de 
vruchtbare bovenlaag en toepassen van begrazing weer als schraal 
heidegebied te onderhouden. Door de plattegrond van de Cirkels van 
Jannink intact te laten wilde men rechtdoen aan de 
cultuurhistorische waarden in het gebied. 
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Grafheuvels bij Mander op bovenstaande foto 

Kunstenaar Paul de Kort werd gevraagd het gebied met de cirkels in 

te richten. Bron van inspiratie waren prehistorische 
landschapssporen. Een cirkel kreeg omgreppeling en in het centrum 
een spiraalvormig labyrint dat een ploegvoor symboliseert. De ander 
werd van een wal voorzien met midden op de ronde heidevlakte een 
verhoging als van een grafheuvel met daarop vijftig 
jeneverbesstruiken aangeplant in een uitgekiend patroon.  
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In 1999 kwam dit land artproject gereed waarna het in 2005 nog een 
verbetering onderging. Het gebied is ontsloten door een twee 
kilometer lang wandelpad rond en over de cirkels. Ze liggen tegen de 
Nederlands-Duitse grens aan en gelden voor piloten als een baken, 
zij zijn waarschijnlijk de bedenkers van de bijnaam Beha van 
Jannink. 

 

Houtwal 

Een houtwal, houtsingel of boomwal is een geheel of gedeeltelijk aan 
de natuur overgelaten erfafscheiding, vaak ook tussen weilanden, die 
kan bestaan uit bomen en/of struiken. Ook een houtril of takkenwal 
van dood hout wordt soms een houtwal genoemd. Wanneer een 
houtsingel geen kunstmatige aarden wal bevat, wordt ook wel 
gesproken van een boomsingel of kortweg singel. 
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Grofweg kunnen twee typen worden onderscheiden: beplantingen die 
op een kunstmatige aarden wal staan (houtwal) en beplantingen die 
op dezelfde hoogte staan als het omringende land (houtsingel). Van 
oorsprong hadden houtwallen als functie het wild buiten en het vee 
binnen de landbouwpercelen te houden. Daarnaast leverden ze 
geriefhout en brandhout. De wallen werden aangelegd langs 
esranden, als begrenzing van landgoederen, rond de kleine percelen 
bij de dorpen, op de grenzen van beekdalen en dwars in de beekdalen. 
Vanwege hun rol als natuurlijk prikkeldraad werden vaak struiken 
met doornen aangeplant. De ouderdom van deze 
landschapselementen varieert sterk. Ze zijn vaak bij een ontginning 
aangelegd, in zeldzame gevallen zijn het overblijfselen van 
grenswallen uit de middeleeuwen. 

Houtwallen en houtsingels zijn landschappelijk en ecologisch van 
bijzondere betekenis en herbergen een grote verscheidenheid aan 
planten- en diersoorten. De helling biedt variatie in nat/droog en 
warm/koud. De zonkant is dan vooral interessant voor insecten, 
amfibieën en reptielen, de schaduwkant voor varens en mossen. De 
vegetatie onder de bomen wordt vaak gekenmerkt door soorten die 
buiten de houtsingels niet of nauwelijks in het gebied voorkomen, 
zoals kamperfoelie, maagdenpalm, bosandoorn, dauwnetel. Bron: 
Wikipedia, de vrije encyclopedie.  

Wat de houtwallen betreft: die leverden met eikenhakhoutbosjes en 
elzensingels de boer een aardige bijverdienste op. Niet alleen de 
winning van takkenbossen voor de ovens van de broodbakkers, ook 
die van eikenschors voor de looierij en elzenhout voor de 
houtskoolbranderij brachten wat geld in het laatje. Het 
markenbestuur bepaalde echter hoeveel hout iedereen voor eigen 
gebruik uit de houtwallen mocht halen.  

Men treft in Twente langs de beken vaak markante aarden wallen 
aan. Ze zijn ontstaan bij het beekonderhoud dat boeren en molenaars 
eeuwenlang op dezelfde manier deden. De beken werden elk jaar met 
een schop op diepte gehouden waarbij zand en modder op de oever 
werden gegooid. Op de wallen werden bomen en struiken gepland. De 
beplanting had meerdere doelen: ze moesten de ligging van de beken 
vastleggen en vormden vaak de grens met de gronden van de buren. 
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Verder fungeerden ze als afscheiding voor het vee en leverden ze het 
benodigde hout voor kachels en gebruiksvoorwerpen. De zo ontstane 
houtwallen kunnen honderden jaren oud zijn. Als de bomen en 
struiken eenmaal zo zwaar zijn uitgegroeid dat zij de beek omarmen, 
ontstaat er in de schaduw een vochtig microklimaat met gedempte 
temperatuurswisselingen. Daar ontwikkelde zich karakteristieke 
beekbegeleidende vegetatie op de oever, met bijzondere planten als 
slanke primula (Primula elatior).  

In het begin stonden die nieuwe houtwallen vol met allerlei planten 
en was er nog een grote verwantschap met de flora van het land 
eromheen. Zo vond men er diverse grassen, boterbloemen, 
paardebloemen, klaver en distels, waarbij soms één soort in enorme 
massa's verscheen. In de loop van de tijden – waarbij het houtgewas 
begon op te schieten – traden er verschuivingen op. Langzaam maar 
zeker begon de houtwal een eigen karakter te krijgen. Het 
merkwaardige is dat zo'n houtwal wat zijn flora en fauna betreft, een 
grote gelijkenis ging vertonen met die van de bosranden uit de 
omgeving en dat dit zo bleef. Welk soort kunnen we nu in een houtwal 
aantreffen? Als bomen en struiken vinden we er bijvoorbeeld: acacia, 
berk, beuk, grove den, els, eik, es, diverse soorten populieren en 
wilgen. Braam, brem, bosbes, gagel (heester met gele katjes), 
Gelderse roos, hazelaar, hondsroos, hulst, kardinaalsmuts, zoete 
kers, kornoelje, krent, lijsterbes, meidoorn, vlier, vogelkers, vuilboom 
en wegedoorn. Voorts diverse klimplanten als: bitterzoet, 
heggenduizendknoop, hop, kamperfoelie, klimop. Zo ook een tal van 
kruidachtige planten als: bosanemoon, bosklaverzuring, dalkruid en 
diverse havikskruiden, hengel, grootbloem en drienersmuur, 
robertskruid, salomonszegel en diverse grassen en kruiden. Het 
argument dat houtwallen broedplaatsen zouden zijn van onkruiden 
die op de akkers en weilanden groeien is hiermee reeds voldoende 
weerlegt. Want in een goede staat verkerende houtwal willen deze 
onkruiden beslist niet gedijen. 

Hoe die planten er gekomen zijn? Zoogdieren en vogels nemen via 
hun mest en ook aan hun haren en veren tal van zaden mee, terwijl 
ook de wind een belangrijke rol vervult. Naarmate meer soortgelijke 
terreinen in de buurt liggen, zal ook een nieuwe houtwal eerder tot 
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eigen leven komen, een gemeenschap gaan vormen. Onze tijd is voor 
de eeuwenoude bomen erg noodlottig geweest. De beroemde 
Oelerboom, de statigste eik van Nederland, werd door de bliksem 
zwaar beschadigd en later door de orkaan van Borculo gedood. Die 
na ons komen zullen de oude reuzeneiken niet meer kennen want 
waar is een plekje te vinden dat acht eeuwen met rust gelaten wordt 
en aan de eik gelegenheid biedt tot volle wasdom te ontwikkelen? 
Gelukkig staat in Fleringen nog de oude eik, die om zijn mooie vorm 
en dicht bladerdak de ‘kroezenboom’ wordt genoemd. Ruim drie 
eeuwen geleden reeds strekte hij beschermend zijn takken uit over 
de vele vromen die er in het geheim de mis kwamen bijwonen. Dat 
was in de jaren toen de staatskerk (gereformeerde) aan 
andersdenkenden het houden van godsdienstige bijeenkomsten 
verbood. Ook in het Twickelerbos vindt men prachtige eiken en 
beuken. De mooiste beken met de oudste houtwallen erlangs worden 
door de provincie Overijssel en waterschap Regge en Dinkel 
aangeduid als waterparels. Deze vergelijking is nog niet zo gek 
bedacht voor het stromende beekwater, dat zich flonkerend een weg 
baant in de dalen tussen de bosjes, houtwallen, grasland en akkers. 
Die beken zijn het visitekaartje voor het Twentse landschap. 
Voorbeelden van die waterparels zijn de Dinkel, de 
Springendalsebeek bij Ootmarsum, de Bloemenbeek in De Lutte, de 
Betlehemsbeek,  de Elsbeek en de Snoeyinksbeek bij Losser en de 
Geesterse Molenbeek.  

Twente is het land van de kamperfoelie. Deze klimplant glorieert in 
het onderhout van grote bossen bomen. En in hogere regionen van 
het broekbos en hangt de houtwallen al vroeg in het voorjaar vol 
groene guirlandes. Wie in de zomer of herfst door de marke wandelt, 
merkt opeen hoe een zoete geurwolk om hem heen hangt. Dat is het 
aroma dat de avondbloeier kamperfoelie verspreidt om de in de nacht 
vliegende insecten te lokken. Die komen om de nectar uit de trossen 
trompetvormige bloeisels te zuigen en zorgen meteen voor bestuiving. 
Nachtvlinders kunnen een bloeiende kamperfoelie op ruim twee 
kilometer afstand ruiken. Men onderscheidt drie bloeiperioden: in 
juni of juli, augustus en nog een keer in oktober. Wanneer de 
bloemen zich altijd tegen de avond openen zijn de buisjes lichtrood. 
Spoedig nadat de kruisbestuiving heeft plaatsgehad worden ze 
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bleekgeel tot wit. Wordt de bloei minder vult de zoete geur niet meer 
de zomeravond.  

Tal van zoogdieren vinden in de houtwallen een goede dekking en 
voldoende voedsel. Typische houtwaldieren zijn: egels en spitsmuizen 
(insecteneters), bosmuizen en rosse wolmuizen (planteneters), 
hermelijnen, wezels en bunzings, terwijl ook hazen hier graag hun 
leger maken. Van de vogels zijn het vooral de kleine zangertjes die 
hier hun nestjes bouwen: winterkoning, braamsluiper, heggenmus, 
tjiftjaf, fitis, nachtegaal, spotvogel, kneu, vliegenvanger, mees, ook de 
grauwe klauwier en de steenuil. Fazanten en patrijzen vinden hier in 
de winter een prachtige schuilplaats voor hun nest.  

 

Vanwege de vele bessen wordt de houtwal veel bezocht door 
spreeuwen en lijsterachtigen, ook tal van andere soorten zien hier 
hun foerageergebied. Ringslang, gladde slang, hazelworm, diverse 
padden en kikkers, met name de boomkikker zijn in onze streken 
min of meer gebonden aan de houtwallen, al is het in sommige 
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gevallen slechts als schuilplaats en overwinteringplaats. Door de rijke 
variatie aan planten en het gunstige microklimaat is een houtwal 
uitermate gunstig voor tal van insecten, spinnen en slakken. Toch is 
ook hier weer duidelijk sprake van een sterke binding met de hier 
voorkomende planten. Zodat er, behalve dan de bloembezoekende 
soorten, toch weer weinig zijn, die ook op de planten in het 
cultuurgebied voorkomen. 

Horzels en dazen houden zich bij voorkeur op bij weilanden die door 
houtsingels omgeven zijn. Zij rusten graag in de schaduw en steken 
juist in de zon. Belangrijk is dat het vee de schaduw kan opzoeken. 
Opvallend in bovenstaande opsomming is het hoge percentage 
carnivoren – dus dieren die van andere dieren leven – die in de 
houtwallen huizen, wij zien dit bij zoogdieren en vogels. De enkele 
zaadeters voeren hun jongen in het begin steeds met insecten. 
Carnivoren zijn ook alle reptielen en amfibieën, spinnen en tal van 
insecten als mieren, sluipwespen, gaasvliegen en verschillende 
kevers. Geen wonder dat onderzoekingen hebben uitgewezen, dat het 
aantal schadelijke insecten in de omgeving van houtwallen lager ligt 
dan in het midden van cultuurgebieden. Wel heeft men vastgesteld, 
dat tal van insecten – waaronder ook schadelijke – houtwallen 
gebruiken als overwinterplaats.   

Het nadeel niet zo groot als het lijkt. Diezelfde schadelijke dieren 
zochten bij het ontbreken van een houtsingel toch de randen van het 
cultuurgebied op. Toch hebben ook wel gevallen aangetoond dat er 
duidelijke verwantschap is van een parasiet met een houtwal. Zo laat 
de zwarte bonenluis zijn eieren graag overwinteren op 
kardinaalsmuts en Gelderse roos. Parasieten van meidoorn willen 
nogal eens graag overstappen op vruchtbomen. Luizen van de 
Italiaanse populier en wegedoorn schijnen ook schade op te leveren 
aan diverse gewassen. In voorkomende gevallen zou men kunnen 
volstaan met die speciale gewassen uit de houtwal te verwijderen. 
Houtwallen waarin een goed biologisch evenwicht heerst, hebben een 
grote ecologische betekenis. Ter verduidelijking: ecologie is de 
wetenschap die zich bezighoudt met de verhoudingen van planten en 
dieren tot hun omgeving en hun verhouding onderling. Voor diverse 
planten en diersoorten kunnen houtwallen een waardevolle rol 
spelen. Zo kunnen we in Twente nog de rapunzel, geelster, 
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muskuskruid, zevenster en mispel in houtwallen aantreffen. 
Ditzelfde geldt ook voor diverse, vooral lagere dieren zoals de kleine 
slakkensoorten. In het voorgaande is steeds gewezen op de grote 
waarden van in goede staat zijnde houtwallen. Dit houdt in dat zo'n 
wal ook een zeker onderhoud vergt. In het verleden was een wal een 
deel van het boerenbedrijf en het gebruik dat men daarvan maakte 
was tegelijkertijd het onderhoud. Voorheen teelde men het hakhout 
voor brandhout. Het geriefhout werd gebruikt voor de stelen van 
gereedschappen, berkerijs voor bezems, wilgenhout voor klompen, 
dat men om de zeven jaar kapte. Enkele 'spaartelgen' – meest eiken 
– liet men staan. Zo'n kaalslag vond op betrekkelijk kleine schaal 
plaats zodat men in een aantal jaren het hele bedrijf rond was en er 
dus een regelmatige aanvoer van gebruikshout bleef. Voorheen vond 
er ook regelmatig een zekere bemesting plaats doordat men de 
greppels van tijd tot tijd uitdiepte en de modder op de wal wierp. De 
houtwal vervult een belangrijke rol in het Twentse landschap. Ir. 
A.W.H. van Weelderen gaf in zijn 'Heggen, houtwallen en 
windschermen' een uitstekend overzicht. Bron: Enter het gedroomde 
land; Anneke Koers. 

 

De Regge 

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 Buurserbeek deel uit van het 
stroomgebied van de Regge. 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 Deventer werd vergroot ten opzichte van Zwolle. 
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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. 

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. Het Reggepad ligt aan de westkant van het 

werkgebied van het waterschap, in het Reggedal onderaan de 

Salllandse heuvelrug. U wandelt tussen Ommen en Diepenheim. De 

route is vijfentachtig kilometer lang en staat garant voor vier dagen 

wandelplezier. 

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. 
 
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 gekanaliseerd had, was de wateroverlast zo ongeveer 
bedwongen, enkele calamiteiten daargelaten. 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 ’60 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. 



 

 

                  

97 

 

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. 
 
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. 
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Een aparte vermelding verdient de turfschipperij van Vriezenveen, 
waar kleine zompen de turf uitventten tot ver in Twentse dorpen en 
steden, via kleine beekjes (o.a. De Schipsloot, De Lee, de Loolee de 
Bornse- en de Bornerbroekse beek, enz.) 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 
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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”. 
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En: “Aanzienlijk ook is het aantal klompen, dat hier vervaardigd en 

bij duizende vervoerd wordt naar elders, inzonderheid naar 

Friesland”. Met de zomp, dus. 

Her en der vermeldt men getallen van zompen of zompschippers: in 
1851 passeren 3700 zompen de plaats Ommen, in1770 waren er 80 
schippers, in 1795: 83, in 1832: 100, in 1840: 60, in 1857: 44 en in 
1864: 40. 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. De aan- en afvoer van de grondstoffen en 
eindproducten (balen katoen en jute, callicots (lappen katoen van 25 
meter, 60 cm breed) was volkomen afhankelijk van de Reggevaart. 
Pas na de aanleg van de straatweg van Zwolle naar Almelo (1823) en 
de aanleg van spoorlijnen (langs Rijssen in 1888) 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. 
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Een uur gaans verderop kon het graven opnieuw beginnen. Jans ten 
Berge hield na het stopzetten van zijn onderneming zijn zomp aan 
voor de pleziervaart. Toen een van zijn scheepsmaten verdronk, in 
1939, legde hij de zomp op. 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, waar ze 
vandaan gehaald werden voor de reconstructieopbouw in de 
Oranjerie van kasteel Twickel in Delden, door de al genoemde Gerrit 
Schutten. Na wat omzwervingen kwamen de restanten uiteindelijk in 
het zompenmuseum in Enter terecht.  
 
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, enz,  

De rivier de Regge, in het dialect spreekt men van de 'Ao’ (Aa).  De 
buurtschap Zuna ten zuiden van de Regge is afgeleid van Suden Ao, 
wat ten zuiden van de Ao betekent. De Regge ontspringt bij landgoed 
Westerflier ten zuidwesten van Diepenheim en is opgedeeld in drie 
trajecten: Boven-Regge (Diepenheim-Rijssen), Midden-Regge 
(Rijssen-Hellendoorn), waar u zich nu bevindt, en de Beneden-Regge 
(Hellendoorn-Ommen). In Ommen mondt de rivier uit in de 
Overijsselse Vecht. Bron: landschapoverijssel.nl. 

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 
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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 



 

 

                  

103 

 

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.  

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.  

 

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 speciale boot gemaakt: 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. Ook vaart de EMS Reggstroom op de Regge. Deze unieke 
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fluisterboot biedt plaats aan vijfentwintig personen en is overdekt. 
Ook is de Regge te ontdekken per electrisch fluisterbootje die u zelf 
mag besturen.  Op de fiets kunt u de nieuwe, natuurlijke Reggestreek 
heel goed beleven. Langs de rivier ligt een fietspad, die u langs de 
meanders voert. Bron: Overijsselvakantieparken.nl. 

 

Zompen uit Enter 

De zomp is een oud scheepstype, dat vooral werd gebruikt ten oosten 
van de IJssel. Op de rivieren en beken, Overijsselse Vecht, Regge, 
Schipbeek en Berkel werden deze scheepjes gebruikt tussen 1670 en 
1925. De zomp is als type een praam. Ze heeft echter breed 
uitwaaierende zijden, en daardoor een zeer diepe zeeg. Daarop 
werden verticale afneembare zijboorden geplaatst (opboeisels). 
Hierdoor ontstond een groot laadruim bij geringe diepgang. 
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In de tweede helft van de zeventiende eeuw groeide in het oosten van 
Nederland de behoefte aan een vervoermiddel dat een grotere 
capaciteit had dan paard en wagen en bovendien minder gehinderd 
werd door de vaak slecht begaanbare zandpaden. Zodoende 
ontwikkelde men de zomp, een platboomd scheepje dat kon worden 
gezeild, geboomd of getrokken. Er waren verschillende typen zompen. 
Zo was de Berkelzomp wat kleiner en de Vriezenveense turfzomp 

aanmerkelijk kleiner dan andere typen. 

Wat grotere zompen bevoeren ook de Zuiderzee richting Friesland en 
Holland. Vanuit Deventer vertrok in de achttiende eeuw wekelijks de 
boterzomp met boter voor de markt in Amsterdam. Na 1850 

verminderde het gebruik van de zomp. In de Franse tijd was 
begonnen met de verbetering van de wegen. Er werden ook kanalen 
gegraven voor grotere schepen en wat later legde men de spoorwegen 
aan. 

De laatste zomp ging in 1925 uit de vaart en belandde in 1942 in het 
Openluchtmuseum in Arnhem, waar het scheepje tijdens 
gevechtshandelingen gedurende Operatie Market Garden zwaar werd 
beschadigd. Na de oorlog zijn de resten naar het Zuiderzeemuseum 
in Enkhuizen overgebracht. Daar heeft men alles op tekening 
vastgelegd. Met behulp van deze tekeningen en andere informatie die 
van de brokstukken is verkregen werd in 1986 een replica gebouwd. 
Dit schip, de Regt door Zee, ligt in Rijssen in de Regge en wordt 

onderhouden door een stichting. In de zomermaanden kunnen er 
tochtjes mee worden gemaakt door toeristen en andere 
belangstellenden. Vrijwilligers van de Regionale Stichting Enterse 
Zomp hebben tussen januari 2010 en september 2011 op de Enterse 
Waarf een tweede replica gebouwd, De Vriendschap. Sinds het 
voorjaar 2012 worden ook daar tochten mee over de Regge gemaakt. 
De brokstukken van de laatste oude zomp, de in 1875 te water 
gelaten Regt door Zee van schipper Jans ten Berge, liggen nu in het 
Zompenmuseum te Enter. 

Een gemiddelde zomp had een laadvermogen van acht ton, was 
ongeveer twaalf meter lang en ongeveer tweeenhalve meter breed. De 
platbodem met een diepgang van veertig centimeter was bij uitstek 
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geschikt voor de smalle, bochtige en ondiepe riviertjes in Oost-
Nederland. Hij had een grootzeil en een fok. Wanneer er niet kon 
worden gezeild werd de schuit geboomd. Als de oever het toeliet kon 
de boot ook worden gejaagd. Het formaat liet toe dat één man een 
beladen scheepje aan de lijn tegen de stroom op kon trekken. Het 
scheepje had een klein vooronder waar de schipper en zijn knecht 
konden koken en slapen. Een verblijf in een herberg had echter de 
voorkeur. 
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Zompen werden voor het overgrote deel op enkele werven in Enter 
gebouwd. De belangrijkste scheepswerf was "Schuitemakers". Op de 
volgende foto ziet u de Regt door Zee uit 1920. 
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Op het hoogtepunt van de zompenvaart rond 1850 waren er alleen al 
in Enter meer dan honderd boten van dit type. Enterse zompen 
voeren meestal vanuit hun thuisland naar Noordwest-Overijssel en 
Friesland en soms wel eens naar Amsterdam over de Zuiderzee. 

Met zompen werd van alles vervoerd: van eiken boomstammen tot 
aan inboedels bij verhuizing. In de negentiende eeuw werden veel 
grondstoffen en producten van de Twentse textielindustrie van en 
naar Zwolle en Kampen gebracht. Na de komst van verharde wegen 
en spoorwegen ging de economische waarde van de zompen verloren. 

Behalve de zomp Regt door Zee in Rijssen liggen ook in Borculo, 

Eibergen en Lochem replica's van de Berkelzomp of de Vriezenveense 
turfzomp waarmee tochtjes gemaakt kunnen worden. 

 

Scheepswerf de Enterse Waarf  

“De Waarf” is een combinatie van een scheepswerf voor de Enterse 
zompen en een expositie met het thema "Regge de slagader van 
Twente". Het gebouw is in Saksische stijl opgezet, met rieten dak en 
prachtig ingepast in de omgeving. In de werkplaats zal onderhoud en 
nieuwbouw plaatsvinden. Voor de werf ligt een hellingbaan waar 
boten met een lorrie te water kunnen worden gelaten en waar allerlei 
activiteiten te bezichtigen zijn die te maken hebben met de bouw van 
nieuwe zompen. De werf en de expositie worden speciaal ingericht 
voor de ontvangst van groepen. De zolder bevat straks het archief 
over zompen, zompvaart, vaarwegen, waterbeheer en schippers. 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 
(o.a. De Schipsloot, De Lee, de Loolee de Bornse- en de Bornerbroekse 
beek, enz.) en slootjes naar b.v. Borne. Turf was een belangrijke 
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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. Er hebben - door de eeuwen heen - honderden zompen 
gevaren; het laatste oorspronkelijke schip werd in de oorlog 
vernietigd.  

Pas in de jaren ’80 werd weer een nieuwe zomp, genaamd 'Regt door 
Zee' , gebouwd bij Punterbouwer Wildeboer in Giethoorn. De huidige 
Enterse zomp werd op 26 april 1986 te water gelaten, nadat hiervoor 
in 1984 De Regionale Stichting Enterse Zomp was opgericht. Als 
ligplaats werd de Pelmolen te Rijssen gekozen, waar een speciale 
haven werd gerealiseerd. De "Regt door Zee", zoals de zomp gedoopt 
werd, is genoemd naar de zomp, die als laatste schip van dat type 
platbodem gevaren had, en eigendom was van schipper Jans ten 
Berge uit Enter. Punterbouwer Wildeboer in Giethoorn bouwde weer 
een nieuwe zomp naar tekeningen van het Zuiderzeemuseum met 
verfijningen van dr. G.J. Schutten, die het standaardwerk "Varen 
waar geen water is" geschreven heeft, waarin de geschiedenis van de 
zompvaart gedetailleerd en degelijk gedocumenteerd opgetekend is. 
Bron: SSRP.nl. 

Veel plannen zijn al verwezenlijkt door de Stichting Enterse 
Zomp. Maar de sluitsteen is  de scheepswerf "De Enterse Waarf". Een 
werf zoals er vroeger zeker drie in gebruik waren in Enter. Maar nu 
in een fraai, modern en veel minder spartaans jasje. De ideale plek 
was het gebied de Lee, even buiten Enter, door een brede sloot (één 
van de vroegere Lee’s) verbonden met de Regge. Dankzij de 
crises kwam er een onverwachte versnelling in de plannen. Om voor 
de subsidies in aanmerking te komen moest het gebouw dan binnen 
zes maanden gerealiseerd zijn. Door constructieve medewerking  van 
gemeentelijke en provinciale overheden en een geweldige inspanning 
van de bouwers lukte dat en kon op 1 juni 2009 een feestje gevierd 
worden. “De Waarf” is een combinatie van een scheepswerf voor de 
Enterse zompen en een expositie met het thema "Regge de slagader 
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van Twente". Het gebouw is in Saksische stijl opgezet, met rieten dak 
en prachtig ingepast in de omgeving. In de werkplaats zal onderhoud 
en nieuwbouw plaatsvinden. Voor de werf ligt een hellingbaan waar 
boten met een lorry te water kunnen worden gelaten en waar allerlei 
aktiviteiten te bezichtigen zijn die te maken hebben met de bouw van 
nieuwe zompen. De werf en de expositie worden speciaal ingericht 
voor de ontvangst van groepen. De zolder bevat straks het archief 
over zompen, zompvaart, vaarwegen, waterbeheer en schippers. De 
gemeente heeft deze scheepswerf aangewezen als trouwlocatie. Een 
unieke plek om letterlijk en figuurlijk in het huwelijksbootje te 
stappen. De Waarf, een nieuwe trots voor Enter en een brug naar 
het verleden van de ondernemende Enternaren. U houdt van natuur 
en van water en wil wel eens een uitstapje organiseren?  

 

Hoe zou het zijn om de prachtige Twentse natuur eens vanaf het 
water te bewonderen?  Gezellig samen met familie, vrienden of 



 

 

112 

 

collega's. En dat te doen met een historisch vaartuig. Er zijn twee 
Enterse zompen in de vaart. De "Regt door Zee" ligt bij de Pelmolen 
in Rijssen en "De Vriendschap" ligt bij de scheepswerf "De Enterse 
Waarf" in Enter. Er zijn altijd twee schippers bij u aan boord. De ene 
stuurt en de andere schipper vertelt over de zomp, hun bouw en 
geschiedenis, de Regge en de flora en fauna waar u langs vaart. 
Tijdens de tocht, die afhankelijk van uw wensen één uur of langer 
duurt zal de stemming er goed in komen, zeker als u trakteert op een 
hapje en een drankje. Voor boekingen, adressen en dergelijke bel 
tourist info. Bron: Entersezomp.nl. 

 

Landweer 

Een landweer of landgraaf is een lijnvormige doorgaande aarden 
grenswal en of diepe sloot met vaak een doornenhaag. De uitvoering 
is afhankelijk van het doel en de terreingesteldheid. Bij de 
doorgangen was dikwijls een tol en waren extra verdedigingswerken 
aangelegd. Een landweer diende ter bescherming van een landstreek 
of stadsgebied tegen vijandige invloeden van buiten. 

Landweren zijn vaak kilometers lange verdedigingswerken, die vooral 
werden aangelegd in de veertiende en vijftiende eeuw. Een landweer 
bestaat in hogere gebieden uit een enkele of dubbele aarden wal en 
in waterrijke streken uit een of twee grachten of greppels. Soms is er 
een combinatie van deze elementen. Bij de aanleg werd zoveel als 
mogelijk gebruikgemaakt van al in het landschap aanwezige 
elementen als zandruggen, beken, moerassen enzovoort. De wal of de 
oever van een landweer werd beplant met dicht struikgewas, vooral 
stekelige soorten als meidoorn en sleedoorn. Soms was er een 
palissadering Dit maakte van een landweer een moeilijk te nemen 
hindernis. 

Een landweer had maar een beperkt aantal doorgangen, afgesloten 
met een slagboom. Ter bewaking was er soms een versterking in de 
vorm van een wachttoren of heuvel, een schans of zelfs een kasteel. 
Behalve als bescherming in tijden van onrust kon een landweer 
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dienen als veekering, tollinie of waterweg. Soms zijn aan weerszijden 
van een wal drie of vier rijen kuiltjes gegraven van een spa breed en 
ongeveer veertig centimeter diep. Ze moesten het beklimmen er van 
moeilijk maken. 

Voor de Nederlandse landweren geldt dat ze volgens gegevens uit de 
archieven vooral in de veertiende eeuw zijn aangelegd. In Duitsland 
werden ze ook al in de dertiende eeuw opgeworpen. 

Grote delen van de landweren zijn in de afgelopen honderden jaren 
geëgaliseerd om de grond te kunnen gebruiken voor landbouw of 
bebouwing. De nog bestaande bevinden zich hoofdzakelijk in beboste 
gebieden. Zo komen ze nog veel voor in het oosten van België. In 
Nederland zijn resten van landweren en grenswallen te vinden in 
Limburg, Oost-Gelderland, Overijssel en Het Gooi. In de kuststreken 
zijn waarschijnlijk nooit dergelijke keringen geweest; door het 
overvloedig aanwezige water en moeras waren ze vanzelf al moeilijk 
toegankelijk. 

De gemeente Landgraaf dankt haar naam aan een kilometers lange 
aarden wal die deels op het grondgebied van de gemeente gelegen is. 
De omwalling bestond hier uit een dubbele omwalling van ongeveer 
twee meter hoog met daartussen een greppel van zo’n anderhalve 
meter diep. 

De nog bestaande resten van landweren zijn in het terrein meestal 
moeilijk te onderscheiden van andere landschapselementen. De loop 
is vaak nog het beste te reconstrueren met behulp van historische 
archieven en oude topografische kaarten. Veldnamen als pasop, 
kijkuit, slaghekke, runneboom, wacht, lanwer en landert wijzen op de 

vroegere aanwezigheid van een versperring. 

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 in de 
huidige provincie Overijssel. Voorbij Holten liep de Twentse landweer 



 

 

114 

 

waarover veel minder bekend is. Samen vormden ze de Overijsselse 
landweer, een eenvoudige waarschuwings- en verdedigingslinie.  
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Landweer de Borkeld. 
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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. De landweer van 
Salland vormde tussen de dertiende en zestiende eeuw een niet te 
missen aaneengesloten verdediging. Deventer, en in wat mindere 
mate Zwolle en Kampen hadden bij deze beveiliging veel belang. Ze 
droegen er financieel en militair dan ook de verantwoordelijkheid 
voor. Hierdoor verkregen deze drie steden steeds meer invloed op het 
bestuur van het Oversticht. In Deventer werden per jaar vijf 
jaarmarkten gehouden die ieder wekenlang konden duren. Er 
kwamen kooplieden vanuit vele Hanzesteden op af. Per wagen ging 
hun route over de Holterweg en per schip over de Schipbeek. De linie 
beschermde vooral deze handelswegen tegen roversbenden van 
buiten het gebied, maar diende ook om het territorium van de 
Utrechtse bisschop te vrijwaren van invallen vanuit het vijandige 
Hertogdom Gelre. Bij grootschalige oorlogshandelingen schoot de 
versperring tekort en gedurende de Tachtigjarige Oorlog was de 
militaire waarde dan ook te verwaarlozen. 

Kenmerkend voor de Sallandse landweer zijn de zware bakstenen 
wachttorens en kastelen bij de belangrijke doorgangen: 

• Het Koerhuis ten zuiden van Deventer, dicht bij de IJssel. 

• De Swormertoren bij Colmschate 

• Kasteel Arkelstein bij Bathmen 

• Kasteel de Waerdenborch bij Holten. 

Deze versterkingen werden bezet door tenminste een wachter die in 
gevaarlijke tijden hulp kreeg van een aantal mannen uit de stad. Voor 
de kastelen werd door de landsheer een kastelein aangesteld die 
verantwoordelijk was voor bezetting en instandhouding van het 
bouwwerk. Deze beheerder was altijd afkomstig uit een van de 
IJsselsteden. 

Waarschijnlijk vormden de Koerhuisbeek, de Dortherbeek en de 
Oude Schipbeek de gracht van de landweer. Alleen waar geen water 
in de buurt was moest een gracht worden gegraven. Op een dijkje 
langs het water was een heg geplant en mogelijk was er op sommige 
plaatsen een palissade. 
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Het meest westelijke gedeelte van de linie, vanaf de IJssel, was in feite 
een onderdeel van de Deventer stadslandweer die de Deventer 
buitengebieden moest beschermen. Het Koerhuis stond daar waar de 
weg naar Zutphen de Koerhuisbeek kruiste. Van hier gezien was de 
volgende doorgang bij de Swormertoren waarvan in 1994 de 
fundamenten zijn opgegraven. Het ging om een ronde vrijstaande 
toren met een doorsnede van zo'n 8,5 meter die was omgeven door 
een driehoekige stenen ommuring. 

De landweer liep hierna zo'n tien kilometer langs de Schipbeek naar 
kasteel Arkelstein. Arkelstein bestond uit een huis groot negen bij 
vijftien meter en een vierkante toren met een doorsnede van ruim vijf 
meter. 

Het is onduidelijk hoe de landweer van Arkelstein precies verder liep 
tot het bisschoppelijk kasteel de Waerdenborch bij Holten. Een groot 
deel van de route liep hier door moerasgebied. Het kasteeltje de 
Waerdenborch, die in de praktijk onder het bestuur van Deventer 
viel, was volgens archeologisch onderzoek uit 1972 omgracht en was 
25 x 30 meter groot. De muren waren tot 1,5 m dik. De sterkte werd 
in 1532 afgebroken, mogelijk in opdracht van keizer Karel V.  

Soms treft men nu nog op landweerrestanten uitgegroeide 
onderdelen van beuken of eiken hagen aan. Dit soort heggen kon 
overigens ook zelfstandig, zonder landweer als basis, dienen als vee-
afscheiding. Niet iedere afscheiding was aan een landweer gekoppeld. 
Heggen dienden ook als vaste grensaanduiding om percelen, men 
kende ten slotte geen kadaster. 

Het drieslagstelsel. In de middeleeuwen kende men het drieslagstelsel 
De dorpsakkers waren in drie stukken verdeeld. Op een stuk werden 
het ene jaar wintergranen (tarwe of rogge) verbouwd, het jaar erna 
zomergranen (gerst of haver) en het derde jaar lag het braak (dries 
liggen). De andere twee stukken grond volgden met steeds een jaar 
verschil, zodat misoogsten opgevangen konden worden met meer 
verschillende opbrengsten. Daarnaast waren er na-teelten van onder 
andere groenten, waardoor het menu gevarieerder werd. Ook was het 
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belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid, de bodemstructuur en het 
onderdrukken van onkruid. 

 

In latere eeuwen werd de vruchtwisseling steeds ingewikkelder, 
doordat er meer gewassen kwamen en men het land ging bemesten. 
De bemesting zorgde voor een betere bodemvruchtbaarheid. Als de 
zomer overging in de herfst was het tijd om de tarwe (terf) en rogge 
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(kaore) te oogsten (de augs). Van zonsopgang tot zonsondergang 
werkte het hele dorp op het veld. Want bij regen zou het graan gaan 
rotten en dat zou een hongerwinter betekenen.  De gewassen waren 
overigens toen veel hoger dan nu. De tarwe werd tot halverwege de 
stengel afgesneden en tot schoven (bössele) gebonden en in groepjes 
bij elkaar gezet (huppere) om te drogen. Als de laatste schoven met 
karren waren afgevoerd mochten de kleine boeren en armen het veld 
afzoeken naar achtergebleven aren. Dit noemde men “zeumeren”. 
Boeren die niet alles in schuren konden opbergen, bouwden in het 
veld een mijt (kaoremiet). Later werden de overgebleven stengels met 
de zeis afgemaaid om te dienen als ligstro voor het vee. Wat dan nog 
overbleef (de stoppele) was voer voor de schapen en koeien die men 
dan op de akkers liet grazen, tegelijkertijd bemestte het vee dan de 
akkers.  

De drie stukken bestonden uit percelen waarvan iedereen een of meer 
eigen percelen in gebruik had. Het was natuurlijk van belang dat 
iedere boer in elk gedeelte een gelijke oppervlakte aan land had. Na 
de oogst werd het beheer over alle percelen overgenomen door de 
gemeenschap en werden op de stoppels het vee geweid. Dit weiden 
door het vee vereiste natuurlijk ook omheindingen. We gaven eerder 
al aan dat de landweer een tweezijdige vee-kerende functie had en 
dat om de dorpen een vaste haag lag. Maar in het veld kunnen ook 
daarbij vaste hagen tussen de drie stukken gestaan hebben en verder 
maakte men gebruik van tijdelijke, verplaatsbare hekken, dode hagen 
dus. Bron: elsloo.nl.  

Landweren in het landgoed Twickel waren bij Graes, bij de 
Hondenborch onder Zenderen en bij het vroegere armhuis Arke van 
de (door de scheepvaart) rijke buurtschap Zeldam. De naam 
Hondenborch zou betrekking hebben op een terrein waar de 
bewoners vrij waren van diensten en belastingen. Het was een 
allodiaal goed en een soort voorloper van de latere 
havezaathsrechten. Het terrein werd door een landweer begrensd. Op 
grond van de verhalen is bij de Hondenborch een stuk van de 
buitenhof-landweer teruggevonden. Eentje die niet recht maar 
slingerend verloopt, echt middeleeuws dus. Er was een landweer op 
de plaats van een middeleeuwse ijzersmelterij onder Hengevelde en 
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die van de voormalige bisschoppelijke hof (De Meijer) te Wiene, met 
palen van de vroegere gracht. Graes was een door Huis Twickel 
gekochte en al omstreeks het jaar 1600 afgebroken 
landjonkerburcht. De burcht moet oorspronkelijk een wachtpost in 
de landweer zijn geweest en lag daarom zo afgelegen in de wildernis. 
Soms spreken de markenboeken er al over. Het woord graven (sloot) 
kan bijvoorbeeld zeer goed een landweer  zijn. Als je het gebied niet 
kent lees je daar gemakkelijk overheen. Onderzoek ter plaatse bewijst 
hoeveel sporen uit verre tijden er in het veld nog te vinden zijn. Zeker 
in een gebied als Twickel waar nooit verkaveld en zelden ontgonnen 
is. En bij dat onderzoek kunnen de verhalen van oude mensen 
helpen. Op Twickel was het niet bekend maar de boeren wisten heel 
goed waar de burcht Graes gelegen heeft, al is het huis al bijna vier 
eeuwen weg.  

 

Er zijn namen van erven die verband houden met uitkijkposten: 
Kiekert, Kiekoet, Stock, Stockman, Schutterij. Ze zijn afgeleid van de 
namen van wachthuisjes op hoge palen. Namen die in verband 
worden gebracht met slagbomen (runnebomen) in de doorgangen 
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zijn: Hekman, Hekjan, Hekkert, Boom, Beumer, Boomkamp, Sluter, 
Slotman. Ook namen als Lammertman en Lammers hebben 
betrekking op de landweren.  

Een koers betekent een uitkijker, een wachter in een uitkijkpost: een 
kijk overal. Het werkwoord is koeren en betekent dus uitkijken. De 
naam Koers heeft niets te maken met de goede koers houden of met 
de koers op de beurs. Een koerhuis, coerhuis of cuerhuys was een 
huis van waaruit men de omtrek kon overzien en waarop wacht 
gehouden werd: een uitkijkpost. Dag en nacht stond daar een 
wachter op de uitkijk. De koerhuizen behoorden tot de oude 
verdedigingswerken samen met de landweren en bewaakten de 
doorgangen bij de runnebomen. Voor de aanleg van landweren werd 
gebruik gemaakt van bestaande beken, de landweer volgde dan het 
tracé van de beek. 

Op een aantal plekken was een doorgang, afgesloten met een dubbele 
boom: een runneboom. Daar werd tol geheven. In het jaar 1367 
vinden we bij Deventer 'dat cuerhuus op den mersche (mars, mors) 
bi den wachters; later ‘den bouzaten to den cuerhues (koerhuis) op 
den enghe bi der scepen ghebiete.’ Het markeboek van Zande (bij 
IJsselmuiden) vermeldt in het jaar 1578 'aen den Kuerhuiser Zijl’. 
Andere uitkijkpunten waren: de Schutterij en de tol aan de 
Hexelseweg bij Wierden, de Koerberg bij Heerde (G), de Koerheuvel 
bij Rhenen en de Koerbelt bij Rijssen. Te Archem (Meente) bij Ommen 
wordt in het jaar 1601 de Correbelt vermeld, hieraan is de Corbeld 
ontleend. Koer vinden we ook in de familienamen: Koerboom, 
Koerman, Koerkamp en Koermark, Koers, zie ook Keurhorst, Ter 
Keurst. Koerselman komt vooral in Gorsel, Laren, Vorden en Zutphen 
voor. Het erve Curslo te Almen wordt in het jaar 1382 genoemd, in 
het jaar 1410 Coerslo of Corslo, in het jaar 1645 Coursel. Het erve 
Koerkamp te Lettele bij Diepenveen heet in het jaar 1399 Ten 
Kuirkampe. De verdediging was nodig omdat er kastelen waren waar 
roofridders woonden. De Koersen aan de Hexelseweg keken uit naar 
soldaten van de roofridders van het huis Ter Molen bij Schuilenburg 
en het kasteel te Eerde of Irthe, zoals het oorspronkelijk heette. De 
Archemer Meente is het Eerderachterveld tussen Den Ham en 
Ommen en landgoed De Barkel te Hoge Hexel. En heel vroeger werd 
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uitgekeken naar de soldaten van de burcht Schulenborch bij het 
Wendelgoor. Nu is op die plaats een tuincentrum gebouwd. 

Kasteel Eerde bij Ommen ligt aan de weg naar den Ham. Het is niet 
te bezichtigen maar goed van de weg af te zien. Het is een statig 
omgracht edelmanshuis, geflankeerd door fraaie bouwhuizen van 
omstreeks 1715. Daarvoor heeft op dezelfde plaats een echt dertiende 
eeuws vechtkasteel gestaan dat in het jaar 1380 een verschrikkelijke 
belegering doorstond en tenslotte in brand werd gestoken. De burcht 
werd herbouwd en in het jaar 1521 nog eens geheel verwoest, nu door 
de Zwollenaren. Kasteel Rechteren vindt u aan de weg van Vilsteren 
naar Dalfsen op een eiland in een dode Vechtarm. Het machtige slot 
met zijn imposante verdedigingstoren was een van de twee kastelen 
(het andere, Voorst, is verdwenen), vanwaaruit de nederzetting 
Dalfsen en omgeving werd geregeerd en geterroriseerd. Kasteel 
Rechteren was in de dertiende eeuw een roofburcht, omgeven door 
wallen en een ringmuur. In het jaar 1320 werd het nog eens versterkt 
en nog eens in het jaar 1522. Prins Maurits, die er de Spaanse ruiters 
uit verdreef, heeft het kasteel in het jaar 1591 voor alle zekerheid 
ontmanteld. In de zeventiende, de achttiende en de negentiende eeuw 
werd het vele malen verbouwd en uitgebreid. De roofridders 
knevelden hun slachtoffers. Kramers woordenboek vertaalt het woord 
knevelen als: boeien en onderdrukken, is een knevel een dwarshout 
om te binden, is knevelarij geldafpersing en door een knevel werd de 
mond gestopt. 

Destijds maakten de in de Achterhoek wonende edelen het de 
Twentenaren vaak heel erg moeilijk. Vooral vader en zoon Van Wisch 
– woonachtig op huis Ter Borch aan de Oude IJssel bij Doetinchem – 
zijn beschreven door de Twellose predikant en geschiedschrijver 
Wilhelm Nagge die in het jaar 1678 schreef: 

Op 20 september 1490 sijn sij (vader en zoon Van Wisch), mit ruteren 
ende knegten in 't land van Over IJssel gevallen, aldaer gemoort, 
gebrant, gebrandschat, ende dat gantse land verwoest ende 
geplondert, beesten ende alles wat sij bekomen konden dat hebben 
sij mitgevoert.  
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De opvolger van bisschop Floris van Wevelinckhoven: Frederik van 
Blankenheim, hield zich druk bezig met het brengen van rust en orde 
en het bedwingen van onwillige heren. Vooral de veroveringen van 
Coevorden in het jaar 1395 en van Rhijnestein bij Zutphen in het jaar 
1396 waren in dit opzicht belangrijke wapenfeiten. 

De bisschop van Utrecht is echter niet langer in staat het getij te 
keren en geeft het wereldlijk bestuur over aan keizer Karel V. Karel V 
was koning van Spanje en heerser over bijna de hele toenmalige 
wereld want in zijn roomse rijk ging de zon niet onder. Met de heren 
van Gelre is het nu snel gedaan, de Spaanse troepen ontzetten de 
streek. De bisschop tekende een verdrag waarin hij afstand deed van 
de wereldlijke macht over het Oversticht welke aan Karel V 
overgedragen werd. Tussen beide bovengenoemde jaren vonden 
reeksen andere bloedige incidenten plaats. Bekend is bijvoorbeeld de 
slag bij Ane in het jaar 1227 toen Rudolph van Coevorden die met de 
bisschop Otto ll van der Lippe niet door één deur kon (in hevige onmin 
leefde), een bisschoppelijk leger westelijk van Gramsbergen in de 
moerassen wist te lokken. Daar werden allen door de Drenthenaren 
(mannen en vrouwen) op genadeloze wijze  afgeslacht. Ook de 
bisschop kwam hierbij om het leven. Het was in de eerste dagen van 
augustus dat de Drenthenaren bisschop Otto van der Lippe en zijn 
leger aanvielen en hem met meer dan vijfhonderd edelen in de 
Mommenriete, in de moerassen van Anerveen doodknuppelden. De 
bisschop was uitgerukt om de drieste Rudolf van Coeverden tot 
gehoorzaamheid te dwingen. Omdat later guldensporen in het veen 
gevonden zijn, is de lugubere strijd bekend geworden als de Noord-
Nederlandse Guldensporenslag. Nog altijd worden in het 
gemeentehuis van Gramsbergen de ruitersporen en andere 
herinneringen aan het gruwelijke wapenfeit bewaard. In Ane is ter 
herinnering aan de slag in het jaar 1967 een eenvoudig monument 
onthuld.  

De oudheidkenner Van Deinse meent dat de galgen bij voorkeur 
plachten te staan dicht bij of op een landweer. Het is echter even 
waarschijnlijk dat de plaatsing van de galg willekeurig was. 
Meermalen zijn er kwesties gerezen tussen ‘belandende gerigten’ over 
de plaatsing, waarschijnlijk een gevolg van het streven om ze zoveel 
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mogelijk op de grens van het rechtsgebied te stellen. Het galgenveld 
was bij Goor op de oude gerichtsplaats De Malberg. Bron: Enter, het 
gedroomde land; Anneke Koers. 

Toen Enschede in 1325 stadsrechten kreeg, verleende de bisschop 
van Utrecht ook het recht om de nederzetting te versterken. Voor 
1325 was Enschede echter al omgeven door een gracht, de 
zogenaamde Stadsgraven. De twee bruggen over die gracht, de 
Veldbrug (in de huidige Marktstraat) en de Esbrug (in de Langstraat, 
ter hoogte van de Hofpassage) waren al voor 1300 versterkt door 
poorten. Verder lag er binnen de gracht, ten oosten van de Oude 
Kerk, de Burcht van Enschede, waar tot ver in de dertiende eeuw de 
heren van Enschede woonden. De Burcht was zelf ook omgeven door 
een brede gracht, de Borggraven, die in verbinding stond met de 
Stadsgraven. In 1465 gelastte de bisschop de burgers van Enschede 
een houten omheining rondom de stad aan te leggen. De palissade 
werd gebouwd op een wal die gelegen was tussen de oude 
Stadsgraven en een nieuwe buitengracht. Om de stad schadeloos te 
stellen schonk de bisschop een stuk woeste grond buiten de 
Veldpoort, de zogenaamde Stadsmaten of Stadsweide. Een kleine 
dertig jaar later werd er aan de noordkant van de stad een bolwerk 
opgericht, wellicht met materiaal afkomstig van de burcht die rond 
dezelfde tijd gesloopt werd.  In 1518 werd de stad door de Geldersen 
op de bisschop veroverd. Zij maakten de vestingwerken met de grond 
gelijk. De constante uitvallen van bisschoppelijk bendes vanuit 
Oldenzaal maakten een nieuwe versterking van Enschede echter 
noodzakelijk. In 1523 werd de vesting herbouwd en werd op de Markt 
het zogenaamde Blokhuis opgericht dat bijna het gehele toenmalige 
plein besloeg. 

Behalve de directe stedelijke vestingwerken kende Enschede, net als 
veel plaatsen in Oost-Nederland, ook een stelsel van Landweren die 
het oprukken van vijandelijke troepen bemoeilijkte. De Landweren 
bestonden uit twee meter brede wallen met aan beide zijden een diepe 
sloot. De wallen waren beplant met dichte dorenhagen. Doorgangen 
werden bewaakt met slagbomen en versterkte huizen. De landweren, 
Enschede kende er twee, liepen in wijde kringen rondom de stad. 
Vooral de buitenste bleef nog tot ver in de zeventiende eeuw goed 
herkenbaar in het landschap. De landweren maakten ook het heffen 
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van tol mogelijk. Wanneer handelswegen van route veranderden 
werden er dan ook meteen nieuwe landweren aangelegd. De militaire 
betekenis moet niet onderschat worden. De dichtbegroeide wallen 
waren een grote belemmering voor roofridders en verhinderden 
onverwachte aanvallen door vijandelijke ruiterscharen. Verder 
bemoeilijkten ze het roven van vee van de markeweiden en 
vergemakkelijkten ze het opsporen van misdadigers. Het belang van 
de landweren werd ook door de bisschop onderkend. In de tweede 
landsbrief van David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, van 6 
juni 1478 leest men:  

ende men sal die lantweren in onsen lande van Twenthe holden ter 
schouwe ende beryden (gereed maken) als in Sallant. Ende in elken 
kerspel (richterambt) sal men die alle jaeren schouwen mit twie van 
der Ridderschap ende twie van de Scepenen uit den Steden ende den 
Richters in den Kerspel dair dat onder gelegen is op sulke broeken 
(boetes) als in Sallant dair op staen.  

Kortom de landweren moesten elk jaar geïnspecteerd en 
onderhouden worden. Nog in de zeventiende eeuw bewees de 
landweer tussen Enschede en Hengelo haar dienst toen vierhonderd 
Staatse ruiters zich aan de Münsterse troepen moesten overgeven 
omdat de slagboom in de landweer gesloten was. Tegenwoordig zijn 
de landweren bijna geheel verdwenen, enkele namen herinneren nog 
wel aan sleutelbewaarders van de doorgangen. Hekjan, Slot, 
Kwekkeboom, Denneboom, Boomgaait, Beumer, Slaghekke etc. 

Het blokhuis op de Markt was geen lang leven beschoren. Toen 
Enschede definitief onder Habsburgse vlag kwam werd het gebouw 
op verzoek van de burgerij gesloopt. Het hout werd gebruikt om de 
stad verder te versterken. Nog voor 1535 verrees in het zuiden van 
het stadje een nieuwe havezate, door de bewoner Roelof van Scheven 
als "Borg Enschede" aangeduid. Hij weigerde als bewoner van de 
nieuwe borg burgerdiensten als staeken (de houten staketsels in 
goede staat houden), waeken (wacht lopen) en isen (het ijsvrij houden 

van de grachten) te verrichten. Allemaal gemeenschappelijke taken 
die van groot belang waren voor de veiligheid van de stad. In 1543 
beval de stadhouder aan de drost van Twente Enschede te ontvesten. 
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De grote omvang van de stad bleek een goede verdediging in de weg 
te staan. Kennelijk waren de staten van Overijssel niet van plan grote 
investeringen te doen om de relatief onbeduidende Twentse stadjes 
van nieuwe omwallingen te voorzien. De introductie van zware 
vuurwapens had de houten palissade rondom Enschede nutteloos 
gemaakt. De burgers gingen in Deventer in beroep en wisten de 
ontmanteling van de wallen tegen te houden. Pas in de Tachtigjarige 
Oorlog werd de stad echter weer enigszins afdoende versterkt. De 
Spaanse commandant Mario Martinengo liet zeven bolwerken 
aanleggen. Van enkelen is de naam nog bekend. De Duivelskeuken 
lag tussen de Heurne en de Van Lochemstraat. Tussen de 
Kalanderstraat en de vroegere Zuiderhagen, op het huidige Van 
Heekplein lag bolwerk Den Bril. Andere bolwerken lagen tussen de 
Klomp en de Kalanderstraat, bij de Zuidmolen, aan de Pijpenstraat 
en in de hoek tussen de Korte Hengelosestraat en de Noorderhagen. 
Het zevende bolwerk lag op de plaats van het huidige Larinkssticht.  

De sterkte van Enschede werd door tijdgenoten niet hoog 
gewaardeerd. 'Enschede, een kleyne Stadt in Overijssel, de welcke met 
seven Bolwerken rondtsom bestreecken was, beneffens een dobbele 
graft: Doch waren die Bolwerken enge, soo dat sij niet veel gheweldts 
mochten teghenstaen'. In oktober 1597 was de vesting Enschede 
'ongelooflijk slecht versorgd'. Toen prins Maurits op 18 oktober van 

dat zelfde jaar voor de poorten verscheen gaf de stad zich dan ook 
zonder slag of stoot over. Hoewel Maurits de oude rechten van 
Enschede bevestigde, verordonneerde hij wel het ontmantelen van de 
vesting. Aldus geschiedde. De wal werd gebruikt voor het dempen van 
de Buitengracht. De binnengracht bleef, zei het versmald, bestaan, 
evenals de twee poorten.  

De militaire rol van Enschede was met het dempen van het laatste 
stuk Buitengracht in 1600 uitgespeeld. De stad bleef echter nog 
tweehonderdtweeenzestig jaar opgesloten binnen haar Stadsgraven. 
Deze gracht verwerd in de negentiende eeuw tot een open riool dat 
dankzij de opbloeiende textielnijverheid alle kleuren van de 
regenboog had. Het was overigens waarschijnlijk wel aan de 
chemische vervuiling van het grachtwater te danken dat de stad nooit 
getroffen werd door Cholera. Toen het puin van de stadsbrand in 
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1862 gebruikt werd om de ontvesting van de stad te vervolmaken zal 
wel niemand een traan gelaten hebben. Bron: Enschede-stad.nl. 

 

Herberg Binnengait en Huis 
Katteler 

Op de plaats waar de oude Hessenweg van Oldenzaal naar Deventer 
de rivier de Regge kruist, werd aan het einde van de zeventiende eeuw 
de schippersherberg de Binnengait  gebouwd. 

 

 

Binnnegait, Kartelaarsdijk 
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De Regge was de slagader van het Twentse waterwegennet en in 1751 
werd de herberg uitgebreid met een (nu zeldzame) langsritschuur 
(doorreed) waar zompen en karren werden gelost en de goederen 
werden opgeslagen of overgeladen. De Binnengait was vele decennia 
lang van groot belang voor het economische en sociale leven van de 
Enterse bevolking en vele Twentenaren. Schepen worden niet meer 
gelost, maar na bijna drie eeuwen is het nog steeds goed varen, 

fietsen en vertoeven aan de oevers van de Regge. 

Kattelaar of Cattelaar en Catteler bestaat al zeker zeshonderd jaar. 
De naam is rond 1382 voor de eerste keer genoemd. De naam kate 
laar betekent kleine boerenwoning in een begroeid landschap. Het 
voormalige herenhuis aan de Regge bij Enter staat beschreven in 
leenregisters van de bisschop van Utrecht. Leenman is Albert van den 
Reve, maar hij is niet de bewoner. Albert van den Reve is een 
roofridder en borgman van de graaf van Goor. Kettelaar is in 1475 
als leengoed vermeld in het schattingsregister van Twente. Het is dan 
een katerstede, een kleine boerderij. De stede staat regelmatige 
vermeld in de leenregisters. En in 1601 hoort bij het Kattelaar in het 
verpondingsregister zes mudde land, ongeveer drie hectare en in 
1602 betaalt de eigenaar belasting voor twee paarden en een 
bijenkorf. 

Het herenhuis is mogelijk aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog 
gebouwd na 1627 toen Twente Staats werd op de fundering van het 
oude kasteel.  

Frederik van Ketteler schenkt de diaconie van Hellendoorn vijftig 
Carolusguldens in 1646 voor het terugbrengen van zijn weggelopen 
hond waarmee hij jaagt. Hij reageert kennelijk impulsief want door zijn 
hoge schulden komt het nooit tot een betaling. (Bron: Ponsteen Het 
kerkdorp Hellendoorn p. 199)  

Het markebestuur keurt op 28 mei 1660 goed dat J. Boncamp een 
halve waar in de Enter marke verkoopt op 'den huyse Katteler'. De 
verkoop gebeurt 'ten respecte van desselfs vader zaliger gedane 
diensten voor de Enter marke'. Boncamp is rentmeester van Twente 
en zijn zoon is richter in Oldenzaal.  
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De snelweg A1 schampt de gracht van de Cartelaar of Kettelaar bij 
Binnengerrit. Bouwhuis en schuur staan hier nog op. Maar het 
kasteel in de hoek van de gracht is verdwenen. De overgang van de 
weg Rijssen Delden over de Regge was een strategisch punt voor het 
heffen van tol. 

Het bouwhuis gezien vanaf de plek waar het kasteel Kattelaar eens 
stond. Dit is het oudste pand in Enter en stamt van rond 1690. 
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In 1675 betaalt Boncamp vuurstedengeld, een belasting voor elke 
schoorsteen. Ten Catteler heeft er zes. Maar is onbewoond. Het 
herenhuis is groot. Het kasteel De Oosterhof in Rijssen telt maar vier 
schoorstenen in het vuurstedenregister van 1682. 

De boerderij tegenover het kasteelterrein draagt de naam Kattelaar 
met trots. Een grote wit gekalkte zwerfkei is beschilderd met de naam 
van het voormalige kasteel waar een borgman van Goor eens 
resideerde. Vermoedelijk heette het vroeger Kartelaar, zoals de 
omgeving en de straat nog steeds wordt genoemd. Later is de naam 
verbasterd tot Kattelaar. In Delden heet een straatje nog 
Kattenbothof. Via dit weggetje gaat de reiziger langs de Kattelaar naar 
Rijssen. 

In de historische atlas van Overijssel staat het grachtenstelsel van 
Kattelaar duidelijk weergegeven. Ook herberg Binnengerrit en het 
pakhuis staat op de kaart aan de belangrijke handelsweg tussen 
Delden en Rijssen. 

Enter ligt op een kilometer van de huisplaats van Kattelaar aan de 
Kartelaarsdijk. De dijk is een belangrijke weg tussen Delden en 



 

 

                  

131 

 

Rijssen. Komende uit Delden op de Kartelaarsdijk zie je eerst 
binnengait (rechts) met het pakhuis (links) wanneer je naar Rijssen 
gaat. Vanaf Binnengait zie je in de verte al het bouwhuis. Iets rechts 
naast het bouwhuis stond kasteel en later herenhuis Kattelaar. Vanaf 
de brug over de Regge kijk je zo op de voormalige herberg Binnengait 
of Binnengerrit. Kooplieden laten hier hun spullen overslaan van 
wagen op boot (Enterse zomp) of andersom. 

De oude Reggehaven van Twente aan de heerweg tussen Deventer en 
Hengelo. Rechts het oude pakhuis en links schippersherberg 
Binnengait. De dames van Kattelaar komen in opstand toen baron 
Carel van Wassenaer rond 1772 de Twickervaart laat graven langs 
kasteel Twickel naar Carelshaven bij Delden. De Twentse economie 
krijgt een flinke impuls. Bron: enterinfo.nl. Decennialang was de 
voormalige schippersherberg Binnengait aan de Regge van groot 
belang voor het economische en sociale leven van de Enterse 
bevolking en vele Twentenaren. Het economische belang van het erf 
kan eigenaresse Jannie Jansen-Hietbrink vandaag de dag weliswaar 
niet meer herwinnen, maar het sociale leven moet er wel degelijk weer 
gaan bruisen.  Met het herstel van de herberg en de karakteristieke 
langsrijschuur is een bedrag van 110.000 euro gemoeid. Begin dit 
jaar werd de voormalige schippersherberg voorgedragen voor het 
ontvangen van Europese subsidie. De kogel is door de kerk.  

De historische waarde wordt niet alleen door de eigenaresse, maar 
ook door derden erkend. De Europese plattelands 
stimuleringsregeling Leader levert Jansen-Hietbrink 30.000 euro op. 
Daarnaast draagt de gemeente Wierden 45.000 euro bij, de provincie 
15.000 euro en moet de resterende 20.000 op eigen kracht worden 
verzameld. Bron: Tubantia.nl. 
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Binnengait aan de Regge 
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Cultuur 

Hoornblazen, klootschieten, vlöggelen, staakslepen Twente is rijk aan 
oude volksgebruiken. Niet alleen worden ze nog altijd in ere 
gehouden, het zijn ook grote gemeenschapsfeesten, waar de Tukkers 
bezoek van buiten de streek in laten delen, of tenminste naar laten 
kijken. 

De advent is de tijd om de midwinterhoorn te laten schallen. Het 
gebruik stamt naar alle waarschijnlijkheid van de Keltische 
voorvaderen. In Denekamp, dicht tegen de grens in Noordoost 
Twente, bestaat nog een klompenmakerij annex werkplaats waar de 
hoorn wel een meter lang - gesneden wordt. Men blaast erop boven 
een waterput, waardoor het vérdragende en jodelende geluid 
ontstaat. Deze streek organiseert nog geregeld midwinterhoorn 
blaaswedstrijden ! 

Klootschieten is een werpspel met ballen, die met lood verzwaard zijn. 
Hulshout is het beste materiaal om kloten van te maken. Twee 
partijen komen tegen elkaar uit. Wat opvalt is dat onder het werpen, 
waarvoor geen uitgezette baan bestaat, kilometers worden afgelegd. 

Vlöggeln (bij Van Dale: vlöggelen) is een paastraditie in het Twentse 
Ootmarsum .Het vlöggeln is voor de rooms-katholieken uit 
Ootmarsum een onderdeel van de festiviteiten rondom Pasen. Het 
vindt plaats op Eerste Paasdag en wordt op Tweede Paasdag 
herhaald. Deze zondag begint in Ootmarsum met een rondgang rond 
de katholieke kerk door de Poaskearls, de Paascommissie bestaande 
uit acht katholieke, vrijgezelle mannen, die bovendien niet van plan 
zijn in de komende vier jaar te trouwen. Bij deze rondgang rondom 
de kerk, de Rondgang om de Wheme, worden de twee paasliederen 
gezongen. Later in de middag begint het daadwerkelijke vlöggeln. De 
bevolking en toeristen komen dan bijeen bij de 'boaken', de 
brandstapel op de Paaskamp. Dit is een weiland vlak buiten het 
stadje. Hier wordt gewacht op de Poaskerels. Rond vijf uur lopen de 
Poaskerels rondom de 'boaken'. Vervolgens geven ze elkaar een hand 
en lopen ze al zingend naar beneden, richting het centrum.  
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Hierbij lopen inwoners van Ootmarsum en andere aanwezigen met 
de Poaskearls voorop in een sliert hand-in-hand door het stadje, 
dwars door huizen en cafés heen, naar het marktplein, waarbij 
afwisselend twee paasliederen, Christus is opgestanden en Allelujah, 
den blijden toon, worden gezongen. De eerste, oudste Poaskearl rookt 
daarbij traditiegetrouw een sigaar. Bij het eindpunt op het marktplein 
worden de kinderen driemaal opgetild, waarbij tevens driemaal 
"hoera" wordt geroepen. Dit optillen symboliseert de verrijzenis van 
Jezus Christus. De hele tocht duurt ongeveer een uur. Op Eerste 
Paasdag is er daarna 's avonds rond half negen het paasvuur waarbij 
ook de Poaskearls weer aanwezig zijn. 

De vroegste vermelding van het vlöggeln stamt uit een uitgave van de 
Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren uit 1840. Wellicht 

is het gebruik veel ouder, maar hier zijn vooralsnog geen bewijzen 
voor gevonden. Een algemeen aanvaarde theorie achter de 
achterliggende betekenis van het vlöggeln bestaat dan ook niet. Bron: 
Wikipedia, de vrije encyclopedie. 

Pasen wordt in Ootmarsum op bijzondere wijze gevierd. Overal in 
Nederland kent men traditionele paasgebruiken, maar vlöggeln doet 
men alleen in Ootmarsum. Het is een uniek gebeuren met tal van 
rituelen volgens een vast patroon. De oorsprong van dit bijzondere 
paasgebruik is in nevelen gehuld. Wel staat vast dat het zeer oud is. 
In de Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren uit 1840 
staat het vlöggeln al vermeld. De algehele leiding over de 
paasgebruiken berust bij de poaskearls. Dit is een groep van acht 
rooms-katholieke ongetrouwde jongemannen, die in Ootmarsum 
geboren moeten zijn. Ieder jaar gaan er twee af en komen er twee bij. 
Men is dus vier jaar in functie, maar eigenlijk is men poaskearl voor 
het leven. Vanaf de eerste zondag van de vasten tot de eerste zondag 
na Pasen zijn zij druk in de weer, want er moet veel geregeld worden 
om alles volgens de traditie te laten verlopen. Op paaszaterdag wordt 
met drie ouderwetse boerenwagens op het Springendal hout voor het 
paasvuur gehaald. Men komt bijeen op het Marktplein. Veel inwoners 
van de stad gaan met de poaskearls mee. Even na zonsondergang 
rijden de drie met dennenhout opgetaste wagens ‒ symbolen van God 
de Vader, Zoon en Heilige Geest ‒, elk getrokken door twee sterke 

trekpaarden, de stad binnen. Beide paasdagen beginnen met "de 
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rondgang rondom de Wheeme". In alle vroegte trekken de poaskearls, 
samen met veel stadsgenoten, door de kleine straatjes van de 
binnenstad. Zij zingen dan afwisselend de twee eeuwenoude 
paasliederen "Christus is opgestanden" en "Alleluja den blijden toon". 
Het sonore geluid van de mannenstemmen klinkt haast mystiek in 
de ochtendstilte.  

Aan het eind van de middag, op zowel Eerste als de Tweede Paasdag, 
wordt er gevlöggeld. Traditiegetrouw doen veel Ootmarsummers 
hieraan mee. De poaskearls komen samen op de Poaskamp, een 
weiland gelegen op de oostelijke helling van de Kuiperberg. Zij lopen 
al zingend, de vier oudsten voorop, één keer rondom het paashout. 
Vandaar gaat men naar het begin van de Grotestraat ‒ niet ver van 
de vroegere stadspoort ‒ waar de oudste poaskearl een sigaar 

opsteekt. Vervolgens legt hij een hand op zijn rug, de volgende 
poaskearl pakt deze en de rest van de poaskearls en vlöggelaars volgt. 
Zij trekken luid zingend de stad in. 

Steeds meer stadsgenoten en andere belangstellenden sluiten zich bij 
de rij aan. Hand in hand gaat de lange mensenslinger door de straten 
van Ootmarsum. Afwisselend worden de twee paasliederen gezongen. 
De voorzanger, die achter de Poaskearls loopt, zet in en iedereen zingt 
mee. Degene die de vele coupletten niet uit het hoofd kent, kan een 
paasbrief kopen met de tekst van de liederen. Zo trekt men volgens 
een vaste route door de binnenstad, rondom stiepels van huizen, en 
zelfs dwars door enkele cafés, waar voor de Poaskearls een borreltje 
geschonken wordt. Het vlöggeln eindigt op de Markt, waar de 
menselijke keten zich als het ware oprolt en ontbindt. Tot slot zingt 
men dan nog één keer de beide paasliederen, waarna onder luid 
hoera-geroep kinderen hoog in de lucht worden geheven. Op Eerste 
Paasdag wordt 's avonds op de Poaskamp het paasvuur ontstoken.  

Vanaf de eerste zondag in de Advent tot aan Drie Koningen weerklinkt 
in Twente het melancholieke geluid van de midwinterhoorn. Het oude 
gebruik van het blazen op de hoorn stamt nog uit de tijd dat men in 
boze geesten geloofde. Door het blazen wilde men deze verdrijven. 
Later werd het gebruik gekerstend en gezien als verkondiging van de 
komst van het Christuskind.  
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De Poaskearls gaan voorop tijdens het vlöggeln, zie bovenstaande 
foto. 

In de nacht van Oud en Nieuw komen veel Ootmarsummers samen 
op het Marktplein om samen met de nachtwacht een mooie unieke 
traditie in stand te houden. Het gebruik stamt nog uit de tijd dat er 
in Ootmarsum een nachtwacht waakte over de burgerij. Als beroep 
werd deze betrekking  in 1921 opgeheven, maar Ootmarsum 
handhaaft deze functie nog voor één nacht per jaar. Om twaalf uur 
precies draait nachtwacht Ben Morshuis zijn ratel en roept: "Twaalf 
uur heit de klok", waarna alle aanwezigen antwoorden: "De klok heit 
twaalf." Hierna wordt het lied van de nachtwacht gezongen en wenst 
iedereen elkaar "völ heil en zèègn". Vervolgens begint de nachtwacht 
omringd door Ootmarsummers en toeristen aan zijn oude rondgang 
door de stad, waarbij hij nog twaalf keer zijn lied aanheft. Op deze 
manier wenst jong en oud, bekende en vreemde elkaar veel heil en 
zegen in het nieuwe jaar. Bron: de canon van Ootmarsum 

In het nabijgelegen Denekamp wordt Pasen ook traditioneel gevierd, 
met het paasstaakhalen of paasstaakslepen. 

Pasen is ook op ander gebied hoogtij in het verre oosten van ons land. 
Overal in Twente (ook op de Heuvelrug en in Salland) worden 
Paasvuren ontstoken. De betekenis is duidelijk: men viert de 
terugkeer van het licht. Vrijwel elke plaats heeft zijn Paasvuur, op 
brandstapels die door de hele bevolking worden opgeworpen en soms 
meters hoog reiken. 

Opmerkelijk is, dat al deze waardevolle folkloristische tradities met 
zoveel vertoon van burgerzin in stand worden gehouden in een 
gebied, dat zo sterk is geïndustrialiseerd en verstedelijkt. De 
verklaring is wellicht, dat Twente eeuwenlang van de rest van het 
land geïsoleerd is gebleven en dat zulke gebruiken dus diep in de 
gemeenschappen van boeren en kleine handwerkluiden konden 
wortelen. Bij Almelo strekten zich eindeloze veenmoerassen uit. Dat 
betekende dat er wekenlange tochten ondernomen moesten worden 
als mensen uit de streek hun handelswaar vanouds: textiel in 
Holland gingen aanbieden. Het is echt waar dat de achterblijvers in 
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die tijd kerkdiensten hielden om voor de behouden terugkeer van hun 
dorpsgenoten te bidden. 

 

Bijzonder Twente 

Een mooi voorbeeld is Twickel. Dit landgoed van vierduizend hectare 
maakt deel uit van de eikenbossen rondom Delden, die tot de grootste 
van Europa gerekend worden. Vele afzonderlijke complexen o.a. 
Breeriet, Elbertsbos, De Haar, Hellekatersveld, Ruwe Braak, 
Warmtinck vormen een machtig mooi oer-Twents landschap van 
naald- en loofhout, hei, akkers, plassen, vennen beken, vijvers, 
kanalen. Daarnaast zijn er de kleinere landgoederen en parken van 
de streek Boekelo - Enschede - Lonneker: een veertigtal, en dus teveel 
om op te sommen; maar enkele van hun specifieke attracties vinden 
vermelding in de alfabetische informatie over wat er te zien en te doen 
is op trektocht dwars door Nijver Twente. 

Beckum is het gebied van de Twickeler boeren, van oudsher pachters 
van grond op het landgoed Twickel, te zien aan de zwart-witte 
vensterluiken. De hoeven zijn van Bentheimer zandsteen. 
Natuurgebieden: Flierveld en Steenveld; Altenna's Bos. Aan de 
Wolfkaterweg richting Boekelo staat de Napoleonbeuk, waaronder de 
keizer op een van zijn veldtochten tijdens onweer geschuild zou 
hebben.   

Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer ligt tussen Hengelo, 
Oldenzaal en Enschede en heeft een oppervlakte van 106 hectare. 
Het bestaat uit het landgoed Lonnekermeer en het aangrenzende De 
Wildernis. In het gebied bevinden zich een tweetal gegraven 
waterplassen, Het Klein en Groot Lonnekermeer. De plassen zijn 
gegraven in de negentiende eeuw ten behoeve van zandwinning voor 
de aangrenzende spoorlijn in Duitsland. Centraal liggen drie 
voedselrijke graslanden. Het grootste deel van de voormalige 
heidevelden werd omgeploegd tot landbouwgrond of beplant met 
productiebos. 
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Lonnekermeer 

Zo ontstond het landgoed Lonnekermeer met villa, boerderij en 
boswachterswoning. Naast het landgoed beslaat het gebied ook het 
aangrenzende ‘De Wildernis’ ook wel Hartjesbos genoemd, een 
kleinschalig beekdallandschap. Aan de oostkant (rondom de oude 
beekloop) liggen stukjes (vochtige) heide, een klein zuur ven, een 
zwak gebufferd ven en drie hooimaten. Deze hooimaten zijn kleine 
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percelen met een aarden wal eromheen, met een systeem van slootjes 
en duikers. Door in de winter beekwater binnen de omwalling te 
leiden, kon het vruchtbare slib bezinken en ontstond er in de schrale 
heide een cultuurperceel dat 's zomers werd gebruikt als hooiland. 
Dit was dus een vorm van vloeivelden. Er vindt nu geen bevloeiing 
meer plaats. In het Hartjesbos zijn natte heideveldjes te vinden. Aan 
de rand komt plaatselijk Gagelstruweel voor. Bron: Overijssel.nl. 

Lonnekerberg 

De Achterheide langs de Duitse grens in Beuningen. Vergezichten 
vanaf de Austieberg, het Sterrenbos en het Landgoed Meuleman op 
de Dinkeloevers. 

In Boekelo aan dc Strootseweg staat de zeventiende eeuwse 
zandstenen poort  Hier is de toegang tot Landgoed het Stroot. Voorts: 
Christinalust, Hof te Boekelo en De Weele, alle met 
toegangsbepalingen. In de zomermaanden rijdt de historische trein 
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het traject Boekelo-Haaksbergen. Ruiterevenement: de Internationale 
Military, drie dagen, eind oktober. 

Borne is de bakermat van de Twentse textielindustrie. Hieraan 
herinnert het Bussemakershuls aan de Ennekerdijk, met Lodewijk 
XV klokgevel, gebouwd in 1779. Het Bussemakershuis is te 
bezichtigen. Aan de Koppelsbrink staan twee Klopjeswoningen. 
Hierin huisden in de zeventiende eeuw half-religieuze R.K. vrouwen 
gescheiden van hun families. Zij deden liefdadig werk, en volgens de 
overlevering waarschuwden ze met klopsignaal  wanneer ergens in 
het geheim een mis werd gelezen. In mei lopen jonge meisjes door 
Borne de Pinkster-bruidjesoptocht. Lang geleden boden zij aldus hun 
maagdelijkheid aan Germaanse goden aan. Vossenbes groeit o.a. in 
het natuurreservaat Gemeenteveld in het Twickelsebos. 

Natuurgebieden in Buurse zijn Markslag, Huurnenbulten, 
Haarmollebulten, tegen de Duitse grens. Aan de Alsteedsestraat is 
een kaasmakerij, te bezoeken na overleg. 

Delden is een oude vesting die stadsrechten kreeg in 1333. De Grote 
of St. Blasiuskerk op het Marktplein, gebouwd in 1464, is vier maal 
door brand verwoest. De kerk is herbouwd maar de toren is 
onvoltooid. Het is een gotische hallenkerk, met o.a. renaissance-
epitaaf van een graftombe, waarop een reliëfbeeld te zien is van 
Frederik van Twickelo (1545). Op het kerkhof is het 'duivels- of 
varkensrooster'. Bezoek melden bij de koster. Kasteel Twickel, 
oorspronkelijk uit 1347, is een van de mooiste kastelen van Twente. 
In de renaissancegevel zijn de  wapens van Twickelo en Raesfelt te 
zien, verder een massale vestingtoren uit de zeventiende eeuw. Het 
uitgestrekte park rondom is ontworpen door de Franse architect 
Daniel Marot en heeft een Oranjerie in Versailles-stijl, een rozentuin,  
een rotstuin. Het Witte Paard aan de Hengelosestraat is een 
achttiende eeuwse residentie van de Drosten van Twente. 
Waterkorenmolen de Noordmolen aan de, Noordmolenweg heeft een 
onderslagrad en dateert uit 1420. Ten noorden van de stad zijn 
grafheuvels uit de IJzertijd, bij het verdwenen Old-Deylden. 
Evenementen zijn Sehutters- en Ruiterfestijn op de Es 
(vendelzwaaien, kroning van schutterskoning) op de tweede zondag 
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in augustus, de Palmpasenoptocht op Palmzondag en het 
dauwtrappen op Hemelvaartsdag; het hele jaar zijn er zeilwagenritten 
(inlichtingen vvv). 

Denekamp ligt in het stroomgebied van de Dinkel met zijn prachtige 
oeverlandschap, zeer vogelrijk, bezet met vochtig broekbos, 
houtwallen, gras en hooiland. Hier liggen de goederen Singraven met 
de Bögelskamp, het Borgbos, het Sterrebos en Harseveld en 
Stroothuizen. De havezate Singraven werd al genoemd in 1381. Er is 
een collectie antieke meubelen, aardewerk en gobelins te zien. Bij het 
kasteel is de dubbele watermolen op de Dinkel, gebouwd in I448 en 
nog in gebruik als houtzaagmolen. Bezoek melden in het 
naastgelegen restaurant. Havezate Brecklenkamp, Jonkerslzoesweg, 
is gelegen in een bekoorlijke omgeving. Het is in 1635 gebouwd en 
thans in gebruik als jeugdherberg. 

Het Natuurhistorisch Museum Natura Docet, Oldenzaalsestraat, in 
Denekamp is het eerste streekmuseum in ons land gesticht. Er zijn 
zoogdieren, vogels, insekten, schelpen, prehistorische voorwerpen te 
zien. Op het Julianaplein is een klompenmakerij, waar ook 
midwinterhoorns worden vervaardigd. Aan de Mekkelhorsterstraat is 
de Sterrenwacht, een volgstation voor kunstmanen, die samenwerkt 
met de NASA, Voor beide attracties meldt u zich tevoren bij de vvv. 

Het Rutbeek is een recreatieplas, gelegen in de gemeente Enschede. 
Het bevindt zich zuidwestelijk van Enschede, in de richting van het 
naburige Buurserzand en de gemeente Haaksbergen. 

Het gebied is ontstaan door middel van een zandafgraving. Al in de 
jaren zestig van de vorige eeuw waren er plannen voor de aanleg van 
een recreatiegebied. In 1977 werd gestart met de aanleg, in 1978 
werd het eerste gedeelte voor het publiek opengesteld, en in 1982 
werd het gebied voltooid. Het Rutbeek valt onder het beheer van de 
Regio Twente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

Het gebied, met een totale oppervlakte van honderdtwintig hectare, 
is gelegen om een grote recreatieplas met grillige vorm en een 
oppervlakte van veertig hectare. De waterdiepte is gemiddeld drie, en 
maximaal vijf meter. De afstand van een wandeling om het water 
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bedraagt vier tot vijf kilometer. Het Rutbeek bestaat uit een moeras 
en vijf verschillende stranden. 

Veenpoelen in het Aamsveen bij Enschede 

Op het Rutbeek kan men onder andere wandelen, fietsen, 
mountainbiken, zwemmen, surfen, kanoën, vissen, duiken, 
kabelwaterskiën, vliegeren, en barbecueën. Daarnaast vinden er 
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regelmatig evenementen plaats, zoals popconcert Geuzenpop en een 
jaarlijkse Triatlon. 

Omstreeks 1982 ontstond er aan de oostzijde een illegaal 
naaktstrand. Na een aantal jaren werd de oostzijde door de 
beheerders veranderd in een moeras, zodat deze plek voor 
strandrecreatie niet meer aantrekkelijk was. Tegelijk werd in 1987 
een strand aan de zuidwestzijde officieel voor naturisme aangewezen. 
Dit strand bevond zich, in tegenstelling tot het oorspronkelijke 
naaktstrand, buiten de route van degenen die de plas rondwandelen, 
maar in 2009 werd er een bewegwijzerd wandelpad langs dit strand 
aangelegd. Bron:Wikipedia.nl. 

 

Rutbeek 

In Enschede is ook een sterrenwacht (met waarnemingskoepel) aan 
De Ruyterlaan; eens per week ’s winters is er een kijkavond. De 
sterrenwacht is gevestigd in het Natuurmuseum met zijn vivarium, 
diorama's, mammoetvondsten en werkende modellen van steenkool-
, olie- en zoutwinning. 
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Het Rijksmuseum Twente aan de Lasondersingel toont schilderijen 
o.a. van Holbein, Brueghel, Gerard  Terborgh; de zeer aparte collectie, 
het Rijk der Dieren en middeleeuwse kunst en bodemvondsten. Het 
Twents-Gelders Textielmuseum staat in de Espoortstraat en heeft 
een overzicht van de textielnijverheid van het oude handbedrijf tot de 
eigentijdse industrie. De drie musea zijn op maandag gesloten. 

Enschede kent prachtige parken, waarvan enkele aan de stad 
geschonken zijn door industriëlen. 

In het Abraham Ledeboerpark met zijn honderdjarige houtopstanden 
staat o.a. een magnifiek uitgegroeide mammoetboom (sequoia), die 
een stamdoorsnee van bijna twee meter heeft en zesentwintig meter 
hoog is. Coniferen bepalen het aanzien van het G.J. van Heekpark. 
Drentse heideschapen grazen in het Van Lochemsbleekpark, waarin 
ook een dertig meter lange romantische pergola van gesnoeide 
haagbeuk is opgericht. In het Volkspark staat de beeldengroep van 
Mari Andriessen. Het is een oorlogsmonument. Het Wooldrikspark 
bezit o.a. een grote kinderboerderij met dwergezels, biggen, cavia's. 

In Fleringen achter de havezate Herinckhave staat de helaas nogal 
vervallen zeven eeuwen oude onderslagwaterradmolen. 

Haaksbergen heeft natuurgebieden: De Bulten, Buurserzand en het 
Haaksbergerveen;  het Lankheet, Stepelerveld, de Zieppe en 
Zonnebeek (met vogelreservaat in Het Lankheet. gezamenlijk meer 
dan duizend hectare. In het seizoen zijn er ritten met de stoomtrein 
naar Boekelo. De Korenbloem, Fazantstraat, is een achtkante 
bovenkruier is meestal zaterdags in bedrijf en dan te bezichtigen. 
Begin september is het Schuttersfeest met vendelzwaaien. 

Hengelo heeft de St. Lambertuskerk. De kerk is een driebeukige op 
Nederrijnse gotiek geïnspireerde hallenkerk met 
kruisboogribgewelven en mooie gebrandschilderde ramen; dagelijks 
te bezichtigen. De Stadhuistoren kan in juli dagelijks tussen de 
middag beklommen worden. Er zijn boottochten over het Twente-
kanaal. Het Prins Bernhardplantsoen heeft rosarium en volières. 
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In Lonneker zijn natuurgebieden: het Voortman, Lonnekerberg (veel 
hazen houtsnippen, enige roofvogels en viervoetig roofwild), 
Heegeboer, Syhroe1e en De Vieker. Er gelden toegangsbepalingen. 

In De Lutte is het Arboretum Poortbulten. Het Arboretum bezit een 
collectie van vijfentwintighonderd soorten binnen- en buitenlandse 
bomen en heesters. Panorama's over de hele Twents-Duitse grens-
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streek biedt de Paasberg. Andere natuurgebieden zijn het Lutterzand, 
Beernink, Dinkelreservaat (meerdere heidetypen; jeneverbes), 
Egheria, Grevenmaat, Hakenberg, 't Hanhof, Theussink en 
Zandhuizen. In het dorp staat een beeldje van de Kardoes- of 
Hellehond, zo’n tachtig jaar geleden bij de boeren in de buurt berucht 
als spookdier. 

 

In Oldenzaal staat een van de voornaamste kapittelkerken van het 
bisdom Utrecht: de St. Plechelmus, een kruisbasiliek met zware 
toren, gebouwd in de twaalfde eeuw. De beiaard van zesenveertig 
klokken hangt in een zwevende stoel. In de kerk is een drieluik uit 
1525, voorstellende de Aanbidding der Drie Koningen. Het 
Oudheidkundig Museum Het Palthehuis, Marktstraat, bevat 
stijlkamers, huisapotheek, oude keuken en dienstbodenvertrekken, 
wapens, molen- en maalstenen, brillen, pijpen. Het is gevestigd in 
een achttiende eeuws patriciërshuis en dagelijks behalve op maandag 
geopend.  
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Het Lutterzand is een van de meest specifieke gebieden langs de 
Dinkel. De Dinkel vormt de grens tussen lager gelegen 
stroomdalgraslanden en een hoger gelegen stuifzand. De steile 
Dinkeloevers zijn een bron van informatie over de geschiedenis van 
het Dinkeldal vanaf de laatste ijstijd. Het Lutterzand is een 
afwisselend landschap met vliegdennen, grote dennenbossen, 
jeneverbesstruwelen en heideveldjes. Het gebied is ontstaan in de late 
middeleeuwen. Door het steken van plaggen en 
overbegrazing  verdwenen de laatste stukken woeste grond en 
ontstonden er kale plekken in de vegetatie. Door toedoen van de wind 
leidde dit tot grote zandverstuivingen. De plaggen werden gebruikt in 
de potstallen en later vermengd met mest weer op het land 
teruggebracht. Hierdoor ontstond een vruchtbare toplaag, het esdek. 
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Eind zeventiende eeuw waren de zandverstuivingen een groot 
probleem. Rond 1820 worden de stuifzanden vastgelegd door massale 
inplant van grove dennen. Het Lutterzand is een geologisch 
waardevolle locatie. Door de gemeente Losser is het benoemd tot 
aardkundig monument (gebied van geologische, geomorfologische of 
bodemkundige betekenis).  Onder het stuifzand ligt een dik gelaagd 
pakket dekzand. Dit dekzand is afgezet gedurende verschillende 
perioden in de laatste ijstijd. In deze tijd waren er ook wat warmere 
perioden waardoor begroeiing ontstond. Deze perioden werden weer 
opgevolgd door koudere met veel wind, waardoor weer andere lagen 
werden afgezet. De opeenvolging van deze afzettingen is in bepaalde 
gedeelten van het Lutterzand goed waar te nemen. De Dinkel heeft in 
loop der tijden diep in het dekzand ingesneden, waardoor 
kenmerkende steile oevers ontstonden. Omdat de gelaagdheid van de 
bodem in deze steile oevers goed is waar te nemen kun je hier de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied zien. Bron: 
voorma.home.xs4all.nl. 

 

Grote gele kwikstaart 
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Ootmarsum is een eeuwenoud vestingstadje, op veel punten 
schitterend geconserveerd of gerestaureerd. Talloze vakwerkhuizen, 
een raadhuis met rococo versiering, een Romaanse pseudo-basiliek 
uit Bentheimer zandsteen. Het  Lös Hoes (Smithuisstraat) met gaaf 
interieur, geeft een beeld van de primitieve leefwijze van weleer: mens 
en dier in één open ruimte. Natuurmuseum naast het Lös Hoes: 
fossielen, zwerfstenen, vogels, insekten. Evenementen: Vlöggelen op 
beide Paasdagen; Siepelmarkt met oude ambachten op de 
donderdagen in de bouwvakvakantie en Midwinterhoornblazen in de 
Adventstijd. In de omgeving kunt u het schitterende Landgoed 
Springendal bezoeken met zijn aparte flora, waterbronnen, en zomers 
dagelijks klankbeelden over het gebied in de landbouw-schuur op het 
terrein. Vrij toegankelijk. 

Rossum heeft restanten van de havezathe. Van de havezate Everlo 
uit 1200 resteert alleen het rechter bouwhuis met brug en gracht. 
Broekbossen en schraallanden markeren het natuurgebied 
Voltherbroek 

In Tilligte is  de Huneborg. De Huneborg aan het Kanaal Almelo-
Nordhom vertoont overblijfselen van een ovale walburcht uit de 
Karolingische tijd. De gracht is fraai begroeid. Er leven veel 
zangvogels. Over het hele dorp verspreid staan mooie 
vakwerkboerderijen. 

Tubbergen heeft de St. Pancratiuskerk. Deze heeft een zware 
onvoltooide stompe toren uit 1501 en gebrandschilderde ramen van 
Joep Nicolas. Dagelijks te bezichtigen. De havezate De Eeshofis is het 
geboortehuis van de negentiende eeuwse priesterdichter-staatsman 
mgr. dr. H.J A M. Schaepman. Een aan hem gewijd monument staat 
aan de voet van de es. 

In de zomer organiseert de vvv ritten per paard en wagen in de 
natuurgebieden: Baasdam en Schultenwolde. 

Vasse heeft een watermolen. Geregeld is het dubbele waterrad- en 
cichoreimolen van Bels aan het werk. De molen van Bels, waarvan 
een deel als theeschenkerij is ingericht in Saksische stijl. Er 
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tegenover staat de bovenslagradmolen van Frans. Dat is een 
korenmolen die eveneens in bedrijf is en te bezichtigen. 

In Weerselo is het Stift. Het Stift is in de twaalfde eeuw gesticht als 

Benedictijnerklooster. Drie eeuwen later trokken er adellijke juffers 

in, die een semi-religieus leven leidden en rondom het Stiftsplein ook 

eigen huisjes lieten bouwen. Na de Franse revolutie werden de 

stiftsgoederen tot nationaal eigendom verklaard. Het complex omvat 

heden nog de Stiftskerk (romaanse doopvont, zestiende eeuwse 

priester-zerken), de Stiftsschuur, thans restaurant, en het Storkerl- 

of Stiftshuis. Lindebomen en erfscheidingen van prachtig 

onderhouden beuken- en meidoornheggen bepalen mede de 

karakteristiek van het Stift, dat waarschijnlijk spoedig tot beschermd 

dorpsgezicht zal worden verklaard. Bron: Welvita.nl. 

Enschede is de plaats waar op 13 mei 2000 een grote vuurwerkramp 
plaatsvond waarbij de woonwijk Roombeek werd verwoest. Er vielen 
drieentwintig doden en bijna duizend gewonden. In oktober 2000 
werd begonnen met het bouwrijp maken van een deel van het 
rampgebied. Op 1 mei 2001 gaf burgemeester Jan Mans het officiële 
startsein voor het eerste wederopbouwproject. De wederopbouw is 
anno 2010 bijna voltooid. Over deze ramp is door de componist Klaas 
de Vries in samenwerking met librettist David Mitchell in 2010 een 
opera gecomponeerd getiteld "Wake". De opera is op 13 mei 2010 bij 
de Nationale Reisopera in première gegaan.  

In Enschede zijn drie stations (Centraal, Drienerlo en De Eschmarke). 
Tweemaal in het uur komt er intercity uit Amersfoort aan. Eveneens 
tweemaal per uur arriveert een stoptrein vanuit Zwolle. Uit Duitsland 
Gronau komt ook tweemaal per uur een trein, geëxploiteerd door de 
Duitse spoorwegen.  

In Enschede is nog veel te zien van haar textielgeschiedenis. De 
meeste grote statige villa's zijn er neergezet door textielbaronnen. Ook 
faciliteiten zijn meestal ontstaan in de textielperiode. Zo zijn de 
meeste parken geschonken aan het "volk".  
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Arboretum, Poort Bulten 

Enschede kent een groot aantal parken met verschillende 
doelstellingen. Het Volkspark en het G.J. van Heekpark hebben 
grote speelweiden en bevatten verschillende sportverenigingen. Het 
Ledeboerpark daarentegen is een landelijk opgezet park.  

• Abraham Ledeboerpark (Hengelosestraat), in het 
Ledeboerpark staat één van de grootste bomen van 
Nederland  

• Blijdensteinpark (Boulevard 1945)  

• Cromhoffpark, maakt deel uit van de ontwikkelingsplannen 
van de Zuiderval  
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• Florapark (Laaressingel)  

• G.J. van Heekpark (ingangen aan Boddenkampsingel, 
Hengelosestraat, Roessinghbleekweg, Minister De Savornin 
Lohmanlaan, Walhofstraat)  

• Thomas Ainsworthpark (Pathmossingel)  

• Volkspark (Parkweg 49)  

• Wesselerbrinkpark (Broekheurne Ring Zuid)  

• Wooldrikspark (Gronausestraat)  

• Kozakkenpark (Hengelosestraat / Goolkateweg)  

• Gedenkparken  
o Boerenkerkhof (Deurningerstraat)  
o Espoortstraat (Espoortstraat)  
o R.K. begraafplaats (Gronausestraat 405)  
o Joods kerkhof (Kneedweg)  
o Oosterbegraafplaats (Noord Esmarkerrondweg 407)  
o Westerbegraafplaats (Hengelosestraat 487)  Bron: 

Wikitravel.nl 

Sinds mensenheugenis spreken labyrinten tot onze verbeelding, op 
alle continenten en in alle culturen. Altijd zijn het rustpunten in 
ons hectische bestaan. Beleving van universele waarden staat 
centraal, er gaat altijd iets bijzonders van uit. Het labyrint in 
natuurgebied de Borkeld biedt u de mogelijkheid om tot uzelf te 
komen. Labyrinten zijn al meer dan 5000 jaar in gebruik en in de 
Middeleeuwen verder tot bloei gekomen. In deze tijd staan ze weer 
volop in de belangstelling. Een spirituele reis op een mooie plek in 
een prachtig natuurgebied. 

Het opgevouwen pad, gemarkeerd door eeuwenoude veldkeien, staat 
symbool voor ons levenspad. Het is aangelegd volgens het klassieke 
patroon in de kathedraal van Chartres uit 1220. Dit labyrint is 
bovendien uitgelijnd op de zon en de sterren en zo gelinkt aan de 
kosmos: uniek in de wereld. Als we het pad geduldig volgen, komen 
we vanzelf in het centrum uit, het doel van onze reis. Loop bij 
voorkeur op blote voeten. 
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Landgoed Weldam 

Landgoed Weldam is één van de grotere landgoederen van Oost-
Nederland. De tuinen zijn toegankelijk voor publiek. Weldam, gelegen 
in de schitterende bosrijke omgeving van zuid-west Twente in de 
gemeente Hof van Twente, is één van de grotere landgoederen van 
Oost- Nederland. Het eeuwenoude landgoed, met het kasteel en 
tuinen als middelpunt, bestaat uit bossen, akkers, weilanden, beken, 
karakteristieke lanen, monumentale huizen en boerderijen. Aan de 
luiken, geschilderd in de kleuren zwart en geel kan men herkennen 
dat men te maken heeft met een gebouw van het landgoed. De tuinen 
zijn toegankelijk voor publiek. Het kasteel is niet te bezichtigen. 

De Border 

Kwekerij de Border is een begrip in Twente als het gaat over rozen en 
vaste planten. Voor de tuinliefhebber een paradijs. Meer dan duizend 
soorten rozen, waarvan meer dan tweehonderd soorten klimrozen en 
ramblers. In ons rosarium kunt u rozen uitzoeken waarbij u ook de 
ouderwetse geur weer kunt terugvinden. Onze collectie winterharde 
vaste planten is met meer dan vierduizend soorten uniek te noemen. 
In onze voorbeeldborders kunt u een groot aantal van deze planten, 
waaronder de ouderwetse planten uit grootmoeders tijd, maar ook 
rariteiten en de allernieuwste aanwinsten in vol ornaat 
aanschouwen. 

Tuinen van Diepenheim 

De vlinder-, seringen- en wintertuin van kunstenaar Herman de Vries 
vormen een verbinding tussen het rosarium en de daarachter gelegen 
volkstuinen. Kunstenaar, bioloog en natuurfilosoof  De Vries gaat er 
vanuit dat kunst voor de natuur niets kan betekenen, om de simpele 
reden dat alle natuur in zichzelf al kunst is. Voeg je weer natuurlijke 
elementen toe aan een oud cultuurlandschap (in feite aangetaste 
natuur), dan is dat dus een kunstzinnige actie, in de opvatting van 
De Vries. Dat is wat hij in Diepenheim wil doen: met zijn tuinen de 
natuur weer een beetje terug brengen in het gebied. En op die manier 
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het oude cultuurlandschap juist beschermen. Maar dat kan alleen 
door de samenhang te zoeken en de kunst (oftewel de natuurlijke 
elementen) geen ‘vreemd obstakel voor het oog’ te laten worden.  

Herman de Vries: ‘de tuinen die ik hier ontworpen heb sluiten aan bij 
de reeds aanwezige tuinen. Het zijn kleine botanische verzamelingen 
waarin men vergelijken kan, verschillen en overeenkomsten kan 
waarnemen. vooral gaat het mij daarbij ook om de betekenis van onze 
zintuiglijkheid, hier in het bijzonder om de ervaarbaarheid van geur, 
geuren en om de poëzie die daar van uit gaat.’ Vandaar ook de teksten 
in de eikenhouten (en zandstenen) bankjes: kijk uit je ogen / volg je 
neus / gewaar zijn / hier zijn 

Bij de Tuinen van Diepenheim is een waterbergingssysteem 
gerealiseerd, dat ongeveer 5.000 m3 water kan bergen.  Zo kan in 
natte tijden water worden opgevangen en ontstaat elders geen 
wateroverlast. De wateropvang is gedeeltelijk langs de Regge 
gerealiseerd en deels in de bestaande bergingsvijver bij de 
Boinksweide. Daarnaast zijn de oevers van de Regge natuurlijk 
ingericht en is het water zoveel mogelijk geïntegreerd in het 
stadsbeeld. 

In Diepenheim is een wandelroute gecreëerd waar kunst, erfgoed, 
cultuurhistorie, natuurbeleving en waterberging samenkomen. De 
route leidt langs de Regge, het parkbos van Huis te Diepenheim, de 
volkstuinen, het rosarium, drie nieuwe tuinen van kunstenaar 
Herman de Vries, het Gazebo (hostatuin) van kunstenaar Urbain 
Mulkers en de bergingsvijver bij de Boinksweide. 

De Tuinen van Diepenheim maken deel uit van het project 
KunstWerk Diepenheim. Dit is een samenspel van Kunstvereniging 
Diepenheim, Stichting Kunsten Op Straat, Stichting Cultureel 
Erfgoed Hof van Twente, de gemeente Hof van Twente en waterschap 
Regge en Dinkel. Met steun van de provincie Overijssel wordt de 
positie van Diepenheim als spraakmakend knooppunt van kunst en 
cultuur uitgebouwd. 
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Hostatuin Het Gazebo 

De Belgische kunstenaar Urbain Mulkers (1945-2002) realiseerde in 
1995 een bijzonder Land-Art project: Het Gazebo van Diepenheim. 
Inmiddels is het Gazebo uitgegroeid tot een heerlijk plekje waar u in 
de schaduw van een dubbele rij rode beuken kunt genieten van zo’n 
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1300 variëteiten van de Hostaplant. En... de tuin wordt elk jaar 
mooier! In de vroege zomermaanden is het Gazebo op zijn allermooist. 
De vele tinten groen van het Hostablad worden bekroond met de 
zwierige paarse pluimen van de bloemen en contrasteren prachtig 
met het diepe rood van de beuken die de tuin omzomen. Het Gazebo 
is van mei t/m september dagelijks vrij toegankelijk. 

Twentse Hoftuin 

De Twentse Hoftuin is een naar eigen idee ontworpen en aangelegde 
tuin op ongeveer één hectare grond rondom een in 1980 verbouwde 
boerderij. In de loop der jaren is op het erf een tuin gerealiseerd met 
gazons, borders, een natuurlijke vijver met sloot en kikkerpoel, twee 
groentetuinen, een boomgaard en een tuinkas. Via de wandelpaden 
door en rondom de tuin en de zitjes die op verschillende plekken zijn 
gecreëerd kunt u genieten van de rust en de ruimte in de tuin en de 
omliggende omgeving. 

Erve Knopert 

Bent u tuinliefhebber? Kom dan eens kijken in de fuchsiatuin van 
Erve Knopert. Midden in het prachtige en rustieke landschap kunt u 
genieten van veel pracht en praal. De tuin is ingericht met honderden 
soorten Fuchsia's en kuipplanten en is een lust voor het oog. Lekker 
weg dromen bij de kleurrijke taferelen en vanuit het prieeltje kunt u 
al dat moois even geheel op u laten inwerken. Erve Knopert beschikt 
ook over een boerenminigolfbaan. Dit is een kruising tussen 
boerengolf en midgetgolf. Er zijn verschillende banen met 
hindernissen (boerengebruiksvoorwerpen) aangelegd, waarbij het de 
bedoeling is om de bal met de houtklomp, via de hindernissen, in zo 
min mogelijk slagen bij het eindpunt te krijgen. 

Landgoed Warmelo 

Middeleeuws Kasteel in Diepenheim met opengestelde tuinen. In het 
verleden heeft Prinses Armgard, de moeder van Prins Bernhard, hier 
gewoond. Landgoed Warmelo is gelegen in Diepenheim, gemeente Hof 
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van Twente. Het Warmelo dateert van 1339. In 1952 is het huis 
aangekocht door Prins Bernhard. Zijn moeder, Prinses Armgard heeft 
tot haar dood in 1971, het huis bewoond. In 1976 is het landgoed 
verkocht aan de familie Avenarius. Die het landgoed in gebruik heeft 
en het huis bewoont. Het kasteel wordt omgeven door een park, met 
een totale oppervlakte van zeven hectare. Via een gemarkeerde 
wandelroute maakt u kennis met vier eeuwen tuinarchitectuur: 
zestiende en zeventiende eeuwse Franse stijltuin met onder anderen 
een rococovijver, beelden, een rozentuin en een vogeltuin; een in de 
achttiende eeuw in Engelse stijl aangelegd pinetum, een berkenlaan, 
een sterrebos en vijverpartijen. Het Warmelo bezit een grote collectie 
azalea's, grote rododendrons, exotische planten en vele kuipplanten. 
In het koetshuis bevindt zich een theeschenkerij.  De Ingang en de 
parkeerplaats van het landgoed vindt u aan de Borculoseweg in 
Diepenheim. 

Landgoed Twickel 

Kasteel Twickel, net buiten Delden, ligt te midden van een prachtig 
landgoed van 4000 hectare. Het landgoed, met de prachtige 
kasteeltuinen, is absoluut een bezoek waard! Het afwisselende 
landschap bestaat uit zacht glooiende akkers en weilanden, bossen 
en eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen. Daartussen slingeren 
zich beken en houtwallen. Op het landgoed bevinden zich zo'n 
honderdvijftig boerderijen, herkenbaar aan zwart-witte luiken, en 
andere gebouwen zoals twee watermolens, de watertoren en de 
houtzagerij. Cultuur en natuur gaan op Twickel harmonieus samen. 
De zorg voor dit alles berust bij de Stichting Twickel. De tuinen van 
Kasteel Twickel zijn een onderdeel van een uniek cultuurhistorisch 
erfgoed. Naast het uit 1347 stammende kasteel ligt een formele tuin 
met vormsnoeifiguren in buxus en taxus. De laatste barones 
ontwierp de rotstuin in Victoriaanse stijl. Het uitgestrekte park (20 
ha.) met vijvers en een wildbaan dateert uit de achttiende eeuw. 
Naast de tuinen van Twickel ligt aan de Twickelerlaan 11 te Ambt-
Delden de ommuurde moestuin. Hier worden als vanouds groente, 
fruit en bloemen gekweekt. Ook ligt aan de Twickelerlaan de 
landgoedwinkel. Hier kunt u terecht voor allerlei "Twickeldingen" en 
voor een kopje koffie of thee. Honden zijn helaas niet toegestaan.  
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Warmelo 

Twickel heeft een geschiedenis van ruim zeshonderdvijftig jaar. Het 
huidige kasteel is minder oud dan het landgoed. Het oudste deel 
stamt voor zover bekend uit de zestiende eeuw. In de eeuwen erna 
werd het kasteel steeds verbouwd en uitgebreid. Voor het kasteel ligt 
een dubbele gracht. Tussen de twee grachten is een groot voorplein 
met twee bouwhuizen. Het park en de tuinen van Twickel zijn 
toegankelijk. Het park is aangelegd in een landschappelijke stijl, 
maar er zijn sporen van oudere tuinstijlen te herkennen: lanen en 
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haagbeuken uit de Barok en verhogingen in het terrein van een eind 
negentiende eeuwse romantische aanleg. 
 

  
Twickel 
 
Direct naast het kasteel ligt een tuin in Franse stijl. Deze tuin is 
echter pas in het begin van deze eeuw aangelegd. Centraal in de tuin 
ligt een oranjerie uit de eerste helft van de vorige eeuw. De oranjerie 
wordt nog steeds gebruikt: een half jaar - tot de komst van de 
IJsheiligen overwinteren de niet-vorstbestendige planten hier. Het 
park gaat geleidelijk over in de akkers en weilanden, de bossen en 
heidevelden van het uitgestrekte landgoed. Twickel strekt zich uit 
over meer dan vierduizend hectare. Een Twickelboerderij, in totaal 
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zijn er ongeveer honderdvijftig, is onmiddellijk te herkennen aan de 
zwart-witte luiken. 

Arboretum landgoed Singraven 

Een bezichtiging van het park en arboretum is zeer de moeite 
waard. Het tuin- en landschapsontwerp en de bijzondere planten 
die u er kunt zien zijn in alle jaargetijden een lust voor het oog. 

U kunt het park en arboretum tijdens de openingstijden van 
Landgoedwinkel aan de Dinkel bezoeken. In de landgoedwinkel 
koopt u tevens de toegangsmuntjes. De landgoedwinkel ligt 
tegenover restaurant de Watermolen. 

Vogelreservaat Breeriet 

De Breeriet in Delden is beperkt toegankelijk voor publiek. Het is 
een waterrijk wandelpark uit 1871. Het park heeft bijzondere 
boomsoorten. Rondleidingen door natuurgebied alleen op afspraak 

met gids.  

IVN Kruidentuin 

Educatieve kruidentuin  met een kleine bijbeltuin. Het hele jaar 
door vrij toegankelijk. Op verzoek worden er rondleidingen voor 
groepen gegeven. In het voorjaar van 1997 is achter het 
Middendorpshuis, Grotestraat 4, Den Ham een kruidentuin 
aangelegd. In deze tuin staan medicinale, keuken-en geurkruiden. 
Deze kruiden staan in perken omzoomd met buxus. Enkele oude 
Bentheimer ornamenten zoals een put en paardentrog hebben ook 
een plaats gekregen in de tuin. Behalve kruiden is er ook een kleine 
Bijbeltuin aangelegd. Hier staan planten waarvan de namen 
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voorkomen in de Bijbel, zoals olijf, dadelpalm, vijg en hysop. Achter 
in de tuin zijn tegen en voor een houten wand diverse 
nestgelegenheden gemaakt voor de solitair levende bij. Gratis 

toegang Rondleidingen op afspraak. Honden aangelijnd toegestaan.  

Natuurgebied ’t Lutterzand 

Het natuurgebied Lutterzand is voor zowel jong als oud een 
uitstekende pleisterplaats voor een gezellig dagje uit, genieten van de 
natuur. Het gebied is het gehele jaar toegankelijk waar u vrij kunt 
wandelen en fietsen op de daarvoor aangegeven paden. 

Een absolute topper in de regio wat betreft de combinatie van natuur, 
ontspannen en genieten. Voor iedere Twentenaar staat Het 
Lutterzand synoniem voor plezierige uitstapjes, pootje baden in rivier 
de Dinkel en het ontdekken van de natuur. Verreweg het meest 
gefotografeerd is de bekende bocht in de Dinkel aan de westkant van 
dit 750 ha grote en uiterst gevarieerde natuurgebied. De rivier 
stroomt slingerend door het gebied en zorgt hier en daar voor mooie 
zandstroken en spectaculaire afkalvingen. Centimeter voor 
centimeter knaagt het stromende water hier stukjes van de oever af. 
Zeker bij hoog water gaat het soms hard. Zelfs de oudste en stevigste 
bomen leggen uiteindelijk het loodje en worden een prooi van de 
stroom. Dat levert steeds weer een iets ander totaalbeeld op, maar 
altijd even wonderlijk van schoonheid. De natuur en het glooiende 
landschap is gevarieerd met dennenbomen, loofbomen, 
jeneverbessen, zandverstuivingen en heidevelden. Het is ook een 
hemel op aarde voor tal van vogels en de oever van de Dinkel is het 
domein van de oeverzwaluw en de ijsvogel. 

Op bijna iedere fietskaart van Twente maakt dit gebied deel uit van 
de route. Bij twee sfeerrijke horecagelegenheden kan men even 
heerlijk bijkomen op het terras of in het familierestaurant. Het 
Lutterzand biedt ook plek aan een rustiek gelegen natuurcamping en 
er staan zomerhuisjes verspreid tussen de bomen. Hoewel er veel 
mensen komen, is dit prachtige gebied altijd een oase van rust 
gebleven. Uw hond mag eventueel ook mee, mits die is aangelijnd. 
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Arboretum Poortbulten 

Een wandelgebied en een unieke leerschool van de natuur, dat is het 
parkachtig aangelegde arboretum Poortbulten in De Lutte. Ongeveer 
2.500 inheemse en uitheemse bomen en heesters, verdeeld over 
1.000 verschillende soorten, meestal voorzien van een 
informatiebordje. Elk jaargetijde heeft hier zijn eigen charme. 

U vindt in het arboretum een oase van rust met onder andere in 
Nederland onbekende bomen. Zoals de ‘Sequoiadendron giganteum’ 
oftewel Mammoetboom. In Californië kan deze boom honderd meter 
hoog en duizenden jaren oud worden. Eén brok levende geschiedenis. 
Met recht een geweldenaar. Het arboretum Poortbulten heeft een 
oppervlakte van negentien hectare waarvan het arboretum acht 
komma zes hectare in beslag neemt. Het overige gebied bestaat uit: 
een poelenlandschap met natuurlijke plantengroei; een bloemrijke 
kruidenvegetatie onder de bomen van het arboretumgedeelte; een 
bosstrook. In het arboretum vindt u een zwerfstenencollectie uit het 
tracé van de nabijgelegen autosnelweg A1; een bijenhuis; een 
informatiecentrum met tentoonstelling. Voor educatieve doeleinden 
zijn hier lesbrieven en folders aanwezig. 

De Dinkel 

De oevers van de Dinkel bieden een immense rijkdom aan flora en 
fauna. Er zijn maar weinig rivieren in Nederland die nog zo'n mooi 
natuurlijk karakter hebben als de Dinkel. 

Het is niet voor niets dat de rivier de Dinkel al in de eerste regel van 
het Twentse volkslied op lyrische toon wordt bezongen. De oevers 
bieden een immense rijkdom aan flora en fauna, waarbij de prachtig 
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gekleurde ijsvogel als een soort mascotte mag worden gezien. De 
Dinkel ontspringt net over de grens tussen Coesfeld en Ahaus, doet 
dan een deel Losser en Dinkelland aan, om vervolgens bij het Duitse 
Neuenhaus uit te monden in de Vecht. Uiteindelijk komt het water in 
het IJsselmeer terecht. Opmerkelijk is het antieke waterloopkundige 
hoogstandje bij Denekamp (schuivenhuisje), waar de Dinkel onder 
het kanaal Almelo-Nordhorn wordt doorgeleid. 

Lengte en stroomgebied De Dinkel zijn ongeveer drieennegentig 
kilometer lang. Hiervan ligt achtendertig kilometer in de Duitse 
deelstaat Noordrijn-Westfalen, zesenveertig kilometer in de Twente, 
negen kilometer in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Het 
stroomgebied van de Dinkel is zeshonderdvijftig vierkante kilometer 
groot. De Dinkel is een rivier in het grensgebied van Nederland en 
Duitsland. Zij begint in Noordrijn-Westfalen tussen Coesfeld en 
Ahaus. Bij Losser in Twente komt de Dinkel Nederland binnen, 
stroomt langs het Lutterzand en verlaat Nederland weer in de buurt 
van Ootmarsum (gemeente Dinkelland), om bij Neuenhaus uit te 
monden in de Vechte die Nederland bij De Haandrik binnenkomt en 
vanaf daar de 'Overijsselse Vecht' genoemd wordt. 

In Duitsland is de Dinkel sterk gekanaliseerd in de periode van 1970 
tot 1980. Het eerste gedeelte op Nederlands grondgebied meandert de 
rivier ongehinderd langs het Lutterzand. Het Lutterzand is in 2007 
aangewezen als aardkundig monument. Verderop is de rivier 
gereguleerd om inzijging ten behoeve van de waterwinning te 
stimuleren. Een gedeelte van het water wordt via het 
Omleidingskanaal met een grote bocht noordoostelijk rond 
Denekamp geleid. Bij Harseveld, ten noordwesten van Denekamp, 
staat het zogenaamde Schuivenhuisje, dat water van het 
Omleidingskanaal onder het Kanaal Almelo-Nordhorn doorvoert. Zes 
gemetselde kokers met stale schuiven reguleerden hier sinds 1887 
de hoeveelheid water ten behoeve van de scheepvaart. De authentieke 
bedding van de Dinkel vloeit zuidelijk van Denekamp meanderend 
naar het noordwesten, rondom landgoed het Singraven met zijn 
historische watermolen en kruist verderop eveneens het Kanaal 
Almelo-Nordhorn alvorens het samen met het water van het 
Omleidingskanaal als Dinkel van Breklenkamp naar Neuenhaus zijn 
weg vervolgt. 
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De Dinkel komt voor in de eerste regel van het Twents volkslied: Er 
ligt tussen Dinkel en Regge een land: ons schone en nijvere Twente. 

De Dinkel 

Het Dinkeldal is in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, gevormd als 
glaciaal bekken. In het Eemien en het Weichselien werden veen, klei 
en zand afgezet. Deze afzettingen zijn op enige diepte nog terug te 
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vinden. In het Pleniglaciaal is de vegetatie vrijwel verdwenen en 
vinden over grote gebieden verstuivingen plaats. De eolische 
afzettingen die dan worden gevormd staan bekend als het Oudere 
dekzand. Deze zijn in het noordelijke Dinkeldal dichtbij of aan het 
oppervlak te vinden. In het Laatglaciaal wordt de verstuiving lokaler. 
Het door de wind verplaatste zand, het Jonge dekzand, vormt dan 
dekzandruggen. Uit drooggevallen rivierdalen wordt zand verstoven 
en ontstaan relatief hoge rivierduinen. Het in het Holoceen gevormde 
vegetatiedek maakt een einde aan deze verstuivingen waarna in het 
beekdal weer fluviatiel materiaal (zand, zavel, klei) wordt afgezet. 

In recente tijden zijn door de insnijding van de Dinkel in oudere 
(fluviatiele) sedimenten steilrandjes ontstaan. Naast de sterk 
meanderende beek komen in dit gebied landvormen voor zoals resten 
van oude beeklopen, afgesneden meanders, rivierduinen, 
oeverwallen, richel- en geulsystemen en overstromingszones. Ter 
hoogte van het Lutterzand heeft de Dinkel een zeer fraaie meander 
gevormd. In de flauwe binnenbocht is de ontwikkeling van een 
kronkelwaard zichtbaar. De wand van de buitenbocht wordt gevormd 
door een metershoge steilwand. De dalbreedte varieert van ruim 
honderd meter tot meer dan vijfhonderd meter. Het Dinkeldal is een 
van de weinige (semi)natuurlijke en sterk meanderende beekloopjes 
in Nederland. Het grootste deel van het dal is nog bijzonder gaaf. 
Samen met de gaafheid en de zeldzaamheid zorgen de vele 
geomorfologische verschijnselen ervoor dat het een aardkundig zeer 
waardevol gebied is. In dit gebied zijn bij zandafgravingen in de jaren 
'90 werktuigen - schrapers, bijlen van vuursteen en een bewerkte 
mammoetrib - van neanderthalers gevonden van zo'n 
vierenveertigduizend jaar oud. De gronden in het Dinkeldal bestaan 
uit beekeerdgronden. Deze zijn op sommige plaatsen bedekt door een 
esdek met enkeerdgronden. Op rivierduinen, bij het Lutterzand en 
ten oosten van de Dinkel, komen duinvaaggronden van leemarm en 
zwak lemig fijn zand voor. De hoogste delen langs de Dinkelvallei 
kennen veldpodzolgronden. Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie. 
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De Paasberg 

Natuurgebied gelegen in De Lutte, gevarieerd landschap. Stuwwal 
midden in het coulisselandschap. Heerlijk fietsen en wandelen door 
dit gebied. 

Nog net niet de hoogste, maar wel de heuvel met het mooiste en meest 
weidse uitzicht. Ook de wandel- of fietstocht naar dit prachtige punt 
is zeer de moeite waard, omdat u geconfronteerd wordt met een zeer 
gevarieerd landschap en veel prachtige doorkijkjes. De Paasberg is 
een stuwwal en ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd. 

Natuurgebied Boerskotten 

Bosrijk natuurgebied met ook weidegrond nabij Losser en De Lutte. 
Prachtig om te wandelen. Van de graslanden is de veel te voedselrijke 
bovenlaag weggehaald. Op de armere ondergrond groeien nu weer 
klokjesgentiaan en orchideeën. Tussen Losser en Oldenzaal, in twee 
delen gesneden door de A1, ligt Landgoed De Boerskotten. Een 
prachtig afwisselend bosrijk gebied met ook weidegrond. Dankzij het 
afgraven van vruchtbare landbouwgrond, krijgen authentieke 
bloemen en planten de kans om terug te komen. Een prachtig 
wandelgebied voor natuurliefhebbers.  

Natuurlijk bos Natuurmonumenten streeft in Boerskotten naar 
natuurlijke bossen met inheemse boomsoorten. Enkele naaldbossen 
zijn uitgedund. In een loofbos is de soorten-rijkdom groter. Door in 
te grijpen kunnen eik, beuk en lijsterbes toenemen. Natuurlijk beheer 
betekent ook dat dode bomen blijven liggen, zodat er paddenstoelen, 
mossen en planten op groeien. In het loof broeden zangvogels als de 
tjiftjaf, zanglijster en appelvink. De zeldzame zwarte specht hakt met 
zijn snavel ovale nestholten in oude bomen.  
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Wildwissels De snelweg A1 snijdt Boerskotten in tweeën. Dankzij de 
aanleg van wildtunnels en een ecoduct kunnen dieren toch heen en 
weer lopen of zelfs Duitsland intrekken. Reeën en marters, maar ook 
muizen maken gebruik van deze wildwissels. Om verdere 
versnippering van de natuur in Overijssel tegen te gaan koopt 
Natuurmonumenten landbouwgronden aan. Door verwerving van 
landgoed Beerninkholt sluiten Boerskotten en Duivelshof beter op 
elkaar aan. 

Natuurgebied Duivelshof 

Dit natuurgebied tussen de Lutte en Losser bestaat uit heide, bos, 
akkers en grasland. Boerderij Duivelshof is opgeknapt en maakt een 
belangrijk onderdeel uit van het gebied. Variatie is het kenmerk van 
dit prachtige gebied tussen De Lutte en Losser met akkers, 
weidelanden, bos, heide en houtwallen. Over de herkomst van de 
naam wordt veelvuldig gespeculeerd. De landsheer in vroeger tijden 
zou zijn slecht betalende pachters soms opsluiten in zijn kelders om 
hen zo aan zich te onderwerpen. 

Natuurgebied Hakenberg 

Natuurgebied gelegen in Beuningen. Wandel of fiets over het 
landgoed Hakenberg in het mooie Twente. Het pad voert langs bos, 
grasland, graanakkers en enkele boerderijen. In het illustere rijtje 
Tankenberg en Paasberg is de Hakenberg de laatste uitloper van de 
stuwwal, zoals deze enkele honderdduizenden jaren geleden door 
Scandinavisch ijs is opgestuwd. Hier vindt u nog talloze imposante 
eiken en beuken, die allen een eigen verhaal lijken te vertellen. 
Centraal in het gebied staat een prachtige villa. Door uitbreiding van 
de ecologische hoofdstructuur kun je in dit natuurgebied uren 
dwalen door het karakteristieke Twentse landschap! 
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Haagse Bos 

Natuurgebied dat nog een verborgen pareltje is. Geniet volop van de 
diverse natuur die het Haagse Bos te bieden heeft! 

Het Haagse Bos was vroeger een productiebos. Bomen werden er 
geplant voor de houtproductie. Dankzij de inzet van boswachters 
van Natuurmonumenten is het Haagse Bos nu een meer natuurlijk 
bos. Het Haagse bos ligt tussen Oldenzaal en Losser. 

Beuningerachterveld 

Uitgestrekt natuurgebied aan de rand van het kerkdorp Beuningen. 
Gebied is ideal om te fietsen en wandelen. Juist in dit uitgestrekte 
grensgebied tussen Losser en Beuningen hebben natuurorganisaties, 
in nauwe samenwerking met boeren, kosten noch moeite gespaard 
om de oorspronkelijke natuurwaarden een nieuwe kans te geven. 
Door de ondergrond zeer bewust te verschralen en water de vrije loop 
te geven, krijgen allerlei lang verdwenen planten weer een nieuwe 
kans. 

Natuurgebied Oelemars 

Net buiten Losser, tegen de Duitse grens, ligt het natuurgebied de 
Oelemars.De Oelemars is vooral geliefd bij vogelliefhebbers. Deze 
vogels kunnen worden gespot vanuit een een vogelkijkhut. Net buiten 
Losser, tegen de Duitse grens, ligt het natuurgebied de Oelemars. Het 
is een gebied dat door de mens is gevormd. Ooit was het een 
hoogveenheidegebied, dat geleidelijk is gecultiveerd voor de landbouw 
en later voor de grootschalige zandwinning. Vrij recent is deze plas 
met omliggende gronden veranderd in een permanent natuurgebied, 
compleet met een aangelegd plas- en drasgebied, een speciale 
nestwand voor oeverzwaluwen en een observatiehut. Vlakbij het 
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terrein staat een grote uitkijktoren met een uitzicht tot ver in Twente 
en Duitsland.  

Midden vorige eeuw werden bij afgravingen diverse prehistorische 
attributen gevonden, zoals pijlpunten en restanten van mammoeten. 
De Oelemars is ook een belangrijk vogelgebied. Aangezien de 
gemeente Losser weinig open water kent, groeide de Oelemars al 
tijdens de ontginning uit tot een gebied met veel waterpartijen. Dat 
bleek aantrekkelijk voor vogels. In de afgelopen jaren zijn in dit gebied 
een kleine tweehonderd vogelsoorten gespot. 

Natuurgebied De Zandbergen 

Tussen Losser en de Duitse grens ligt een uitgestrekt bosgebied met 
een zeer gevarieerde flora en fauna, ideaal voor wandelingen of 
fietstochten. Ook de Zandbergen is van grote waarde voor 
broedvogels. Delen van het gebied worden gebruikt voor agrarische 
doeleinden, dagrecreatie en sportief gebruik zoals de 
klootschietbaan. 

 

Wierdense Veld 

Landschap Overijssel beheert dit uniek hoogveengebied van ruim 
vierhonderdveertig hectare. In de zomermaanden graast hier een 
schaapskudde van circa 300 schapen om de heide in tact te laten. De 
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grazende schapen gaan vergrassing tegen en houden berkenopslag 
zo kort mogelijk. Ooit was dit een gebied met veel nat heideterrein en 
volop levend hoogveen. Nu is het een bijzonder weids natuurgebied 
met (vergraste) heide en hoogveen.  

Wierdense veld 

Hier vindt u nog echte rust. Het Wierdense Veld is de laatste decennia 
steeds droger geworden. De uitdaging die wordt aangegaan is door 
waterpeilverhoging weer levend hoogveen te krijgen. Dat begint 
voorzichtig vruchten af te werpen. Soorten als eenjarig wollegras, 
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zonnedauw, kleine veenbes, lavendelhei en veenmossen komen al 
weer terug. Bent u een vogelliefhebber? Voor veel vogelsoorten is het 
Wierdense Veld een eldorado. Rust, water, ruimte, beschutting en 
voedsel vinden ze hier volop. 

Tuin De Weide 

Tuin De Weide in Langeveen is via een eigen weg (circa 180 m) met 
aan de rechterzijde een beukenhaag met meidoornbomen bereikbaar. 
Men komt bij de landelijk gelegen siertuin van ongeveer tachtig are 
groot. Het geheel is door houtwallen omgeven en bevat diverse 
variaties aan vijvers, oude eiken en beuken en is in zijn geheel om de 
woning aangelegd. De borders en vijverrand zijn voorzien van allerlei 
vaste planten en hagen zorgen voor de nodige afscheidingen. Bij 
aankomst kijkt men ruimtelijk het grote gazon in, dat is omgeven 
door borders met allerlei vormen. Bij de woning gekomen kan men 
via een loofboog naar de vijver lopen, die voorzien is van een 
schelpenstrand en moerasgedeelte. Van daaruit is via het oudere deel 
van de tuin de sierwatervogelren te bezichtigen. Tuin De Weide is 
toegankelijk voor kinderen, voor groepen en is rolstoelvriendelijk! 

t Kruudnhöfke 

't Kruudnhöfke ligt midden in het dorp achter de kerk in Vasse. In 
deze kruidentuin groeien tientallen planten en kruiden. Al deze 
planten hebben eigen toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in thee 
en kruidenboter. Al twintig jaar zijn enthousiaste vrijwilligers actief 
in en rond 't Kruudnhöfke. In het bloeiseizoen is de tuin gevuld met 
kleurige en geurige planten. Vele insecten, vlinder en vogels vinden 
er een onmisbare leefomgeving. De kruidentuin heeft in de loop der 
jaren een grote reputatie opgebouwd van een rustgevend en geurend 
hofje. 't Kruudnhöfke is in beheer van de Natuurgroep Vasse. De 
vrijwilligers vertellen graag over de aanwezige kruiden, het 
onderhoud en gebruik. 
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Bentelerheide 

De Bentelerheide, ook wel Bentelerhaar genoemd, is een mooi 
natuurgebied ten zuiden van Bentelo. Het gebied ligt tussen de 
Grondhuttenweg en de Gorsveldweg. Het heeft een oppervlakte van 
ongeveer dertig hectare. Het is eigendom van de Stichting Twickel. 
Bron: hof vantwente.nl. 

 

Parken  

Het was armoe troef in het Twente van begin achttiende eeuw. Een 

aantal factoren bevorderde de start van de Twentse textielindustrie: 

de afscheiding van België in 1830, de stimulering door de overheid 

via de in 1824 opgerichte Nederlandse Handelsmaatschappij én de 

grootschalige aanwezigheid van goedkope arbeidskrachten. Door 

invoering van de stoomkracht kwam de textielindustrie in dit 

landsdeel vanaf 1850 echt op dreef. 

Het initiatief van de Twentse textielindustrie lag vooral bij van 

politieke en overheidsbanen uitgesloten doopsgezinde families 

Blijdenstein (Enschede), Hofkes en Ten Cate (Almelo). Later kwamen 

daar protestantse families bij, onder meer de protestantse familie Van 

Heek en Wulffen Palthe (Enschede), Stork en Gelderman (Oldenzaal), 

Scholten (Almelo) en Jordaan (Haaksbergen). In Rijssen speelde de 

familie Ter Horst een belangrijke rol. Later werden ook de Joodse 

families Menko (Enschede), Van Gelderen, Spanjaard (Borne) en 

Salomonson (Nijverdal) van belang. Deze families vermengden zich 

met elkaar, maar alleen binnen hun eigen religieuze 

gemeenschappen. 
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Van Heek was de grootste. Deze familie bezat had rond 1900 de 

grootste industriële onderneming van Nederland. De rijke families 

verdienden geld als water. Terwijl de Twentse steden volstroomden 

met arbeiders uit Drenthe, Friesland en Duitsland, trokken de 

nieuwe rijken daar weg. Ze kochten de vrijgekomen markegebieden 

(landbouwgronden) en woeste heidegebieden op, die zij beplantten 

met bos. Zo ontstond het bekende halfopen Twentse landschap, met 

glooiingen, essen boerderijen en doorkijkjes. 

De ”heren op het land” bouwden eerst een theekoepel bij een 

boerderij. Later kwamen er de herenkamer en vervolgens een villa, 

landhuis of buitenplaats, inclusief de aanleg van een park eromheen. 

Deze waren vooral gelegen op de stuwwal in Twente: de rechthoek 

Enschede-Hengelo-Oldenzaal-Haaksbergen. De onderkomens 

varieerden van houten jachthuizen, robuuste boerderijen en fraaie 

villa’s tot stenen paleizen met dito inrichting, parken en tuinen. 

Daarnaast hadden de rijken nog hun stadsvilla’s. 

Opvallend is de start van een bierbrouwerij in Groenlo waaruit later 

Grolsch voorkwam. Die was bedoeld om de veelal aan jenever 

verslaafde arbeiders het veel lichter alcoholische bier te laten 

drinken. 

In Enschede werd het volkspark met Volksparkgebouw voor 

verstrooiing in natuur en cultuur gebouwd, onder meer met film- en 

toneelvoorstellingen. De familie Ter Horst volgde in Rijssen dit 

voorbeeld met een park en het parkgebouw. 

Alle goede bedoelingen ten spijt, sociale onrust voorkwamen die niet. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog stagneerde de textielindustrie voor 

het eerst, later gevolgd in door de economische crisis eind jaren 20. 

De fabrikanten ontsloegen de arbeiders of verlaagden hun salarissen. 

Dat leidde regelmatig tot stakingen en conflicten, waarbij de 

arbeiders „steevast het onderspit dolven.” In de jaren 80 ging de 

Twentse textielindustrie bijna geheel verloren. Op een enkele na 

vielen de fabriekscomplexen onder de slopershamer. 
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De ‘textieladel’ stempelde het landschap van Twente behoorlijk. Met 

de herbebossing, met hun buitenplaatsen die later publieke parken 

werden, met hun stadsvilla’s. Al met al ligt hiermee een kloek boek 

in de schappen dat een –soms wat specialistisch– beeld geeft van de 

invloed van de textieladel op de Twentse maatschappij. Bron: RD.nl 

In de loop van de negentiende eeuw waren de winsten die de 

textielfabrikanten maakten enorm groot. Het loonde niet om dit geld 

in de fabrieken te investeren. Men zocht andere 

beleggingsmogelijkheden. Een belangrijke belegging was het 

aankopen van grond, hetgeen leidde tot grootgrondbezit. Dit is van 

grote invloed geweest op het Twentse landschap. Grote delen van 

Twente bestonden halverwege de negentiende eeuw nog uit kale 

woeste gronden. De fabrikanten kochten deze gronden en gebruikten 

die voor de landbouw, de jacht, voor de houtproductie en om er te 

wonen. De fabrikantenfamilies woonden tot het begin van de 

twintigste eeuw in de stad, maar geleidelijk bouwden zij prachtige 

villa's en buitengoederen rondom de stad. Ze konden zich de beste 

architecten veroorloven. 

Van Heekpark. Tuinarchitect P.H. Wattez ontwierp het Van Heekpark 

in 1918. Het park is een schenking van de familie Van Heek aan de 

gemeente Enschede. In 1921 werd in het park een theehuis gebouwd. 

Sterke drank mocht daar niet worden geschonken en er mochten 

evenmin politieke vergaderingen worden gehouden. Tuinarchitect 

P.H. Wattez ontwierp het Van Heekpark in 1918. Het park is een 

schenking van de familie Van Heek aan de gemeente Enschede. In 

1921 werd in het park een theehuis gebouwd. Sterke drank mocht 

daar niet worden geschonken en er mochten evenmin politieke 

vergaderingen worden gehouden. In 1922 werd ter ere van schenker 

Hendrik Jan van Heek een 6,5 meter hoge gedenknaald midden in 

het park geplaatst. Deze obelisk is gedecoreerd in Nieuwe Kunst stijl. 

In 1995 kreeg het Van Heekpark de status van Rijksmonument. Dit 

onderstreept eens te meer de cultuurhistorische waarde van het 
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park. Het Thomas Ainsworthpark is het centrale punt van de wijk 

Pathmos. Het kleine plantsoen ligt langs de Pathmossingel. 

Oorspronkelijk had het park een vijver, deze werd eind jaren zestig 

van de vorige eeuw gedempt. 

Het Volkspark is het oudste stadspark van Enschede en was het 

eerste geheel vrij toegankelijke park van Nederland.  De bedoeling 

was dat het park een mogelijkheid tot ontspanning zou bieden aan 

de arbeidersbevolking. Tuinarchitect Dirk Wattez tekende een 

ontwerp in de Engelse landschapstijl, met slingerende paden, vijvers 

en licht glooiende gazons. Centraal in het park ligt het restaurant, 

oorspronkelijk met uitzichttoren. Geheel volgens de ideeën die van 

Heek had over de manier waarop de arbeiders zich dienden te 

ontspannen werden er slechts licht-alcoholische dranken 

geschonken. Sinds de stichting heeft het Volkspark haar 

oorspronkelijke sfeer goed behouden, al werd de heuvel afgegraven 

en verdween het karakteristieke bruggetje over de vijver.  

De historische buitenplaats Hoge Boekel,met landhuis toegngshek in 

neo-classicistische stijl, is tussen 1925 en 1927 gebouwd in opdracht 

van textielfabrikant Herman van Heek. De gebroeders Van 

Nieukerken uit Den Haag ontwierpen het geheel. Het landgoed kwam 

in de negentiende eeuw in het bezit van de familie Van Heek en is in 

die tijd beplant met naald- en loofbos. Nadat omstreeks 1918 onder 

leiding van tuinarchitect P.H. Wattez de tuin was aangelegd, kregen 

de architecten Van Nieukerken de opdracht om ter vervanging van de 

oude villa uit ca. 1900 een nieuw huis te ontwerpen. In 

overeenstemming met de wens van de opdrachtgever ontwierpen zij 

een symmetrisch huis met twee grote torens naar voorbeeld van 

kastelen als Weldam, Tickel en Almelo. Om economische redenen 

bleven in het gerealiseerde ontwerp de torens achterwege. Het terrein 

is vrij toegankelijk voor wandelaars. Koepel De Boonekamp behoorde 

oorspronkelijk ook tot het landgoed. Het theehuis is geïnspireerd op 

een koepel aan de Vecht. 
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Door zandafgraving ten behoeve van de bouw van het Tuindorp ’t 

Lansink in Hengelo ontstond een grote vijver. Op verzoek van 

bewoners werd in die vijver een bad- en zweminrichting gerealiseerd. 

De opstallen werden ontworpen door de architect A.K. Beudt.  

Bewoners en bedrijven brachten het geld bijeen om de bouw te 

realiseren en er werd een stichting opgericht voor het beheer en de 

exploitatie. In het voorjaar 1923 werd het bad in gebruik genomen. 

In de loop der jaren stond het natuurbad regelmatig ter discussie. 

Maar door initiatief van de Stichting Tuindorp die in 1993 met een 

"Rehabilitatieplan Tuindorpbad" kwam en met steun van de 

Koninklijke Machinefabriek Stork bleef het natuurbad in de 

Tuindorpvijver behouden. Dankzij waterbronnen wordt de vijver 

continue voorzien van schoon water. 

Het Volkspark is gelegen in de wijk Horstlanden en Stadsweide 

tussen de Parkweg, Volksparksingel en de Stadsmatenstraat. De 

wens van textielbaron H.J. van Heek (1814-1872) was om aan het 

eind van zijn leven aan alle textielarbeiders van Enschede een park 

te schenken. In het jaar van zijn overlijden in 1872 werd daarom op 

het voormalige landgoed Goolkate het nu vijftien hectare grote park 

ingericht en aan de gemeente Enschede geschonken. Architect van 

het in Engelse landschapstijl ontworpen park was Dirk Wattez (1833-

1906). Doel van het park was een aangename vrijetijdsbesteding voor 

de textielarbeiders en hun gezinnen te bieden. Hiervoor werden in het 

park ook een muziekkoepel gebouwd en in 1873 het “parkgebouw” 

naar ontwerp van Jacobus Moll (1844-1887), in 1881-1882 aan de 

Noordzijde uitgebreid met een extra vleugel. 

Het parkgebouw moest de mogelijkheid bieden aan de bezoekers voor 

het nuttigen van koffie en thee en bier, maar voorwaarde van initiator 

H.J. van Heek was dat er geen sterke drank geschonken werd. Op 10 

oktober 1943 werd het gebouw tijdens een bombardement getroffen 

en sindsdien is het kenmerkende torentje verdwenen. Tegenwoordig 
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doet het gebouw dienst als restaurant maar is nog steeds eigendom 

van de gemeente. De grote kermissen van Enschede vinden ook 

tegenwoordig nog in het park plaats. Bij het in 1953 gerealiseerde 

oorlogsmonument van Enschede, een beeldengroep van voormalig 

verzetsstrijder en kunstenaar Mari Andriessen (1897-1979), vinden 

in het park jaarlijks de 4 mei herdenkingen plaats. 

Textielbaron Gerrit Jan van Heek (1837-1915) besloot om aan het 

eind van zijn leven een park aan de gemeente Enschede te schenken 

in navolging van zijn broer H.J. van Heek die de gemeente het 

Volkspark had geschonken. De architect was tuinarchitect Pieter 

Wattez (1871-1953) uit Delden, zoon van Dirk Wattez (1833-1906) de 

architect van het Volkspark. In 1917, twee jaar na het overlijden van 

Gerrit Jan was de aanleg van het 11 hectare grote park klaar en werd 

het in 1918 door de vrouw van G.J. van Heek aan de gemeente 

geschonken. Doel van het park was een ontspanningsgelegenheid te 

bieden aan de inwoners van Enschede en Lonneker, plaats bieden 

voor het uitoefenen van diverse sporten en plaats bieden voor een 

speeltuin voor de kinderen. Tijdens de eerste wereldoorlog werd het 

park in verband met voedselschaarste ook gebruikt voor de 

verbouwing van aardappels. Hierdoor konden het geplande paviljoen 

en de sporttribune nog niet worden gebouwd. 

Bij de grote vijver op het park werd een buitenverblijf gebouwd voor 
de familie Van Heek met daarnaast de “tuinmanswoning”. In 1921 
werd gestart met de bouw van het theehuis en de tribune. In 1922 
werd een 6,5 meter hoge gedenknaald op het park onthuld. Sinds 
1995 is het park een Rijksmonument. Op het park zijn nog steeds 
diverse sportclubs gevestigd. De voetbalvelden op het park die 
vroeger door de Enschedese Boys en Sportclub Enschede werden 
gebuikt zijn momenteel in gebruik als korfbalvelden.  

  

Grenzend aan het G.J. van Heek park lag het buitengoed van de 

familie Roessing dat in 1917 aan de familie Van Heek werd verkocht. 

Oorspronkelijk was het gebied in bezit van de pionier van de 

textielindustrie in Enschede, Herman van Lochem, waarnaar het 
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park vernoemd is. Jaren na de aanleg van het Van Heek park besloot 

de familie Van Heek om ook dit terrein als park in te richten en 

evenals het aangrenzende Van Heek park aan de gemeente te 

schenken. Ontwerp van dit park was ook van de hand van 

tuinarchitect Pieter Wattez (1871-1953) uit Delden. In 1928 was de 

aanleg van het park klaar en kreeg de naam Van Lochembleekpark 

en werd het 3 hectare grote park in 1929 door de kinderen van G.J. 

van Heek aan de gemeente Enschede geschonken ter uitbreiding van 

het G.J. van Heek park. In de jaren tachtig is de afscheiding tussen 

de beide parken opgeheven. Bron: enschedeinansichten.nl. 

Het Volkspark werd als park ingericht in 1872. De inrichting werd 

mogelijk gemaakt door een legaat van H.J. van Heek (1814-1872). 

Het was zijn bedoeling de gemeenschap een park na te laten waar de 

textielarbeiders zich in hun vrije tijd konden verpozen met hun 

gezinnen. In het restaurant werd geen sterke drank geschonken. Er 

werden muziekuitvoeringen gegeven in de muziektent. Sinds jaar en 

dag vinden er de Paas- en herfstkermis plaats. Een van de 

voorwaarden voor de schenking van het park aan de gemeente 

Enschede was, dat het park beheerd zou worden door een Commissie 

van Beheer van zes personen. Het park is nu 15 ha groot en is voor 

het grootste gedeelte (11,5 ha) ontworpen door Dirk Wattez (1833-

1906). Deze en later zijn zoon Pieter (P.H.) ontwierpen meer tuinen 

op Twentse buitenplaatsen. In het park staan diverse kunstwerken, 

o.a. het oorlogsmonument van Mari Andriessen, middelpunt van de 

4 mei-herdenking.  

In het park staan behalve oude bomen uit de tijd van de aanleg 

(eiken, Libocedrus, Auracaria en Thuya's) ook veel soorten struiken 

en vaste planten. Bijzonder aan het volkspark is dat er jaarlijks 

tienduizend stuks eenjarigen, vijfduizend bollen en vijfduizend 

tweejarigen geplant worden in de perken. Het is altijd een kleurrijk 

geheel. Eind mei bloeit de Liriodendron (tulpenboom) die bij de brug 

staat.  
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De fontein in de grote vijver spuit drieentwintig meter hoog, met 

onregelmatige tussenpozen, in ieder geval een keer per uur. In de 

vijvers zwemmen goudkarpers van wel zeventig centimeter lang; ze 

zijn goed te zien vanaf de brug. 

In de volière zitten Turkse tortels, pauwstaarten, valkparkieten, 

grasparkieten en andere kromsnaveligen, kwartels, goudfazant, 

zilverfazant en twee siberische eekhoorns. In de vijvers zwemmen 

eenden en zwanen. In de schapenwei lopen wat kipjes en een 
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parelhoen.Konijnen (Vlaamse Reus en Hollandertjes), dwergeiten en 

Franse minischaapjes. De dieren gaan om 16.00 uur naar binnen in 

hun hokken. De speeltuin is niet voor de hele kleintjes (onder de 9 

jaar). Behalve wip en schommels en draaimolen is er de honderd jaar 

oude Sua. 

De toiletten, midden in het park zijn open vanaf 9 uur 's morgens van 

1 april tot 1 november. Ze sluiten om 16.00 's middags. 

Parklocatie De Jaargetijden en Restaurant 10 is te vinden aan de 

Parkweg. Restaurant 10 is een gezellige eetgelegenheid met 

eigentijds, industrieel interieur. Met een jong en ambitieus team 

wordt in de open keuken toegankelijk hip gekookt en aan tafel 

ongedwongen bediend. Voor bruiloften, partijen en zakelijke 

bijeenkomsten, kunt u terecht in het andere gedeelte, Parklocatie De 

Jaargetijden. Zowel het restaurant als de parklocatie beschikken over 

een mooi terras. Bron: bedandbreakfasttwente.nl. 

Het Ledeboerpark is gelegen in de wijk Bolhaar aan de noordoost-

zijde van de Hengelosestraat tussen ’t Sander, de Slagmanweg en de 

Zomerdijksweg. Het park is van oorsprong het centrale gedeelte van 

het 46 hectare grote gebied “Het Wageler” vernoemd naar de boerderij 

en erven “Erve ’t Wageler” die in 1900 is afgebroken. Dit centrale deel 

werd in de negentiende eeuw het landgoed van textielfamilie 

Ledeboer, mede-eigenaar van de grootste textielfabriek in Enschede 

“Van Heek & Co”. Abraham Ledeboer (1842-1897) werd in 1872 

firmant in de textielfabriek van Van Heek, in 1926 opgevolgd door 

zijn zoon Abraham Hendrik Ledeboer (1877-1966), en in 1927 de 

gelijknamige Abraham Ledeboer (1903-1944) die in de tweede 

wereldoorlog in concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg om het 

leven is gekomen.  

Het park werd naar deze laatstgenoemde Abraham Ledeboer 

vernoemd. Van 1880 tot 1956 stond in het park de villa van de 

familie. Met de bouw van de villa in 1880 zijn ook de tuinen aangelegd 
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naar een ontwerp van Dirk Wattez (1833-1906) uit Delden, die ook 

het ontwerp voor het Volkspark heeft gemaakt. De toegangspoort met 

twee zuilen met beelden van adelaars aan de Hengelosestraat stamt 

ook uit 1880. Het 16 hectare grote Ledeboerpark in zijn huidige vorm 

is ontstaan omstreeks 1918. In 1956 is het park door de familie 

Ledeboer geschonken aan de gemeente Enschede om als wandelpark 

dienst te doen. Conform de schenkingsvoorwaarden is de villa van de 

familie Ledeboer datzelfde jaar afgebroken. Bezienswaardigheden in 

het park zijn onder andere de 30 meter hoge mammoetsboom die 

omstreeks 1890 geplant is en het in 1880 gebouwde koetshuis (nu in 

gebruik als bijenstal). Op het park is tegenwoordig ook het uit Usselo 

stammende Lös Hoes “Het Lammerinkswönner” te vinden.  

 

Volkspark, Enschede 
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Het Florapark is gelegen aan de oostkant van Enschede in de wijk 

het Ribbelt en de Ribbelerbrink (bloemenbuurt) tussen de 

Laaressingel, Floraparkstraat, Mr. Aalbersestraat en de Faberstraat. 

In het park staat het gebouw de Apenhof waar tegen het einde van de 

negentiende eeuw de fabrikantensociëteit De Aapclub elke 

zondagavond bijeen kwam. De tuin van de Apenhof is rond 1950 

onderdeel van het Florapark geworden. Bron: 

enschedeinansichten.nl. 

Algemene Oude Begraafplaats. De oude begraafplaats in een rustieke 

plek midden in de stad Hengelo om even te verpozen. Oude graven 

en kolossale bomen vormen het decor. De fabrikanten J.E. Stork en 

H.J. Ekker liggen er begraven. 

 

Het Volkspark en Parkgebouw 
Rijssen 

1914  

 
Rijssen heeft met het Parkgebouw al vanaf het begin een haat-

liefdeverhouding gehad. Aan het einde van de negentiende eeuw 

wilden Auke Hayo en Jan ter Horst aan de gemeente een Volkspark 

"ter bevordering van nuttige en aangename ontspanning voor de 

arbeidende klasse" aanbieden. Of de gemeente de grond in de Mors 

beschikbaar wilde stellen? De gemeenteraad wees na veel heftige 

politieke discussies en herrie over en weer dit aanbod af. De grond 

was voor de koeien en er was geen behoefte aan meer plaatsen van 

"uithuizigheid". Het zou de mensen "aftrekken van hun Godsdienst 

en voeren naar de Revolutiegeest".  

Toch gaven de heren Ter Horst niet op en toen zij zelf een terrein nabij 

de Oosterhof hadden gekocht met daarbij de boerderij Erve Wolters 
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werd in 1913 onder leiding van de architect Springer begonnen met 

de aanleg van een park. Architect Muller bouwde het bijborende 

Parkgebouw. Mientje Vrijdag, een zeer gelovige vrouw met veel 

invloed bij een deel van de bevolking, zag echter in een visioen het 

Parkgebouw tot de grond toe afbranden. 

Het werk was vlak na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 

gereed. Het gebouw werd daarop gebruikt als opvang voor 400 

Belgische en Franse vluchtelingen. Dit duurde tot na de oorlog. De 

officiële opening ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de firma 

Ter Horst werd uitgesteld tot 20 december 1919. Boerderij Erve 
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Wolters kreeg de naam Eigen Erf en ernaast kwam een speeltuintje. 

Auke Hayo en Jan ter Horst waren toen al overleden.  

In de loop der jaren traden in het Parkgebouw bekende acteurs op 

zoals Koos Speenhof, Fien de la Mar, Ko van Dijk en Johan Kaart. In 

de jaren zestig en zeventig kwam er een eind aan de grootschalige 

jute-industrie in Rijssen. In 1976 nam de gemeente Rijssen het 

Volkspark over van de Beheersmaatschappij Ter Horst & Co en zette 

de exploitatie voort. Er werd een beheers commissie aangesteld met 

burgemeester G.J. Smit als voorzitter. Eigen Erf werd een 

kinderboerderij. De volière die in 1922 door Ter Horst-vennoot Van 

Heel was geschonken aan pluimveefokvereniging de Eendracht werd 

met hulp van de Slotman van der Mijlstichting en de burgerij 

gerenoveerd. 

In 1979 waren er plannen voor een multifunctioneel centrum in 

woonwinkelcomplex Walgaarde. De Rijssenaren kwamen hiertegen in 

het geweer, omdat zij vonden dat het Parkgebouw moest blijven. 

Uiteindelijk gebeurde dat ook. In de beginjaren tachtig werd het 

gebouw gerenoveerd en uitgebreid en in mei 1983 was de feestelijke 

heropening. De zalen werden tegen gereduceerd tarief verhuurd aan 

plaatselijke verenigingen. Koren huurden er repetitieruimtes, er 

werden cursussen en presentaties gegeven en incidenteel waren er 

concerten; de Rijssense Revue gaf er tweejaarlijks een 

voorstellingenreeks. In 1995 startte de Kulturele Raad Rijssen (KRR) 

samen met de beheerscommissie voorzichtig met een 

seizoenprogramma. Na 2001 werd het theater/filmprogramma steeds 

meer uitgebreid. In 2007 werd de zaak geprivatiseerd in de Stichting 

Multifunctioneel Centrum Parkgebouw. Het seizoenprogramma werd 

uitgebreid tot zo'n 70 programma's in 2010/2011 met onder anderen 

Jörgen Raymann, Ivo Niehe en Wibi Soerjadi. Zo bleef het 

Parkgebouw een sleutelrol vervullen in het culturele leven van 

Rijssen. Het Volkspark is wandelgebied is met de kinderboerderij en 
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bij buitenevenementen nog altijd erg in trek. 

Bron:canonvanrijssen.nl. 

 

Pathmos  1914‒1928  
Stadsuitbreiding 
 
Voor de snel groeiende bevolking van Enschede werden in de periode 

tot de Tweede Wereldoorlog nieuwe stadswijken gebouwd: het 

Pathmos, 't Zeggelt, de Laares en het Perik, het Zwik, Horstlanden en 

Veldkamp. De wijk Pathmos werd tussen 1914 en 1928 gebouwd 

volgens de modernste inzichten over een "tuinstad", naar plannen 

van architect W.K. de Wijs en de directeur van Gemeentewerken A.H. 

op ten Noort. Opdrachtgever was de in 1907 opgerichte Vereeniging 

de Volkswoning. De wijk heeft een grote ruimtelijke kwaliteit met een 

besloten karakter. Er zijn negen basistypen woningen gebouwd in 89 

varianten. De stedenbouwkundige opzet omvatte winkels, scholen, 

pleinen, een badhuis, een wijkcentrum, groenvoorzieningen en 

diverse poortdoorgangen. Centraal punt is het Thomas 

Ainsworthpark.  

De wijk telt in totaal 1386 woningen waarvan er 1209 door De 

Volkswoning zijn gebouwd.In 1927 werd het geheel uitgebreid met 

tweehonderdzesentwintig woningen van de "Drentse buurt". De 

eerste bewoners waren voornamelijk arbeiders uit de veenkoloniën 

geweest. Dit deel van de wijk was veel soberder en goedkoper van 

opzet, wat tevens de reden was waarom dit deel recentelijk gesloopt 

is en vervangen door nieuwe woningen. Toen in 1901 de Woningwet 

in werking trad, werd ook Enschede verplicht de verdere uitbouw van 

de stad te reguleren door middel van uitbreidingsplannen. Dergelijke 

plannen vormden tot 1921 het raamwerk voor de 

hoofdwegenstructuur, het beloop van kanalen en spoorlijnen en de 

ligging van industrieterreinen. Na 1921 mocht, na een wetswijziging, 
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ook aan de tussengelegen gebieden een gedetailleerde bestemming 

worden gegeven.  

De gemeenteraad stelde in 1907 het eerste uitbreidingsplan vast, met 

vooruitziende blik gebaseerd op een toekomstig inwoneraantal van 

100.000. Men voorzag al in een volledige rondweg (28 m breed met 

vier rijstroken) langs de grenzen van de gemeente en in de bebouwing 

van de Stadsmaten en de buurt Lasonder. De eerste auto was toen 
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nog maar kort tevoren (in 1900) in Enschede gesignaleerd. De singels 

werden uiteindelijk tussen 1916 en 1929 aangelegd. De laatste 

schakel is de zogeheten. "Brug Zuid" (later Wethouder Nijkampbrug) 

over de spoorlijn naar Ahaus (ter hoogte van het huidige pand van 

dagblad Tubantia). 

 

In de loop der jaren werd een aantal landgoederen van 

fabrikantenfamilies aan de gemeente Enschede overgedragen en 

tegelijkertijd opengesteld voor het publiek. Na het Volkspark, dat al 

dateert uit 1874, waren het achtereenvolgens het G.J. van Heekpark 

(1918, met sportaccommodaties in 1932), het park Bultserve (1927), 

het Van Lochemspark (1929), het Wooldrikspark (1950), het Abr. 

Ledeboerpark (1956) en het Blijdensteinpark (1958). Het landgoed 

Drienerlo is in 1947 door de gemeente aangekocht. Het landgoed 

werd naderhand bestemd voor de vestiging van de Technische 

Hogeschool (nu Universiteit Twente). Al deze parken worden nu 

gezien als de "groene longen" van de stad. Ze gelden ‒ met het 
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omringende platteland ‒ als pluspunten voor het woonklimaat van 

Enschede. Bron: canonvanenschede. 

 

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug 

Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug beslaat een groot gedeelte 
van de heuvelrug tussen Hellendoorn en Holten in Overijssel. Het 
nationaal park ligt in zijn geheel ten zuiden van de N35 Zwolle - 
Almelo, en omvat onder andere de Haarlerberg, Holterberg, 
Noetselerberg en de Koningsbelten. De Hellendoornse Berg ligt buiten 
het nationaal park, maar behoort wel tot de Sallandse Heuvelrug. Het 
park is ongeveer 35 km² groot. 

Het hoogste punt is de (Grote) Koningsbelt van vijfenzeventig meter 
boven NAP. De belangrijkste beheerders zijn Staatsbosbeheer, 
Vereniging Natuurmonumenten, de waterleidingmaatschappij Vitens 
(vanwege de waterwinning) en een aantal particuliere 
grondeigenaren. Sinds 2004 is het gebied aangewezen als nationaal 
monument. 
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De Sallandse Heuvelrug is een stuwwal, die zo'n 150.000 jaar geleden 
is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Voorafgaand aan de 
ijsbedekking hadden grote rivieren daar dikke lagen zand en grind 
met dunnere lagen klei afgezet. Deze afzettingen zijn gevormd door 
de Rijn, maar ook door rivieren vanuit het oosten (onder andere door 
het zogenaamde eridanosriviersysteem). Toen in het Saalien het ijs 
tot dit deel van Nederland oprukte, werden deze rivierafzettingen 
opgestuwd in hoge stuwwallen, zoals de Sallandse Heuvelrug. 

In de laatste ijstijd (het Weichselien) kwamen de gletsjers niet tot in 
Nederland, maar was de bodem wel permanent bevroren 
(permafrost). Door de toen heersende harde winden werden lagen 
dekzand afgezet, met name aan de flanken van de Sallandse 
Heuvelrug. Boven op de stuwwal vond erosie plaats in deze koude 
periode. Door de aanwezigheid van permafrost in het voorjaar kon 
smeltwater van de sneeuw niet makkelijk in de ondergrond 

infiltreren. Het gevolg was dat het water zich ging concentreren in 

stromen en de ondergrond ging eroderen waardoor de droogdalen 

gevormd werden. Voorbeelden hiervan zijn de Wolfslenk en de Diepe 
Hel. 

Toen het klimaat warmer werd, in het Holoceen, raakte de heuvelrug 
bebost. De bevolkingstoename in de Middeleeuwen maakte dat de 
bomen grootschalig werden gekapt. Ook was er intensieve begrazing 
met schapen en geiten en werden er plaggen gestoken om 
akkergronden mee te bemesten. 

Het gebied was sinds de Middeleeuwen vooral begroeid met heide, 
ook waren er lokaal zandverstuivingen. De heuvels zijn vanaf het eind 
van de negentiende eeuw voor het grootste deel herbebost om 
verstuiving tegen te gaan. Er werden vooral productiebossen met 
naaldbomen aangeplant. Sinds eind twintigste eeuw is het 
heideareaal weer vergroot uit oogpunt van cultuurhistorie en 
natuurbeheer. 

De heuvelrug is een markant onderdeel van het Overijsselse 
landschap. Van alle zijden is hij van veraf te zien. Andersom zijn er 
vanaf de heidevelden veel vergezichten mogelijk. Ook de bossen zijn 
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voor Nederlandse begrippen uitgestrekt. Verder is landhuis De 
Sprengenberg, ook wel het Palthekasteeltje genoemd, op de 

gelijknamige heuvel een markant punt in het landschap. 

 

Op de Sallandse Heuvelrug bevindt zich de laatste populatie 
korhoenders in Nederland. Ook de nachtzwaluw komt er voor en het 
is een belangrijk leefgebied van de levendbarende hagedis en de 
zandhagedis. Op vochtige plekken zijn de bruine kikker, 
kamsalamander en kleine watersalamander te vinden. Op de heide is 
de hazelworm algemeen. Van de zoogdieren zijn ree, vos en das 
aanwezig en marterachtigen als de steenmarter, bunzing, wezel en 
hermelijn. Er broeden bijna tachtig verschillende soorten vogels in 
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het gebied waaronder, behalve de al genoemde, de roodborsttapuit en 
de raaf. 

De bossen bestaan vooral uit meer dan honderd jaar geleden op 
voormalige heide aangeplantte grove den en jonger naaldhout als 
douglasspar en lariks. Op sommige plaatsen is door spontane 
vestiging loofbos met berk, eik en beuk ontstaan. De hoge en droge 
nog bestaande of weer aangelegde open heidegebieden worden 
begroeid door struikhei, ook komen er jeneverbesstruwelen voor. Er 
groeien grote hoeveelheden vossenbes en bosbes op de heuvelrug. 

Ten behoeve van het in Nederland vrijwel uitgestorven korhoen is het 
steeds kleiner geworden gebied met open heide weer uitgebreid. 
Vooralsnog lijkt vooral de ook zeldzame nachtzwaluw hiervan te 
profiteren. 

Het nationale park is gericht op een zo goed mogelijk afstemming van 
de verschillende belangen. Daarom is er een overleggroep opgericht 
om de samenwerking te vergroten. Het natuurbeheer is erg 
belangrijk. Vooral de korhoenders staan hierbij centraal, het 
leefgebied van deze soort wordt zo geschikt mogelijk gemaakt. Hierbij 
wordt het heidegebied vergroot ten koste van het bos en worden delen 
van de heide in het balts- en broedseizoen afgesloten. De autoweg 
door het gebied is 's nachts voor verkeer gesloten en overdag wordt 
het gebruik ontmoedigd. Ook wordt de heide geplagd om vergrassing 
tegen te gaan. In een gedeelte van Natuurmonumenten vindt 
begrazing plaats door Schotse hooglanders. 

Holten Canadian War Cemetery op de Holterberg is een van de 
grootste militaire begraafplaatsen in Nederland. De graven van 
Canadese soldaten die gesneuveld zijn aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog worden onderhouden door de Commonwealth War 
Graves Commission. De begraafplaats telt 1393 graven. De 
dodenakker is vrij toegankelijk, bij de ingang is een informatie en 
herinneringscentrum gevestigd. 
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Geveltekens 

Geveltekens komen in veel Europese landen voor. De oervorm bestaat 
uit de verlenging van de windveren boven de nok van het huis De 
latten kruisten elkaar daar en maakten zo een V-vorm op de top van 
het dak. Oorspronkelijk was dit louter bedoeld om te voorkomen dat 
het riet opwaaide en bovendien was de topgevel op deze manier mooi 
afgewerkt. 

Maar naast een praktische had het verlengstuk ook een mystieke 
kant. De prehistorische mens had de gewoonte om boze geesten af te 
weren door de wijs- en middelvinger als een V-teken omhoog te 
steken. De woningen hadden door de topversiering nu hun eigen V-
teken. Opgegraven huizen uit de IJzertijd hebben al gekruiste gevels. 

Om zich te beschermen tegen ziekte, blikseminslag en ander 
ongemak plaatsten bewoners, zeker in Twente, later allerlei uit hout 
gesneden symbolen op de daken van hun simpele huisjes en maakten 
ze tot heuse geveltekens. Geest of männeke heren ze ook wel. Elk 
symbool, zoals bijvoorbeeld het zonnerad en de maan, had zijn eigen 
kracht. Maar allemaal hadden ze hetzelfde doel: de bewoners en het 
vee beschermen tegen onheil. 

De oudst bekende geveltekens zijn de paardenkopmotieven. Al in de 
Bronstijd (1800 voor Christus) gebruikten mensen paardenkoppen. 
Rond 700 na Christus kwamen de eerste christelijke 
geloofsverkondigers naar deze streek. Zij probeerden om de mensen 
hun geveltekens te laten verwijderen. Maar die weigerden dat. Ze 
waren er te veel aan gehecht. En zoals dat vaker ging, de kerk vond 
een compromis door christelijk uitingen in de heidense gebruiken in 
te bedden. 

Langzaam maar zeker kwamen er zo geloofselementen in de 
geveltekens terecht. Voorbeelden hiervan zijn: een kruis met kelk en 
hostie (symbool van geloof), het anker (symbool van hoop), het hart 
(symbool van liefde) en de kelk (als een van de kinderen uit het huis 
tot priester was gewijd). 
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Wie een tocht maakt door het Twentse landschap, komt nog veel 
originele geveltekens tegen. Vooral op boerderijen, maar ook op 
huizen in dorpen en steden. De boerderij aan de Molendijk 26 op het 
landgoed Singraven te Denekamp is een mooi voorbeeld van een 
boerderij met geveltekens. En een bakker in Saasveld verkoopt 
Geveltekenkoekjes. Bron: langsheiligehuisjes.nl. 

 

De oudste vorm, twee gestileerde dierenkoppen, vindt zijn oorsprong 
in het laten doorlopen van de elkaar kruisende windveren. De vorm 
van de koppen is afhankelijk van de breedte van de gebruikte 
planken, de hellingshoek van het dak en de lengte waarover de 
planken uitsteken. De gestileerde dierenkoppen komen al voor op 
afbeeldingen uit de Middeleeuwen. Bron: Wikipedia, de vrije 
encyclopedie. Het motief van de gekruiste paardenkoppen komt in 
Twente en de Achterhoek nog voor. Een zeer belangwekkende vondst 
is er een uit de put van de walburch Altenburg in Hessen-Nassau. 
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Daar kwamen de windveren aan het licht, die kruiselings aan elkaar 
waren bevestigd met een houten pen.Qua vorm en afmeting 
beantwoorden deze versieringen aan paardenkoppen die wat 
moeilijker te herkennen zijn door de sterke stylering. Ze dateren uit 
de laatste eeuw vóór Christus en worden als Germaans aangeduid. 
Uit het huidige Nederduitse gebied zijn dit de oudste paardenkoppen 
die bewaard zijn gebleven. Het lijkt er op dat bij deze elementaire 
versiering van de windveren, die niet van een bepaalde dakvorm 
afhankelijk zijn, van een zekere continuïteit gesproken kan worden. 
Dit in tegenstelling tot de jongere geveltekentypes.   

Meer voorkomend zijn geveltekens die bestaan uit een verticale plank 
die op de windveren wordt bevestigd. Deze is vergelijkbaar met de 
makelaar uit de Friese uilenborden. Grofweg zijn deze geveltekens in 
drie groepen te onderscheiden:  

Donderbezem-geveltekens 

1. katholieke geveltekens, gewoonlijk voorzien van een kruis 
en/of miskelk 

2. Protestantse geveltekens 

Donderbezem geveltekens 

In Twente heet onweer 'Grommelschoer". Als huismerk wordt de 
donderbaard uitgebeeld door de dubbelvlegel of dubbelhaak. Dit 
maalkruisachtige teken weert toverij en onheil. Het christendom 
poogde, met succes, deze heilige plant als duivelsproduct af te 
schilderen. Zo veranderde het huislook in een heksenplant, die toverij 
en boze grappen opriep. Op veel huizen bleef het in ere als 
gelukbrengende plant. Katholieke geveltekens hebben meestal 
kerkelijke symbolen. Je moet dan denken aan, kelkmotieven, hostie, 
kruisen, spijkers van het kruis, eimotief (als symbool van opstanding 
en hoop), anker, de duif (als teken van de Heilige Geest), 
paradijsboom, maansikkel (als symbool voor Maria, Moeder van God) 
en de zesster (Christussymbool en tevens onheilafwerend). Er zijn 
natuurlijk meerdere motieven die het katholieke geloof 
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vertegenwoordigen, maar dat ligt aan de plek waar deze voorkomen. 
In Oost-Twente, vinden we de r.k. geveltekens zowel in stadjes, 
dorpen als op het platteland. Hoe sterker agrarisch en gesloten een 
nederzetting zich presenteerd, des te vaker zien we er deze 
gevelbekroningen. In het oosten is de Duitse grens een absolute 
scheiding. 

Stond het hart in de Germaanse tijd voor Moeder Aarde, dat werd na 
de kerstening het Heilig Hart van Christus. De maansikkels mochten 
ook blijven, alleen werd de watergodin vervangen door het 
Mariasymbool. Na de Tachtigjarige Oorlog kwam Oranje aan de 
macht en daarmee werd het protestantisme de staatsgodsdienst. 
Alles wat naar rooms-katholicisme zweemde was verboden. "Maar wij 
trotse Tukkers zijn nogal eigenwijs", vertelt Broekhuis. "Wij laten ons 
niet op de kop zitten. Dus uit protest zetten wij geveltekens op het 
dak waaraan katholieke symbolen waren toegevoegd zoals een kelk, 
een kruis en een monstrans." 

De protestanten bleven in Twente in de minderheid en hun 
boerderijen vielen nogal op door het ontbreken van geveltekens. Dat 
vonden ze zelf ook maar kaal. Om mee te doen plaatsten zij tekens 
op het dak zonder symbolische betekenissen. "Het waren vooral 
sierlijke vormen. Soms gebruikten ze een hartje." Stiepelteken van 
boerderij Franke op Klumper in Mander (gem. Tubbergen). Het kruis 
van Christus is als beheersend en beschermend element toegepast. 
Kleuren: wit en dondergroen. Omstreeks 1900. Toestand in 1955. 
Bron: zweerink.nl 

Tekens: 
Kruis (geloofsovertuiging)  
Paarden (onheilafwerend)  
Zesster in zonnewiel (Christus, licht van de wereld)  
Hart (teken van liefde)  
Anker (teken van hoop). 
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Ze zijn beslist niet uitsluitend Twents. Wie dit land doortrekt ziet ze 
op boerderijen van Friesland tot Zeeland. Wie de grens maar ver 
genoeg overgaat kan ze tot in Rusland tegenkomen. Toch pronkt de 
streek er graag mee, koestert hen als een stukje eigen volkscultuur. 
Niet ten onrechte. Want Twente heeft niet alleen de traditie van de 
geveltekens door de jaren heen springlevend gehouden, de creatieve 
bewoners hebben zelf zoveel nieuwe typen bedacht dat niemand er 
iets op tegen kan hebben de geveltekencultuur karakteristiek voor 
deze regio te noemen.  

De mens heeft altijd graag versierd, het nuttige met het aangename 
verenigd. Dat geldt bij uitstek voor de geveltekens. Niet - zoals nog 
wel eens gebeurd - te verwarren met de stiepeltekens. Die laatsten 
zijn in de stiepels, de deurpost in het midden van de nienduur, 
gegraveerde afbeeldingen. Geveltekens zoeken het hogerop, op de nok 
van het dak. Om het dak op het huis te houden moeten de randen 
van de dakbedekking beschermd worden tegen weer en vooral wind. 
Voor dat doel hebben bouwers de windveren uitgevonden. Houten 
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planken, die elkaar bij de dakpunt tegenkomen. Daar kun je ze keurig 
op elkaar laten aansluiten. Maar waarom zou je de verder alleen nog 
voor de potkachel bruikbare restjes hout afzagen als er ook iets leuks 
mee te doen is, moeten aan decorum hechtende lieden ooit gedacht 
hebben. En zo geschiedde. De latten werden kruisend doorgetrokken 
en de uitstekende stukken gestyleerd tot beeltenissen.  

Aanvankelijk waren dat vooral paardenkoppen. Geen toevallige 
keuze, want het paard heeft op het platteland altijd een belangrijke 
rol gespeeld. Uiteraard als onmisbare krachtbron, maar ook in 
mystieke zin. Uit hun gehinnik voorspelden priesters de toekomst. In 
voor-christelijke tijden timmerde menig boer een paardeschedel aan 
zijn onderkomen om de boze geesten buiten de deur te houden. En 
tot in de huidige tijd wordt een hoefijzer van een paard als een 
symbool voor geluk beschouwd. Af en toe zie je ze nog wel eens, twee 
van de paardkopjes die links en rechts het dak van een boerderij 
afkijken. Op het los hoes in het Arnhemse Openluchtmuseum 
bijvoorbeeld. Maar ook op het exemplaar dat - hoe lang nog? - de 
binnenplaats van het Rijksmuseum Twenthe in Enschede siert. Maar 
wie in Twente over geveltekens praat, heeft het toch vooral over de 
latere, van de gekruiste planken afgeleide vorm: het fraai bewerkte 
stuk hout dat recht op de punt van de windveren prijkt. Wie de vele 
verschijningsvormen waarin de pakweg een kleine anderhalve meter 
hoge en twee decimeter brede plank is gezaagd beziet, zal geen 
moment denken dat hier maar wat aangeklungeld is. Achter al die 
figuren moet meer zitten, die zijn niet willekeurig daar aangebracht. 
En zo is het. De onderdelen van de geveltekens hebben van oorsprong 
alle hun symbolische betekenis. Is een gevelteken in de huidige tijd 
vooral een ornament, vroeger had het - net als het stiepelteken 
trouwens - wel degelijk een mystieke functie. Bewoners poogden 
ermee onheil af te weren, vruchtbaarheid te bevorderen of hogere 
machten gunstig te stemmen. Paarden, donderbezems en 
zonnewielen behoorden tot de meest gebruikte voorstellingen. Maar 
ook korenaren, maanstanden, zwanen, lelies en eieren (symbolen 
voor opstanding en hoop), duiven en tulpen kwamen voor.  Veel van 
de heidense tekens werden in latere tijd gekerstend. Het zonnewiel 
werd zo het symbool van Jezus Christus, het licht van de wereld. En 
de donderbezem werd van magische bliksemafleider tot christelijke 
levensboom. Maar er waren ook puur religieuze figuren zoals het 
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kruis, dat uitsluitend katholieke boeren op hun dak plaatsten. 
Volgens de overlevering zouden zij daarmee na de Hervorming zijn 
begonnen om priesters die vanuit Westfalen in deze richting kwamen 
al van verre te wijzen waar ze zonder problemen terecht konden. 
Samen met een hart en een anker vormt het kruis de tekenen van 
geloof, hoop en liefde. Ook goed Rooms was de afbeelding van een 
miskelk, vaak om aan te geven dat één van de zoons uit het gezin tot 
priester was gewijd; of een hostie, hoewel lang niet alle volkskundigen 
het erover eens zijn dat in de ronde schijf ook daadwerkelijk een 
afbeelding van een ouwel gezien moet worden. Het kan net zo goed 
de volle maan of de zon zijn geweest, of de wereldbol. De geveltekens 
bij protestanten waren aanzienlijk soberder dan die bij katholieken. 
Protestanten mochten immers vanuit hun overtuiging God niet 
afbeelden. De lelie geldt echter als een typisch hervormd teken, net 
als het klaverblad dat oprechtheid en hoop moest uitstralen.  

Leuk voorbeeld van hoe iets naar eigen believen geïnterpreteerd kan 
worden, is een gevelteken op een boerderij bij Ootmarsum, met als 
voorstelling een kruis, geflankeerd door twee menselijke gestalten. 
Sommigen zagen daarin de bijbelse Adam en Eva. Anderen weer 
Maria en Johannes onder het kruis. Maar de boer zelf dacht daar heel 
anders over. Die noemde ze simpel: Jaan en Greet. Daar bleef het 
overigens niet bij. Want Jaan en Greet, meermalen onderwerp in 
Twentse volkliedjes, hebben in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog 
in menige allegorische optocht in Ootmarsum meegelopen. Het ging 
in later jaren toch wel wat wereldser toe bij de vormgeving van de 
geveltekens. Nogal eens komt een uitgezaagd jenerverglaasje voor. En 
ook de ambachten van de bewoners werden uitgebeeld, zoals een 
schaarfiguur bij een kleermaker.  

De voormalig burgemeester van Losser, C. van Holvoort, wijdt in zijn 
in hoogdravende, bijna zwijmelende stijl geschreven geschrift over de 
historie van dit Oost-Twentse plaatsje een prachtige relativerende 
opmerking aan de symbolische betekenis die al die boeren en 
timmerlieden in hun geveltekens gelegd hebben. Het meest 
karakteristieke teken op de Twentse boerenwoning is zeker wel het 
geveltopteken, een der oudste symbolen uit de voorchristelijke tijd. 
In de zuivere landbouwstreken van Twente prijkt elke boerenwoning 
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met een uitgezaagde, witgeschilderde houten figuur aan de top van 
voor- en achtergevel of aan een dezer gevels. Waar het agrarisch 
karakter door de grootindustrie is verdreven, zijn ook de geveltekens 
zoek. Deze tekens zijn van uiteenlopende vorm maar in de blijkbaar 
grote verscheidenheid zijn toch gemakkelijk enkele bepaalde 
grondvormen te ontdekken. Een uitgezaagd plankje houdt het een 
honderd jaar of wat uit en de boeren- timmerman schept dan naar 
eigen vindingrijkheid een nieuw model geveltopteken om het oude te 
vervangen en de folklorist komt, peinst, speurt en vergelijkt en vindt 
bij de een of andere oude stam de oorsprong van dit teken, door de 
boeren- timmerman gedachtenloos in elkaar geprutst.  

Het gevelteken had niet het alleenrecht op het weren van boze 
machten. Het vormde slechts één van de kansen die de boeren in hun 
bijgeloof aangrepen om zich tegen vervelende zaken in te dekken. 
Want de angst voor het onbekende en de daarvan uitgaande 
bedreiging moet groot geweest zijn. De geveltekens pasten zo prima 
in het rijtje van de vlierstruik bij de put, het taxusbosje opzij van het 
huis of het een huislookplantje op het dak. Voor de nuchter 
denkende, bijna eenentwintigste eeuwse mens bestaat die 
geruststellende, beschermende, oorspronkelijke functie allang niet 
meer. Het gevelteken is sieraad of souvenir geworden. Hoewel, in 
Geesteren worden de geveltekens nog steeds 'geesten' genoemd. 
Bron: membershome.nl.  
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Rijkswerkkamp Twilhaar 

Op de Nijverdalsche Berg ligt Twilhaar, een cultuurhistorisch 
waardevolle plek met akkers, oude bewoningssporen en een 
schaapskooi. Een gedenkteken houdt er de herinnering levend aan 
het werkkamp Twilhaar waar in 1942 Joodse dwangarbeiders 
verbleven. 

Kamp Twilhaar, ook wel Rijkswerkkamp Twilhaar, nabij Nijverdal 
was een werkkamp van de Rijksdienst voor de Werkverruiming, dat 
bedoeld was om werkloze mannen aan het werk te zetten op de 
Sallandse Heuvelrug. In 1940 werd aan de Paltheweg een begin 
gemaakt met de bouw van het kamp. In 1941 kwamen de eerste 
arbeiders in het kamp, werkloze vissers uit Katwijk en Scheveningen 
kregen de opdracht een boomkwekerij aan te leggen, die de naam De 
Plantage droeg. Staatsbosbeheer had het toezicht over het project. 

In april 1942 gebruikte de Duitse bezetter het kamp als schakel in de 
Endlösung der Judenfrage en moesten de werkloze zeelieden plaats 
maken voor Joodse mannen. Joden uit voornamelijk Groningen maar 
ook uit Tilburg en Amsterdam werden er verplicht tewerkgesteld en 
op die wijze geïsoleerd van hun familie. Op 2 oktober 1942 (Jom 
Kipoer) werden de mannen gedeporteerd naar Westerbork. Van 
daaruit werden zij naar Oost-Europese vernietigingskampen 
gestuurd, alwaar zij bijna allemaal om het leven kwamen. Tussen 
1943 en 1945 huisvestte kamp Twilhaar grote gezinnen die door de 
Duitsers in het kader van de bouw van de Atlantikwall uit hun huis 
in de kuststreek verdreven waren. In 1945 verbleven er Nijverdalse 
gezinnen die door het geallieerde bombardement van 22 maart huis 
en bezittingen waren kwijtgeraakt. In totaal werd gedurende de 
oorlogsjaren bij Twilhaar een gebied van ongeveer twintigduizend 
vierkante meter ontgonnen. Het bos, dat later informeel het 
'Jodenbos' werd genoemd, is pas na de oorlog door gewone 
werknemers aangelegd. Kamp Twilhaar werd in 1949 afgebroken. 
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw werd door een werkgroep 
van mensen uit Overijssel onderzoek gedaan naar het bestaan van 
kamp Twilhaar. Dit leidde in 2003 tot het oprichten van een 
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herdenkingsmonument op de plaats waar van 1940 - 1947 het 
werkkamp lag. In 2012 werd een replica van de poort van het 
Rijkswerkkamp opgesteld en zijn de contouren van het kamp 
opnieuw zichtbaar gemaakt. Op de plaatsen waar barakken stonden 
is dit in het terrein door middel van zandlichamen aangegeven. In het 
park is een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Dit ligt bij 
Nijverdal aan de N35. Er is een interactieve expositie over het 
ontstaan van de heuvelrug. Het IVN verzorgt er activiteiten en 
excursies. Excursies voor minder mobielen zijn mogelijk per 
elektrocar of paardentram. Een twee kilometer lang speelbospad 
biedt voor kinderen verschillende activiteiten. Aan de Haarlese kant 
van de heuvelrug staat de informatieschuur 'de Pas' van 
Natuurmonumenten. 

 

Er zijn verschillende gemarkeerde wandel-, fiets-, mountainbike- en 
ruiterroutes. Het Pieterpad en het Marskramerpad doorkruisen het 
gebied, net als de bewegwijzerde fietsroutes LF 8 en LF 15. Op de 
Holterberg bij Holten bevindt zich het particuliere natuurmuseum 
Natuurdiorama Holterberg, daar zijn ook verschillende 
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horecagelegenheden. De Sallandse Heuvelrug is een belangrijk 
recreatiegebied. Er zijn in de omgeving veel campings, hotels en 
andere op recreatie gerichte voorzieningen. Bron: Wikipedia, de vrije 
encyclopedie. 
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Het Wierdense Veld 

Kom naar het Wierdense Veld als je van ruimte houdt. Ooit was dit 
een gebied met veel nat heideterrein en volop levend hoogveen. Nu is 
het een bijzonder weids natuurgebied met (vergraste) heide en 
hoogveen. Hier vind je nog echte rust. Het Wierdense Veld is de 
laatste decennia steeds droger geworden. De uitdaging die wordt 
aangegaan is door waterpeilverhoging weer levend hoogveen te 
krijgen. Dat begint voorzichtig vruchten af te werpen. Soorten als 
eenjarig wollegras, zonnedauw, kleine veenbes, lavendelhei en 
veenmossen komen al weer terug. Ben je een vogelliefhebber? Voor 
veel vogelsoorten is het Wierdense Veld een eldorado. Rust, water, 
ruimte, beschutting en voedsel vinden ze hier volop. Bron: 
landschapoverijssel.nl. 

Tussen Nijverdal en Wierden ligt het Wierdense Veld. Ooit een nat 
gebied, waar het hoogveen voortdurend kon aangroeien. Inmiddels 
zijn grote delen van het gebied verdroogd en zijn Veluwse 
Heideschapen ingezet om de strijd aan te binden met het 
pijpenstrootje. Samen met andere betrokkenen zoekt Landschap 
Overijssel naar mogelijkheden om het waterpeil te verhogen, zodat 
het veen weer gaat leven.  

Langzaam verdrijft de zon de rijp van het Wierdense Veld. Terwijl de 
planten nog uit hun 'winterslaap' moeten komen, bruist het in de 
vogelwereld al van het leven. Voortdurend horen we de jubel van de 
wulp, regelmatig laat een leeuwerik met z'n energieke noten weten 
ons gezelschap maar matig te waarderen. Groepjes graspiepers 
vliegen op als we naderen, op een rasterpaal laat een roodborsttapuit 
zich uitgebreid bewonderen, buizerds cirkelen met trage bewegingen 
hoog boven de hei. En dan zijn er nog de wilde eenden, slobeenden, 
wintertalingen, dodaars, rietgorzen, tureluurs, grutto's, kievieten, 
torenvalken, fitissen Het Wierdense Veld laat zich kortom kennen als 
een lustoord voor vogels, en daarmee als een lustoord voor de 
vogelliefhebber. Maar als zo vaak, is de schijn van een prachtige 
voorjaarsochtend bedrieglijk. Achter de eerste blik gaan de harde 
cijfers schuil van de nijvere vogeltellers. En die leren ons dat het niet 
goed gaat met de broedvogels in het Wierdense Veld. Als gevolg van 
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verdroging, vergrassing, het intensieve grondgebruik door de boeren 
rondom het gebied en toegenomen onrust dalen de aantallen 
broedvogels. Ook de vegetatie heeft ervan te lijden. De heide is sterk 
vergrast met vooral pijpenstrootje. Hier en daar weet de struikhei zich 
te handhaven. 

Een aansprekend voorbeeld van een vogel die het niet gered heeft in 
het Wierdense Veld is het korhoen. Begin jaren negentig zijn voor het 
laatst baltsende korhoenders waargenomen. Ondanks een 
soortbeschermingsplan van de rijksoverheid en ondanks ingrijpende 
maatregelen op de nabijgelegen Sprengenberg (waar grote aantallen 
bomen zijn gekapt om open ruimtes te creëren), laat het korhoen zich 
niet meer zien op het Wierdense Veld. "De populatie was te klein en 
de afstand tot de andere populatie was door allerlei barrières niet 
meer te overbruggen", zegt Arend van Bemmel, districtsmedewerker 
van Landschap Overijssel. Het Wierdense Veld ligt tussen Nijverdal 
en Wierden, en heeft een oppervlakte van 440 hectare. Het is een 
laagte tussen de hoge stuwwal van de Hellendoornse Berg en de 
Holterberg, en de lage stuwwal van Wierden en Hooge Hexel. In die 
laagte heeft zich heide en hoogveen gevormd. Het Wierdense Veld is 
aangewezen als kerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur, het 
aaneengesloten netwerk van kleine en grote natuurgebieden dat de 
natuur in Nederland er weer bovenop moet helpen. 

In de visie van de overheid is het Wierdense Veld een hoogveengebied 
dat hersteld en bewaard moet worden. Herstel van hoogveen betekent 
dat het weer tot 'leven' moet worden gebracht. Levend hoogveen, dat 
wil zeggen hoogveen dat aangroeit, is nauwelijks nog te vinden in 
Nederland. Ontginningen, wateronttrekkingen (door 
waterwinbedrijven, industrie en landbouw) en neerslag van 
meststoffen zijn de belangrijkste oorzaken voor het verdwijnen ervan. 
In zijn laatste Natuurbalans stelt het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu dat er nog maar vijftien hectare levend 
hoogveen in Nederland is, terwijl dit rond 1920 nog ruim 55.000 
hectare was.  
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Het natuurreservaat Wierdense Veld bestaat globaal uit twee delen: 
het veen-heidegebied Wierdense Veld (410 hectare) en het oostelijk 
gelegen bos aan de Bruine Hoopsweg (30 hectare. Aan de noordkant 
van het veen-heidegebied staat de schaapskooi. U kunt in dit deel 
van het Wierdense Veld een wandeling of fietstocht maken langs de 
voormalige ontginningswegen die het gebied doorsnijden. In het bos 
aan de Bruine Hoopsweg is een padennet, waar gewandeld kan 
worden. 

Herstel van het hoogveen in het Wierdense Veld staat bij het beheer 
van Landschap Overijssel hoog in het vaandel. Een belangrijk 
obstakel bij dat herstel is de sterke ontwatering van het gebied. Door 
waterwinning en door snelle afwatering ten behoeve van de landbouw 
in de omgeving zijn de schommelingen van het waterpeil in het 
Wierdense Veld veel te groot, vertelt Van Bemmel. "In een natuurlijke 
situatie is het peilverschil hooguit 15 tot 25 centimeter. De fluctuaties 
zijn hier echter veel groter. Veel stukken die in de winter en het 
voorjaar nat zijn kun je 's zomers op sokken doorlopen en toch droge 
voeten houden." De ontwatering is zo sterk dat zelfs boeren in de 
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omgeving beginnen te klagen; ze moeten in de zomermaanden te vaak 
de beregeningsinstallatie inzetten om de grasgroei op peil te houden. 

 

Het is dan ook de nadrukkelijke wens van Landschap Overijssel om 
het waterpeil in het Wierdense Veld te verhogen. Zeker nu recent 
onderzoek van een groep deskundigen heeft uitgewezen, dat in 
verschillende delen van het Wierdense Veld weer levend hoogveen 
kan ontstaan. Op andere plekken is natte heide het hoogst haalbare. 
Om echter vast te kunnen stellen welke maatregelen daarvoor nodig 
zijn, wordt nu eerst de waterhuishouding van het gebied in kaart 
gebracht. In het hele veld komen peilbuizen om te meten hoe ver het 
grondwater inmiddels is weggezakt. Dat een hoger en constanter 
waterpeil het gebied geweldig kan verrijken is te zien in de 
zuidwesthoek van het Wierdense Veld. Langs de Prinsendijk, een 
zandweg, is een foliescherm ingegraven om te voorkomen dat het 
grondwater wegstroomt. Daardoor blijft ook het regenwater in het 
afgeschermde gebied. Het wateroppervlak kleurt hier frisgroen van 
het waterveenmos. Terwijl pijpenstrootje nagenoeg is verdwenen, zijn 
planten als eenarig wollegras, zonnedauw, kleine veenbes, 
lavendelhei en veenmossen teruggekeerd. Van Bemmel: "Het zijn 
typische hoogveen-planten die langzaam verteren. Hoogveenvorming 
begint met waterveenmos, dat veel regenwater opneemt. Een echte 
pionier." Want op het waterveenmos komt hoogveenvegetatie tot 
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ontwikkeling. Aan de onderkant sterven de planten af, maar omdat 
er geen zuurstof bij komt, breken ze nauwelijks af. Zo ontstaat een 
turflaag die steeds dikker wordt. Dit proces van voortdurende 
aangroei houdt het hoogveen 'in leven'. 

Hier bij de Prinsendijk komen ook berken op. Jonge berken, die 
vrijwel permanent in het water staan. "Daarom redden ze het op den 
duur ook niet", aldus Van Bemmel. "Verwijderen van de berken is 
daarom niet nodig." Heel anders is dat op de rest van het Wierdense 
Veld, waar op de droge stukken hei de opslag van berken, maar ook 
van eiken, grove dennen en een enkele krentenboom, die prachtig 
staat te bloeien, het wel redt. De oud-bewoner van het 
spoorwachtershuis aan de zuidkant van het veld zegt zich nog te 
kunnen herinneren dat hij de schaapskooi aan de andere kant van 
het Wierdense Veld kon zien; nu wordt zijn uitzicht belemmerd door 
berkenbosjes. Om te voorkomen dat het veld dichtgroeit, zet 
Landschap Overijssel een kudde Veluwse Heideschapen in. Dit ras 
werd in de negentiende eeuw op grote schaal ingezet op uitgestrekte 
ruige terreinen op de hogere zandgronden. Ze werden vooral 
gehouden voor de mest, die gemengd met heideplaggen op de schrale 
akkers werd verspreid. Met de komst van de kunstmest werden de 
Veluwse Heideschapen overbodig. Bijna was het vrij grote, langharige 
schaap uitgestorven, maar sinds het midden van de jaren zeventig 
lopen er weer kuddes in heidevelden te grazen. Ook in het Wierdense 
Veld. Met herder Maarten-Willem Volkers trekken ruim 300 schapen 
van half mei tot in september over de hei om het pijpenstrootje weg 
te grazen. Jonge berken laten ze meestal staan; het verwijderen 
daarvan blijft mensenwerk. De schapen blijven nodig zo lang het 
waterpeil zo laag staat. Een defensief beheer wellicht. Maar in het 
verschiet ligt een waterrijk Wierdense Veld, waar zo veel wulpen 
broeden, dat hun gejubel het geruis van de N35 overstemt. Bron: 
natuurkaart.nl. 

Het Wierdense Veld is een natuurgebied ten noorden van rijksweg 
N35 tussen Wierden en Nijverdal in de Nederlandse provincie 
Overijssel. De oppervlakte is ongeveer 420 hectare. Sinds 1968 wordt 
het beheerd door Landschap Overijssel. Het Wierdense veld is een 
Natura 2000 gebied. Het is een gedeeltelijk voor turf vergraven veen-
heidegebied met droge en natte heide, veenputten en 
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berkenstruwelen. Op de heide loopt vaak een schaapskudde van ca 
300 Veluwse heideschapen. Er komen veel zeldzame vogels voor. De 
korhoender is echter sinds eind 90er jaren uit het gebied verdwenen. 
Dit hoogveengebied heeft ernstig last van verdroging en vergrassing. 
Door ingrijpende waterbeheersmaatregelen hoopt men in de 
toekomst de vorming van nieuw hoogveen mogelijk te maken. Ten 
behoeve van onderzoek is een aantal grondwater-peilbuizen 
geplaatst. In een deelgebied bij de Prinsendijk is de grondwaterstand 
plaatselijk verhoogd door het ingraven van een foliescherm. Dit 
resulteert in vernatting en een uitbundige groei van allerlei zeldzame 
veenplanten en mossen. 

Het Wierdense veld is te bezoeken via enkele openbare zandwegen. 
Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied is het verder niet 
toegankelijk. Een klein gedeelte (30 hectare) gelegen aan de Bruine 
Hoopsweg bestaat uit vrij toegankelijk bos. Wikipedia, de vrije 
encyclopedie. De schaapskudde van Landschap Overijssel is 
verhuisd van de Lemelerberg  naar het Wierdense Veld. Op vrijdag 1 
juni trekt de kudde met herder Anita Wichers voor het eerst dit jaar 
het Wierdense Veld in. Daar wordt de kudde met zo’n driehonderd 
dieren ingezet om het pijpestrootje te bestrijden. Landschap 
Overijssel heeft vorig jaar één van de twee schaapskuddes met 
Veluwse heideschapen verkocht vanwege de hoge kosten. De 
overgebleven kudde gaat zowel de Lemelerberg als het Wierdense Veld 
begrazen. De schaapskudde liep tot vorige week nog op de 
Lemelerberg voor het beheer van de heide. Nu blijft de kudde tot het 
najaar bij het Wierdense Veld. Daarna verhuist de kudde weer naar 
de Lemelerberg. Daar blijft de kudde in de winter en krijgen de ooien 
hun lammetjes. Schaapherder Anita Wichers werkt dit jaar voor het 
eerst met een team van vrijwillige hulpherders. De enthousiaste groep 
hulpherders heeft inmiddels al wat ervaring opgedaan met het 
hoeden van de kudde op de Lemelerberg. Ook de hulpherders worden 
bijgestaan door een border collie.  Herder Anita geeft aan dat de groep 
vrijwilligers enthousiast, betrokken en deskundig aan het werk is.  In 
het Wierdense Veld is het weer wennen aan andere omstandigheden. 
Deze week is de groep dan ook het Wierdense Veld in gegaan voor 
terreinverkenning. De kudde van Landschap Overijssel vertrekt 
vrijdagochtend 1 juni voor het eerst het Wierdense Veld in met hun 
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vaste schaapherder, Anita Wichers. De kudde vertrekt meestal rond 
9.00 uur bij de schaapskooi aan het Dalkruid in Nijverdal. Bron: 
landschapoverijssel.nl. 

 
Schapen scheren 
 
De schapen van de schaapskudde van Landschap Overijssel worden 
vrijdag 29 juni geschoren bij de schaapskooi bij het Wierdense Veld. 
Mensen die deze dag een kijkje willen nemen zijn welkom bij de 
schaapskooi aan het Dalkruid te Nijverdal. 

’s Ochtends 6.00 uur wordt al begonnen met het scheren van de 250 
schapen van de kudde. Dit jaar ontdoet tweevoudig kampioen 
schaapscheren, Sep de Haas, de schapen van hun jas. In een dag 
kan de hele kudde geschoren worden.  

Landschap Overijssel beheert in Overijssel een tweetal 
natuurterreinen waar begrazingsbeheer met schaapskudde en herder 
wordt toegepast. Dat gebeurt op de Lemelerberg en bij het Wierdense 
Veld. Het betreft unieke natuur met hoge natuurwaarden. Specifiek 
beheer is hierbij nodig. Bij de begrazing worden, sinds 1979, Veluwse 
heideschapen ingezet. Ze eten het gras en jonge boompjes uit de hei 
en snoeien de heidestruiken waardoor de heide vitaal blijft. Een 
goede, maar intensieve en kostbare manier van beheer. Bron: 
deweekkrant.nl. 
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Kanaal Almelo-Nordhorn 

Het kanaal Almelo-Nordhorn of Almelo-Nordhornkanaal (Duits: 
Nordhorn-Almelo-Kanal, afgekort: NAK) is een kanaal tussen de 

Nederlandse stad Almelo en de Duitse stad Nordhorn. Het kanaal 
wordt al geruime tijd niet meer als scheepvaartroute gebruikt. Enkel 
aan Duitse zijde is het kanaal voor kleine boten nog bevaarbaar. 

Het 37,6 kilometer lange kanaal, dat bij benadering tweehonderd 
miljoen liter water kan bevatten, had oorspronkelijk een breedte van 
13,9 meter aan de oppervlakte en 7,5 meter op de bodem. 
Oorspronkelijk beschikte het kanaal over zes sluizen en tien 
ophaalbruggen, maar de meeste daarvan zijn niet behouden. Zo 
bevonden zich van oorsprong bij Almelo, Albergen en Reutum sluizen 
in het kanaal. De eerste is vervangen door een stuw. Bij Reutum 
betreft het een koppelsluis. Tussen Weerselo en Fleringen doorkruist 
de provinciale weg 343 het kanaal en hier is de oude ophaalbrug 
vervangen door een afgesloten stuw. Bij Harseveld, ten noordwesten 

van Denekamp, staat het monumentale Schuivenhuisje, dat de rivier 
de Dinkel onder het kanaal doorvoert. Het kreeg bekendheid door een 
reclamespot van de beschuitbakkerij Bolletje. Vlakbij de Nederlands-
Duitse grens ligt de Sluis Frensdorfer Haar, de enige sluis aan Duitse 
zijde. In Nordhorn bevindt zich de Klukkert-Hafen. Bij Nordhorn is 
het Almelo-Nordhornkanaal verbonden met de Vecht en via een 
verbindingskanaal aangesloten op het Vecht-Eemskanaal. 

Bij Almelo ligt het kanaal op een hoogte van tien meter boven NAP, 
bij de grens met Duitsland ligt het op 21,5 meter boven NAP.  

Het kanaal Almelo-Nordhorn werd gegraven aan het eind van de 
negentiende eeuw. Het kanaalvak van Almelo tot de grens bij 
Denekamp werd in 1886 in gebruik genomen. Het laatste gedeelte, 
de verbinding met het Vecht-Eemskanaal in Nordhorn, kwam gereed 
in 1902. Aanleiding van de aanleg was een verdrag tussen de 
Nederlandse en Pruisische regering uit 1876, dat gesloten werd 
omdat men hoge verwachtingen had van verbindingen tussen 
waterwegen in Duitsland en Nederland. Tot drukke scheepvaart 
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kwam het niet, omdat bij de voltooiing van het kanaal de schepen al 
te groot waren voor het ondiepe water. In het topjaar 1912 telden de 
sluiswachters nog geen vijfhonderd schepen, minder dan twee per 
dag. Dit aantal nam nog verder af na de opening van het 
Twentekanaal. In 1960 voer het laatste (turf-)schip door het kanaal. 
Nabij het kanaal ligt de Hunenborg. 

Sinds de sluiting voor de scheepvaart in 1960 heeft het kanaal zich 
tot een natuurgebied ontwikkeld met vele soorten bloemen, vissen en 
vogels. De laatste jaren zijn er plannen om het kanaal geschikt te 
maken voor de grensoverschrijdende recreatievaart. Dit kan gevolgen 
hebben voor het natuurgebied. Daarnaast kan het kanaal beschouwd 
worden als een industrieel monument uit de tweede helft van de 
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negentiende eeuw. Zijn vormgeving is sinds 1886 grotendeels 
ongewijzigd gebleven. Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie. 

Het op 8 februari 1889 op Nederlands grondgebied gereedgekomen 
kanaal Almelo-Nordhorn (pas in 1904 kwam het Duitse stuk gereed) 
was onderdeel van diverse plannen om ten behoeve van Twente 
betere vaarverbindingen te verkrijgen. Redenen daartoe waren de 
sterk toegenomen (industriële) textielnijverheid, die aanvoer van 
steenkool vereiste i.c. een verbinding met het Duitse Ruhrgebied, en 
het bevorderen van het vervoer van landbouwproducten en 
meststoffen in de regio, één en ander tegen de achtergrond van het 
verzanden van de tot dan toe gebruikelijke vaarroutes via de 
Twikkelervaart, de Regge, de Dinkel, de Schipbeek, de Overijsselse 
Vecht en andere beken. De verzanding werd overigens veelal door de 
schippers zelf bevorderd door bij laagwater dammen in die 
waterwegen op te werpen teneinde voldoende vaarwater voor een 
volgend traject te verkrijgen. 
 
Toen in 1876 de Overijsselse Vecht praktisch onbevaarbaar was 
geworden besloten de Nederlandse en Pruisische regering ook een 
verbinding te realiseren tussen Duitse en de Nederlandse kanalen (in 
Overijsssel en Drente) teneinde ook de in die tijd belangrijke 
transitofunctie van Zwolle en Nordhorn te kunnen handhaven. De 
Alte Picardië werd de eerste verbinding (met de Ems) daartoe. Pas 
eind 1884 werd met het kanaal Almelo-Nordhorn begonnen. Zo’n 
tweehonderd polderjongens, veelal van buiten Twente, groeven met 
de schop in de hand het achtentwintig kilometer lange kanaal in 
Twente met een bodembreedte van 7,50 meter en een bovenbreedte 
van 13,90 meter. Hierop konden schepen van maximaal 
honderdvijftig ton varen. Daarnaast moesten er vijf sluizen, tien 
ophaalbruggen, waarvan vier van staal, en een groot aantal 
grondduikers en doorlaatwerken worden aangelegd. Grondduikers 
voornamelijk t.b.v. de secundaire waterlopen die het kanaal dwars 
kruisen en hun eigen (af-)watersysteem moeten handhaven, en 
doorlaatwerken t.b.v. de Loolee, de Gele Beek en de Dinkel, 
laatstgenoemde de belangrijkste waterleverancier van het kanaal. Pas 
in 1904 krijgt het kanaal (door inzet van Duitse gevangenen) zijn 
felbegeerde verbinding met het Duitse kanalenstelsel en kan dus pas 
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echt van een kanaal Almelo-Nordhorn worden gesproken, alsdan 
totaal drieëndertig kilometer lang. 
 

 

 
Enkele jaren later worden er echter plannen ontwikkeld voor betere 
scheepvaartverbindingen voor en binnen Twente, die uitmonden in 
de realisatie van geschikt voor veel grotere schepen dan 
honderdvijftig ton. Daarnaast zijn inmiddels ook betere weg- en 
railverbindingen tot stand gekomen. Met name de nieuwe 
spoorverbinding Almelo-Salzbergen en de in 1938 tot Wierden gereed 
gekomen Zijtak Almelo van de Twentekanalen waren oorzaak dat de 
betekenis van het kanaal Almelo-Nordhorn. al spoedig na haar 
gereedkomen als transportader voor Twente in belangrijkheid sterk 
inboette. Het kanaal wordt enige tijd voor en na de Tweede 
Wereldoorlog nog hoofdzakelijk gebruikt door een handvol 
turfschippers, en als in geheel is doorgetrokken naar Almelo en een 
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vaarverbinding tot stand is gekomen tussen het Twentekanaal en het 
Overijsselskanaal wordt de alsdan overbodig geworden 
scheepvaartverbinding tussen Almelo en Nordhorn in 1960 gesloten. 
 
De totstandkoming van dit kanaal mag dan wel een economische 
mislukking worden genoemd, inmiddels is het wel “uitgegroeid” tot 
een belangrijk lijnvormig natuurmonument met een grote botanische 
rijkdom. Rond driehonderd verschillende plantensoorten bevolken de 
oevers van dit kanaal, bijna een kwart van de Nederlandse flora! Mede 
daardoor en de tengevolge van de toegenomen behoefte van recreatie 
dicht bij huis heeft het kanaal inmiddels naast een grote 
landschappelijke ook een grote recreatieve functie gekregen. Voeg 
daarbij de vele (soms unieke) historische monumenten zoals de 
gietstalen bruggen, de authentieke sluizen en brugwachterswoningen 
en niet te vergeten het sluizenhuisje bij Denekamp, en men kan 
spreken van een belangrijk industriëel erfgoed met grote potenties 
m.b.t. recreatie en toerisme. 
 
Naast de grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft 
het kanaal op sommige plaatsen ook een grote 
natuurwetenschappelijke waarde. Tien verschillende bodemtypen die 
het kanaal doorsnijden zijn oorzaak dat de oevers ondanks haar 
rechtlijnig tracé vol afwisseling zit voor wat de flora en vegetatie 
betreft. Ook de afwisseling in voedselrijke en voedselarme gronden, 
het zeer gelijkmatige microklimaat van sommige zuidoevers 
(beschutting door naastliggende bossen) en het extreme microklimaat 
op de noordoevers spelen daarbij een grote rol. Vooral daar waar het 
kanaal de natuurgebieden Agelerbroek, Oude Broek en Volterbroek 
doorsnijdt en de oevers tussen het Omleidingskanaal en de Duitse 
grens is een eldorado voor de wilde plantenliefhebber. Alhoewel de 
laatste jaren de rijkdom van vooral (vrij) zeldzame planten is 
afgenomen zijn er toch zo’n driehonderd plantensoorten te vinden, 
bijna een kwart van de Nederlandse flora, waarvan veel vrij tot zeer 
zeldzame planten. In dit kader kunnen o.a. worden genoemd 
Steenanjer, Lange Ereprijs, Vogelpootje, Wilde Nagel, Walstro, 
Gevlekte Orchis, Grasklokje, Vrouwenmantel, Gelen Morgenster en 
ga zo maar door. Kortom vooral in juni en juli zijn op een aantal 
plaatsen de kanaaloevers bont gekleurd en een lust voor het oog. 
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De vogelstand langs het kanaal is minder spectaculair dan de flora. 
Toch kunnen attente kanovaarders genieten van vogels van diverse 
pluimage die plotsklaps de oevers bezoeken. Ze huizen veelal in de 
het kanaal omringende bossen, zoals de specht, de sperwer, de 
buizerd, de havik en de grote gele kwikstaart. En als het echt stil is 
zou u ook het ijsvogeltje langs het kanaal kunnen ontmoeten en ook 
de koekkoek ontbreekt niet langs het kanaal die parasiteert op de 
nesten van de vele karekieten die het kanaal herbergt. Alhoewel de 
rotary van Ootmarsum langs het kanaal nabij Denekamp enkele 
vissteigers deed realiseren, in eerste instantie bedoeld voor minder 
valide hengelaars, moet het water in het kanaal als arm-viswater 
worden aangemerkt. De vispopulatie bestaat in hoofdzaak uit snoek, 
baars, witvis, voorn en brasem. 
 
De vele cultuurhistorische en landschappelijke elementen van het 
kanaal Almelo-Nordhorn hebben er toe geleid dat de werkgroep 
“Water” van de “Stichting Cultuurhistorische Evenementen Almelo” 
(CHE) zich beijvert om het kanaal Almelo-Nordhorn de ruggengraat 
te doen worden bij het ontwikkelen van het recreatieve gebruik van 
dit plm. Drieduizend hectare grote gebied aan weerszijden van dit 
kanaal. Daartoe kwamen in opdracht van de CHE-werkgroep “Water” 
een tweetal interessante rapportages tot stand, weten. “Kanaal 
Almelo-Nordhorn een kanaal met toekomst” en “Driedubbel pleidooi 
voor vorming cultuurhistorisch landschapspark kanaal Almelo-
Nordhorn”, beiden vervaardigd door medewerkers van de Universiteit 
Twente. 
 
Daarnaast is overleg gaande met de z.g. “kanaalgemeenten” Almelo, 
Dinkelland en Tubbergen, het waterschap Regge en Dinkel, de 
eigenaresse van het kanaal, alsmede met de provincie Overijssel 
(eigenaresse van de oevers met daarop veelal zandwegen), tevens 
m.b.t. het Provinciaal Ontwikkelingsplan (POP) en Belvedère; 
laatstgenoemde instelling beoogt revitalisering van ons industrieel 
erfgoed. 
 
Mede op sterk aandringen van de werkgroep “Water” is het weer 
bevaarbaar maken van het kanaal opgenomen in de studie 
“Kanalenvisie Twente/Grafschaft Bentheim”, uitgevoerd in opdracht 
van de Regio Twente en de Landkreis Grafschaft Bentheim. Ook de 
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ANWB is bij dit project betrokken, alsmede de “Verein Graf Ship” in 
Nordhorn die zich sterk inzet voor het weer bevaarbaar maken van 
de oude veenkanalen in de Grafschaft Bentheim, waardoor ook 
nieuwe mogelijkheden voor bovenregionale toervaart ontstaan. Het 
kanaal Almelo-Nordhorn is daartoe een onmisbare schakel. 
 
Eén van de onderdelen om van het kanaal Almelo-Nordhorn 
omringende landschap een drager van nieuwe activiteiten te maken, 
is het voor de kleine recreatievaart weer bevaarbaar maken van dit 
kanaal. Gezien de vele -overigens te overwinnen belemmeringen komt 
daartoe thans vooreerst de kanovaart in aanmerking. Om die reden 
is een route “uitgezet” tussen de jachthaven in het centrum van 
Almelo en de Vechtesee in Nordhorn. De route is in totaal zesendertig 
kilometer lang, kent  veertien kluunplaatsen en is door een ervaren 
kanoër in zeven uur te varen. Vanuit de stad varende ervaart men al 
snel ter rechterzijde het zich als een blokkendoos manifesterende 
Banis-gemaal, in 1959 gebouwd om het laag gelegen Almelo 
voldoende droog te houden. Daartoe werd in 1981 ook het Lateraal-
kanaal gegraven dat over ruim één kilometer met het tracé van het 
kanaal Almelo-Nordhorn in oostelijke richting samenvalt. 
 
Tijdens de vaartocht maakt men kennis met de vier ijzeren 
ophaalbruggen, niet meer ophaalbaar, maar de tand des tijds goed 
doorstaan. De eerste vanaf Almelo is de Rikmansbrug bij Albergen en 
de tweede staat bij de gerestaureerde dubbele sluis onder Reutum 
(t.b.v. de Agelerweg). Zes kilometer verderop verschijnt de Hunnebrug 
vlak na het natuurgebied Agelerbroek/Voltherbroek en bij Denekamp 
bevindt zich de Harsseveldbrug, daar waar de 
Schiphorstdijk/Damweg het kanaal kruist. Van de oorspronkelijk 
dertien brugwachterswoningen bestaan er nog slechts twee in min of 
meer hun oorspronkelijke vorm.   
 
Zes sluizen waren destijds noodzakelijk om de schepen de 
hoogteverschillen tussen Almelo en Nordhorn te kunnen overwinnen. 
Van de vijf op Nederlands grondgebied is daarvan slechts de Koppel- 
of dubbele sluis onder Reutum behouden en gerestaureerd. De sluis 
op de grens met Duitsland is onlangs (gedeeltelijk) gerestaureerd. De 
overige sluizen zijn vervangen door dammen of stuwen. 



 

 

218 

 

 
Het Schuivenhuisje is echter het meest bekende monument op de 
route, even na eerder genoemde Harseveldbrug bij Denekamp. Het is 
het enige nog bestaande in c. q. aflaatwerk waar de Dinkel het kanaal 
kruist en het kanaal van water moest voorzien. Zes gemetselde 
kokers met daarin stalen schuiven (ondergebracht in het 
Schuivenhuisje) zorgden voor de juiste hoeveelheid water voor het 
kanaal. Omdat de instroom van water echter verzanding veroorzaakte 
in het kanaal werd in 1904 naast dit aflaatwerk een duiker met 
schuiven onder het kanaal gebouwd waardoor de Dinkel ook onder 
het kanaal door kon stromen: het Nieuwe Werk. 
 
Direct na de grensovergang bevindt zich op Duits grondgebied de 
tweede (overigens gedeeltelijk) gerestaureerde sluis, duidelijk een 
ander ontwerp dan de overige, die de verbinding tussen Almelo met 
de Vechtesee, de Vechte en de Duitse veenkanalen compleet maakt. 
Het douanehuisje direct links aan het water met daarachter het witte 
voormalige grenskantoor annex woonhuis is nog aanwezig. Bron: 
kanoleut.nl 
 

 

 

Het grote moor 
 

 

 
Grote delen van Twente bestonden in de Middeleeuwen uit moeras. 
Vooral het gebied bij Vriezenveen en Sibculo was een verraderlijk 
moerasgebied, dat onderdeel uitmaakte van de Almeloërvenen. 

Toen monniken in het begin van de vijftiende eeuw het klooster 
Sibculo stichtte, wilden ze dat goed bereikbaar maken. Ze legden 
vanaf het klooster een voetpad aan, dwars door de Almeloërvenen. 
Het liep van Sibculo naar de plek waar nu het plaatsje De Pollen ligt. 
Het kaarsrechte weggetje door de venen vormde een deel van de 
verbindingsweg tussen het klooster Sibculo en het klooster Albergen. 
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Zonder de technische mogelijkheden van tegenwoordig moet het een 
enorme klus geweest zijn om een pad van bijna zes kilometer dwars 
door het veen aan te leggen. Deze Paterswal is met recht 
monnikenwerk te noemen. De weg van klooster Sibculo naar klooster 
Albergen liep vervolgens via Geesteren naar Albergen. Het was al 
gauw een ‘dag gaans’ om van het ene klooster naar het andere te 
komen. Bron: langsheiligehuisjes.nl. 
 
De naam Goor is een Middelnederlands woord voor moeras of plaats 
in drassig laagland.  In de loop van de eeuwen is de stad onder de 
varianten Gore, Ghoer, Ghoor en tenslotte Goor gedocumenteerd 

geworden. De eerste vermelding is tijdens de regering van bisschop 
Bernold van Utrecht, tussen 1027 en 1054, als deze oorkondt dat de 
edelman Adolfus met toestemming van zijn erfgename Wicburga zijn 
goederen in het graafschap Twente aan de Sint-Maartenskerk heeft 
overgedragen.  
 
Aan de naam Het Brook is een lange geschiedenis verbonden. Brook 
slaat zowel op plaatsnaamgeving en familienaam. Het meest 
algemene Germaanse woord voor moeras is broek, wat identiek is aan 
het moeraswoord "Bruch", het Engelse "brook" en het Nederlandse 
"beek". In vroegere tijden liep er een beek door het gebied waar nu de 
camping gehuisvest is in Denekamp. Ofschoon de beek niet meer 
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bestaat, is er door het omleidingskanaal toch weer sprake van een 
belangrijke invloed van het water op deze locatie. 
 
Als plaatsnaamgeving komt broek, onder een of andere gedaante 
zowat overal voor in het Nederlandse taalgebied, en dat geldt ook voor 
de corresponderende familienaamvormen.Het zal dan ook niet 
verwonderen dat de huidige locatie van de camping in de volksmond 
nog steeds "Erve Brooks" genoemd wordt na de eerste familie die zich 
hier gevestigd heeft. 

 

Engbertsdijksvenen  

Het grootste hoogveengebied van Nederland 

 
De Engbertsdijksvenen is een natuurgebied ten oosten van 
Westerhaar-Vriezenveensewijk, gelegen in een driehoek met de 
dorpen Bruinehaar en de Pollen. Het gebied dankt zijn naam aan de 
boerenfamilie Engberts. De Engbertsdijksvenen zijn relatief laat 
verveend. De vervening in Vriezenveen en omgeving was tot in de 
negentiende eeuw een kleinschalig gebeuren. Men gebruikte het veen 
voor de eigen behoefte, om kachels mee te stoken. In het begin van 
de twintigste eeuw werd het vervenen van de Engbertsdijksvenen en 
omgeving grootschalig aangepakt. Het veengebied was als gevolg van 
de aangelegde kanalen inmiddels wat droger geworden, waardoor het 
makkelijker bereikbaar was. Via de kleinere zijwijken kon de turf in 
grote hoeveelheden worden afgevoerd door het Veenkanaal, dat in 
1907 werd verbonden met de huidige Engbertsdijksvenen. Tot 
ongeveer 1950 is hier op grootschalige wijze veen gewonnen. Tot in 
de jaren zeventig werd het veen nog gebruikt voor de productie van 
turfstrooisel. Daarna kwam de economische exploitatie stil te liggen. 
Hierdoor is het één van de laatste plaatsen in Nederland waar dit 
proces van duizenden jaren veenvorming nog in zijn oorspronkelijke 
vorm te zien is.  
 
De sporen van de eeuwenlange vervening zijn terug te vinden in de 
vorm van kleine en grotere, met water gevulde veenputten. Als de 
bovenlaag van buntgras, heide en struiken van het veen was 
verwijderd, werd er een veenput gegraven. Dit was uitermate zwaar 
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werk, omdat men door diverse plantresten moest heengraven om bij 
het uiteindelijke veen te komen. Hoogveengebieden zoals de 
Engbertsdijksvenen waren nat en zeer drassig. Met het graven van 
sloten probeerde men de veenputten droog te leggen. Had men de 
putten niet tijdig voor de winter redelijk droog gekregen, dan bevroor 
het veen en duurde het erg lang voordat men na de winter weer turf 
kon steken. Tijdens de grootschalige vervening werden ook wel grote 
en diepe veenputten gegraven met  behulp van machines. 
Tegenwoordig staan de veenputten weer vol water, zodat het 
langdurig proces van veenvorming weer een kans krijgt.  
 

Vanaf 1953 kocht Staatsbosbeheer gronden in de 
Engbertsdijksvenen. In 1984 werd er voor het laatst turf afgegraven 
in de Engbertsdijksvenen. Dat jaar werden alle nog bestaande 
verveningrechten door de Nederlandse Staat afgekocht en kwam het 
gebied geheel in handen van Staatsbosbeheer. Na vele jaren van 
zware arbeid werd het gebied weer "teruggegeven" aan de natuur. 
Hierdoor konden de Engbertsdijkvenen uitgroeien tot een prachtig 
natuurgebied. Het gebied bestaat uit duizend hectare. Een kleine 
kern veen van ongeveer zeventien hectare is niet verveend en heeft 
nog de oorspronkelijke dikte van circa vier tot zeven meter. In 
Nederland is nog maar vijfentwintig hectare"levend" hoogveen 
waarvan zeventien hectare in de Engbertsdijksvenen.  
 

Staatsbosbeheer probeert het vormingsproces van hoogveen door de 
groei van veenmossen zoveel mogelijk te stimuleren. In 2008 is er 
rond de eigenlijke hoogveenkern een grote dam van keileem gelegd. 
Tevens worden er door Staatsbosbeheer dammetjes aangelegd die de 
waterhuishouding op peil moeten houden. De Engbertsdijksvenen 
heeft in meerdere opzichten een beschermde status gekregen. Het 
Staatsnatuurmonument is tevens is het aangewezen als Natura 
2000-gebied. Het is daarmee onderdeel van een Europees netwerk 
van hoogwaardige natuurgebieden. Het is een internationaal wetland 
en het grootste en belangrijkste hoogveengebied van West-Europa. 
Voor vogelliefhebbers, natuurliefhebbers en voor wandelaars is het 
een waar eldorado en door de inzet van vele vrijwilligers het best 
onderzochte faunagebied van Nederland. Aan de rand van het gebied 
ligt Veenmuseum "Vriezenveenseveld", dat het leven, wonen en 
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werken in het veen uit de periode 1850-1950 in beeld brengt. Bron: 
decanonvanvriezenveen.nl. 

De Engbertsdijksvenen is een natuurgebied in Overijssel, bij 
Kloosterhaar ten oosten van Westerhaar-Vriezenveensewijk vlak bij 
de Duitse grens. Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer. Het is 
ongeveer duizend hectare groot. 

Er zijn uitgestrekte veengebieden met heideterreinen en vennen. Het 
is een restant van het grote veenmoeras dat ooit het noordoosten van 
Nederland bedekte. Omdat het één van de weinige plaatsen in 
Nederland is waar nog actief hoogveen te vinden is, wordt het 
aangemerkt als van grote natuurwaarde. Het gebied maakt deel uit 
van het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 
2000. 

Op korte afstand van elkaar liggen verschillende landschappen. Het 
gebied kent duidelijke hoogteverschillen. De zandige hogere delen 
worden haren genoemd, de hoogste zijn bedekt met bos. Het 

toponiem komt geregeld voor in dorpsnamen in de omgeving zoals 
Kloosterhaar, Westerhaar en Bruinehaar. In de vijftiende eeuw 
begonnen de monniken van het klooster in Sibculo met de afgraving 
van het hoogveen. 

In de Engbertsdijksvenen bleef de invloed van de mens tot in de 
neegentiende eeuw beperkt tot het weiden van schapen, enige 
boekweitcultuur en kleinschalige turfwinning voor eigen gebruik. De 
koloniale vervening met de bijbehorende optrekkende verkaveling 
heeft plaatsgevonden in de periode 1850-1950. De aanleg van de 
kanalen en wijken (1890-1895) gaf de aanzet voor grootschalige 
vervening vanuit Vriezenveenschewijk het latere Westerhaar-
Vriezenveensewijk. Door deze vervening op grootschalige voet heeft 
het natuurgebied een groot deel van zijn huidige unieke karakter 
gekregen. Mede hierdoor zijn er nu ook grote plassen openwater in 
het gebied te vinden. Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie. 

Vogelaars weten de Engbertsdijkvenen te vinden. De grote 
watervlakten in het veengebied is een lustoord voor talloze vogels. 
Vanuit de vogelobservatiehut kunt u ongezien de vogels observeren.  
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Engbertsdijksvenen is een uitgestrekt veengebied met heideterreinen 

en vennen. Een restant van het grote veenmoeras dat ooit het 

noordoosten van Nederland bedekte. Het gebied maakt deel uit van 

het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 200.  

Tegen natuurstatus Engbertsdijkvenen 

donderdag 29 oktober 2009 | 15:54 | Laatst bijgewerkt op: 

donderdag 29 oktober 2009  

De gemeente Tubbergen tekent beroep aan bij de Raad van State 
tegen het besluit van het rijk Engbertsdijkvenen definitief aan te 
wijzen als een te beschermen gebied in het kader van Natura 2000. 
Volgens de gemeente Tubbergen zullen door de aanwijzing van het 
Natura 2000-gebied in een grote straal rondom de Engbertsdijkvenen 
agrarische bedrijven verdwijnen, ook aan Tubbergse kant 

 
Dit kwaliteitspredicaat bevestigt wat de kenners natuurlijk allang 

weten: hier groeien waardevolle planten en leven uiterst zeldzame 

dieren. Het is bovendien één van de weinige plaatsen in Nederland 

waar nog actief hoogveen te vinden is. En waar beschermde 

vogelsoorten als blauwborst, kraanvogel, toendrarietgans en geoorde 

fuut leven. Het is dan ook een eldorado voor vogelliefhebbers. En voor 

wandelaars, voor wie aantrekkelijke routes zijn uitgezet. 

De Engbertsdijksvenen is een natuurgebied in Overijssel, bij 
Kloosterhaar ten oosten van Westerhaar-Vriezenveensewijk vlak bij 
de Duitse grens. Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer. Het is 
ongeveer duizend hectare groot. Er zijn uitgestrekte veengebieden 
met heideterreinen en vennen. Het is een restant van het grote 
veenmoeras dat ooit het noordoosten van Nederland bedekte. Omdat 
het één van de weinige plaatsen in Nederland is waar nog actief 
hoogveen te vinden is, wordt het aangemerkt als van grote 
natuurwaarde. Het gebied maakt deel uit van het Europees netwerk 
van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. 
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Op korte afstand van elkaar liggen verschillende landschappen. Het 
gebied kent duidelijke hoogteverschillen. De zandige hogere delen 
worden haren genoemd, de hoogste zijn bedekt met bos. Het 

toponiem komt geregeld voor in dorpsnamen in de omgeving zoals 
Kloosterhaar, Westerhaar en Bruinehaar. In de vijftiende eeuw 
begonnen de monniken van het klooster in Sibculo met de afgraving 
van het hoogveen. In de Engbertsdijksvenen bleef de invloed van de 
mens tot in de negentiende eeuw beperkt tot het weiden van schapen, 
enige boekweitcultuur en kleinschalige turfwinning voor eigen 
gebruik. De koloniale vervening met de bijbehorende optrekkende 
verkaveling heeft plaatsgevonden in de periode 1850-1950. De aanleg 
van de kanalen en wijken (1890-1895) gaf de aanzet voor 
grootschalige vervening vanuit Vriezenveenschewijk het latere 
Westerhaar-Vriezenveensewijk. Door deze vervening op grootschalige 
voet heeft het natuurgebied een groot deel van zijn huidige unieke 
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karakter gekregen. Mede hierdoor zijn er nu ook grote plassen 
openwater in het gebied te vinden. 

 
Het veen in de Engbertsdijksvenen ontwikkelde zich na de  laatste 
ijstijd. Uit pollenanalytisch onderzoek is gebleken dat de veenvorming 
reeds in het begin van Holoceen in de lage kommen van het 
Laatglaciale landschap is begonnen. Tot ongeveer achtduizend jaar 
geleden bleef de veenvorming beperkt tot de kommen. Vanaf toen 
werden onder invloed van het stijgende grondwater ook de hogere 
terreindelen, waaronder een lage stuwwal, bedekt. Alleen de 
stuwwallen bij Kloosterhaar en Sibculo staken nog boven het veen 
uit. De dikte van het veenpakket is plaatselijk rond de zeven meter. 
Het gebied is in vroeger tijden grotendeels vergraven en ontwaterd ten 
behoeve van de boekweitcultuur. Tegenwoordig wordt de 
hoogveencultuur in stand gehouden met behulp van dammetjes en 
dijken. De Engbertsdijksvenen behoren tot de zogenaamde zeldzame 
rustende hoogvenen en zijn daarom aardkundig zeer waardevol. De 
in het gebied voorkomende veenkoloniale gronden of dalgronden zijn 
zogenaamde randveenontginningen. Na de ontginning werd daar de 
grond opgehoogd met zand uit nabijgelegen dekzandkoppen en -
ruggen. De bodem in de Engbertsdijksvenen bestaat uit veengronden 
met een veenkoloniaal dek (zeggeveen, rietzeggeveen of 
moerasbosveen, eventueel met zand), vlierveengronden en moerige  
podzolgronden 

In de Engbertsdijksvenen groeien bijzondere planten, zoals 
veenpluis, zonnedauw, veenbes en verschillende orchideeen. Er 
komen veel vogelsoorten voor zoals de blauwborst, kraanvogel, 
taigarietgans en de geoorde fuut. Ook leven in de Engbertsdijksvenen  
adders. Zandhagedissen en heikikkers. De kleine watersalamander 
wordt er regelmatig waargenomen. Boven het water scheren ’s zomers 
viervlek en grote keizerlibel, en het heideblauwtje fladdert er rond. 

De Engbertsdijkvenen is een hoogveengebied. Hoogveen groeit aan 
met de 'snelheid' van ongeveer een halve millimeter per jaar. Het 
duurt dus eeuwen en eeuwen voordat een veenlaag dik genoeg is om 
te worden ontgonnen. Het verhaal over het hoogveen begint dan ook 
meer dan tienduizend jaar geleden. Dit verhaal start als het landijs 
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uit Nederland verdwijnt. Deze gletsjers laten een grillig landschap 
achter. Het ijs heeft dalen uitgeschuurd en een ondoorlatende laag 
keileem achtergelaten. In de laagtes vormde regenwater meertjes, die 
langzaam aan dichtgroeiden met waterplanten. De afgestorven 
plantenresten hoopten zich op tot (laag) veenlagen. Dit veen was op 
een gegeven moment zelfs zo dik dat de bovenste plantenlaag niet 
meer bij het - voedselrijke - grondwater kon komen. Toen werd het 
tijd voor heel speciale plantensoorten die alleen  van de lucht - en 
regenwater - konden leven. De echte hoogveenvormers: veenmossen. 

Net als in de broedseizoenen 2011 en 2012 verbleven er ook in het 
broedseizoen 2013 territoriale Kraanvogels in de Engbertsdijksvenen. 
Het betrof één paartje dat een territorium had op dezelfde locatie als 
een paar in 2011 en 2012. Helaas kon geen bewijs van broeden 
worden gevonden.  

Er is geen uitgebouwd nest gevonden in het territorium en ook bleef 
het paar tot 4 mei gezamenlijk buiten het reservaat foerageren. Dit is 
afwijkend ten opzichte van het broedgedrag in het Fochteloërveen, 
waar paren meestal met broeden starten tussen half maart en half 
april. Mogelijk is het paar nog steeds niet geslachtsrijp. Naast 
paringen werd agressief gedrag tegenover andere kraanvogels gezien.  
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Een maand lang was er een flinke groep. Op 13 februari werd voor 
het eerst een paar Kraanvogels in het gebied gezien, na een 
afwezigheid van circa zes weken. Dit paartje is tot eind juni intensief 
gevolgd. Buiten het territoriale paar sliep er in de periode 12 maart – 
21 april ’s nachts een groep Kraanvogels in de Engbertsdijksvenen. 
Deze groep doortrekkers is blijven hangen dankzij een periode met 
aanhoudende oostenwinden in maart 2013. Het maximum aantal 
bedroeg honderdzesentwintig vogels op 13 maart, waarna het aantal 
tot 21 april geleidelijk afnam. Op 6 april waren naast het paartje nog 
veertig vogels aanwezig. De doortrekkers foerageerden meestal in 
Duitsland, net over de grens. Buiten de groep en het territoriale paar 
is eenmalig een tweede paartje gezien, op 10 juni. Deze vogels hadden 
een aanmerkelijk bruinere rug dan het territoriale paartje. Daarnaast 
waren er tussen 17 mei en 24 juni regelmatig waarnemingen van een 
solitaire vogel. 
 
Het territoriale paar sliep tot begin april bij de groep doortrekkers, 
maar vloog niet mee naar de foerageergronden in Duitsland. Vanaf 
begin april sliep het paar in het eigen territorium. In die maand is 
een aantal malen gezien dat het paartje overdag het reservaat weer 
invloog om hier te rusten of te foerageren. Tussen 21 februari en 4 
mei foerageerde het paar steeds gezamenlijk op vaste locaties net 
buiten de Engbertsdijksvenen.  Op 19 en 21 april zijn ’s ochtends 
vroeg direct na aankomst op de foerageerlocaties een aantal paringen 
gezien (op beide dagen circa drie paringen vlak na elkaar). In deze 
periode foerageerden de laatste Kraanvogels uit de groep 
doortrekkers in de nabijheid van het territoriale paar. Meerdere keren 
is toen waargenomen dat het mannetje agressief gedrag vertoonde en 
andere Kraanvogels weg joeg. Na 4 mei trok het paar zich terug in het 
reservaat. Op 10, 11 en 15 mei zijn foeragerende solitaire vogels op 
diverse plaatsen in de Engbertsdijksvenen gezien of gehoord. Deze 
plekken lagen zeer verspreid in het reservaat, op een afstand tot het 
centrum van het territorium van circa anderhalve kilometer.  

Broedverdacht gedrag. Op 11 mei is tussen 6.15 en 7.35 uur vanuit 
een boomtop het territorium geobserveerd. Hier verbleven toen geen 
Kraanvogels, wel werd meer westelijk drie keer getrompetter gehoord. 
Op 17 mei is tussen 6.30 en 8.30 uur vanuit dezelfde boomtop het 
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territorium geobserveerd. Om circa 7.50 uur kwam toen een vogel 
invliegen, waarna een duet volgde. Dit leek op een 
begroetingsceremonie, waarbij kortstondig de tweede vogel te zien 
was, die omhoog kwam en daarna weer ging zitten. Hierdoor rees het 
vermoeden dat het paar op deze locatie een nest zou kunnen hebben. 
Op 19 mei is gezien dat beide vogels vanuit het territorium afvlogen 
en enige tijd wegbleven om te foerageren. Een signaal dat er niet, of 
niet meer werd gebroed. Op 20 mei is in de middag opnieuw vanuit 
de boomtop de nestlocatie geobserveerd, echter zonder 
waarnemingen van Kraanvogels. Ook op 24 mei vloog het paar vroeg 
in de ochtend vanuit het territorium af. Op de foerageerlocatie volgde 
een duet en leken deze vogels op een gegeven moment een naspel na 
een paring te vertonen. Om niet het risico te lopen om een mogelijk 
(vervolg)legsel te verstoren is de nestlocatie pas op 28 juni bezocht. 
De omgeving waar het paartje op 17 mei en op andere data verbleef, 
is toen nauwgezet afgezocht, zowel vanuit boomtoppen als wadend 
door de veenputten.  

Geen volledig nest aangetroffen. Er zijn twee “nesten” gevonden; 
een betrof een ganzennest (met nestkom waarin witte borstveren 
waren verwerkt), een tweede nest bestond uit een losse verzameling 
dode pijpestro stengels. Deze massa plantenresten was echter gering 
en bij lange na niet voldoende om een volledig Kraanvogelnest te 
kunnen zijn geweest. Wel kan het een nest in aanbouw zijn geweest.  

Op geen enkele andere locatie was een dergelijke concentratie van 
dode pijpestroresten te vinden. Een samenvoeging door natuurlijke 
oorzaak (wind of stroming) ligt niet voor de hand. Direct naast het 
nest bedroeg de waterdiepte op 28 juni circa vijf centimeter. De 
vegetatie in de directe omgeving bestond vooral uit pollen pijpestro 
met een zwevende laag waterveenmos. Op circa tien meter van het 
nest begonnen veldjes met pitruspollen. Bron: hetfochteloerveen.nl. 
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Kraanvogels 

Veenmos is een bewonderenswaardig plantje. Het groeit aan de 
bovenkant aan en sterft aan de onderkant af. Het heeft eigenlijk geen 
wortels en het kan in z'n blaadjes en stengels tien tot veertig maal 
zijn eigen gewicht aan water vasthouden. Doordat de plantjes 
bovendien in dichte kussens groeien, wordt dat watervasthoudend 
vermogen nog eens extra versterkt. Zo ontstaat als het ware een 
enorme levende spons. Het afstervende veenmos verteert slecht in het 
zure en zuurstofarme regenwater en hoopt zich dus op. Aan de 
bovenkant groeit deze laag echter rustig verder, zodat - en dan praten 
we dus over vele eeuwen - deze hoogveenspons uiteindelijk meters 
boven het oorspronkelijke grondwaterpeil uitkomt. 

Het contrast met het afgegraven veenlandschap is groot. De 
landbouwgronden liggen duidelijk een stuk lager. Deze zogenaamde 
dalgronden zijn, mits goed ontwaterd, heel geschikt voor de 
akkerbouw. De fabrieksaardappelen waren jarenlang een bekend 
product uit deze streek. Er viel goed aan te verdienen. Het loont de 
moeite om straks via Westerhaar-Vriezenveensewijk naar 
Vroomshoop te rijden. De veenkoloniale boerderijen in dit gebied zijn 
heel markant. 
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Regelmatig ziet u op het pad waar u op loopt een rubberen strip boven 
de grond uitkomen. Deze stroken zijn bedoeld om het water vast te 
houden. Door de ontwatering van de omliggende landbouwgronden 
loopt het water gemakkelijk weg uit het veen. Hoogveen moet, wil het 
kunnen doorgroeien, nu eenmaal nat zijn, de hoogveenspons moet 
zijn werk kunnen doen. De veenmossen drogen anders snel uit en 
sterven af. Er ontstaat dan een geheel ander milieu, andere 
levensomstandigheden - droger en minder arm aan voedingsstoffen - 
waarin andere, veel minder bijzondere planten hun kans schoon zien. 

Om korte afstand van elkaar liggen in de Engbertsdijkvenen 
verschillende landschappen. Het gebied waar u nu door loopt, heeft 
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duidelijke hoogteverschillen. Dit zijn zandige verhogingen, een gevolg 
van de landijsbedekking. In de volksmond heten deze verhogingen 'de 
haren'. U  vindt deze naam terug in de namen van de omliggende 
dorpen: Kloosterhaar, Westerhaar en Bruinehaar. De hoogste toppen 
zijn bedekt met bos. Het bos gaat over in een uitgestrekt heidegebied. 
Bron: De grote geschiedenis van Twente; Anneke Koers. 

Er lag in de Engbertsdijksvenen in het verleden ook een 
smalspoorlijntje, dat vroeger gebruikt werd bij de veenontginning. 
Tussen 1999 en 2006 liet Staatsbosbeheer er een excursietrein (de 
'Veentrein') over rijden. Toen Staatsbosbeheer in 2008 een 
keileemdam aanlegde in het natuurgebied, om verdroging tegen te 
gaan, werden de laatste rails verwijderd uit het gebied. 

Sinds 2013 heeft het Veenmuseum. in Westerhaar-
Vriezenveensewijk in overleg met Staatsbosbeheer het smalspoor en 
aanverwante artikelen zoals turfkarren in bruikleen gekregen. Op 
deze manier wil het museum het unieke smalspoor behouden voor de 
toekomst. Het smalspoor wordt (dagelijks) bereden door twee 
locomotieven met speciaal geprepareerde wagons, om bezoekers rond 
te rijden over het museum. 

De Engbertsdijksvenen vormden van oorsprong één geheel met de 
venen van Vriezenveen en Bergentheim. Aan de noord- en westzijde 
reikten deze venen tot de dalen van Vecht en Regge. Aan de oostzijde 
liggen de Twentse stuwwallen van Geesteren en Tubbergen. Midden 
in dit veengebied ligt de enclave Sibculo op een hogere zandrug. 
Ongeveer 9.000 jaar geleden ving de veenvorming aan in afvoerloze 
laagten. In de eerste periode van veenvorming ontwikkelden zich 
broekbosveen en zeggenveen onder invloed van hoge 
grondwaterstanden. Later vormden zich uitgestrekte meren waarin 
de hoogveenvorming op gang kwam. Hoogveen bestaat uit 
afgestorven veenmossen die in lagen worden afgezet. Vanuit het 
klooster van Sibculo is het veen uiteindelijk in gebruik genomen door 
de mens. De namen Kloosterhaar en Paterswal herinneren aan deze 
periode. Vanuit het zuiden begon de ontginning door de bewoners 
van Vriezenveen. Inmiddels zijn de meeste venen in de periode 1850-
1950 afgegraven, alleen de kern van de Engbertsdijksvenen kon 
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worden gered. Het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen omvat in 
totaal ongeveer 1.000 hectare. 

De Engbertsdijksvenen zijn in ons land van grote betekenis door 
aanwezige kern met levend hoogveen. Hoogveen ontstaat op die 
plaatsen waar het regenwater de belangrijkste factor is voor de groei 
van planten. Dit treedt op op die plaatsen waar de moerasbegroeiing 
in het water zo hoog is gegroeid dat de begroeiing alleen onder invloed 
van het voedselarme en vrij zure regenwater. Dat zijn de ideale 
plaatsen voor veenmossen. Er zijn veenmossen die vooral in het water 
groeien zoals het waterveenmos. En er zijn veenmossen die vooral 
boven het wateroppervlak in veenbulten groeien zoals het 
roodgekleurde hoogveenmos. Op deze bulten groeien daarnaast 
andere specifieke plantensoorten zoals lavendelheide, zonnedauw, 
eenarig wollegras, en kleine veenbes. In de veenslenken groeien weer 
andere soorten als witte snavelbies. Actieve hoogvenen zijn thans zeer 
zeldzaam in ons land en behoren ook tot de prioritaire habitattypen 
binnen de Natura 2000 gebieden. Ook de 15 ha. grote centrale kern 
in de Engbertsdijksvenen wordt gerekend tot dit prioritaire 
habitattype actief hoogveen. Door het creëren van voedselarme en 
permanent natte omstandigheden is het mogelijk om 
hoogveenvorming te laten plaatsvinden. In de Engbertsdijksvenen 
zijn waar mogelijk dijken aangelegd die het regenwater moeten 
vasthouden.  

In dit water start de hoogveenvorming met een begroeiing van vooral 
waterveenmos. In de Engbertsdijksvenen liggen veenbossen die ook 
tot een prioritair habitattype worden gerekend. Veenbossen liggen op 
de uitgeveende zandbodems in het zuidelijk deel van de 
Engbertsdijksvenen. Het mooiste voorbeeld bestaat uit kwijnende 
zachte berk, met veenmossen en eenarig wollegras. Bijzonder is hier 
de slangenwortel, die vanuit poelen steeds verder het bos in groeit. 
Op en rond de venen liggen droge tot vochtige heidebegroeiingen met 
struikheide, kraaiheide en dopheide. De veenplassen vormen een 
geschikte broedplaats voor geoorde fuut en dodaars, waarvan soms 
enkele tientallen paren geteld worden. Tijdens de winterperiode is er 
een grote slaapplaats van toendrarietganzen in het gebied (soms 
10.000 ex.). Ook trekkende kraanvogels blijven af en toe in het gebied 
rusten, een voor ons land zeldzaam verschijnsel. In het gebied 
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broeden ook enkele paren nachtzwaluwen, vele tientallen 
roodborsttapuiten en een enkel paapje. In de winter komen blauwe 
kiekendieven slapen in het veen en is het beeld van een klapekster 
op een eenzame den of berk karakteristiek. In de Engbertsdijksvenen 
leven heikikkers, waarvan de juvenielen regelmatig als prooi dienen 
voor jonge adders. Voor adders vormen de Engbertsdijksvenen een 
kerngebied. De levendbarende hagedis is er een algemene 
verschijning en incidenteel wordt de gladde slang er waargenomen. 
In de voedselarme vennetjes treffen we ook de poelkikker aan. In de 
paartijd zijn de felgroene mannetjes herkenbaar aan de gele zweem 
over de kop. Bron: 5knnv.nl. 

 

Swartenhondt verlost Twente van 
een tiran  

 
16 december 1591  Joachim Hendrixsz legt hinderlaag bij Enschede 
dat 160 soldaten hun leven kost. 

 
Kapitein Alonso Mendo, commandant van het Rode Vaandel ruiters 
van Verdugo, terroriseert en plundert Oost Nederland en het Duitse 
gebied acher Lingen in de jaren rond 1591 en 1594. Hij plundert 
boeren voor voedsel en perst mensen geld af om loon aan soldaten te 
kunnen betalen. Het gaat niet goed met het Spaanse leger. Met zijn 
soldaten verandert Mendo Enschede in een roversnest. Hij plundert 
boerderijen in het gebied tussen Bentheim en Bathmen. Boeren in 
Twente klagen steen en been. Het Twickelarchief meldt dat ruiters 
van Mendo de kosterij van Hengelo in 1590 of 1591 in brand steken 
en de kerk vernielen. Het huis Hengelo is in 1591 overgegaan van de 
katholieke Adolf van Twickelo naar de 'ketterse' Frederik van 
Twickelo. 
 
Voor sommige Spaanse soldaten lijkt niets meer heilig. Zelfs de 
belangrijke bedevaartplaats, de vermoedelijk dertiende eeuwse 
Antoniuskapel in Enter, gaat er aan. Maar prins Maurits rukt met 
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zijn staatse leger op en wil dankbaar gebruik maken van de 
impopulariteit van de Spaanse bezetters. De belangrijke stad aan de 
IJssellinie, Deventer, is bovendien net ingenomen. De moedige, 
staatse krijgsman Joachim of Jochem Hendriks (ook Heijndricxs), 
bijgenaamd de Zwarte Hond (Swartenhondt), wil op 25-jarige leeftijd 
een einde maken aan de guerrilla van Mendo en bedenkt een plan. 
 
Swartenhondt, zo luidt zijn naam volgens de oude spelling, hoort bij 
de troepen van kapitein jonker Van den Ende. Onder leiding van 
prins Maurits hebben zij de soldaten in Spaanse dienst in de zomer 
van 1591 uit de belangrijke steden Zutphen en Deventer verjaagd. 
Daar hoort hij over de wandaden van Mendo. Swartenhondt die zelf 
gevangene is geweest op een Spaans galei, wil iets tegen de terreur 
doen. 
 
Hij verkent een paar weken de omgeving van Enschede en keert op 
13 december 1591 terug in Deventer met de nodige informatie voor 
een hinderlaag. Hij haalt de kapiteins Baal en Leppijn over tot een 
aanval. De kapiteins willen wel een wit voetje halen bij de 
Twentenaren en zeggen voor een geheime expeditie 200 ruiters en 
260 voetknechten toe. De anders zo voorzichtige prins Maurits maakt 
voor Swartenhondt een uitzondering. Hij hoopt zich populair te 
maken in het vruchtbare Twente met de guerrilla-actie bij Enschede. 
Swartenhondt vertrekt twee dagen later op zoek naar een geschikte 
plek voor een hinderlaag.  
 
Joachim vindt een bos in de omgeving van het erve Kemerink in 
Beckum bij de markegrens met Usselo. Hier kan hij zijn 460 
scherpschutters goed verstoppen om de vijand in de moerassen te 
drijven. Wellicht maakt hij gebruik van de Harrevelderschans bij 
Haaksbergen die in 1590 is aangelegd. Volgens H. Pol in een schets 
uit Twente in 1596 verzint Swartenhondt een list om de vijand in de 
hinderlaag te lokken. Hij komt in contact met Egbert van de Boesscha 
die uit Holland is weggetrokken. 
 
Koning Filips ll laat Jacob van Deventer militaire kaarten maken 
ergens tussen 1550 en 1570. Deze kaart van Enschede is 
waarschijnlijk de oudste kaart van het stadje die ooit is gemaakt. 
Enschede kende dubbele grachten. Ook Ootmarsum is in het begin 
van de Tachtigjarige Oorlog flink versterkt door Spaanse troepen. 
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Eerst zet Joachim Hendriks een overval in scene op de hoeve van 
Egbert van de Boesscha. Hij laat één jongen ontsnappen om de 
Spaanse commandant van het garnizoen in Enschede uit de tent te 
lokken. Het plan lukt. Mendo, in 1591 commandant van Enschede, 
gaat met tweehonderd ruiters op pad. In de sneeuw ontdekt hij snel 
het spoor van de zes tot tien rovers. Bij Erve Kemerink slaan de 
scherpschutters van Zwarte Hond toe. Ze schieten tientallen ruiters 
van hun paard. In paniek galopperen de overgebleven soldaten de 
andere kant op, linea reacta naar het uitgestrekte moerasgebied waar 
de Wolfkaterbeek ontspringt. Vermoedelijk is een groot aantal (160) 
Spaanse soldaten vermoord door musketvuur en verdronken in het 
moeras. De rest, zo'n veertig man, is gevangen genomen. Of Mendo 
de hinderlaag overleeft is niet duidelijk. 
 
In 1597 heeft Enschede nog een bezetting van 108 soldaten in 
Spaanse dienst. Vasques en Grootveld blazen op 19 oktober 1597 de 
aftocht nadat zij een groot leger van prins Maurits met veel kanonnen 
bij de stadspoorten van Enschede zien verschijnen. De vestingwerken 
zijn na de overgave afgebroken en een deel van de grachten 
dichtgegooid zodat de Spanjaarden Enschede niet opnieuw tot een 
vesting kunnen omtoveren. Oldenzaal is de enige stad in Twente mag 
de verdedigingswerken houden. Swartenhondt wordt admiraal. 
Swartenhondt is in 1566 als Jochem of Joachim Heyndricxz aan de 
Zeedijk in Amsterdam geboren. De naam Swartenhondt ontleent hij 
aan zijn geboortehuis. Hij is pas elf jaar wanneer zijn beide ouders 
overlijden. Hij trekt dan de wijde wereld in en wordt matroos, maar 
raakt al snel in Spaanse gevangenschap. Als slaaf roeit hij op een 
Spaanse galei en is in 1588 gedwongen mee te bouwen aan de 
onoverwinnelijke vloot, de Spaanse armada. Joachim ontsnapt met 
een schip uit Medemblik. Terug op Nederlandse bodem verschaft hij 
de Staten van Zeeland waardevolle informatie over de vijandelijke 
armada. Op 22-jarige leeftijd helpt de matroos voor de Vlaamse kust 
mee het leger van Parma te beletten zich in te schepen. De armada 
moet het leger overbrengen naar Engeland, waar Elisabeth uit angst 
het bijna in haar broek doet. Maar admiraal Justinus van Nassau 
van Zeeland weet dat te voorkomen. Toch wil Swartenhondt weer vast 
voet aan wal. Kapitein Van den Ende neemt hem in dienst als soldaat.  
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Na de stunt met Mendo gaat Swartenhondt toch weer naar zee. Hij 
moet voor de admiraliteit van Amsterdam piraten uit Duinkerken en 
Calais de voet dwars zetten. Swartenhondt helpt prins Maurits bij het 
beleg van Den Bosch maar in 1579 is hij opnieuw op zee. Vijf 
kaperschepen vallen tevergeefs zijn Gulden Arend aan. In 1599 is hij 
kapitein van de Gulden Leeuw dat 154 opvarenden telt en tot de vloot 
van admiraal Pieter van der Does behoort.  
 
Voor de kust van Portugal verovert hij onder admiraal Van Wassenaer 
Obdam zes schepen met waardevol rietsuiker in 1602. Het volgende 
jaar is hij vice-admiraal en behaalt veel buit op een reis naar Brazilië 
en de Antillen. Hij begeleidt daarna koopvaardijschepen op de 
Middellandse Zee. Swartenhondt wordt in 1621 admiraal. Hij vaart 
op de Zeelandia dat 40 stukken geschut telt. Nadat hij een Spaanse 
vloot de grond in boort gaan de vlaggen uit. Prins Maurits huldigt 
hem als een echte held. De zeeheld sterft in 1627. 
 
Het gebied tussen Boekelo en Beckum rond de gemeentegrens van 
Enschede en Hengelo ligt laag. Hier was vroeger een groot moeras en 
veel bos, een ideale plek voor een hinderlaag. Rond de Ganzebosweg 
ligt een laag terrein. De weg verbindt Boekelo met Beckum. Vroeger 
was dit een groot moeras. Hier zou Swartenhondt een hinderlaag 
hebben gelegd waarbij honderdzestig soldaten in Spaanse dienst de 
dood vonden. De soldaten uit Enschede kwamen om in de omgeving 
van de Wolfkatebeek. De Wolfkaterweg in Beckum ligt in de omgeving 
van de plek waar de Wolfkaterbeek bij het moeras ontspringt. Usselo, 
waar Swartenhondt een boerderij overviel en de Spaanse soldaten uit 
de tent (Enschede) lokte, ligt hier op zes kilometer afstand. 
 
De Wolfkatebeek is genoemd naar Erve Wolfkate. Bij het erve in 
Beckum is nu een chaletpark. Het waterschap Regge en Dinkel heeft 
in 2008 een deel van de Wolfkatebeek haar oude meanderende loop 
teruggegeven. Je kunt in deze omgeving ideaal wandelen en fietsen. 
Bron: membershome.nl. 
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Tichelwerk 1820   
De steenfabrieken 
 
 
Meer dan anderhalve eeuw geleden waren er circa 50 kleine 
tichelwerken in West-Twente. Ze waren veelal niet groter dan een 
kleine boerderij. De steenfabrikanten hadden vaak ook nog een lapje 
bouwland en wat vee om rond te kunnen komen. De blauwe klei was 
vlak in de buurt. Met assistentie van familieleden, buren of kennissen 
werd een veldoven opgebouwd waarin de gedroogde vormen tot 
klinkers werden gebakken. In 1857 produceerden de 46 
steenbakkerijen/veldovens in totaal 24.000.000 stenen. Er werkten 
276 mannen, 46 vrouwen en 138 kinderen in de steenbakkerijen. De 
mannen verdienden 18 cent per 1000 stenen. De vrouwen kregen 7,5 
cent en de kinderen 7 cent. De oude leemvelden op de Borkeld en bij 
Elsen raakten in deze periode uitgeput. Een aantal kleinere 
tichelwerken werd opgedoekt. Maar anderen gingen door met stenen 
bakken en haalden de benodigde keileem ten zuiden en oosten van 
het stadje uit de bodem. In de Groene Kruis bossen en het Hollands 
Schwarzwald liggen nog enkele vijvers als tastbaar bewijs.  
 
In februari 1863 begon Willem Struik (de Plesse) die in de 

Elsenerstraat hoek Oranjestraat woonde, een steenfabriekje aan de 
Enterstraat op de plek waar nu de Gamma is gehuisvest. Nog geen 

maand later begonnen de zwagers Rutgert en Hendrikus Baan (de 
Tojn) een nieuwe steenfabriek op de Brekeld. In 1892 waren het de 
drie broers Ten Bolscher (de Jaejs) die zich vestigden naast Willem 
Struik, op dezelfde dag dat Ten Hove (de Klitse) een steenfabriekje 

begon aan de Brekeldlaan. De families Baan en Ten Hove, die al vanaf 
1820 "tichelden", fuseerden in 1924. Rijssen telde omstreeks de 
eeuwwisseling in totaal nog dertien steenfabriekjes met zesenzeventig 
werknemers.  
 
In de jaren dertig waren er nog vier steenfabrieken over: de 
gebroeders Gerard en Mans Struik en de gebroeders Ten Bolscher 
aan de Enterweg. De families Baan en Ten Hove aan de Brekeldlaan 
en Smeijers en Voortman aan de Markeloseweg. De meest 
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vooruitstrevende steenfabrikanten waren de gebroeders Struik. Waar 
anderen werkten met draad voor het snijden van steenvormen uit 
leem, schaften zij zich voor duizenden guldens (een kapitaal in die 
dagen) een zogenoemde vormbakpers aan. Dat was uniek en zorgde 

voor een hogere productie, zonder dat de arbeiders zich hiervoor meer 
moesten inspannen.  
 

 
 
Het smalspoor dat via de Oude Markeloseweg richting de Hocht liep, 
waar de keileem werd gegraven, heeft tot midden jaren zestig dienst 
gedaan. Toen werden de locomotiefjes die sedert de jaren tien zich 
door het Hollands Schwarzwald slingerde met 46 kiepkarretjes 
afgedankt, en werd het leem met vrachtwagens uit de Hocht gehaald. 
In 1969 zette de steenfabriek van Struik de productie stop in het 
kader van de sanering van de Nederlandse baksteenindustrie, die in 
een benarde positie verkeerde. Struik had nog negen mensen in 
dienst. De verplichting tot stopzetten gold voor tien jaar. Begin jaren 
tachtig stopten ook de gebroeders Ten Bolscher en de firma Baan en 
Ten Hove met de productie van stenen. Bron; canon van rijssen 
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Smalspoor is een weinig bekende vorm van vervoer die nuttig is bij 
het vervoer van grote hoeveelheden zand en klei op een slappe bodem, 
in sterk geaccidenteerd terrein en bij de hedendaagse tunnelbouw. 
 
Honderd jaar geleden waren er in Rijssen nog zo'n vijftien 
steenfabrieken, waarvan het aantal in de jaren '60 van de vorige eeuw 
tot vier was geslonken.  Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot 
1964 hadden deze vier steenfabrieken in Rijssen een smalspoor in 
bedrijf, om klei van de groeve naar de fabriek te vervoeren. Tussen 
Rijssen en Markelo was een smalspoornet ontstaan van zo'n  twaalf 
kilometer lengte. 
 

 
 
Sinds eeuwen worden er in en rond Rijssen stenen gebakken van de 
leem die hier in de ijstijden is gekomen. Allereerst werd de leem (of 
keileem, omdat er zoveel zwerfkeien in worden gevonden) bij de 
vindplaatsen tot stenen en dakpannen gebakken. Later ging men de 
leem over steeds grotere afstanden vervoeren naar de steeds groter 
wordende steenfabrieken. Als brandstof voor de veldovens werd turf 
en hout gebruikt. Dat was in de omgeving ruim voorhanden. 
 
In de eerste jaren kon men zich nog redden met paard en wagen. 
Maar vanaf 1907 ging het transport tussen Markelo en Rijssen per 
spoor. Eerst nog voorzichtig: men kocht rails voor de helft van het 
traject, toen ongeveer vier kilometer. In het leemwinseizoen, van april 
tot oktober, lagen de rails van de Hoch tot de stortplaats. Deze 
stortplaats is nu nog te herkennen in het landschap. In de echte 
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campagnetijd, van oktober tot april, werden de rails van de 
stortplaats tot de fabriek gelegd. Het waren lichte rails, dus eenvoudig 
te verplaatsen. 
 
 

 

 

In Rijssen waren er aan het einde van de negentiende eeuw ongeveer 
vijfentwintig dakpannen- en steenfabriekjes. Er ontstond in totaal 
een H-vormig smalspoornet van zo’n twaalf kilometer  met op enkele 
gedeelten dubbelspoor om passeren mogelijk te maken. De 
dienstregeling was eenvoudig. Volle treinen hadden voorrang op lege 
treinen. Als ze elkaar tegenkwamen op het enkelsporige traject, reed 
de lege trein achteruit tot een wisselplaats. Bron: 
historieleemspoor.nl 



 

 

                  

241 

 

De ontstaansgeschiedenis van 
Rijssen  

Uit de vondst van urnengrafheuvels en Romeinse munten blijkt dat 
er op de plaats waar nu Rijssen ligt al rond het begin van onze 
jaartelling nederzettingen zijn geweest. In geografisch opzicht blijkt 
dit niet zo verwonderlijk: de noordzijde van de Rijsserberg was 
destijds aan drie zijden omgeven door moerassen, die een zekere 
natuurlijke beveiliging vormden. Bovendien was de oversteek van de 
Regge hier betrekkelijk klein. Gaandeweg verveenden de moerassen. 
Later vormde zich het beekdal van de Regge met de goede 
weidegronden van 'De Marke van Rinse'. De hogere gronden leenden 
zich goed voor akkerbouw, wat erin resulteerde dat men zich vestigde 
op de zandgronden tussen de lagere weidegronden en de hogere 
akkerbouwgebieden. 
 
Rond 770 stichtte Lebuïnus een kerk. In 1243 verkreeg Rijssen 
stadsrechten van Otto III, bisschop van Utrecht. Hierdoor verkreeg 
Rijssen ook een grotere zelfstandigheid. Ter verdediging werden 
wallen opgeworpen en grachten gegraven. De situering hiervan is in 
de huidige stadsstructuur nog duidelijk te herkennen. Ook 
straatnamen als Walstraat, Huttenwal en De Hagen herinneren aan 
de vroegere toestand. Of de verdedigingswerken niet goed genoeg 
waren of de overmacht te groot was, is niet bekend. Zeker is wel dat 
Rijssen in de Middeleeuwen dikwijls onder de voet gelopen is en 
daarna het slachtoffer werd van vele plunderingen, brandstichtingen, 
oorlogen en twisten.  

Mogelijk was de bevolking daardoor nauwelijks in staat haar 
verdediging op peil te houden. Het is dan ook de vraag of de 
stadsrechten destijds niet een averechtse uitwerking hebben gehad 
op de ontwikkeling van Rijssen. In de zestiende en zeventiende eeuw 
kreeg de bevolking meer kansen. Boeren vormden toen - als burgers 
van Rijssen - het belangrijkste deel van de bevolking. Daarnaast 
ontstonden ambachten als wevers en schoenmakers. Aan het begin 
van de zeventiende eeuw werden gilden gevormd. De markegronden 
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werden eigendom van de gemeente. Deze werden verpacht aan de 
boeren uit de stad en later ook aan de boeren die zich buiten de 
wallen hadden gevestigd, onder andere aan de Haarstraat. Dagelijks 
graasde het vee op de lage weiden om 's avonds weer op stal te gaan 
in de stad. 
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De kerk die rond 770 door Lebuinus was gesticht werd in 1188 
hoofdkerk van de parochie die onder andere Wierden, Enter en 
Holten omvatte. Met de Reformatie kwam in 1626 een einde aan de 
macht van de geestelijkheid. De macht kwam toen meer in handen 
van de adel. Dit zou ongeveer tot de Franse tijd duren.  De 
verschillende havezaten van Rijssen, waarvan alleen de Bevervoorde 
binnen de wallen lag, hebben de stad niet die strategische positie 
kunnen geven die het in de Middeleeuwen zo ontbeerde. De Oosterhof 
is het enige kasteel (in de loop der tijd meer landgoed geworden) dat 
zich heeft kunnen handhaven. Van 1334 tot circa 1900 is het vrijwel 
uitsluitend bewoond geweest door de familie Van Ittersum. 

 

Hoewel aan het einde van de achttiende eeuw de gilden werden 
opgeheven, had het ambacht van de wevers - misschien mede dankzij 
de vrij intensieve vlasteelt - zich een goede positie kunnen verwerven. 
Door de vorm van huisarbeid en de verbouwing van vlas heeft deze 
industrie gemakkelijk haar voedingsbodem op de boerderijen kunnen 
ontwikkelen. Aanvankelijk (rond 1800) was deze huisarbeid 
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voornamelijk gericht op de grote markt. Gaandeweg werd deze 
industrie geconcentreerd en waar mogelijk gemechaniseerd. Hierbij 
ontstond de meer gespecialiseerde jutefabricage, waarvoor de 
grondstoffen uit Teheran werden ingevoerd. Deze grondstoffen 
werden evenals katoen aanvankelijk per 'Enterse zomp' aangevoerd 
via de Regge. De spoorweg kwam in 1888 tot stand.  

In Rijssen speelt de markt van oudsher een grote rol. De Rijssense 
veemarkt is lange tijd van groot belang geweest voor veehandelaren. 
Deze markt is al lange tijd geleden gesloten, terwijl dat met de 
varkenshandel nog maar pas geleden is gebeurd. Een en ander is 
besloten in 1976. 

De ontstaansgeschiedenis van 
Holten 

Holten en de Holterberg zijn voor velen een begrip. Voordat er sprake 
was van de 'Berg' werd datgene wat nu land is overstroomd door 
water van de zee. De rivieren Rijn en Maas voerden enorme 
hoeveelheden zand en grind aan en bedekten daarmee de zeebodem. 
In de IJstijd drong het ijs uit Scandinavië op en stuwde het hele 
aardlagen op. Hierdoor zijn de Holter- en de Lemelerberg en de 
heuvels van de oostelijke Veluwe ontstaan. Toen het ijs van deze 
gletsjers wegsmolt bleven er grote rotsblokken achter. Bodemkundige 
vondsten geven een indruk van flora en fauna, maar vooral van 
menselijk leven door de eeuwen heen. In de omgeving zijn voorwerpen 
gevonden die duiden op de aanwezigheid van de Neanderthalers. 
Stenen en bronzen gereedschappen en scherven van aardewerk, 
onder andere gevonden in de Beuseberg en de Zuurberg, vormen 
sporen uit het Laat-Neolithicum, de Vroege Bronstijd en de IJzertijd. 
 
In 1277 komt de naam Holten voor het eerst voor in geschriften. 
Volgens 'Verslagen en mededelingen Overijssels Regt en 
Geschiedenis' stonden er in het jaar 1429 37 huizen in de marke 
Holten. In 1470 waren het er al 70. Volgens de parochielijsten van de 
Domfabriek is Holten in 1395 al een parochie. De 
gemeenschappelijke gronden rond Holten waren ondergebracht in de 
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marke en werden door de markegenoten beheerd. In een reglement 
werden de regels vastgesteld waaraan de markegenoten zich hadden 
te houden. 

Holten heeft moeilijke tijden gekend. Het dorp is belegerd geweest 
door Spaanse, Staatse, Munterse, Franse, Pruisische en Engelse 
troepen en Kozakken, of zij trokken erdoorheen. In 1829 werd Holten 
getroffen door een grote brand die bijna het gehele dorp in de as legde. 
In 1940 trok het Duitse leger door het  dorp en in 1945 lag Holten in 
de vuurlinie toen de bevrijders oprukten. De Canadese begraafplaats 
herinnert nog aan deze strijd voor de vrijheid. 
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Holten was van oorsprong een agrarisch dorp. Belangrijk was het 
houden van melkvee. Ook werden er varkens gehouden en 
verhandeld. De industrie in Holten heeft met name na de Tweede 
Wereldoorlog een grote ontwikkeling doorgemaakt. Als toeristische 
trekpleister is de Holterberg van groot belang. In 1929 werd er een 
onverharde 'autoweg' over de Holterberg geopend. In 1962 werd deze 
vervangen door de huidige (verharde) Toeristenweg. Bron: 
rijssenholten.nl 

De Biesterije ligt op de Rijsserberg, die net als de bekendere en 
grotere Holterberg is opgestuwd door de ijskap die Noord-Nederland 
in de laatste ijstijd bedekte. 
 
Begin negentiende eeuw groeide hier voornamelijk heide met 
jeneverbesstruiken op arme grond, als gevolg van eeuwenlange 
begrazing met schapen.  In de negentiende en twintigste eeuw werd 
op het terrein leem gewonnen voor de twee baksteenfabrieken van 
Rijssen. Hieruit zijn de karakteristieke kuilen in het landschap 
ontstaan. 
 
Het landgoed is in de jaren 1920 aangelegd door Jan-Harmen ter 
Horst, eigenaar en directeur van textielfabriek Ter Horst & Co te 
Rijssen. Het houten zomerhuisje dat hij zijn vrouw schonk voor hun 
12½-jarig huwelijk is nog steeds in gebruik bij hun nazaten. 
 
Op het landgoed is in 1920 de tweede poortenschietbaan van 
Nederland geopend. De Rijssensche Schietvereniging was destijds 
een club van de lokale elite, die hen moest helpen om oproer onder 
de arbeiders van de textiel- en steenfabrieken te onderdrukken. 
 
In 1943 en 1944 lanceerden de Duitse bezetters vanuit dit bos V1-
raketten richting Londen. De betonnen verankering voor de 
lanceerinstallatie is in de bodem achtergebleven en is in de jaren 
1990 door een onbekende weer opengegraven. 
 
Het landgoed werd aanvankelijk vooral beplant met dennen, bedoeld 
voor houtproductie. Sinds 1970 wordt door de jongere generaties 
natuurlijk bosbeheer toegepast: er wordt alleen nog selectief gekapt, 
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er vindt natuurlijke verjonging plaats en dood hout wordt niet 
verwijderd. 
 

 

 

Van het vroegere heidelandschap getuigen nog enkele 
jeneverbesstruiken (wakels) die onder de bomen zijn blijven 
doorgroeien. Daarnaast is een klein stuk heide met wakels bewaard 
gebleven. De familie trekt hier meerdere keren per jaar de jonge 
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dennen en andere opslag uit om verbossing te voorkomen. Bron: 
debiestrieje.nl. 
 
 

De Kroeseboom 
 

 

 

 

De Kroeseboom op de Fleringer Es 

Een Kroezeboom (soms ook Kroeseboom) is een boom, meestal een 

eik, die een grens of kruispunt aangeeft. In het oosten van Nederland 
werden vaak stenen of bomen gebruikt als grensbepaling op de es 
van waaruit de akkers verdeeld werden. Daarnaast werd de plek ook 
als heilige plaats of rechtspraakplaats gebruikt. De Kroezebomen in 
Fleringen en Ruurlo behoren tot de oudste bomen in Nederland. 
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Een van de bekendste en oudste bomen is de Kroezeboom op de 
Fleringer Es, ten zuiden van Tubbergen en ten noorden van Fleringen 
in de provincie Overijssel. Geschat wordt dat de boom tussen 1500 
en 1600 is aangeplant als 'loakboom' of markeboom. De zomereik 
wordt wel eens ouder geschat maar is naar alle waarschijnlijkheid 
tussen de vierhonderd en vijfhonderd jaar oud. Daarmee is het wel 
één van de oudste eikenbomen van Nederland. 

In de periode van de reformatie waren er geheime bijeenkomsten van 
de katholieke bevolking bij de Kroezenboom waarbij zij tot ca. 1730 
de mis bijwoonden. De wagen waarop het altaar en priester werden 
vervoerd diende als preekstoel. Volgens informatie stond bij deze 
Kroezeboom in de zestiende en zeventiende eeuw een veldkapelletje, 
het hilligen huesken. Ook na de sloop van het kapelletje bleef dit een 

heilige plaats voor de katholieken uit de omgeving. 

In 1909 werd bij het eeuwfeest van de teruggave van de 
Pancratiuskerk een processie gehouden naar de Kroezeboom waar 
een nieuwe kapel was gebouwd, gewijd aan het H. Hart van Christus. 
In 1916 werd de grond waarop de Kroezeboom staat in een straal van 
20 meter gemeten vanuit het hart van de boom geschonken aan de 
St. Pancratiusparochie van Tubbergen. Tot aan de Tweede 
Wereldoorlog droeg men ieder jaar in de zomer een mis op bij de 
Kroezeboom. 

Sinds een tiental jaren verzamelen deelnemers aan de 
vredesfietstochten zich bij de Kroezeboom ter afsluiting van de 
vredesweek. Ieder jaar worden in Fleringen gedurende drie dagen de 
volksfeesten gehouden, die men de Kroezeboomfeesten noemt. Bron: 
Wikipedia, de vrije encyclopedie. 

Een van de oudste bomen van ons land is dus de Kroezeboom op de 
Fleringer Es, iets ten zuiden van Tubbergen. Waarschijnlijk is hij 
tussen 1500 en 1600 geplant als grensmarkering van de akkers op 
de es. 

Meer eiken in Nederland dragen de naam Kroezeboom. Ze konden 
verschillende functies hebben. Behalve als grensmarkering dienden 
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zij ook vaak als rechts- of bedevaartsplaats. Bij de Kroezeboom in 
Fleringen stond in de zestiende en zeventiende eeuw een 
veldkapelletje, een ‘hilligen huesken’. Onbekend is welke heilige hier 
werd vereerd. 

Hoewel het kapelletje in de loop van de zeventiende eeuw is 
afgebroken, bleef het katholieke kerkvolk er tijdens de reformatie 
(1632-1732) naar toe trekken, om er in het geheim 
eucharistievieringen te houden. De rondreizende priester Henricus 
Smithuis moet bij veel van de katholieke bijeenkomsten bij de 
Kroezeboom zijn voorgegaan. Op de wagen waarmee hij naar de 
Kroezeboom reed, vervoerde hij een altaar. De wagen zelf gebruikte 
hij als preekstoel. 

Rond 1730 is aan de bijeenkomsten op de Fleringer Es een eind 
gekomen. In de twintigste eeuw herleefde de religieuze cultus rond de 
Kroezeboom. In 1909 is er weer een kapel gebouwd, de Heilig 
Hartkapel. Tot aan de Tweede Wereldoorlog droeg een priester ieder 
jaar in de zomer een mis op bij de Kroezeboom. De oude kapel maakte 
in 1945 plaats voor een nieuwe, open houten kapel met 
vakwerkmuren. 

Sinds 1970 houden de vredesbeweging en een groep katholieken 
regelmatig bijeenkomsten bij de Kroezeboom. De eik, die door de 
eeuwen heen de reden is van alle religieuze belevingen, heeft een 
omtrek van bijna zeven meter en is zo’n zestien meter hoog. Bron: 
Langsheiligehuisjes.nl. 

De vijfhonderd jaar oude eik op de Fleringer es in Overijssel, die 
Kroezeboom wordt genoemd, is waarschijnlijk rond het jaar 1500 en 
1600 geplant als grensmarkering van de akkers op de es. 
Kroezebomen werden vroeger gebruikt om grenzen te markeren, maar 
ook werd hier het recht gesproken of kwamen pelgrims er een bezoek 
brengen. Vroeger stond er een oud kapelletje onder de boom, die door 
de eeuwen heen vervangen is voor een nieuwe. Ook werden hier door 
katholieken bijeenkomsten gehouden, waarbij de voorganger vanaf 
een kar de menigte toesprak. Nog steeds komen er regelmatig mensen 
samen bij de oude eik, zoals vredesbewegingen en katholieken. De 
eik heeft een omtrek van bijna zeven meter en is zo’n zestien meter 
hoog. Bron: dagjeweg.nl. 
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De Kroezeboom in Fleringen is nog een levend element uit de rijke 
cultuurhistorie van haar omgeving. Vanaf de reformatie werd het 
katholieke geloof hier tijdens de zogenoemde ‘hagepreken’ 
verkondigd. Naast de eeuwenoude boom is een kleine kapel 
herbouwd die aan deze tijden doet herinneren. 

 

 
 
De Kroezeboom ten noorden van Fleringen 

Een Kroezeboom (soms ook Kroeseboom) is een boom, meestal een 

eik, die een grens of kruispunt aangeeft. In het oosten van Nederland 
werden vaak stenen of bomen gebruikt als grensbepaling op de es 
van waaruit de akkers verdeeld werden. Daarnaast werd de plek ook 
als heilige plaats of rechtspraakplaats gebruikt. De Kroezebomen in 
Fleringen en Ruurlo behoren tot de oudste bomen in Nederland. 

Een van de bekendste en oudste bomen is de Kroezeboom op de 
Fleringer Es, ten zuiden van Tubbergen en ten noorden van Fleringen 
in de provincie Overijssel. Geschat wordt dat de boom tussen 1500 
en 1600 is aangeplant als 'loakboom' of markeboom. De zomereik 
wordt wel eens ouder geschat maar is naar alle waarschijnlijkheid 
tussen de vierhonderd en vijfhonderd jaar oud. Daarmee is het wel 
één van de oudste eikenbomen van Nederland. 
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In de periode van de reformatie waren er geheime bijeenkomsten van 
de katholieke bevolking bij de Kroezenboom waarbij zij tot ca. 1730 
de mis bijwoonden. De wagen waarop het altaar en priester werden 
vervoerd diende als preekstoel. Volgens informatie stond bij deze 
Kroezeboom in de zestiende en zeventiende eeuw een veldkapelletje, 
het hilligen huesken. Ook na de sloop van het kapelletje bleef dit een 

heilige plaats voor de katholieken uit de omgeving. 

In 1909 werd bij het eeuwfeest van de teruggave van de 
Pancratiuskerk een processie gehouden naar de Kroezeboom waar 
een nieuwe kapel was gebouwd, gewijd aan het H. Hart van Christus. 
In 1916 werd de grond waarop de Kroezeboom staat in een straal van 
twintig meter gemeten vanuit het hart van de boom geschonken aan 
de St. Pancratiusparochie van Tubbergen. Tot aan de Tweede 
Wereldoorlog droeg men ieder jaar in de zomer een mis op bij de 
Kroezeboom. 

Sinds een tiental jaren verzamelen deelnemers aan de 
vredesfietstochten zich bij de Kroezeboom ter afsluiting van de 
vredesweek. Ieder jaar worden in Fleringen gedurende drie dagen de 
volksfeesten gehouden, die men de Kroezeboomfeesten noemt. Bron: 
Wikipedia, de vrije encyclopedie. 

Kroezeboom (soms ook als kroeseboom geschreven) betekent 
kruisboom: een boom die een grens of kruispunt aangeeft. Op 
meerdere plaatsen in Nederland werd deze naam gebruikt voor eiken, 
bijvoorbeeld in Ruurlo en Vorden maar ook bij de Lage Vuurse. 
Dergelijke bomen konden verschillende functies hebben: als 
rechtsplaats, heilige plaats of grensmarkering. Op de 
gemeenschappelijke essen in oostelijk Nederland werden vaak stenen 
of bomen gebruikt als markeringspunt van waaruit de akkers 
verdeeld konden worden. Op de es van de Marke bij Fleringen zal de 
Kroezeboom met dat doel zijn aangeplant, waarschijnlijk tussen 1500 
en 1600, als 'loakboom' of markeboom.  

Een in 1935 verstuurde ansichtkaart met de kleine neogotische 
H.Hartkapel, die tussen 1909 en 1944 naast de boom heeft gestaan. 
In 1944 werd deze kapel vervangen door een nieuwe, open houten 
kapel met vakwerk-muren. Sinds 1970 worden bij de Kroezeboom 
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regelmatig bijeenkomsten gehouden door Katholieken en de 
vredesbeweging. Op bovenstaande foto en meer nog op de enige jaren 
oudere krantenfoto erboven is te zien dat de Kroezeboom toen een 
veel bredere kroon en een aan de buitenzijde vrij gave stam bezat. Dit 
zijn aanwijzingen dat de eik niet zo extreem oud is als wel wordt 
beweerd. 

De leeftijd van de Kroezeboom, een zomereik, wordt vaak geschat op 
meer dan vijfhonderd jaar, getallen van zevenhonderd tot duizend jaar 
worden ook frequent genoemd. Fleringen is erg oud: dit kerkdorp van 
Tubbergen wordt al in 933 genoemd als Fletharrote, wat 'ontgonnen 
moerassig land' zou betekenen. Dat wil echter niet zeggen dat de 
Kroezeboom ook uit die periode stamt. Deze holle eik met de fikse 
stamomvang van zevenhonderdvijfentwintig centimer zal 
waarschijnlijker uit de 16e eeuw dateren en tussen de vierhonderd en 
de vijfhonderd jaar oud zijn. Daarmee is het wel één van de oudste 
eiken en bomen van ons land.   

In de twintigste eeuw herleefde de religieuze cultus rond de 
Kroezeboom. Op 15 juli 1909 werd er een mis opgedragen ter 
gelegenheid van het eeuwfeest van de teruggave van de St. 
Pancratiuskerk in Tubbergen. In 1916 werd de locatie eigendom van 
de St. Pancratiusparochie van Tubbergen. In 1909 is er weer een 
kapel gebouwd, een kleine neogotische H. Hartkapel, met daarin 
achter een hek een H. Hartbeeld. Hier een krantenbericht met foto 
van een bedevaart uit de periode kort na de eerste wereldoorlog.  

De Kroezeboom is meermalen flink onder handen genomen door 
boomverzorgers. Deze hebben de holle stam verder uitgekrabd en er 
diverse ankers en kabels in aangebracht.  De twee winterfoto's zijn 
gemaakt op 31 december 2006. De boom maakt ondanks de zeer 
holle stam een vitale indruk: de kroon is dicht vertakt, vol knoppen 
en de grond lag bezaaid met eikels. Oorspronkelijk werd de es van 
Fleringen vooral als bouwland gebruikt. Recent wordt de Kroezeboom 
voornamelijk door weiland omgeven. Bron: bomeninfo.nl. 
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Natuurvriendenhuis 

Nivon (een acroniem voor: Nederlands Instituut voor 
Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk) is de Nederlandse tak 
van de Internationale Natuurvrienden (NFI). Het Nivon heeft als doel 
mensen en natuur bij elkaar te brengen en hun de mogelijkheid te 
geven zich te ontspannen, elkaar te ontmoeten, te ontdekken en zich 
te ontplooien. NivonJong is de jongerenafdeling van Nivon. 

Nivon heeft circa 2500 vrijwilligers en 27.000 leden (2010), die per 
jaar meer dan 1500 activiteiten organiseren, van kinderkamp tot 
seniorennetwerk, van Pieterpad tot natuurvriendenhuizen. Ook 
organiseert Nivon actieve reizen met oog voor respect voor de natuur 
en zonder winstoogmerk. Nivon noemt zichzelf wel een voor-door 
organisatie; activiteiten worden georganiseerd in verschillende 
werkgroepen, onder andere Nivon Watersport, Jump KindOpKamp 
en Spring. 

Het Nivon is in 1959 voortgekomen uit het Instituut voor 
Arbeidersontwikkeling (IvAO), "De Natuurvrienden" en de 

Arbeidersreisvereniging. Je was vroeger lid van de Partij (SDAP), de 
Bond (NVV), de Omroep (VARA) en het Instituut (IvAO). Het Instituut 
was verantwoordelijk voor de scholing van de arbeiders en de 
'gestaalde kaders van het socialisme'. Arbeiders mondig maken was 
een belangrijk doel. Volgens de oude doelstellingen tracht het Nivon 
het welzijn van mensen te bevorderen door mensen te helpen om hun 
leven in evenwicht te brengen met de natuur, techniek en cultuur. 
Het Nivon streeft naar een democratisch-socialistische maatschappij, 
gebaseerd op vrijheid, gerechtigheid en gemeenschapszin. De 
politieke banden met de PvdA zijn verbroken, maar de geschiedenis 
heeft de vereniging wel een duidelijke kleur gegeven. Het Nivon, als 
onderdeel van het Wandelnet (voorheen Wandelplatform), heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd bij het opzetten van meer dan veertig 
langeafstandswandelpaden (LAW's) en streekpaden in Nederland 
waaronder het Pieterpad. De vereniging bezit (2011) zeven 
natuurkampeerterreinen en veertien natuurvriendenhuizen. 
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NivonJong (voorheen: Nivon Jeugd en Jongeren) is de 
jongerenorganisatie van het Nivon. Uitgangspunt is bewustwording 
op de terreinen natuur, cultuur en maatschappij. Het is een 
vereniging die de mogelijkheid biedt om te genieten en te beleven, om 
de omgeving te ontdekken en anderen te ontmoeten, om te 
ontspannen en te ontplooien, te ondernemen of zelf iets te 
organiseren. Het heeft bijna tienduizend leden. 

Toen in 1959 de Arbeiders Jeugd Centrale werd opgeheven, besloot 
Nivon om deze leegte op te vullen door een autonome 
jongerenorganisatie op te richten. Met name in de jaren zeventig en 
tachtig heeft de organisatie een sterk politiek karakter. Ze neemt deel 
aan en in talloze politieke debatten en organisaties. Later wordt het 
politieke element losgelaten, en richt de organisatie zich nog 
uitsluitend op ontplooiings- en ontspanningsactiviteiten. 

Werkgroepen 

Er zijn verschillende werkgroepen die onderdeel zijn van NivonJong: 

• De werkgroep watersport organiseert elke zomer zeilkampen 
en vakanties voor jongeren. 

• JUMP zomerkampen zijn een product van de JUMP werkgroep 
van Nivon. Elk jaar organiseren jongeren en begeleiders in de 
leeftijden 18 tot 30 jaar, zes tot tien kampen voor 8- tot 16-
jarigen. 

• Spring Reizen organiseert wandelreizen en wandelweekenden 
voor 25- tot 40-jarigen. Ook andere activiteiten dan wandelen 
zitten in het programma. 

Nivon Natuurvriendenhuizen zijn 'doe-het-zelf'-hotels van de 

Nederlandse tak van de internationale organisatie van 
natuurvrienden. In deze hotels verblijven gasten op basis van 
zelfverzorging. De meeste natuurvriendenhuizen hebben weinig 
voorzieningen op de kamers. Keukens, dagverblijven en sanitaire 
voorzieningen worden gedeeld met andere gasten. De 
natuurvriendenhuizen worden op de locatie beheerd door een 



 

 

256 

 

vrijwillige gastheer/gastvrouw. In Nederland zijn de volgende huizen 
te vinden: 

• Hall (bij Eerbeek) Natuurvriendenhuis ABK-huis 

• Een-West Natuurvriendenhuis Allardsoog 

• Hoek van Holland Natuurvriendenhuis August Reitsma 

• Wijk aan Zee Natuurvriendenhuis Banjaert 

• Bennekom Natuurvriendenhuis Bosbeek 

• Noordlaren Natuurvriendenhuis De Hondsrug 

• Buurse Natuurvriendenhuis Den Broam 

• Heerlen Natuurvriendenhuis Eikhold 

• Darp (bij Havelte) Natuurvriendenhuis Het Hunehuis 

• Bergen aan Zee Natuurvriendenhuis Het Zeehuis 

• Dordrecht Natuurvriendenhuis Kleine Rug 

• Lage Vuursche Natuurvriendenhuis Koos Vorrink 

• Bornerbroek Natuurvriendenhuis Krikkenhaar 

• Oisterwijk Natuurvriendenhuis Morgenrood 

In de jaren zestig en zeventig kwam het Nivon reizenwerk tot bloei. In 
deze tijd sprak het samen op vakantie gaan met gelijkgezinden veel 
mensen aan. Het Nivon reizenwerk raakte meer op de achtergrond in 
de jaren tachtig, toen de arbeiders het beter kregen en het 
massatoerisme opkwam. Nivon reizen worden georganiseerd door 
verschillende groepen binnen de vereniging: lokale afdelingen, 
regionale bergsportgroepen en landelijke werkgroepen. Het 
reizenwerk op landelijk niveau kan worden onderverdeeld in 
NivonJong reizen, 50+-reizen georganiseerd door de 
Melchersstichting en het algemene Nivon reizenwerk. Dit laatste 
omvat watersport- en wintersportreizen, trefkampen en natuur- en 
cultuurreizen. Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie. 
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Onderleider 

De Doorbraak is een nieuw gegraven beek in Twente tussen de 
Bornse Beek en de Regge, dichtbij het natuurvriendenhuis 
Krikkenhaar. Het traject volgt grotendeels de loop van de 
Bornerbroekse Waterleiding. Het is de bedoeling om het relatief 
schone landelijke water van het gebied tussen Zenderen en Oldenzaal 
langer in Twente vast te houden. Dit water wordt momenteel via de 
Oude Bornse Beek en de Loolee vrij snel het gebied uitgevoerd. Bij de 
Loolee komt het landelijke water samen met het stedelijke water van 
Enschede, Hengelo en Borne. 

Indrukwekkend is de kruising van het landelijke water met het 
stedelijke water. Deze vindt plaats waar de Doorbraak het 
Twentekanaal kruist middels een zogenaamde onderleider. Door 
middel van twee microtunnels met een diameter van 3,40 meter 
wordt het landelijk water onder het Twentekanaal doorgeleid. De 
aanleg werd gekenmerkt door vertraging door het aantreffen van veel 
zwerfkeien tijdens de boorwerkzaamheden. 

De Doorbraak. Zo luidt de naam voor de nieuwe beek die waterschap 
Regge en Dinkel en provincie Overijssel hebben aangelegd vanaf de 
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oostkant van Almelo tot de Midden-Regge. Een beek met een lengte 
van dertien kilometer. Om wateroverlast en verdroging van de bodem 
tegen te gaan. En om de Sallandse Heuvelrug en Noordoost-Twente 
via een ecologische zone met elkaar te verbinden.  

De aanleg van de beek is nodig om het water in Twente meer ruimte 
te geven, wateroverlast en verdroging te voorkomen en een 
ecologische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de 
Sallandse Heuvelrug. Een doorbraak dus, voor waterbeheer, 
landbouw en natuur. Bron: RTV Oost. 

Natuurvriendenhuis Krikkenhaar 

Tussen coulissen van houtwallen en essen ligt in het Twentse 
landschap natuurvriendenhuis Krikkenhaar. Een prachtige plek met 
volop ruimte om actief te zijn maar ook om heerlijk te ontspannen. 
Achter het huis stroomt de Doorbraak. 

Rond natuurvriendenhuis Krikkenhaar kunt u mooie tochten maken 
door het boerenland van Twente met de prachtige landgoederen 
Twickel en het Weldam. Ontdek dit onbekende stukje Nederland met 
gezellige dorpjes in de omgeving zoals Delden met zijn 
zouthuisjes(zoutwinning) en het kunstenaarsdorp Ootmarsum. Ook 
Almelo ,Hengelo en Enschede zijn een bezoek waard. Krikkenhaar ligt 
in de buurt van het Overijssels Havezatenpad, een meerdaagse 
wandelroute van Oldenzaal naar Steenwijk.  

Het natuurvriendenhuis ligt bij knooppunt 62 van het Twents 
fietsnetwerk. Faciliteiten natuurvriendenhuis Krikkenhaar, achttien 
kamers, vijftig bedden, een receptie met info over Twentse natuur & 
cultuur, knusse serre en kleine huiskamer, een groepsruimte (met 
Wifi), een keuken, met kookgerei en servies, gedeeld gebruik, een 
wasmachine en wasdroger, speelvoorzieningen binnen en buiten, een 
kampvuurplaats . Het huis is rolstoeltoegankelijk. Openbaar vervoer 
en winkels op vier kilometer afstand. Het zwembad op zes kilometer 
van het Natuurvriendenhuis. Alleengaanden, stellen, gezinnen en 
kleine groepen kunnen goed terecht bij Krikkenhaar. U kunt heerlijk 
genieten van de prachtige omgeving en de rust die het Twentse 
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landschap te bieden heeft. In en om het huis komt u onze andere 
gasten tegen. Een plek om te ontmoeten. 

 

Groepsaccommodatie. Het natuurvriendenhuis is uitermate geschikt 
voor groepen. De accommodatie is groot en voorzien van alle 
gemakken voor grotere gezelschappen. In de ruime keuken kunt u 
gezellig met elkaar koken. Op het terrein staan twee vakantiehuisjes. 
“’t Krikske” is een geheel uit hout opgetrokken huisje voor zes 
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persoenen. “Op den Haar” is een kleiner huisje, geschikt voor vier 
personen. Wilt u iets meer privacy dan is een verblijf in één van deze 
huisjes wellicht een mogelijkheid voor u.  Bent u op zoek naar een 
geschikte locatie voor een workshop of vergadering? Ook dan kunt u 
terecht in het natuurvriendenhuis Krikkenhaar. De groepsruimte van 
het huis is per dagdeel te reserveren. Het is een prachtige, grote 
ruimte, waar u in alle rust kunt vergaderen of cursisten ontvangen. 
Bron: Nivon.nl. 

Voor de in totaal vijftig gasten is het goed toeven in de zonnige serre 
of in de intieme kleine zaal. De grote zaal is geschikt voor groepen. Er 
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zijn voorzieningen voor rolstoelgebruikers. Naast het huis vindt u een 
trekkersveldje voor vier tenten en er zijn twee vakantiehuisjes: Op de 
Haar en ‘t Krikske. Buiten is een vuurplaats en een barbecue. Er is 
voor de kinderen een speeltuintje met een zandbak, een volleybalveld 
en een kampvuurplaats om vuurtje te stoken. In het huis is 
documentatie over de natuur en de cultuur van Twente aanwezig. 
  
Dit gebied met kerkdorpen, watermolens en havezaten wordt 
doorsneden door heldere beken. Rond Krikkenhaar liggen 
landgoederen als Twickel in Delden, met kasteel en fraaie tuinen, en 
Weldam bij Diepenheim. Het landschap heeft een eeuwenoude, 
agrarische traditie die u in de bebouwing terug vindt. Twente leent 
zich uitstekend voor mooie fietstochten door het buitengebied, zoals 
de Erven & Sagenroute. Fietsen kunt u op de accommodatie huren. 
Ook wandelaars komen aan hun trekken langs bijvoorbeeld het 
Twentepad en het Overijssels Havezathepad. In het Hollands 
Schwarzwald bij Rijssen en op de Sallandse Heuvelrug vindt u bossen 
en glooiende heuvels. Bij Delden staan markante zouthuisjes langs 
de Zoutroute en het Zoutmuseum. Bron: Plattelandvakantieland.nl 
 

Natuurvriendenhuis Den Broam 

In het natuurrijke Twentse land ligt aan de Buurserbeek het gezellige 
natuurvriendenhuis Den Broam. Diep in het Twentse land, aan de 
Buurserbeek ligt het kleine en aantrekkelijke Natuurvriendenhuis 
den Broam. Het ligt midden in een bos op een eigen natuurterrein. 
Natuurvriendenhuizen van het Nivon worden volledig bemenst door 
vrijwilligers. 
 
Het intieme huis heeft tweeëndertig bedden, verdeeld over dertien 
kamers. Er zijn kamers voor twee, drie en vier personen. Alle 
slaapkamers liggen op de bovenverdiepingen. Beneden is een grote 
en een kleine zaal en een serre. Er is een terras en er zijn 
zitgelegenheden onder de bomen. Naast het huis is plaats voor vijf 
trekkerstentjes. De kampeerders maken gebruik van het sanitair in 
het huis. Voor de kinderen is er een speel-o-theek en een speeltuintje. 
Er zijn enkele fietsen op de accommodatie te huur en er zijn 
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oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ook is er draadloos internet. 
Kinderen betalen een aangepast tarief. Het is ook mogelijk om de hele 
accommodatie te huren. Het Natuurvriendenhuis is het hele jaar 
geopend, maar niet alle ruimten zijn het hele jaar toegankelijk.  
 

 
  
In het grensgebied tussen Duitsland en Nederland leeft de historie. 
Al eeuwen markeren eiken de oude lijnen langs veengebieden en 
zandvlaktes. Op de fiets zijn mooie tochten te maken langs verspreid 
liggende boerenhoeves, zouttorens en watermolens. Bad Bentheim, 
een oud kuuroord en de bisschopsstad Münster liggen net over de 
grens. Die grens was goed voor de natuur. Anders was het unieke 
Witteveen allang verdwenen. Aan de Duitse kant liggen nog meer 
hoogvenen. Ontdek de natuur langs het Noaberpad en het 
Trekvogelpad. Recreatiebad de Wilder in Haaksbergen (5,5 km) is een 
subtropisch zwembad. In Hengelo (10 km) zit het museum voor 
techniek Heim. Kinderen kunnen er van alles uitproberen in het doe-
lokaal. In Recreatiepark de Waarbeek is een grote nostalgische 
speeltuin. Museum Jannink in Enschede (7 km) vertelt over het leven 
in Twente. In Jannink Junior kunnen kinderen met tal van spullen 
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spelen, dingen ontdekken en zich verkleden. Bron: 
vakantiereiswijzer.nl. 
  
Midden in het bos op het eigen natuurterrein ligt het huis met 
tweeëndertig bedden. Achter het huis stroomt de Buurserbeek. Het 
intieme huis heeft een grote en kleine zaal en een serre. Op het terras 
en de zitgelegenheid onder de bomen is het aangenaam vertoeven. Er 
is gelegenheid om te barbecuen. Kinderen gebruiken de speel-o-theek 
en het speeltuintje. Fietsen zijn te huur. Kampeerders maken gebruik 
van het sanitair in het huis. 
 
Neem alvast een voorproefje op de vernieuwde route van het 
Noaberpad. Wandel van Haaksbergen naar Glanebrug door een 
prachtige grensstreek. Loop door hoogveengebied als Witte Veen, 
Aamsveen en Haaksbergerveen. Vroeger waagden smokkelaars hier 
een gokje. Verder langs de Buurserbeek, Twentse boerderijen en 
verrassende groene delen van Nederland en Duitsland. Bron.Nivon. 
 
Deze van oorsprong kleine kampeerhut werd gebouwd door mensen 
van de afd. Enschede van de Ned. Arbeiders Reis Vereniging in 1931. 
In 1934 is deze uitgebreid tot de grote "Broam". Door de jaren heen 
is het huis steeds aan de eisen van de tijd aangepast. Het ligt slechts 
twee kilometer van de Duitse grens, diep in de mooie Twentse natuur, 
aan de rand van de Buurserbeek op een eigen bosterrein. Het 
Buurserland, het Haaksbergerveen, het Witteveen en de Gelderse 
Achterhoek liggen dichtbij. Bron: groenevakantiegids.nl. 
 
 

Buurserbeek 

De Schipbeek (Nedersaksisch: bêke) is een zijstroom van de rivier de 

IJssel en stroomt door Duitsland en Nederland. Het is een 
grotendeels gegraven beek die stroomt door het zuiden van Twente 
en het noorden van de Achterhoek. Ze 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 
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ook de naam Ahaus. Om onderscheid te maken met andere wateren 
met de naam Aa, wordt de beek 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 Buurse de grens 

met Nederland. Vanaf de grens staat de beek bekend als 
Buurserbeek. De beek loopt ten zuiden van Haaksbergen en passeert 

bij Rietmolen de grens tussen de provincies Overijssel en Gelderland. 
Bij Haaksbergen passeert de beek 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. 
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Vanaf Haaksbergen staat de beek bekend als Schipbeek. Ten 

zuidoosten van Diepenheim stroomt de beek Overijssel weer binnen. 
Bij Markelo stroomt de beek onder het Twentekanaal door een grote 
betonnen duiker. In geval van veel te hoog of veel te laag water in de 
Schipbeek, kan water in het Twentekanaal stromen, of juist eruit 
gehaald worden. Vervolgens stroomt de Schipbeek zuidelijk langs 
Bathmen om bij Deventer uit te monden in de IJssel. 

Tot 1404 stroomde de Buurserbeek 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 Münsterland en leem 
uit Stadtlohn, uit Holland kwam vooral boter en kaas. 

Deventer kreeg in 1576 het beheer over de gehele Schipbeek die 
ondanks allerlei inspanningen een groot deel van het jaar moeilijk 
bevaarbaar was. In de loop van zeventiende eeuw verloor de stroom 
zelfs, met de economische neergang van Deventer, voor een groot deel 
zijn transportfunctie. Rond 1746 kwam daar verandering in toen de 
Deventer ondernemer Hendrik Lindeman de bevaarheid liet 
verbeteren. Vanaf die tijd maakten per dag weer zo'n dertig zompen 
gebruik van de route. In de negentiende eeuw werd de Schipbeek 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. 

De uitmonding van de Schipbeek in de IJssel vormde vroeger de 
haven van Deventer. Na de aanleg van het Overijssels kanaal en 
nieuwe havens werd de beek verlegd zodat nu de IJssel wordt bereikt 
waar deze gekruist wordt door de snelweg A1. 

Een oud traject van de Schipbeek tussen Holten, Bathmen en 
Dijkerhoek is bekend onder de naam Oude Schipbeek. Deze buigt ter 
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hoogte van Holten naar het noordwesten af, om even ten oosten van 
Bathmen weer bij de Schipbeek te komen. 

Vanaf zijn oorsprong tot aan zijn uitmonding in de IJssel kent de beek 
een hoogteverschil van drieentwintig meter. 

Bij Bathmen wordt in het voorjaar elk jaar de Schipbeeksurvival 

georganiseerd, een sportieve tocht met hindernissen waarvan de beek 
een belangrijk onderdeel uitmaakt. Bron: Wikipedia, de vrije 
encyclopedie. 

 

Schuilkerken  

1601  Innerlijke strijd tijdens Reformatie 

Een schuilkerk (eigenlijk huiskerk) is een van buiten niet als zodanig 
herkenbaar kerkgebouw zoals die ten tijde van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden werden gebruikt door katholieken, 
remonstranten, lutheranen en doopsgezinden. Dergelijke 
schuilkerken kwamen in grote delen van Nederland voor. In steden 
waren schuilkerken vooral in huizen en pakhuizen gevestigd, op het 
platteland had een kerk doorgaans het uiterlijk van een schuur en 
werd daarom ook wel schuurkerk genoemd. 

In 1597 veroverden Staatse troepen onder leiding van prins Maurits 
Twente op de Spanjaarden. De protestantse of gereformeerde kerk, 
die in deze regio tot dan toe weinig aanhang genoot, kreeg nu vaste 
voet aan de grond. De overheid verbood de uitoefening van andere 
godsdiensten. In 1601 kregen de Twentse pastoors opdracht om te 
verschijnen op de kerkvergadering in Deventer, zo ook pastoor Jan 
Manten van Haaksbergen. Hij moest de registers van de kerkelijke 
goederen overleggen. Ook werd hij voor de keus gesteld om de 
gereformeerde religie te aanvaarden of de pastorie te verlaten. Manten 
vroeg een maand bedenktijd, om daarna uit het dorp te verdwijnen.  
De houding van de pastoor was exemplarisch voor veel mensen in 
Haaksbergen. Zij bleven liever trouw aan de katholieke kerk. Een 
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bijzonder verhaal, dat niet in de archieven is vastgelegd, gaat over 
"een bende uit Deventer" die zou hebben geprobeerd om de pastoor 
en de kapelaan te ontvoeren. De pastoor wist te ontsnappen en de 
kapelaan vluchtte in de opkamer van het achter de kerk gelegen huis 
De dom van Munster (nu Wereldwinkel). Daar werd hij gegrepen en 
met het zwaard gedood. De bloedspatten op de muur en op de vloer 
waren niet met schrobben te verwijderen en bleven zichtbaar tot het 
huis verdween bij de grote dorpsbrand in 1851.  

 

Al in 1600 was predikant Gerard Lindenhof naar Haaksbergen 
gestuurd om het dorp te reformeren. Dit  mislukte en Lindenhof 
verdween in 1605 weer uit het dorp. In dat jaar kwam Twente na 
inname van Oldenzaal door Spinola weer onder katholieke 
invloedsfeer. Philippus Rovenius werd aangesteld als vicaris-
generaal. Hij moest zorgen dat er overal weer priesters kwamen. Die 
werden echter door de Staatsen gevangen genomen. Onduidelijk is 
hoe het verder is gegaan. Want er kwam toch weer een pastoor in 
functie en Rovenius klaagde dat de pastoors in Twente handelden 
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zoals het hun goeddunkte. In Haaksbergen was dit Christoffer van 
Broekhuysen, over wie Rovenius zei: "Ik wanhoop eraan hem op 
betere gedachten te brengen." De bevolking bleef door de dominantie 
van de Spanjaarden in Twente tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
overwegend katholiek. Pas in 1626 werd Oldenzaal weer staats en de 
pastores moesten toen kiezen voor de gereformeerde religie of 
plaatsmaken voor een predikant.  
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Aan de Slotsweg 10 in Hengevelde staat tegenwoordig een boerderij, 
maar vroeger stond hier een adellijk buitenhuis. Het huis had 
weliswaar aanzien, maar leek totaal niet op een kasteel. Groot was 
het evenmin. 

De schuurkerk op Het Slot ging in 1773 voor onbepaalde tijd op slot. 
Tijdens een dienst was iemand buiten de kerk aanwezig geweest en 
dat was verboden. Katholieke kerkdiensten werden oogluikend 
toegestaan, mits er zich tijdens de dienst geen mensen ophielden 
buiten de kerk. Maar voor de kerk op Het Slot was dat vanwege 
ruimtegebrek vrijwel onmogelijk. Bron: Langsheiligehuisjes.nl. 
 
Aanvankelijk heette het boerenerf Tappenlandt. Na verloop van tijd 
kreeg het de naam Het Slot. Bij Het Slot verrees in 1698 de eerste 
rooms-katholieke kerk van Hengevelde. Omdat de katholieken toen 
nog geen godsdienstvrijheid hadden, was dit bedehuis niet als kerk 
herkenbaar. Het was een schuurkerk. De schuurkerk op Het Slot was 
in eerste instantie bedoeld voor de katholieken uit het nabijgelegen 
Goor. 

Helemaal van een leien dakje ging het houden van katholieke 
erediensten in het afgelegen gebied tussen Goor en Haaksbergen niet. 
Vooral in de beginjaren had de kapelaan van de kerk op Het Slot wel 
eens ruzie met zijn vakbroeders uit Zwillbrock in de Heerlijkheid 
Borculo. Een aantal parochianen uit die heerlijkheid kerkte namelijk 
op Het Slot. Zij deden dat omdat die veel dichterbij lag dan hun eigen 
kerk. De bisschop van Münster moest er aan te pas komen om de 
zaak uiteindelijk minnelijk te schikken. 

Onduidelijk was de houding van pastoor Broekhuysen in 
Haaksbergen: was die nog steeds paaps of was hij al overgegaan naar 
de nieuwe religie? Hij had een verhouding met zijn huishoudster, met 
wie hij ook zou trouwen en bij wie hij kinderen kreeg. In Haaksbergen 
gaat nog het verhaal dat hij 's morgens de mis had gelezen en 
diezelfde avond voor de protestanten preekte. De katholieken waren 
voor hun geloofsuitoefening aangewezen op kapellen langs de grens 
en op boerderijen waar de mis werd opgedragen. Die kregen de naam 
van "schuil- of schuurkerken". Bekende boerderijen waar dit 
gebeurde waren Hofstede (Zuthof kwekerij en tuincentrum) in 
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Holthuizen en Het Hagen (Scholtenhagen) in Langelo. De bisschop 
van Munster, Bernhard van Galen, bezette in de jaren 1665-1666 en 
1672-1674 grote delen van Oost-Nederland. Hij herstelde 
onmiddellijk de katholieke kerk. Nadien zagen de katholieken hun 
rechten opnieuw ingeperkt. Voor officiële functies kwamen ze niet 
meer in aanmerking. De bovenlaag van de bevolking had gekozen 
voor het protestantse geloof en maakte de dienst uit. In de loop der 
jaren kwam er meer ruimte voor de katholieke geloofsbeleving. Maar 
pas in de Franse tijd kregen de katholieken hun kerk terug en werden 
ze volledig gelijkgesteld aan de protestanten. Al die tijd hadden zij 
hun geloof alleen in het geheim kunnen beleven in de schuilkerken. 
Bron: Regiocanons.nl. 

Na de Reformatie kerkten de Losserse gereformeerden vanaf 
omstreeks 1626 in de voormalige rooms-katholieke Martinuskerk op 
de Markt, het huidige Martinusplein. Van deze kerk resteert nu alleen 
de toren. De Gereformeerde Kerk was in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden de bevoorrechte kerk. Officieel waren missen en andere 
katholieke plechtigheden verboden. Overheden zagen om praktische 
redenen wel eens wat door de vingers, al was het maar omdat de 
protestanten op veel plaatsen in de minderheid bleven. De 
katholieken van Losser zochten hun toevlucht tot kerken en kloosters 
over de grens, zoals in het klooster Maria Vlucht op de Glaan. 
Langzamerhand veranderde de situatie. In 1772 werd Joannes 
Blokhof benoemd tot pastoor van Losser en kreeg toestemming om in 
het dorp zelf te wonen. De vieringen vonden nog in een woonhuis (het 
Sweerinkhuis) plaats. In 1777 bouwden de katholieken bij de 
pastorie op de Kostersgaarden een kerk, die nog met stro gedekt 
moest worden en daarom schuurkerk genoemd werd. De naam van 
de huidige Schuurkerkstraat herinnert nog aan deze situatie.  

Ook in Nederland land kwam door de invloed van de Franse Revolutie 
(1789) een eind aan de oude standenmaatschappij waarin geestelijke 
en wereldlijke macht samengingen. De komst van de Franse troepen 
eind 1794 versnelde dit proces. Op 5 augustus 1796 werd de 
scheiding van kerk en staat door de Nationale Vergadering 
geproclameerd: "Er kan of zal geene bevoorregte of heerschende kerk 
meer in de Nederlanden geduld worden." Daarmee kwam een eind 
aan de bevoorrechte positie van de Gereformeerde Kerk en zou er ook 
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een herverdeling van kerkelijke gebouwen en overige bezittingen 
plaats moeten vinden.  
 

Onder meer door wijzigingen in de politieke situatie zou het nog lang 
duren voordat er een definitieve beslissing kwam over de eigendom 
van de oude kerk in Losser. Lodewijk Napoleon, die door zijn broer 
keizer Napoleon was benoemd tot koning van het Koninkrijk Holland, 
besloot pas op 14 maart 1809 dat de "de groote kerk te Losser met 
den 1en van Louwmaand (januari) 1810 aan de Roomschgezinden zal 
worden teruggegeven". De protestanten mochten het orgel, de 
preekstoel, de banken en verdere roerende goederen meenemen naar 
een nieuwgebouwde kerk, die nog in dat zelfde jaar in gebruik werd 
genomen. De pastorie bleef  gereformeerd. Over de overige bezittingen 
van de kerk zou nog tot ver na de Franse tijd tot in hoogste instantie 
geprocedeerd worden. Het pleit werd uiteindelijk in het voordeel van 
de protestanten beslecht. In Losser heeft deze "Restitutie der Kerken" 
tot felle tegenstellingen tussen katholieken en protestanten geleid. 
Deze tegenstellingen zouden nog lang blijven doorwerken. Een 
bekend (of zo men wil berucht) voorbeeld daarvan is de herdenking 
op 1 januari 1910, toen de rooms-katholieke hoogleraar W.S. Knuif 
bij het eeuwfeest van de teruggave der "Groote" Kerk een lezing hield 
onder de veelzeggende titel De Heroverde Burcht. Deze tijden van 

polarisatie liggen inmiddels tientallen jaren achter de rug. Bron: 
decanonvanlosser.nl. 
 
 

Zout 
 
In Delden werd in 1886 op een diepte van vijfhonderdzesenzestig 
meter voor het eerst zout in de Nederlandse bodem gevonden. Het 
bestaande drinkwater was toen slecht zodat men besloot verse 
bronnen aan te boren. Tot ieders verrassing kwam pekelwater en 
bijna zuiver steenzout naar boven. Door de vondst van grote 
zoutlagen bij Twickel kwam echter eerst in 1918 bij Boekelo de 
Nederlandsche Zoutindustrie (het latere Akzo) tot stand. Akzo begon 
in 1937 met het boren naar zout. Tegenwoordig gaat het grootste deel 
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van de zoutproductie naar de industrie (o.a. chloorproductie), slechts 
een klein deel is voor consumptie. 
 
Vanaf de jaren dertig werden in de driehoek Enschede - Hengelo - 
Boekelo met de buurtschap Twekkelo als centrum hoge donker 
geteerde houten boortorens gebouwd voor de zoutwinning. Inmiddels 
zijn deze torens vervangen door lage, houten, groene 'zouthuisjes' 
(bijgenaamd 'hondenhok') met een mobiele boorinstallatie. Bij de 
zoutwinning stroomt lauw water via kilometers lange leidingen naar 
de boorlocaties. Onder de 'zouthuisjes' zoekt het pompwater 
vierhonderd meter diep contact met de vijftig meter dikke zoutlaag. 
Met een zoutgehalte van 300 gram per liter water keert het mengsel 
terug naar de fabriek, alwaar grote verdampingsketels zorgen voor 
het scheidingsproces van zout en water. Bij het uitspoelen ontstaan 
zogenaamde holruimtes (cavernes) in de zoutlaag. Sinds de jaren ’80 
gebruikt Akzo sonarapparatuur om verzakking van de bodem en 
instorting van cavernes te voorkomen. Bij de boringen tot die tijd ligt 
het anders: Akzo delfde vaak te lang op één plek waardoor er zwakke 
ruimtes gevuld met water achterbleven. Door de grote diepte en de 
elasticiteit van de bovenlaag duurt het gemiddeld twintig tot dertig 
jaar voordat er aan het aardoppervlak iets van is te merken. Er 
ontstaan meestal brede, vlakke kommen van hooguit drie meter diep. 
Tegenwoordig worden na 200.000 ton productie per boorgat de 
schachten opgevuld met beton om verzakkingen te voorkomen. Bron: 

davdree.home.xs4all.nl/NL/zout.htm. 

In 1886 werd op het Landgoed Twickel bij Delden een put geboord 
ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Men trof echter op enkele 
honderden meters diepte een Artesische bron aan, die zout water 
spoot. Dit bracht Ko Vis er toe om te onderzoeken of zoutwinning uit 
de Nederlandse bodem mogelijk was. In 1903 werd dit plan concreter, 
toen samenwerking was gezocht met de A. A. Kolff van de N.V. 
Rotterdamse Zoutziederij, de zoutzieder L.F.D. van der Minne uit 
Dordrecht, en een aantal geologen. 
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wo  

t gewonnen uit  

Er volgden proefboringen te Eibergen, Winterswijk waar in 1909 
Zechstein-zout werd aangetroffen, en Boekelo, waar in 1911 
steenzout werd gevonden. De aanvraag voor een concessie, in 1911, 
werd niet gehonoreerd door de Tweede Kamer, maar na de Eerste 
Wereldoorlog, toen het belang van een nationale zoutwinning 
duidelijk was geworden, kwam de "Wet tot Ontginning van Steenzout 
te Buurse" tot stand, werd een concessie verleend en nam de staat 
deel aan de onderneming. Ook de reeds in Nederland bestaande 
zoutzieders konden deelnemen. 

In 1919 begon men te Boekelo met de zoutwinning. Op 325 m diepte 
was zout aangeboord. In 1931 werd een zoutchemisch bedrijf 
geopend waar zoutzuur, chloorbleekloog, chloor, caustic soda en 
natronloog werd vervaardigd. 

In 1933 werd begonnen met het boren naar zout te Hengelo. 
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In 1934 werd hotel Boekelo geopend voor de bezoekende 
zakenmensen. Op het einde van de jaren veertig van de twintigste 
eeuw werd hier een natuurzwembad met zout water aan toegevoegd, 
wat voor die tijd een ongekende attractie was. Dit nog steeds 
bestaande hotel staat bekend onder de naam Bad Boekelo. 

De hoofdvestiging van KNZ werd in 1935 verplaatst van Boekelo naar 
Hengelo. Daar vond toen ook de verdamping plaats van de pekel die 
in Boekelo werd opgepompt. In 1938 kwam het Twentekanaal gereed, 
wat het transport van zout sterk vergemakkelijkte. 

Op het eind van de jaren vijftig van de twintigste eeuw werden de 
Albatros Superfosfaatfabrieken en de Albatros Zwavelzuur en 
Chemische Fabrieken overgenomen door KNZ. Deze werden in 1962 
weer verkocht aan Mekog te IJmuiden. 

In 1957 begon men met de sloop van de Boekelose fabriek. In 1957 
vestigde de KNZ zich te Delfzijl, nadat bij Veendam een zoutlaag in 
de bodem was ontdekt. De N.V. Koninklijke Nederlandse Soda 
Industrie (NSI), die in 1954 te Delfzijl van start ging, was een 
onderneming van KNZ, DSM, Ketjen, en Mekog. Ze werd in 1958 
geheel overgenomen door KNZ. 

In 1962 volgde de eerste van een lange reeks fusies, waarbij KNZ met 
Ketjen fuseerde tot Koninklijke Zout Ketjen. Uiteindelijk zou hieruit 
het AkzoNobel-concern ontstaan. 

Een aantal houten boortorens en zouthuisjes in het Twentse land zijn 
behouden gebleven als industrieel monument. Sedert 1986 bestaat 
in Delden een zoutmuseum. Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie.  

In de omgeving van Boekelo en Twekkelo staan verspreid over het 
Twentse landschap talrijke zouthuisjes. Deze typische groene huisjes 
herbergen een pompinstallatie waarmee zout wordt gedolven. Ook 
zijn er sporadisch nog enkele oude houten boortorens bewaard 
gebleven, waarvan één in het centrum van Boekelo.  
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De geschiedenis van de zoutwinning in Twente gaat terug tot het jaar 
1887, wanneer de baron van Heeckeren van Wassenaer op het 
landgoed Twickel in Delden een waterput slaat en hierbij zout water 
aantreft in plaats van zoet water. De berichtgeving over deze 
opmerkelijke vondst wordt opgemerkt door Jacob Pieter Vis, een 
zoutzieder, die besluit om zoutboringen te verrichten. Het duurt 
echter tot 1918 voordat de Nederlandse overheid toestemming geeft 
om op grote schaal boringen te verrichten. Dit is het directe gevolg 
van de Eerste Wereldoorlog, die de zouttoevoer uit het buitenland 
stillegt. In 1918 wordt een fabriek gebouwd in Boekelo, dat vanwege 
de gunstige ligging aan de spoorlijn Enschede-Haaksbergen de meest 
aangewezen plaats is. Na een jaar van proefboringen wordt voor het 
eerst zout naar boven gehaald in de buurt van Usselo. Dit zout op 
een diepte van driehonderdvijfentwintig meter wordt met een buis 
van meer dan twee kilometer in lengte naar de fabriek in Boekelo 
getransporteerd. De Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie is een 
feit. Het zout werd aanvankelijk alleen voor de consumptie gebruikt, 
maar na 1930 werd het ook chemisch verwerkt. De fabriek te Boekelo 
sloot in 1952 en zes jaar later werd het hele complex afgebroken. De 
nieuwe fabriek werd in Hengelo gesitueerd, vanwege de goede ligging 
aan het Twentekanaal. Via dit kanaal verscheept het tegenwoordige 
Akzo Nobel nog altijd zout, jaarlijks maar liefst één miljoen ton. 
Hiermee is Nederland één van de belangrijkste exportlanden van 
zout. Het zout wordt verwerkt tot uiteenlopende producten, zoals 
tafelzout, strooizout en verschillende chemicaliën waaronder chloor.  

Het principe van zoutwinning is sinds jaar en dag hetzelfde. Water 
wordt omlaag gevoerd om het ondergrondse steenzout oplossen en 
wordt als pekel weer omhoog gepompt. Deze pekel wordt via een 
buizensysteem naar de fabriek geleid, waar de zuivering plaats vindt. 
Omdat de apparatuur om boringen te verrichten vroeger veel groter 
was, zijn de eerste boortorens een stuk hoger dan de tegenwoordige 
zouthuisjes. Vroeger stonden deze boortorentjes  overal in de bossen 
en velden. In de loop der jaren zijn ze op een paar na vervangen door 
kleine groene zouthuisjes. Deze nieuwe zouthuisjes zijn gebouwd in 
"Saksische stijl", compleet met gevelteken, waardoor ze goed in het 
Twentse landschap passen. Langs de Twekkelerweg zijn nog wat oude 
boortorentjes te vinden. Bron: architectuurgidsenschede 
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Boortoren bij Twekkelo 

Kom je regelmatig in Zuid Twente, dan zie je op veel plaatsen de 
typische groene zouthuisjes.  De huisjes bieden bescherming aan de 
leidingen die het pekelwater naar boven brengen voor zoutwinning. 
Jaren geleden vervingen de zouthuisjes de karakteristieke zouttorens 
die nog op een aantal plaatsten in Twente te zien zijn. Boekelo is het 
dorp in Twente waar het zout vandaan komt. Dat leerde je op de 
lagere school van meester Jansen of juffrouw de Vries. Ik wil niet op 
alle slakken zout leggen maar dit verhaal is zo geen sprookje, toch 
niet helemaal juist.  
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In Boekelo liggen nog wel buizen onder de grond waar lauw water 
doorheen wordt gepompt tot vierhonderd meter diep in de zoutlaag, 
maar het echte werk vindt plaats in Hengelo. Het terugkerende pekel 
met een concentratie van driehonderd gram per liter wordt dan naar 
Hengelo gepompt waar grote verdamping -ketels het zout er uit halen 
en o.a. raffineren tot keuken -of tafelzout. 
 
Een groot aantal zouthuisjes, ook wel 'hondenhokken' genoemd, en 
enkele hoge slanke zouttorens  zijn in de regio de zichtbare tekens 
van de zoutwinning. In de nok van de hoge boortoren is een 
voorziening waarmee de pijpen uit de grond werden getakeld. Het 
VVV-gebouw in het dorp is sinds 2000 in een dergelijk toren gevestigd 
en vanaf 2012 te gebruiken als expositie-ruimte. De lage zouthuisjes 
maken gebruik van een mobiele hijsinstallatie. Ze worden dan 
eenvoudig even opgetild. 
 
Weliswaar werd in 1918 in Boekelo de Koninklijke Nederlandse 
Zoutindustrie gevestigd maar al in 1935 verhuisde het bedrijf naar 
Hengelo. Al jaren verzorgt de AKZO  nu de aan - en afvoer  van het 

warme water, en slaat het ruwe zout gewonnen uit het pekelwater op 
in enorme silo's. Behalve het zout worden ook veel andere stoffen 
gewonnen en veredeld. 

Het Zoutmuseum is een museum in Delden, gelegen in de 
Nederlandse gemeente Hof van Twente. Het museum beoogt alle 
mogelijke facetten van zout te belichten. 

Het museum is gevestigd in een pand dat vroeger dienst deed als 
stadhuis van Delden (tot 1811) en vervolgens als gemeentehuis van 
de gemeente Delden en sinds 1818 van de gemeente Stad Delden. Het 
museum werd op 27 augustus 1985 door Koningin Beatrix officieel 
geopend. 

In 1886 liet baron van Heeckeren, heer van Twickel, boringen 
verrichten naar drinkwater ten behoeve van de bewoners van het 
kasteel en van Delden. De boringen brachten alleen voor menselijke 
consumptie ongeschikt zout water naar boven, maar dit was de basis 
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voor de latere zoutwinning in Boekelo en de AKZO-zoutindustrie in 
Hengelo. 

Tot het einde van de Eerste Wereldoorlog komt het zout dat in 
Nederland wordt gebruikt uit Duitsland, maar aan het einde van de 
oorlog stopt deze handel. Op dat moment herinnert een Zaanse 
zoutzieder zich dat er in Overijssel zout gevonden was op het 
landgoed Twickel. Onderzoek volgt en in de buurt van Boekelo wordt 
een bereikbare zoutlaag aangetroffen. Voor het vervoer van het zout 
lag er al een spoorlijn, de zoutindustrie kon dus beginnen. Nadat het 
Twentekanaal in 1938 gereed kwam, werd er een zoutfabriek in 
Hengelo gebouwd, zodat het zout per schip of per trein vervoerd kon 
worden. 

Het museum in Delden laat zien dat zout gebruikt wordt als 
smaakmaker en conserveringsmiddel, maar dat de Romeinen het als 
betaalmiddel gebruikten. De soldaten werden voor een deel in zout 
uitbetaald. Sal is Latijn voor zout, hier is het Nederlandse woord 
salaris van afgeleid. 

Op 9 mei 2009 is het museum heropend na een grondige restauratie 
en herinrichting o.l.v. Gert Jan Lugtenborg. Het museum heeft ook 
een verzameling van ruim tweeduizend zoutvaatjes tentoongesteld. 

Wat is Twente toch prachtig. Waar we ook komen in deze landstreek 
treffen we mooie dorpjes, boerenland en een interessant verleden. 
Onder de rook van Enschede ligt er voor ons een onbekend stukje 
tukkerland open. Bad Boekelo is al lange tijd voor vele toeristen een 
begrip, maar voor ons nog een witte vlek op de fietskaart. 

Zwart-witfoto’s met zwemmende kinderen en volwassenen sieren de 
wanden van Hotel Bad Boekelo. Het hotel werd gebouwd in de tijd 
dat de zoutindustrie in Boekelo floreerde. Om zakenmensen te 
huisvesten moest er rond 1934 een representatief hotel komen. Aan 
het eind van de jaren veertig werd er bij het hotel een buitenzwembad 
aangelegd. Voor de zuivering van het water werd elke week een verse 
lading zout gestort. Zout was natuurlijk volop voorhanden in deze 
omgeving. 
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Bad Boekelo was het eerste golfslagbad van Nederland. Daar kwamen 
vele mensen op af. Op zomerse zondagen trok deze attractie soms wel 
twintigduizend bezoekers. Het buitenzwembad is er niet meer en het 
oude hotel is de sindsdien getransformeerd in een modern Sandton 
hotel met bowlingbaan, beauty en wellness en een verwarmd 

binnenzwembad. 
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Het Zoutmuseum is gevestigd in een voormalig gemeentehuis van 
Stad Delden 
 

Bad Boekelo was een natuur-zoutbad buiten Boekelo in de gemeente 
Enschede tot 1985. Het is thans in gebruik als hotel. 
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De Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie zat aanvankelijk in 
Boekelo. Zout had maar een geringe waarde en met een gunstiger 
vervoer over water behield de organisatie een goede 
concurrentiepositie (op in dit geval buitenlandse bedrijven). Vandaar 
had de K.N.Z. in 1936 bij het gereedkomen van het stuk 
Twentekanaal tussen Hengelo en Enschede al een 
concessieverlenging om in het kanaalgebied van Oele en Twekkelo 
naar zout te boren en werd ook in dat jaar gebouwd in Hengelo. 
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Omdat de K.N.Z. zich bewust was van de werkgelegenheid van de 
zoutindustrie voor de Boekelose bevolking, kwam ze met het idee om 
een natuur-zoutbad op te richten om de "gezonde mens" in het oosten 
van Nederland ook van zout water, zonlicht en lucht te laten genieten. 
Soortgelijke buitenlandse bedrijven richtten ook kuuroorden op met 
hetzelfde doel. De K.N.Z. zorgde voor het terrein, de bouw 
(openluchtbaden, badhuis en hotel/restaurant) en de inventaris. Om 
bezoekers te trekken werd ook een apart golfslagbad aangelegd (met 
een golfslagmachine voor 15 deiningen per minuut en een 
verwarmingsinstallatie). Met pinksteren 1934 werd het bad geopend. 
Burgemeester J.J.G.E. Rückert meldde dat Twente en Enschede 
eigenlijk veel te weinig bekend waren. Journalisten van voorname 
Nederlandse bladen werden door de directie uitgenodigd en kwamen 
per vliegtuig naar vliegveld Twente. In de jaren erna werden 
zwemwedstrijden gehouden, maar ook goochelshows, 
vendelzwaaidagen, feestavonden, sterritten en modeshows. Tot 1948 
was aan de inrichting een afdeling voor fysische therapie verbonden. 

Naar het advies van de Inspecteur van Volksgezondheid stelden B&W 
van Lonneker een lijst met 15 vergunningsvoorwaarden op waaraan 
het bad moest voldoen, met een artikel gewijd aan vaste normen en 
waarden. 

Het bad heeft in 1939 een kleine uitbreiding gehad en in 1963-1964 
en 1976 een grote uitbreiding. 

De K.N.Z ging fusies aan en het bad kreeg veel concurrentie. 
Daardoor werd het buitenbad gesloten. In 1988 ging het complex 
failliet. In 1992 werd het hotel opgeknapt tot hotel, appartementen 
en congresruimten. Het buitenbad werd niet hersteld. Bron: 
Wikipedia, de vrije encyclopedie. 
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Huis Twicklo 

Kasteel Twickel, net buiten Delden, ligt temidden van een prachtig 
landgoed van vierduizend hectare. Het landgoed, met de prachtige 
kasteeltuinen, is absoluut een bezoek waard! 

Het afwisselende landschap bestaat uit zacht glooiende akkers en 
weilanden, bossen en eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen. 
Daartussen slingeren zich beken en houtwallen. Op het landgoed 
bevinden zich zo'n honderdvijftig boerderijen, herkenbaar aan zwart-
witte luiken, en andere gebouwen zoals twee watermolens, de 
watertoren en de houtzagerij. Cultuur en natuur gaan op Twickel 
harmonieus samen. De zorg voor dit alles berust bij de Stichting 
Twickel. 

De tuinen van Kasteel Twickel zijn een onderdeel van een uniek 
cultuurhistorisch erfgoed. Naast het uit 1347 stammende kasteel ligt 
een formele tuin met vormsnoeifiguren in buxus en taxus. De laatste 
barones ontwierp de rotstuin in Victoriaanse stijl. Het uitgestrekte 
park (20 ha.) met vijvers en een wildbaan dateert uit de achttiende 
eeuw. 

Naast de tuinen van Twickel ligt aan de Twickelerlaan 11 te Ambt-
Delden de ommuurde moestuin. Hier worden als vanouds groente, 
fruit en bloemen gekweekt. Ook ligt aan de Twickelerlaan de 
landgoedwinkel. Hier kunt u terecht voor allerlei "Twickeldingen" en 
voor een kopje koffie of thee. 

In het huisarchief van Huis Twickel ligt de koopacte van het Huis en 
toebehoren. Daarin wordt vermeldt dat Berent van Hulssger de 
eigenaar is van Huis Eijssinck: ‘dat hus to eysinc dat ghelegen is in 
den kerspele to delden in der groten burscap biden dorpe’. Hij 
verkoopt het Huis aan ‘Hermanne van Twicclo Engelbertes sone’, als 
Leen van de bisschop en het sticht, ‘in unse hant’. Het goed was aan 
Herman van Twicclo te leen gegeven door bisschop Floris van 
Wevelinkhoven, ‘to holden van ons ende onsen stichte’. Voorwaarde 
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was dat Werringer (Wevelinkhoven) voor de duur van zijn leven de hof 
Twicclo zal bezitten. Na zijn dood zal het landgoed en de pachterven 
zoals de voorwaarden beschrijven, teruggaan naar Herman en zijn 
erfgenamen.  

In also gedaner vorwaren dat Werringer sal besitten in den garden de 
dar to behoret; dar he des jares of heft sesten schillinghe to sinen live 
mer wan Werringer doet is so solen de garden offte de pacht erven op 
Hermanne vorghenomt und up sinen erventin also gedaner vorwaren 
dat Werringer sal besitten in den garden de dar to behoret; dar he 
des jares of heft sesten schillinghe to sinen live mer wan Werringer 
doet is so solen de garden offte de pacht erven op Hermanne 
vorghenomt und up sinen ervent. 

Voor richter en schepenen van Delden verschenen op 21 mei 1347 
Berent van Hulsger en Dayge ‘sin echte wif’. Die bekenden voor zich 
en hun erfgenamen:  

Des, dat se hadden vercoft Hermanne van Twicclo Engelbertes sone 
und sine rechten ervende erflike und jummersmer (altijd) to besittene 
dat hus to eysinc dat ghelegen is in den kerspele to delden in der 
groten burscap bi den dorpe mit torve mit twige mit alle siner to 
behornisse und mit aller sclatre nut (slachter nuth: met vruchten van 
allerlei slag) in also gedaner vorwaren dat Werringer sal besitten in 
den garden de dar to behoret; dar he des jares of heft sesten 
schillinghe to sinen live mer wan Werringer doet is so solen de garden 
offte de pacht erven op Hermanne vorghenomtin also gedaner 
vorwaren dat werringer sal besitten in den garden de dar to behoret; 
dar he des jares of heft sesten schillinghe to sinen live mer wan 
Werringer doet is so solen de garden offte de pacht erven op Hermanne 
vorghenomt und up sinen ervent vorghenomt umme vif un twintich 
marc und hundert; de Herman Berende unde Dagen vorghenomt 
witelike und wal betalet heft un Berent und Dage van Hulschere und 
or ervende vorghenomt hebbet dat vorbenomde hus und guet 
upghedragen Hermanne van Twicclo in unse hant un hebbet dar up 
vortegen erflike und jummermer des uns de vorbenomde Herman sin 
orkunschap gaf und wil untfengen. In eyn tuch der rechter warheyt so 
hebbe wi Richter und Schepenen vorghenomt umme bede willen to 
beyder sit alle deser vorghenomden lude dessen bref bezegelt mit 
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unsen inghezegelen; Ghegeven in dat jaer unses Hern dusent 
drehundert sevene un virtich in den pinsteren hiligen.  

Aan het charter hangen aan perkamenten staarten fragmenten van 
twee zegels, dat van de richters en dat van de schepenen. In deze acte 
– die de koopacte van Huis Twickel (te, tor Wicclo, wikken: 
waarzeggen, voorspellen) is – wordt dus de koper gezegd dat het oude, 
meer noordwaarts gelegen Huis Eysink is afgebroken. Dichter bij het 
dorp is een nieuw Huis gebouwd en hij heeft aan het landgoed zijn 
naam Twicclo gegeven. Bij het landgoed behoorde toen reeds, volgens 
een charter van 19 april 1388, ’t guet ten Ruleer (Ten Rouwelaar) mit 
torwe mit twige’. Het goed Ten Rouweler lag in de kerspel van Delden.  

Arend Grubbe, de Heer van Huis Herinckhave, wordt in het jaar 1385 
door bisschop Floris van Wevelinkhoven voor zijn zoon Herman 
beleend met de ‘tijenden over den IJssinkhof’. 

Herman van Twiclo was amptman (districtshoofd) in Twente en had 
een zoon: Herman van Twiclo, ‘den Junghen’. Deze koopt in het jaar 
1412 ‘dat hues ten blankenvoerde mit alzinen tobehorene dat gelegen 
is in der oelden statt to goer’. Verder koopt hij de erven Hidding in 
Markelo en Harberding, Ebbenkate, Tanckink en De Braek onder 
Weddehoen.  

Hij trouwde op ‘Vrydach na des hilligen Kerstendaghe 1408’  met 
Grete, dochter van Johan van Bevervoorde. Zij bracht de volgende 
goederen in zijn geslacht: Bellink, Seppenwoolde, Akenhues, de 
Dues, de Vorger, het Nyehues en Vockingh, allen in het kerspel 
Delden gelegen. ‘Myt al den luden de dar to horen ende van geboren 
synt en de tienden over Schukkingh groff en small, in de kerspel van 
Enschede’.  

Herman de Jonghere is in het jaar 1421 overleden. Zijn zoon, Johan 
van Twicklo, wordt in het jaar 1422 ‘op sanct Dyonicius dache door 
den Bisschop van Utrecht beleend met dat huys to Grymbergen in 
den kerspele van Rijssen; met het erve to Rudbeke mit sinen 
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toebehoer in den kerspele van Enschede, item met dat goed to 
Eyssing met huse en de toebehooren enz.’  

In het jaar 1435 verkoopt Grete Sticke van Twiclo, weduwe van 
Frederkes van Twiclo, haar recht op de halve Goldinckbraecke 
(Goldbree) bij de Delderneres. Ze verkoopt het recht aan Johanne van 
Twicklo en Jacoppe ‘siner echte huesvrouwe’. Johan is de zoon van 
Herman de Jonghere.  Diens zoon, Johan van Twiclo, amptman van 
Twente, was getrouwd met Adriana. We zijn in het vierde geslacht van 
deze stam aangekomen.  

In het jaar 1496 stellen Johan van Langen en zijn vrouw zich borg 
voor de bedragen, die aan Johan van Twiclo en Adryana door het 
capittel van de Plechelmuskerk te Oldenzaal voorgeschoten waren en 
verbinden daartoe hun goederen van Singraven.  

Een gaaf charter met zeven afhangende zegels,  gegeven ‘1506 up ten 
lVden Dinxedache nae santi Jacobi Dach Apost. Houdt in hoe alstoen 
een wytlych hilych ghededichet und gesloten werd tusschen den 
Erbaren Johan van Twyclo, drosten slandes van twenthe an de ene 
en juffer Jutten zaliger Johan Sticke dochter an die andere zyd, soe 
dat Johan vursz. hebben sall Jutten vursc. tot enen echten wyve ende 
rechten beddegenoten nae saten der hillige kercke … und dar toe tot 
oure medegave und brutscat … medebrengt verscheidene goederen 
in twenthe, waaronder den eigendom van het Weldam’.  

Met deze Johan, bijgenaamd De Rijke, zijn we aangekomen in het 
vijfde geslacht Van Twicklo. Hij houdt een magenscheiding op vrijdag 
na Sint Peter ‘ad vincula’ 1508 met zijn broers Frederik, Hako en 
Adriaan van Twicklo. Zijn sterfdag is omstreeks het jaar 1539. 
Daarmee vervielen zijn goederen aan zijn twee erfdochters: Agnes en 
Judith van Twicklo. Judith bracht haar echtgenoot, Unico Ripperda 
Huis Weldam als bruidsschat, Agnes bracht bij haar echtgenoot Van 
Raesfelt Huis Twicklo in zijn geslacht. 
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Landgoed Twickel 

Op ‘Maendag nest viti et modesti 1537’ (maandag naast (de vita) de 
verklaring van in leven zijn en (modestie) bescheidenheid, zedigheid) 
waren de huwelijksvoorwaarden vastgesteld tussen:  

Den Erenvesten und vromen Goessen van Raesfelt ten Oestendorp aan 
d’ eene en der Erberen und dogengsame Juffere Agnes van Twyckel 
echte dochter des Ehrenveste und vromen Johans van Twicklo Drost 
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van Twenthe. De Drost belovet en geeft den bruiddegom zijne dochter 
en schenkt tot een hullixmedegave und brutschat dat Drostambt van 
der Twenten myd eene summe van guldens als nemtlick dusent golden 
gulden. Si sullen hebben und beholden en erflicken besitten, so 
wanneer de vursc. Johan van Twicklo nae den willen Godes verstorven 
is, dat God lange verhoeden moet, datt Slot und Hues to Twyckell 
belegen in den Stichte van Utrecht met allen sinen alingen tobehoren 
und gerechtigheden myt wynt und watermollen weyden acker 
holtgewasz und visscherije… etc… und entegen dusse vorangezogen 
hillixvorwarden sal Goossen van Raesfelt wederumb bruetlicke 
brengen ten erste an guden erfguderen Renthen und guldens: Twelff 
dusent golden Rijnsche gulden und dar nest wes oer forder God und 
de hillige kercke angeervet und anerven mach.  

De bruidegom stamde uit een overoud Westfaals geslacht. Volgens 
Niesert in ‘Beiträge’ leefde in het jaar 1374 Bitter van Raesfelt, Heer 
van Raesfelt en Oostendorp. Hij had twee zonen, Bitter en Johan. De 
eerste erfde Huis Oostendorp aan de Lippe, de laatste erfde Huis 
Raesfelt in kreis Borken. Ze zijn de stamvaders van de lijnen Van 
Raesfelt-Oostendorp en Van Raesfelt-Van Raesfelt. Zij voerden in hun 
wapenschild een blauwe dwarsbalk op gouden veld. In Westfalen 
komen zij nu nog onder de protestantse adel voor.  

Uit de eerstgenoemde lijn kwam Goossen van Raesfelt, als jongste 
van de zes jongens van Ritter Goossen van Raesfelt en Bertha van 
Homoet. Hij was geboren op de dag na heilig kruisdag 1499, dat 
schreef de pastor van de doem (dom) in het misboek van Huis 
Oostendorp. ‘Und wart geboeren doemen schreeff 1499 des anderen 
daghes na hilligen cruces dage doe dat geboeren wart’.  

Goossen richt zich op 24 februari 1539 ‘aen den keyser’, brengt hem 
op de hoogte van zijn huwelijk, meldt dat zijn schoonvader overleden 
is en verzoek beleend te mogen worden met de nu aan hem 
toekomende Leengoederen. Daarop werd bij marginale dispositie 
(beschikking) vanwege de keizer gunstig beschikt op 28 februari, dus 
vier dagen later. Het Stift van Munster beleent hem in datzelfde jaar 
met de Groyshove, gelegen in de kerspel van Delden,  ‘bij den Esche 
to Delden’. Tevens krijgt hij kort daarop de belening door de graaf 
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Van Bentheim betreffende De Lamenhoff onder Delden, door de 
Leenkamer Bronckhorst van tienden over De Voegelsanck onder 
Boekelo en over Wuestink onder Woolde. Bij zijn rijk bezit dient 
gevoegd te worden zijn invloed als drost van Twente, als hoedanig hij 
zijn schoonvader was opgevolgd.  

 

In bovenstaande huwelijkse voorwaarden had zijn schoonvader nog 
bepaald dat Agnes en Judith gezamenlijk alle andere onroerende 
goederen zouden erven, onder andere Huis Weldam. Terwijl Agnes en 
haar man, Goossen van Raesfelt, die Huis Twickel vooraf hadden 
gekregen, in ‘rechter wederstadinge’ de anderen in penningen naar 
billijkheid vergoeding moest geven. Over de ten uitvoerlegging van 
deze laatste wil ontstaat ‘twist ende differentie’ tussen de zwagers. 
Daaraan maakt Maximiliaan van Egmond, graaf Van Buren en 
stadhouder van de keizer, als gekozen arbiter, bij uitspraak van 9 
november 1541 een einde.  

Voorlopig kon jonker Goossen echter nog niet ongestoord genieten 
van zijn nieuwe bezit. Immers in het jaar 1546 werd op bevel van 
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Maximiliaan graaf Van Buren ‘hulpe van crygsvolck uyt Overissel’ 
bijeengebracht. Doel was om de keizer in Duitsland tegen de 
protestanten van het Smalkadische Verbond te steunen. Onder de 
adel, die ‘in ’t Hoge Deudschland vertrocken’ was, Van Raesfelt, 
commanderende driehonderd paarden.  

Als drost van Twente tekent Goossen van Raesfelt mede het charter 
van 11 oktober 1549, waarbij Ridderschap en Steden van Overijssel 
aan Philips, na de dood van de keizer, hulde en trouw zweren. De 
oorspronkelijke perkamenten brief met zes uithangende zegels is in 
het archief van Huis Almelo.  

In de rijk bewerkte, in hoog reliëf gebeeldhouwde wapensteen van de 
middenbouw van Huis Twickel, zijn de wapenschilden van Van 
Raesfelt en van Twicklo. Het wapen Van Raesfelt heeft op een veld 
van goud een blauwe dwarsbalk, op de gekroonde helm twee gouden 
vleugels, elk met een blauwe balk. Het wapen van Twicklo heeft een 
zwarte haal op gouden veld, boven de gekroonde helm drie zwarte 
tentnagels met vierkante koppen van zilver. De langwerpige steen met 
inscriptie is waarschijnlijk van jonger datum, namelijk omstreeks het 
jaar 1850. De steen is in plaats van de verweerde steen met dezelfde 
inscriptie gekomen. Het is niet onwaarschijnlijk dat het 
vrouwenportret boven de wapens de burchtvrouw voorstelt. De 
gevelsteen van het – een eeuw later –  nieuw gebouwde Huis Weldam, 
is met haar initialen een ereplaats gegeven. Over de stichting van het 
Huis Twicklo is in het huisarchief geen enkele aantekening. Alleen in 
het testament van de bouwheer schrijft hij terloops van verschillende 
grote uitgaven door hem in zijn leven gedaan en zo onder meer: ‘noch 
an erbauwing des hauses Twickel’, echter zonder een bedrag te 
noemen.  

Bij oirkonde van 9 febr. 1551 betuchtigt Juffer Agnes van Twicklo haer 
huisheere Goossen van Raesfelt met dat alinghe huys to Twickloe myt 
alle guederen ende incompsten daerinne wesende an den 
Eyssinckhoff, holtgewass, wynde- en watermollen etc … 
waartegenover haar man gelaifft dat hi synnen kynderen bij juffer 
Agnes van Twicklo gewoirven van synnen guede niet en sal onterven. 
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Oranjerie 

Ten aanzien van het helmteken van het geslacht Twicklo, deelt de 
secretaris van de hoge raad aan Ter Kuile mee, bestaat grote 
tegenstrijdigheid bij verschillende schrijvers over genealogie. Rietstap 
schrijft in: ‘De Wapens van de Nederlandse Adel’ van een helmteken 
met drie zwarte struisveren of een zwarte vlucht. Maar in ‘Armorial 
Général (tweede druk) schrijft hij: ‘trois clous de tente de sable à têtes 
carrées d’ argent’. De hoge raad van de adel is in het bezit van een 
oude tekening van het wapen met helmversiering, aldus omschreven: 
‘trois… de gueules chargées d’une fasce d’ hermines.’ Fahne 
verklaart: ‘auf dem helme drei Schwarze Kelchblumen, innen roth’. 
Maar het ‘Wappenbuch des Westfälischen Adels’, door professor Von 
Spiessen, schrijft bij het wapen: ‘Auf dem schwarz weisz gewüsteten 
Helm drei gestürzte Spitzhüte mit roth weisz roth gewundenen 
Aufschlägen’. Het meest waarschijnlijke is dat de figuren in de loop 
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van de tijd zijn verbasterd en latere geslachten de betekenis er van 
niet meer hebben geweten.  

In hetzelfde jaar van de opbouw van Huis Twickel koopt het echtpaar 
‘een huys en erve bynnen Deventer achter en voirin de Lange 
Bisschopstraet’. Omstreeks het jaar 1560 overlijdt Agnes van 
Twicklo. Haar man hertrouwt met Ermgardt von Boinenburg, 
genaamd Honstein, en krijgt nog enkele kinderen. Hij sterft slechte 
enige jaren nadat hij zijn testament maakte.  

Auf dem Hause Raesfelt 23 Sept. 1578. Erwogen das mir der 
Almechtiche Godt zweierlei eheliche kinder einstheils aus mir und 
weilant Agnes von Twickeloe andertheils auch aus mir und weilant 
Irmgerdten von Bemmelsberch genannt Von Honstein eheliche gezilt 
gegeben. Die kinder aus ehe mit weilant Agnes bekommen guede von 
ihren Mutter. En dewile mir aus meinen elterlichen gütern in 
brüderlicher theilung 21500 goltgulden ausserhalb der Brunenborgh 
und angehorigen Gütern zugetheilt ist… en ich angecolfft habe 
insonderheyt die vrijen Tornsche gütern in der graftschaft Bentheim, 
die clarholtsche gütter im ampt Hasselt, Vollenhoe en Mastenbroick, 
item die erven onder Markelo en Driene  gerichte Enschede, umd ein 
haus in Deventer, dairneffens wat ick nog an meine Schwegerinne die 
Edle und tugendreiche Jutten von Twicklo genannt Ripperda Weldam 
ihres Theils von den Pfenningen uf das Drostampt in der Twent 
betaelht, Item vür Ihre  rüstung, vür das halbe gezeyde gudt auf dem 
Hause Twickeloe … geben müsse; sunst noch an erbauwing des haus 
Twickel, auch einer neuen windt- en wassermolen daselbst; so wil ich 
das das gedachte meine vürsoene semptlich nach meinem Todt vür 
sich haben; de goederen door hunne moeder aangebracht als die 
Brunenborgh mit leuthen und angehörigen wie dieselbe in Veste 
Recklinghausen gelegen, und die Herrlichkeit Moirkirchen, das haus in 
Wesel… et cetera.  

Ter Kuile is waarschijnlijk in de war met de namen. Of de archieven 
zijn niet duidelijk. Ter Kuile schrijft dat Van Raesfelt hertrouwt met 
Ermgardt von Boinenburg, genaamd Honstein. Hij vertelt er niet bij 
of die vrouw weduwe was of dat hij misschien kinderen had van een 
getrouwde vrouw. In zijn testament schrijft Van Raesfelt echter: 
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‘andertheils auch aus mir und weilant Irmgerdten von Bemmelsberch 
genannt von Honstein. Ter Kuile noemt de naam Ermgardt von 
Boinenburg, genaamd Honstein, terwijl het testament de naam 
Irmgerdten von Bemmelsberch genannt von Honstein noemt. 
Misschien was Von Raesfelt niet getrouwd met Irmgerdten, die 
overigens al was overleden ten tijde dat het testament werd 
opgemaakt. Maar in het testament schrijft Van Raesfelt over ‘zweierlei 
eheliche kinder’. Hij zal dus toch wel voor de tweede keer zijn 
getrouwd. Van Raesfelt noemt de goederen door hunne moeder 
aangebracht als die Brunenborgh, etc. Misschien moet Boinenburg 
Brunenborg zijn? Maar wie is dan Irmgerdten von Bemmelsberch?   

 

Het is wel zeker dat Van Raesfelt na het jaar 1578 niet naar zijn 
drostambt is teruggekeerd. Ook niet toen in het jaar 1580 
Rennenberg na zijn verraad in Twente binnenviel en Oldenzaal 
overmeesterde. De redding kwam in die dagen van de prins Maurits. 
Op 14 oktober 1580 antwoord deze aan Ridderschap en Steden op 
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hun jammerklachten over de ellendige staat van de provincie, dat hij 
om hulp en bijstand te verlenen niets zal sparen. ‘Goet bloet ofte wes 
wy anders lief ofte weert in dese werelt moghen hebben’. De prins 
tastte door en benoemde op 1 februari 1581, in plaats van Goossen 
van Raesfelt tot drost van Twente Johan van Vöerst tot Grimbergen. 
Von Raesfelt was immers gevlucht naar sticht Munster en had zijn 
ambt verlaten.  

Was hiermee maar het voornaamste uit het leven van Goossen van 
Raesfelt vermeld! Maar aan de nagedachtenis van de bouwheer van 
Huis Twickel kleeft de herinnering van een der ergste daden van de 
roomse inquisitie. Namelijk de terechtstelling van de doopsgezinde 
Maria van Beckum en Ursula von Werdum in het jaar 1544. Wat 
betreft deze geschiedenis heeft het Huisarchief Twickel geen enkel 
gegeven bewaard. Hier in het kort alleen het voornaamste herinnert. 

 

Rozentuin 



 

 

296 

 

De edelman Johan van Beckum was waarschijnlijk in het jaar 1538 
getrouwd met Ursula von Werdum, uit het geslacht van de hoofdman 
Von Werdum in Oostfriesland. Zij woonden waarschijnlijk op het erve 
Nyenhuis in het gericht van Diepenheim. En niet, zoals vaak wordt 
aangenomen op het Altena in Beckum. Want op het Altena woonden 
zijn moeder en zijn zuster, Maria van Beckum. Nadat meerdere 
vervolgingen en terechtstellingen van doopsgezinden en van 
aanhangers van de Secte van Joris al hadden plaats gehad, vaardigde 
de landvoogdes op 31 mei 1544 een schrijven uit aan de overheid van 
Overijssel. De boodschap was om ‘alomme nerstige inquisitie’ te doen 
naar die ketters en de verdachten ‘te apprehendeeren (appromatie: 
goedkeuring) ende daer over scerpe justicie te doen’. Uit het begin 
van de maand juni van dat jaar dateert een nadere aanschrijving van 
haar aan de drost Goossen van Raesfelt. Daarin wordt gevraagd 
beloningen te geven aan hen, die de wederdopers aanbrachten. 

In deze tijd nu bereikt het lot de doopsgezinde Maria van Beckum en 
Ursula von Werdum. Een oud martelaarsverhaal vertelt het ongeveer 
aldus:  

In den jare 1544 was er eene zuster in den Heere genaemt Maria van 
Beckum, die om der wille van haar geloof door hare moeder uit het 
Huis was verstooten. Toen dit ruchtbaar was geworden, gaf de 
Stadhouder des Keizers aan den drost van Twenthe last met veel 
manschappen uittegaan, om die jonckfrou te vangen tot haar broeder 
Jan van Beckum, waarhenen sij gevluchtet was. Daar werd sij uit het 
bed gelicht en weggevoerd met de gelijkgezinde frou van haar broeder, 
Ursula genaempt.  

Het eerste verhoor van de beide gevangen vrouwen vond plaats voor 
de stadhouder Maximiliaan van Buren te Deventer. Deze liet hen 
vervolgens naar ‘het Huys to Delden’ brengen. In een der 
‘martelaersliedekens’ van het jaar 1545: ‘von dannen sie geführet 
ward Gehn Twigkel in das Hause’. Een ander lied zegt:  

Daerna bracht men se op dat huys To Delden, hooge van mueren; om 
aftetrecken met confuys Bedreven si veel cueren. 
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Het is vrijwel zeker, dat evenals te Deventer, zo ook op Huis Twickel 
een gecommitteerde van de inquisitie hen heeft verhoord. Een half 
jaar lang bleven beiden gevangen gehouden. Intussen was op 9 
september een schrijven van de langvoogdes aan de kanselier van 
Gelderland uitgevaardigd, betreffende de vervolging van de 
doopsgezinden en de wederdopers. 

Van Raesfelt schijnt nog dekking gezocht te hebben voor de 
verantwoordelijkheid van de procedure en richtte zich tot 
Ridderschap en Steden. Hun ontwijkend antwoord notuleerden zij in 
hun resolutie van 4 augustus van dat jaar:  

Wat raidt dat men sall geven Goessen van Raisfelt, Drost van Twenthe, 
woe hij mit den tweën jufferen Van Becken voortvaren sall. Die 
meijnonge van Deventer, die Drost sall soe doen, als hi dat voir Godt 
ende voir die werlt verantwoorden will.  

Op 13 november 1544 ondergingen beide vrouwen, standvastig in 
hun geloof, de dood op de brandstapel. Aanwezig waren de 
afgevaardigde van het gericht, de drost en een keizerlijke 
gecommitteerde van het hof van Gelderland uit Arnhem. Johan van 
Beckum of zijn moeder waren tevoren niet op de hoogte gebracht van 
het vonnis.  

In een in de volgende maand geschreven brief van Johan van Beckum 
aan zijn zwager, vertelt deze:   

Soe synt dannoch myn leve huysfrou und suster dewyle ze eres 
geloves vulherdich gebleven syn, synnen sie des donrethages nae 
martino nestvergangen vann wegen der Roemschen Key. (keizer) Mat. 
durch eynen kommessarium van Arnhem uthem lande vann Gelren in 
bywesen dess gerichts, die droste van Twenthe an twee poste 
geslaigen, myth vur sunder enyghe benedynghe (zonder enige 
noodzaak) omgebracht und gesmoickt. 

Ongeacht alle bemoeienissen van de familie hingen op 11 december 
de lijken nog aan de ‘pfosten’. Het Handschrift van Ulrich von 
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Werdum: ‘Historia Familiae Wedumanae’ beschuldigt bovendien Van 
Raesfelt, dat hij Maria uit hebzucht voor de inquisitie heeft gesleept. 
Hij was volgens hem de op één na naaste erfgenaam van de kinderloze 
Johan Van Beckum. Zo kon hij door haar dood in het bezit komen 
van de goederen van haar broer. Ulrich voegt daaraan toe, dat de 
gerechte wraak van de hemel Van Raesfelt getroffen heeft. Vanaf dat 
moment is steeds een lid van zijn geslacht getroffen door een 
lichamelijk of geestelijk gebrek. Deze beschuldiging uitte Johan van 
Beckum niet in zijn brief en indien daarvoor grond was had hij die 
zeker wel bij zijn jammerklacht gevoegd. Evenmin vertelt de 
Maertelaersspiegel erover, die in het jaar 1685 Van Raesfelt enkel in 
opdracht van de stadhouder laat optreden. Evenmin vermelden de 
martelaarsliederen uit die tijd het feit dat Van Raesfelt Maria uit 
hebzucht voor de inquisitie heeft gesleept. Tevergeefs zal men bij 
Fahne in diens ‘Westfälische Geslechter’ zoeken naar enige 
familieband tussen de drost en zijn terechtgestelden. Voorts moet, 
volgens het inzicht van Ter Kuile, de grote rijkdom aan goederen, die 
de drost door zijn huwelijk kreeg en zijn beroep op Ridderschap en 
Steden, bij gebrek aan enige meerdere aanwijzingen, de 
verdachtmaking van de Oostfriese familie, die op wraak uit was als 
ongegrond doen verwerpen.  

Het eerste wapen van Huis Twickel, toen nog Eyssinck geheten was 
een ‘hoal’, nu nog te zien op de pomp in Delden. De verteller had dit 
alles van pastoor Geerdink gehoord. Het verhaal van het erve 
Eyssinck gaat als volgt:   

Erve Eyssink veranderde van naam toen het in het bezit kwam van 
een zekere Adolph uit de boerschap Twekkelo bij Enschede, hij was 
waarschijnlijk van het erve Brunink afkomstig. Deze Adolph moest 
van de boeren uit de omtrek voor de Bisschop vlas, was en lijnzaad 
ontvangen, maar droeg dit niet eerlijk af. Hij vluchtte met zijn buit 
naar het erve Eyssink bij Delden, waar een nicht van hem woonde. 
Deze nicht werd door Adolph verdreven. Er wordt ook een Adolph 
genoemd in verband met het roofridderkasteel te Goor. Zou dat 
dezelfde zijn? Later woonden er nonnen op Twickel en bestond er een 
plan er een klooster van te maken. De nonnen werden op een keer 
door de boeren verjaagd, zij vluchtten naar Oele. Hier bij de oude, 
zware eik werd één van de nonnen met een ‘wagenronge’  door de 
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boeren doodgeslagen. Een wagenronge is een houten of ijzeren steun 
voor de zijhekken op een boerenwagen of ook wel een staander die de 
wagenladder steunt. Dit gebeurde in de nacht voor Hemelvaartsdag. 
Daarom gingen de katholieken daar later in die nacht alle jaren 
bidden. Dit zou de oorsprong van het dauwtrappen zijn geweest.  
Tegen de roverijen van Adolph van Twickel (Twekkel, Twekkelo) zou 
Hengelo versterkt zijn door het bouwen van een spieker.  

 

In het jaar 1578 leefde de oudste zoon van Goossen van Raesfelt. Hij 
is zijn vader opgevolgd als eigenaar van de Twentse goederen. Bij 
charter van 10 juli 1578 verkopen Johan van Raesfelt en Lucia van 
Heiden (geboren te Bocholt en op 27 maart 1572 met Johan 
getrouwd) een jaarlijkse rente uit het erve Wicherink bij de 
Deldeneres. Bij charter van 10 juni 1576 had Adolph von Raesfelt, 
domheer tot Munster, afstand gedaan van al zijn rechten op Huis 
Twickel met al zijn toebehoren. Hij deed dit ten behoeve van zijn broer 
Johan.   

De Tachtigjarige oorlog kende ook rampen in Twente.  In het ‘Quohier 
van ’s Coninks vianden‘ van het jaar 1587 staat vermeldt:  

Goessens van Raesfelts die jonge weduwe, die in zijn leven geweest is 
drost in Twenthe … vertoegen’. Zijn jonge weduwe is met haar familie 
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gevlucht naar Zwolle, ondanks dat ze haar goederen mocht 
behouden. Want vooraf staat opgetekend: ‘Alhoewel die weduwe van 
Raesfelt hare reconcilatie voer haer ende haere kinderen van Zijne 
Majesteit genadelyck geimpetreert ende in hare guederen roerende 
ende onroerende gerestitueert zij … nogtans aengesien die voors. 
weduwe haer met haere familie naderhandt jnde Stadt van Swoll, 
contrarie parthie van Zijne Coninklijke Majesteit al noch haldende is, 
begheven ende aldaer metter woeninghe getoegen… is geordonneert 
dese erffven ende guederen te specteeren als (die van) alle andere 
rebellen.  

In de Rekeningen van de drost van Twente staat vermeldt hoe de 
stadhouder van de spaanse koning, Verdugo, aan de drost (in dienst 
van de Spaanse koning) opdracht geeft:  

Eenige bij Delden stroopende en muitende benden Spaans volk tot 
hunne vendelen te doen terugkeren, desnoods met gewapende hulp 
der huysluiden. Alsoo is die drost den XXlen Oct. Int jaer 1593 van 
Oldensel opt huyss twickelo vaste an Delden gelegen und met 
Coninklijk Majesteits garnisoen besath, getogen an den soldaeten, soe 
daer van alle natiën waeren, (om) des Heeren Stadholders bevel an 
tho melden.  

Of hij de muitende en stropende soldaten onder controle kreeg, blijkt 
niet uit het archief. 

Een andere zoon van Goossen was domheer te Munster, namelijk 
Bitter von Raesfelt. Terwijl een van de jongere zonen, ook Goossen 
genoemd, een tijdlang drost van Twente was. Deze laatst genoemde 
wordt ook Van den Rutenborg genoemd en wordt in het jaar 1582 
opgemerkt als heulende met het hof van Madrid.  

Johan van Raesfelt en zijn vrouw erkennen, bij oorkonde van 28 mei 
1579, als Leen te hebben ontvangen van hun zwager Menso van 
Heyden tot Astorp (getrouwd met Sibilla van Westerholt), vijfhonderd 
algemene daalders en verbinden hieraan twee erven. In het 
Huisarchief zijn veertig charters vanaf het jaar 1579 tot het jaar 
1604, waarbij Johan van Raesfelt en zijn vrouw steeds weer erven 
verkopen of verbinden in verband met schulden. Bij charter van 1 
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mei 1591 (gemeentearchief Delden) werd het vanouds bij Huis 
Twickel behorende erve Het Rannink en de windmolen en de wind 
(windboom) verkocht, ‘de molen is thobehoir des huses Twickloe’. Uit 
de periode 1579 tot 1617 zijn er geen stukken in het Huisarchief te 
vinden, terwijl toch over de opvolgende eeuwen het archief zo volledig 
is.  

 

Boerderij met luiken in de kleuren van het landgoed. 

De oorzaak hiervan is deze, dat het met de boedel van Johan van 
Raesfelt in de oorlogstijd van 1579-1604 zo erg gesteld was, dat het 
echtpaar Huis Twickel tijdens de jaren 1598 tot 1610 moesten 
afstaan aan hun geldschieter Menso van Heyden. Te midden van deze 
vernedering ‘int jaer ons Heren 1604 den 24 febr. is die Edel und 
Ehrenveste Johan van Raesfelt to Twicklo gotsaliglick in Christo 
untslapen, der zile Godt genadich is’, zoals zijn grafzerk in de 
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Deldense kerk getuigt. Ook Van Heyden overleed kort daarop. Beide 
lieten hun weduwen met kinderen achter.  

Van Raesfelt had twee kinderen: Johan en Adolph. Bij de 
oorlogssituatie kwamen nu nog allerlei procedures het familiegoed 
bedreigen. Weliswaar hadden Ridderschap en Steden, op verzoek van 
de weduwe van Johan op 10 maart 1604 goedgevonden, dat geen 
crediteuren binnen de tijd van vier maanden beslag op de goederen 
van haar echtgenoot zouden mogen leggen. Maar dat gevaar bleef 
hangen en men bracht een verzameling belangrijke papieren naar het 
Domkapittel te Munster in veilige bewaring. De documenten hadden 
betrekking: ‘den huise Twickelo voornaemlick en de provincie 
Overijssel ten dele concernerende’. Een en ander blijkt uit de notulen 
van Provinciale Staten, een resolutie van 5 december 1610:   

Opt versoeck van de weduwe ende tzemptlicke curatoren der 
nagelatene kinderen van  Zaliger Menso van Heyden to Astorp, 
dolerende over het arrest, bij die weduwe van Zaliger  Johan van 
Raesfelt onderstanden op allerleij zegel ende Breve, hyr to bevorent in 
den Doem binnen Munster In bewaronge gelaten, ende ten dele dese 
Landschap ende den huise Twickeloe voornaemlick concernerende. Is 
believet den vorsc. curatoren ende weduwe met een overschrivent aen 
het Doemcapittel tot Munster te welvaeren, daermede die vurs. zeghele 
ende Breve, als voor dato des Arrestes, neffens eenige Twickeloesche 
guederen, Ingewonnen, haer gevolcht mogen worden.  

Bedoelde archiefstukken zijn inderdaad nooit op Huis Twickel 
teruggekeerd. Waarschijnlijk liggen zij nog in de Dom te Munster of 
in het archief van Von Heijden in het Munsterse. In de aantekeningen 
van Heerkens trof Ter Kuile een notitie aan in het Landesfürstlich- 
en Domkapittelarchief. Er zou een origineel schrijven van Johan van 
Raesfelt, drost van Vollenhove zijn van 4 december 1619. De brief 
was ten behoeve van de ‘heimgelassene Rhaten’ en het Domkapittel 
te Munster wegens de restitutie van twee kisten met zegels en 
brieven, die aan Huis Twickel behoorden. Na de dood van Johan’s 
grootvader Goossen van Raesfelt zijn de kisten door Johan’s vader, 
Johan van Raesfelt tot Twickel, naar Huis Raesfelt getransporteerd 
(overdracht in eigendom) en vervolgens naar de noordertoren van de 
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dom te Munster overgebracht. De redenen waren de destijds in 
Twente en overal in de Nederlanden heersende onlusten.  

Johan van Raesfelt (Johansz.) wordt op 17 april 1611 toegelaten tot 
de landdag van Overijssel. Bij de commissie van 13 juni 1617 wordt 
hij aangesteld tot lid van de Raad van State. Op 7 oktober 1619 wordt 
hij drost van Vollenhove en castelein van de Heerlijkheid Cuinre. Hij 
was vanaf het jaar 1638 tot zijn dood in het jaar 1648 drost van 
Twente. Op Huis Vollenho wordt het huwelijkscontract getekend met 
Agnes van Munster op 12 oktober 1622. Zij is de dochter van Hendrik 
van Munster, Herr zu Rhuinen (Drente) en Sophia van Oldeboikum.  

Dat nu jaren van aanzien en voorspoed voor Huis Twickel waren 
aangebroken, bewijzen de volgende aankopen van onroerende 
goederen. Het echtpaar koopt: 

 

- 9 maart 1631: de Avest en het Vorrigter (de Verger)  met de 

cottersteden onder Oele;  

- 1635: de tienden over het Tanckinck onder Weddehoen en 

over  meerdere in die buurt gelegen  erven;  

- 1643: de Leeuwenkamp bij Delden;  

- 1636: de erven Hassling en Brinckhuis onder Hezepe 

(Bentheim);  

- 1636: meerdere goederen onder Borne;  

- 1642: het erve Hilberinck onder Bentelo, gekocht van Jan von 

Beveren von Twickel, Erbgesessen Havixbeck;  

- 1644: 15 januari, de belening met Huis Grimberg, Huis te 

Eerde, Nyenhuis te Beckum, het Kroeshoep onder Borne, de 

erve Eysinck gelegen onder de havezathe Gerner bij Dalfsen, 

het Randinck en de tienden over Kreyenveld bij Delden,  de 

Wolterinckhoff onder Driene; 

- 1644: 10 oktober, de belening door de graaf Van Bentheim 

met de erven Althaus en Gelsing in Veldhausen en meerdere 
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erven in de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

Vooral is bekend hun aankoop bij ‘oirkonde’ van 21 juli 1634 van de 
Heerlijkheid Lage voor een bedrag van vijfentwintigduizend caroli 
gulden. De verkoper was Theodora M.G. von Ketteler, erfdochter van 
de Heerlijkheid Lage. Zij was gehuwd met Eustachius graaf Van Croy 
en Reux. Ook hadden zij kort tevoren van dezelfde graaf, de Thornse 
goederen, gelegen in Bentheim, voor zesduizend caroli gulden 
aangekocht. Johan van Raesfelt ontving op 4 mei 1642 van de 
Provinciale Staten van Overijssel de Heerlijkheid Lage als erfelijk 
Leen van de provincie. Hij is op 28 februari 1648 overleden en in de 
grafkelder in de kerk te Delden bijgezet. Zijn vrouw stierf al op 7 
februari 1635. Zij hadden vijf kinderen: Johan, Adolf Hendrik, 
Wennemar, Henrik en Sophia Margareta.   
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Op 14 december 1648 vind de magenscheiding plaats, ‘gedaan op den 
Huyse Twickeloe’ tussen de kinderen en erfgenamen. In het kort van 
deze inhoud: 

Joffer Sophia van Raesfelt getrout gewest an Joan Ripperda ten 
Weldam, sijnde sij overleden nalatende een soontje Unico, aldewijle 
haar bij huwelijkse voorwaerden was medebelooft een summa van 
15000 Car. Gld., enige juweelen en drie morgen Landts in 
Mastenbroeck om daermede afstand te doen van haer vaderlijke en 
moederlijke goederen… zo wordt aan haar kindje gegeven het erve en 
goed Heerbaerdinck in Weddehoen; Verders also die olste soone Joan 
van Raesfelt –  leyder Godts in syn verstant geraeckt sijnde – sal den 
selven, gelijck oock des vaeders laetsten wille is gewest van den 
besitter des huyses Twicklo. Met twee seer trouwe knechts op 
denselven huyse wel worden onderholden ende genieten seeckere 
canonijckesije tot Oldensael. 

Blijvende Vorders alle erffenisse so leen, als allodiaal, bij die andere 
drie gebroederen als: 

 

- Adolph Hendrik, deze krijgt Twickel en toebehoiren en alles 

wat in Bentheim en bij Ootmarsum ligt; 

- Wennemar krijgt het Huys en Hovezathe ter Moulen offte nu 

Schulenborg gen, bij syn salige heer van den Heere Ketteler tot 

Oyen en Heyden angekofft; 

- Henrick krijgt de Heerlijkheid Eeze, sooals die bij saliger vader 

is angekoffte met het goedt tot Isselham, oick die 

boeterpachten, tinsen en renten in ’t scholtampt Vollenhoe en 

Hasselt, mede die erven toe Hycken en Meppen te Drente … 

voert daer en boven an gelde die summa van seeven en dartich 

duysent car. gld. 
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Tot betalinge van alle schulden ende lasten sullen geimployeert 
worden die goederen in den lande van den Berge en Cleve, die vercofft 
sullen worden. 

Een in februari 1648 opgemaakte staat van de nalatenschap van 
Joan van Raesfelt. Het is een niet gerechtelijk gepasseerde noch 
beëdigde waardering, opgesteld voor ‘de dochterssone Ripperda-
Weldam’, geeft nog een blik op deze omvangrijke nalatenschap. De 
Twickelse goederen zijn geschat, voor zover Leengoed op 
twintigduizend, voor zover allodiaal op tweehonderddertig duizend, 
tezamen tweehonderdvijftigduizend gulden. 

 

- de Heerlijkheid  Lage is geschat op tweehonderd 

negentigduizend gulden; 

- de Raesfeltse goederen in Bentheim: op veertigduizend 

gulden;  

- de Schuilenburgse leengoederen, ‘out, slegt en bouvallig’: op 

honderdveertienduizendvijfhonderd gulden; 

- Huis Eeze: op zevenendertigduizend gulden; 

- de Drentse erven: op honderdtachtigduizend gulden; 

- de Ruinense penningen: op driehonderdenzeventigduizend 

gulden; 

- Wenneperveen: op vierhonderdvijftigduizend gulden; 

- de Bergse goederen: op vierhonderdvijftigduizend gulden; 

- het erve Horbaart (Weddehoen): op tienduizend gulden; 

- landen onder Mastenbroek: op vierduizend gulden; 

- de juwelen: op zesduizend gulden. 

Enzovoort, enzovoort. En zo worden nog meerdere erven genoemd. 
Alles tezamen gewaardeerd op 657750 gulden.  

De tweede zoon volgde de vader in zijn Lenen, met name Twickel op. 
Adolf Hendrik van Raesfelt toe Twickeloe admitteert in het jaar 1644 
tot de landdag. In een handschrift, vermoedelijk door zijn oudste 
dochter geschreven dicteerde hij zelf, hoe hij aanvankelijk het land 
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gediend had. Het was een soort dagboek, tevens aantekenboek van 
de Twentse bezittingen. Adolf was in militaire dienst als cornet onder 
de garde van prins Frederik Hendrik en daarna van prins Willem. 
Dan was hij in de Raad van State gekomen, van daar in het 
binnenlands College van Gedeputeerden (dagelijks bestuur van de 
provincie), vandaar (sinds 24 oktober 1660) drost van Twente, 
‘ondersulks ook extra-ordinairs gecommitteerde’ in de Staten-
Generaal’. Raadspensionaris De Witt verklaarde over hem: ‘een man 
van veel vermogende credit ende goede directie’. Adolf Hendrik van 
Raesfelt correspondeerde geregeld met de raadspensionaris De Witt. 
Als anti-stadhouderlijk man had hij, ‘eerzuchtig en niet van 
bekwaamheid ontbloot vooral in ’t finantiële bewind’ (aldus 
Bussemaker) zitting in het college van Provinciale Staten van 
Overijssel. Over zijn heftig optreden in de langdurige en felle 
Overijsselse twisten van die jaren, over de Raesfeltse partij contra de 
Haersoltisten kan men lezen in de ‘Geschiedenis van Overijssel’ van 
Bussemaker. Op 24 oktober 1660 werd hij drost van Twente. 
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Toen in de zomer van het jaar 1668 de graaf Van Bentheim, onder de 
invloed van de bisschop van Munster openlijk tot de rooms-
katholieke kerk overgegaan was, had de gravin, die protestant was 
gebleven, haar vier oudste kinderen naar de Nederlanden laten 
ontvoeren. Zij zelf wist in november daaropvolgend uit Munster over 
Ohne te ontvluchten naar Delden, met haar baby Statius Philip. 
Vanwaar de richter van Delden haar in de koets van de toen juist 
aanwezige drost naar Deventer en verder naar Den Haag liet reizen. 
Van Raesfelt in het bijzonder maakte zich warm voor deze zaak en 
bepleitte in Den Haag ijverig de belangen van dit gezin. Hoewel zijn 
tegenpartij beweerde dat deze bemoeienis slechts diende om zijn 
politiek gekuip te verdoezelen. De vijandschap van zijn tegenstanders 
liep zo hoog op, dat in pamfletten hem ten laste werd gelegd: 
verduistering van ’s lands domeinen, ontduiking van de wetten, 
verraderlijke verstandhouding met de bisschop van Munster en 
meerdere ernstige aantijgingen. Een pamflet was getiteld: ‘Den 
herlevenden Cromwell met alle zijne Machiavellisten en de 
Machiavellistische Listigheden ende Practijken, sich qualificeerende 
Protector offte jegenswoordig president van Overijssel’. Het pamflet 
was gedrukt in Munster in Westfalen in het jaar 1668. In een ander 
schotsschrift met de titel: ‘Het Overijssels Uyle-nest met al die 
Rasende Eygenhoorige Witte Gebroetsels 1672’. Dumbar verklaart in 
‘Tegenwoordige Staat’: ‘Aan deze tweedragt mag men gerustelijk 
toeschrijven, dat deze provincie in den kort hier op uitgeborsten 
oorlog, bijna zonder slag of stoot eene prooi werd van de vyandelijke 
magt’. Toen Van Raesfelt, bij de snelle verovering van Twente door de 
bisschop van Munster, naar Holland was gevlucht, verschenen 
nieuwe schotsschriften en werd verraad geroepen tegen de regenten 
en de drost. ‘Die hadden hun heil gezocht in een spoedige overgave 
op voor hen zo gunstig mogelijke voorwaarden, al was dit een 
schandelijke plichtsverzaking tegenover hun gewest’, aldus professor 
Bussemaker.  

‘Van Raesfelt heeft’, aldus Ter Kuile, ‘nooit met een gedrukt pamflet 
op die beschuldigingen in het openbaar geantwoord. Maar dat hij 
door die aanvallen zich diep beledigd heeft gevoeld, blijkt wel uit een  
‘summaire apologique deductie’ van Adolf Hendrik van Raesfelt’. De 
deductie is in handschrift in het archief van Huis Twickel aanwezig. 
‘Bij mij selfs opgestelt in Juli 1673’, groot tweehonderddrieëndertig 
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pagina’s. In dit concept, met opschrift ‘aan syne Hoochheid’, bestrijd 
hij ‘de oproerige pasquillen offte Lastergeschriften’ en in het bijzonder 
dat, met de titel: ‘Den vluchtenden, Uijl- off Rasenden Twentschen 
Duijvel’. Hij weerlegde daarin de aantijgingen tegen de stamvader 
over de terechtstelling van het jaar 1544. Hij betoogt, dat deze alleen 
in opdracht van de stadhouder en na vonnis door de 
gecommitteerden, gedaan had wat hem was voorgeschreven. Hij 
verwerpt de beschimpingen tegen zijn grootvader Johan, als zou 
diens boedel desolaat zijn geweest. Hij verdedigd ten slotte zijn eigen 
staatkundig beleid, om te eindigen met versregels. De versregels 
tegen zijn anonieme aanvallers zijn voor een deel onleesbaar 
geworden. Het slot en de betuiging:  

Triste et fachieux est humeur de ce sorte d’hommes  

Qui accusent en aultruy les mauz, qui sont en eux –  

Recte faciendo - saevis tranquillus in undis.  
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Nog tien jaren na deze oorlog – die het Twentse volk nooit vergeten is 
– en na de val van zijn vriend de raadspensionaris, heeft Van Raesfelt 
in ons kwartier en gewest op het kussen (pluche) gezeten. Ter 
voorkoming van nieuwe tweedracht was toen echter de stadhouder 
met een buitengewoon hoog gezag over hem en de zijnen gesteld. Van 
Raesfelt overleed op 30 juni 1682 en had bij eigenhandig geschreven 
testament van 20 april 1666 bepaald, dat zijn vrouw Amadea Isabella 
gravin van Flodorff van Leuth, Dort, Darvelt, et cetera, het 
vruchtgebruik van al zijn goederen zou hebben. Zij overleed op 29 
januari 1691. Tot zijn enige erfgenamen had de drost zijn dochters 
Agnes Isabella en Adriana Sophia aangesteld ‘voirbeholtelick 
nochtans deese myne expresse meynonge, welcke is dat beyde 
Huysen Twickelo en Laege by eenander ende ongescheyden sullen 
blyven’. Zijn oudste dochter was voor hem overleden, derhalve volgt 
Adriana Sophia hem nu in alle Lenen op. Zij trouwt in het jaar 1676  
met de zoon van de beroemde admiraal van Holland: Van Wassenaer 
Obdam. Het huwelijk was afgekondigd te Den Haag op 26 april 1676. 
Deze  was geboren in het jaar 1635 en zijn naam was: Jacob des 
Heiligen Roomschen Rijks graaf Van Wassenaer, baanderheer van 
Wassenaer, Heer van Obdam, Hensbroek, Zuidwijk en Kernhem. Hij 
was vlak voor zijn huwelijk hoofd van een regiment cavalerie in de 
slag bij Senef.  

Met dit huwelijk kwam Huis Twickel in een nieuw geslacht, dat zijn 
bezittingen in Holland had. En waaruit meerdere opvolgende 
eigenaren van Twickel en Weldam deze Twentse goederen, als een 
bijkomstigheid beschouwd hebben. Zij woonden bijna nooit in 
Twente. Op 30 augustus 1684 stierf de laatste Van Raesfelt op Huis 
Twickel, ze had haar man zeven kinderen geschonken, waarvan de 
zesde opvolger in de Overijsselse Lenen werd. In ‘De Navorscher’, 36e 
jaargang, pagina 562, wordt een notariële boedelscheiding vermeld 
van 4 maart 1715 tussen haar vierde kind: Jan Hendrik graaf Van 
Wassenaer Obdam en de graaf Van Flodorff, waarbij deze laatste 
onder andere afstand doet van zijn aanspraken op goederen ‘aen den 
huyse Twickelo vervallen’.  

Op een tekening van Laan staat het ‘adellijk Huys t Wickeloo anno 
1727’. Het Huis is van de achterkant getekend en te zien zijn een 
lage, brede toren en een spieker. De toren is er nu nog, aan de 
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voorkant, geheel links. Het gedeelte tussen de toren en de ingang zou 
de oude spieker kunnen zijn.  

Unico Wilhelm graaf Van Wassenaer Obdam enzovoort is gedoopt te 
Delden op 2 november 1692. Hij wordt beleend op 13 oktober 1716 
met ‘den Hof te Eysing anders Twickel’, was lid van de Ridderschap 
van Overijssel (geadmitteerd 19 april 1717), daarna overgegaan in de 
Ridderschap van Holland in het jaar 1724, ambassadeur aan het hof 
van Frankrijk. Kortom een staatsman, die door zijn diplomatieke 
loopbaan weinig in Twente woonde. Hij overleed op 9 november 1766.  

Op 13 oktober 1716 beleende de provincie Overijssel zijn broer Johan 
Hendrik met Huis Lage en het holtgericht te Breckelenkamp. Een 
tijdlang zijn Twickel en Lage dus niet in één hand geweest. Tot bij het 
kinderloos overlijden van Johan Hendrik Huis Lage weer in het bezit 
van Unico Wilhelm kwam. Deze verkrijgt de belening van Huis Lage 
en van de Hachmeule bij Leenbrief van 28 april 1746 en van Huis 
Dubbeling bij brief van 2 augustus 1753. Hij was getrouwd met 
Dodonea Lucia, dochter van de Friese regent en staatsman Sicco van 
Goslinga. Ze kregen vier zonen, waarvan de derde in de rechten van 
de ouders en vooroverleden broers trad. Zijn naam was Carel George, 
gedoopt op 6 februari 1732, op Huis Twickel overleden op 14 juli 
1800.  

Het was die Carel Georg, die in het jaar 1771 een begin liet maken 
met het graven van de Twickelervaart en de haven. De vaart bij de 
naar hem genoemde uitspanning, eertijds schippersherberg, nu hotel 
Carelshaven. De vaart begon in de flinke haven, aan de grote weg van 
Delden naar Hengelo, en was doorgetrokken naar de Regge bij Huis 
Cattelaar. Zijn uitgangspunt was om Twente een deugdelijk 
vaarwater naar Zwolle te bieden. Met grote (eigen) kosten en moeite 
kwam de nieuwe waterweg tot stand. Vooral in de omgeving van Enter 
werd het werk van de doorgraving naar de Regge door tegenwerking 
en zelfs door heftig verzet van de boeren tegengehouden en verstoord. 
Een uitvoerig rapport van Everhard Hermannus Putman: ‘Twickel 20 
Mei 1772’ aan de Heer van Twickel, verklaart hoe de Enterse boeren, 
opgezet door de jufferen Borgerinck van Huis Cattelaar, herhaaldelijk 
in de nacht door insmijtingen het werk vernielden. Ja, zelfs overdag 



 

 

312 

 

tegen de werklieden van Twickel optraden. Deze hadden ’s nachts 
wachtposten uitgezet in de Hulsebossen voor de poort van het 
Cattelaar. ‘Toen op 14 Mei 1772 een 400 Enterschen optrocken met 
slaende trommels en het steken van Horens, schoon niet nae de 
maetklanck’, werd een algehele vernietiging van de vaart voorkomen; 
namelijk  door een list.  ‘Wij deden hun met verkwikkende dranken 
van overgehaelde wateren en moutdranken beschenken, met dat 
gevolg dat wij genoegsam natuur voorbij streefden en zoodanig weder 
met het werk vorderden’. De volgende dagen werd honderdvijftig 
arbeiders uit Goor gerekruteerd, waarmee de werkbazen van Twickel 
‘sonder eenig geweld en goede orde het Cattelar met slaande trom 
voorbij trokken en sich van geweld onthielden’.  

 

Twickelervaart 

De Twickeler Vaart, waarvan ook Van Hogendorp zulke hoge 
verwachtingen had voor de nijverheid (industrie), had in het begin 
wel succes. Maar bij de meer en meer ter hand genomen verbetering 
van de verkeerswegen en verkeersmiddelen op het land, bleef zij 
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steeds vaker ongebruikt liggen en werd dientengevolge verwaarloosd. 
In het jaar 1852 waren er nog zevenhonderddertien gulden aan tol- 
en sluisgeld. Dat verminderde nog, tot dat in het jaar 1873 de laatste 
schepen er door voeren. Tegenwoordig is er geen scheepvaart meer 
en zelfs de haven werd gedempt.  

Carel Georg van Wassenaer was geen onverdienstelijk staatsman en 
werd in het jaar 1785 met een belangrijke diplomatieke boodschap 
naar Wenen afgevaardigd. Hij behoorde tot de partij van de 
patriotten. Hij was na de omwenteling van het jaar 1795 als 
vertegenwoordiger van het volk van Overijssel opgetreden. Hij is de 
schrijver geweest van: ‘Een brief van Jan Flapuit te W… in Zalland’ 
op 5 november 1778. Het betrof de politiek van die dag, zeer scherp 
gesteld, vol lof voor Van der Capellen tot den Pol en diens aanhang, 
vol afkeuring voor de aanhangers van de prins. Er werd over de brief 
gesproken in de vierentachtigste-  en vijfentachtigste vergadering van 
de Vereniging van Overijsselse Raad en Gemeenten.  

Een pol is een plekje grond dat iets hoger ligt dan zijn omgeving en 
gewoonlijk door sloten of ander water omringd is. Waarschijnlijk is 
deze verhoging (pol) een zeer oude opgeworpen heuvel. Naar zijn 
omvang en karakter kan dat heel goed een Saksische versterking zijn 
geweest. Of mogelijk een van de zware bolwerken uit de 
bisschoppelijke tijd.  

Carel Georg wordt op 16 maart 1781 als fidei-commissair erfgenaam 
van zijn broer Jacob Joan, met de Heerlijkheid Lage beleent. Hij is in 
datzelfde jaar buitengewoon gezant bij het hof te Wenen, op 17 maart 
1794 wordt hij geadmitteerd tot de landdag van Overijssel, nadat hij 
zijn lidmaatschap van de ridderschap van Holland neergelegd had.  

Uit zijn huwelijk met Jacoba Elizabeth van Strijen, weduwe van Dirk 
Trip, werd een zoon geboren: Jacob Unico Wilhelm. Deze werd 
beleend met Huis Lage op 15 oktober 1801, overleed op Huis Twickel 
op 31 augustus 1812. Hij was eerst getrouwd met A.M. Clifford, 
overleden 1797, daarna met M.H. Alewijn, overleden op 29 december 
1802, daarna met S.W. Van Heeckeren tot Kell. Uit het tweede 
huwelijk werd te Amsterdam geboren op 21 september 1799: Maria 
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Cornélie gravin Van Wassenaer Obdam, vrouwe van Twickel, 
Weldam, Oliedam, Dieren, Lage, et cetera, welke op 14 december 
1831 op Huis Twickel trouwde met Jacob Derk Carel baron Van 
Heeckeren, later Heer van Nettelhorst en Borculo. Deze breidde 
Twickel door aankopen verder uit en vernieuwde bijna alle 
boerenwoningen ter bevordering van de hygiëne. Als erfmarkerichter 
bevorderde hij de verdeling van vele marken. Die van Azelo in 1845, 
de Groot Boerenmark in 1848, Beckum in 1850, Bentelo in 1851, 
Hengevelde in 1852, Oele Woolderzijde in 1853, Weddehoen en 
Cottwick in 1854, Stockum en Hericke in 1857 en 1859, 
Brecklencamp in 1871. Vele van de hem toebedeelde heidegronden 
werden door hem tot bossen aangelegd, waaronder de Breede Riet bij 
Carelshaven. 

Gravin Marie overleed kinderloos in Den Haag op 31 maart 1850. 
Craandijk schrijft in het jaar 1875: ‘In Delden leeft nog wel de 
herinnering, hoe vriendelijk zij was voor allen en hoe goed voor de 
armen’. Haar nagedachtenis wordt ook bewaard door een gedicht op 
een wapen- of rouwbord in de kerk te Lage. Het gedicht is gemaakt 
door dominee Visch en eindigt in dit couplet:  

De Naneef zal uw roem vermelden: 

De tijdgenooten – welk een schaar! 

Het volk van Lage en dat van Delden 

U zeegnen, vrouw van Wassenaar!  

Haar man en erfgenaam hertrouwt op 6 mei 1852 met Isabella 
Antoinette barones Sloet tot Toutenburg, overleden 1872. Hij overlijdt 
in Den Haag op 7 november 1875. Uit dit tweede huwelijk werden 
geboren: 

- Maria Cornelia barones Van Heeckeren, geboren 13 januari 

1855 en getrouwd op Twickel op 8 maart 1877 met W.K.Ph.O. 

graaf Van Aldenburg Bentinck; 

- Carel George Unico Willem, geboren 4 oktober 1856, 

ongehuwd overleden op 6 maart 1883, bijgezet in de 

grafkelder op het in het jaar 1828 aangelegde kerkhof ten 
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westen van Delden; 

- Rodolphe Frederic baron Van Heeckeren, Heer van Twickel, 

Lage, Dieren, Wassenaar, Zuidwijk, Nettelhorst, Kernheim en 

Borculo, geboren 15 mei 1858, die na het overlijden van zijn 

oudere broer deze in het bezit van Huis Twickel is opgevolgd. 

 

 

 

Noordermolen 

Het kenmerkende prerogatief (voorrecht): toegelaten worden tot de 
landdag, hebben de opvolgende bezitters van Huis Twickel zonder 
uitzondering uitgeoefend. Ook nadat de verklaring geëist werd van 
afkeer van de rooms-katholieke religie en belijdenis van de 
gereformeerde. Alleen Unico Wilhelm van Wassenaer trad uit de 
Overijsselse Ridderschap. Dat zij ook met naijver (wedijver, afgunst) 
gewaakt hebben over hun Heerlijk jacht- en visrecht behoeft geen 
betoog. Blijkbaar zijn zij daarin weinig gestoord,  tenminste de oude 
archieven zwijgen hierover. Van Zanten verklaart in zijn 
archiefbeschrijving: ‘Een uitgestrekte privative jachtvrijheid gehoort 
ertoe, dog dewelcke door die van Delden, gewoon sijnde altoos 
quaestiën te soecken, sedert eenige jaren is geturbeerd (turbatie: 
verwarring, stoornis) geworden en nog niet uitgemaakt’. Wat betreft 
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het visrecht op de Mors, beklaagt zich Adolph Hendrik van Raesfelt 
in het jaar 1681: ‘sedert ick my heb laten persuadeeren (overreden, 
overtuigen) tot het maken van enen Dijk naar Hengelo tot gerief van 
de passanten, daar Delden de neering van heeft, en tot het weeren 
van het wilde water uit myne weijlanden… hebben die van Delden 
buten myn consent ondertusschen ich weinig thuis synde en buten 
in slands dienst geoccupeerd (bezighouden), sig onderstaen de 
bleycken (bleken) te graven met diepe graften en onderstaen sig in 
nieuwe graevens van de bleijcke en den deijck te visschen’. De dijk 
naar Hengelo is waarschijnlijk een deel van de oude weg van Delden 
naar Hengelo. Maar de drost zal aan het graven van bleken en vissen 
op de dijk en de graeven (sloot, gracht) wel perk en paal gesteld 
hebben!  

Dat de heren van Huis Twickel het recht van wind over het kerspel 
Delden sustineren (vorderen, eisen), wordt duidelijk in een charter 
van 16 augustus 1559. Daarin verzoeken de burgemeesters en raad 
van de stad Delden:  

(…) nerstelicke ende hertelicke aan Goossen van Raesfelt, dat de drost 
na dem neymant gheyn wyndt noch wyndemollen en hefft in unsen 
Kerspele dan die droste eijn wyndemollen alleenige… wolde laten 
setten nòch eene wyndemollen in unsen Kerspel, want eine molle kan 
der Stadt en Kerspel dat seer wijd en breed is en boven twee duysent 
communicanten sterck in malen nyet en voldoen.  

Dat de drost hieraan voldaan heeft, blijkt uit zijn testament van het 
jaar 1578. Daarin vermeldt hij de door hem gemaakte onkosten ten 
behoeve van ‘einer neuen windt- und wassermolen daselbst’. In de 
Spaanse tijd (1591) werd door de toenmalige eigenaar van Huis 
Twickel de windmolen ‘thobehoir des huses Twickloe’ met den wind 
(windboom) verkocht werd. Later is die blijkbaar weer in bezit van 
Huis Twickel gekomen. Bij brief van 15 januari 1644 beleent de 
provincie immers de Heer van Twickel onder meer speciaal met ‘de 
wint over het Kerspel van Delden’. Op een notitie van het jaar 1702 
staat genoteerd, dat de administratie van Huis Twickel de 
‘Eschwindmeule’ verpachtte voor zeshonderdtwintig gulden per jaar, 
de Nieuwe Meule voor driehonderddertig gulden, de 
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Waternoordmeule voor tweehonderdveertig gulden en de Oliemeule 
voor honderdtwintig gulden per jaar.  

Als grootgrondbezitters waren zij (de heren van Huis Twickel; tot 
1831 Van Wassenaer, daarna Van Heeckeren, daarvoor Ripperda, 
Raesfelt, Van Twicklo en Hulssger)  goedsheren (markerichters) in 
meerdere marken. Daarvan worden nu nog de Holtinckboeken in het 
archief van Huis Twickel bewaard. Zo bekleden (vervullen) zij erfelijk 
het markerichterambt van de Grote Boermarke van Delden (de 
Deldeneres, Deldenerbroek en een deel van Oele), van de marke van 
Azelo (na aankoop op 22 juni 1660 van de caterstede Haer-Steven in 
Azelo), van Weddehoen en Cottwick, van Bentelo en van Beckum. Ook 
hadden zij bij charter van 19 april 1655 van de Heer van Almelo door 
transactie (het sluiten van een overeenkomst inzake koop of verkoop) 
verkregen de Myerhof te Borne met toebehoren, waaronder de 
markegerichten van Senderen en Hertme ‘daervan dependierende’. 
Ook worden zij op 17 januari 1683 door de prins, die de ‘lieutenant’  
was van de Lenen van Overijssel,  beleend  met de erven Schultenhof 
en Rotman in de buurtschap Brecklenkamp, en ook met het 
holtgericht over de marke Brecklichem. Bij transport (overdracht in 
eigendom) van 11 november 1685 ging aan hen over uit de boedel 
van de Heer Ripperda tot Hengelo, ‘dat erve Ottenhof met het 
Erfmarckerigterschap van Deldenermarke en de Schapendrift 
daertoe gehoirende’.   

Hun hoedanigheid als goedsheer in het kerspel Enschede bracht mee, 
dat ze meewerkten tot het beroep van de tweede predikant te 
Enschede. In het kerspel Enschede bezaten ze de erven de Rutbeke, 
de Helmer en Bosch onder Usselo. De laatste erven werden op 2 
oktober 1795 voor zevenduizend gulden verkocht aan Hendrik 
Hoedemaker, tevens de tienden over Lubbertinck onder Driene. Een 
verlof van de vrouwe van Twickel op 19 september 1692 aan dominee 
Strick te Enschede, om tot vermeerdering van zijn traktement als 
tweede predikant aldaar te mogen ontvangen één oortje van elke 
gulden, die de boeren van Huis Twickel als pacht hadden te betalen. 
De oproep op 16 september 1721 van de kerkenraad te Enschede aan 
de Heer van Twickel om ‘te komen in de kerk te Enschede om neefens 
de medeberechtigden te treeden tot het beroep van een adjunct-
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predikant aldaar’, (beiden in huisarchief Twickel). De oudste 
bevoegdheden op kerkelijk gebied zijn voortgekomen uit de rechten, 
die oorspronkelijk het geslacht Van Twicklo had op de kerkelijke 
onvervreemdbare fondsen. De rechten waren namelijk om  personen 
te benoemen of mede te benoemen, die zouden mogen genieten van 
de opbrengst van die stichtingen, vicarien genaamd.  

 

Noordermolen 

Van Zanten verklaart dat in het Huisarchief de fundatiebrief is van 
‘onse lieve Fraulein-vicary’ van 1491, gegeven door Johan van 
Twicklo en Adryana ‘syne huysfrou’, bekrachtigd door bisschop David 
(van Bourgondië); voorts een stichtingsakte van 1423 van ‘onse lieve 
vrouwe misse’, waartoe het erve Hoyerinck bij Delden moest 
bijdragen, gegeven door Herman van Twicklo; een dito van de vicari 
Sancti Matthei, zonder jaartal, waarvan de begeving (collatie) zou zijn 
aan Johan van Twicklo; een charter van 1549, waaruit blijkt dat 
Goossen van Raesfelt de begeving had van de vicarien Sint Matthei 
en Nicolai in de kerk van Delden; een fundatiebrief van de Sint 
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Johannis Evangelist vicarie in de kerk te Delden, ingesteld in het jaar 
1492 door Johan van Twicklo; een charter van 31 oktober 1652, 
waarin Joan van Twicklo tot Borchboeningen als erfcollator van de 
Sint Anthony vicarie te Delden, aan zijn neef Adolf Hendrik van 
Raesfelt tot Twickel de erven overgeeft die tot die vicarie behoorden. 
Dat waren de erven Messelink en Rueterinck in Beckum, Haegen in 
Deldenerbroek en  nog enkele ‘gaerden’ rondom Delden, tegen een 
vergoeding van zesduizend gulden.  

De fundatiebrief, de stichtingsakte en de twee charters, die worden 
genoemd door Van Zanten,  zijn door Ter Kuile niet in het archief 
aangetroffen.  

‘Inderdaad’, aldus Ter Kuile, ‘zien we in een charter van het jaar 1532, 
dat voor burgemeesters, schepenen en raad van Delden is 
verschenen: ‘die erenveste und fromme Johan van Twycklo drost 
slandes van Twente als eyn collator der vicary des altaers Sancti 
Johannis Evangeliste in der kercke to Delden’. Hij verklaart dat enige 
tienden ten behoeve van die vicarie er bij gevoegd waren.  

Van Zanten: Van de vicary Trium Regum gemeenlijck Bruggingvicary 
heeft het Huys Twicklo neffens de Stad Delden ieder voor de helffte 
de collatie offte dispositie, deze is oudtijds gefundeert door een 
Persoon van dien naam Brugging, zijnde geweest Priester en Vicaris 
tot Delden met een clausule: dat die van sijn familie en naam daervan 
collatie souden hebben dog dat deselve bij uijtsterven zoude komen 
aan Huyze Twicklo en stad Delden. De destinatie (bestemming) 
deeser vicary is, dat het opkoomen gebruickt wordt tot onderhoud 
van een tweede predikant, die oock eene subsidie van f 250 van 
Ridderschap en Steden ontfangt. Die predikant ontfangt ook 3 per 
cent (3%) van een kapitaal van f 3000 daartoe gefundeert door Mevr. 
Isabella van Wassenaer, totael dus f 500. Bij overeenkomst van 1 
Maart 1760 is tusschen Stad Delden en den Heer van Twicklo 
vastgesteld, dat bij beroeping de tijdelijke bezitter van Twicklo eene 
nominatie van drie personen maakt en aan Burgemeesteren 
overgeeft, welke daaruit één eligeeren (uitkiezen), waardoor dus de 
gemeente van Delden tot algemene genoegen met een tweede 
predicant is voorzien geworden. Voorts heeft Huis Twicklo de collatie 
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over de vicaryen in de kercke tot Delden, geevende uit seeven 
vicarijen ad f 20 jaarlijks dus samen f 140 tot suppletie-tractement 
(ophoging van het salaris) van de oudsten predikant indertijd 
weesende. Nog gehoort aan Huis Twicklo een Armenhijs genaamt het 
Sint Anna Gasthuijs ( de armenhueses-collatien heet het in het 
testament van Joan van Raesfelt, 1631), waerover de tijdelijke 
besitter des Huis Twicklo de absolute dispositie en beheeringe. 
Vroeger werden daerin oude behoeftige luyden verpleegt, dan nu 
mitsgaaders kwaade huyshouding is die huyshouding afgeschaft en 
worden de revenuen verdeelt in jaarlijkse praebenden (prebende: 
kerkelijke titel met daaraan verbonden jaargeld)   aen behoeftige 
meijers en pagters onder het Huys gehoirende, voir anderen 
gepraefereerd.  

Die tweede predikantsplaats bovenbedoeld was ingesteld door de 
Heer van Twickel en burgemeesters van Stad-Delden bij fundatiebrief 
van 1 maart 1760. Daarbij werd bepaald dat bij afwisseling de Heer 
van Twickel die benoeming zou doen uit een drietal, aangeboden door 
de burgemeesters, dan weer door de burgemeesters uit een door de 
Heer van Twickel geformeerd drietal. ‘Van Zanten beweert dat er een 
wordt uitgekozen door de burgemeesters uit een drietal, voorgesteld 
door de Heer van Twickel’, aldus Ter Kuile.  

Toen de vicarie Trium Regum door ongelukkige procedures zwaar 
geleden had, zo erg, dat bij executie daarvan de tienden verkocht 
werden op 17 mei 1796. Die inkomsten gingen voor de vicarie 
verloren. In het jaar 1807 had de toenmalige tweede predikant nog 
tweeduizendvierhonderd gulden achterstallig traktement te vorderen. 
De burgemeesters wisten geen raad. Maar de Heer van Twickel 
sprong in de bres en bood het bedrag aan, naast de jaarlijkse 
honderdnegenenzestig gulden (140+verhoging). Voorwaarde was dat 
de burgemeesters hem hun recht van medezegging in de tweede 
predikantsplaats afstonden. Dit werd goedgevonden en ook de drost 
van Twente hechtte er zijn goedkeuring aan. Mits de Heer van Twickel 
zoveel goederen wilde verpanden, dat daaruit te allen tijde die 
honderdnegenenzestig gulden gevonden konden worden. Dit voorstel 
werd aangenomen en de erven Perik en Elberink in de Delderneres 
(aan huis Twickel toebehorend) werden hiertoe verpand. Aldus werd 
de Heer van Twickel unicus (uniek) collator van de tweede 
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predikantenplaats. De eerste predikantenplaats werd van ouds 
vergeven door de goedsheren van het kerspel Delden. Op 2 februari 
1846 werd een transactie tussen kerkenraad en de Heer van Twickel 
getroffen, nadat over deze collatie onenigheden waren voorgevallen. 
Vastgesteld werd, ten eerste:  de kerkenraad geeft en erkent aan de 
Heer en Vrouwe van Twickel levenslang  het uitsluitend recht tot 
benoeming en aanstelling van de oudste predikant; ten tweede: dat 
na hun beider dood het beroepen zal geschieden door Huis Twickel 
alternatief (afwisselend) met de kerkenraad, en wel de eerste vacature 
te vervullen door de eigenaar van Twickel. Onder voorwaarde echter 
dat het recht van benoeming voor Huis Twickel geheel vervalt ten 
behoeve van de kerkenraad, indien de bezitters van Huis Twickel niet 
meer mochten behoren tot de hervormde kerk, en wanneer het huis 
gesloopt mocht worden. ‘Op deze wijze wil de kerkeraad dit regt van 
benoeming van den oudsten predikant in de toekomst aan den 
tijdelijke bezitter van Twickel toegekend hebben als eene billijke 
vergoeding voor de opoffering, welke de Heer en Vrouwe van Twickel 
ten behoeve van de gemeente bereid zijn te doen, door het schenken 
van een nieuw orgel in de Hervormde Kerk te Delden’.  

 

Van Zanten: Oick gehoort er toe het Erfopper- en 
Overkerkmeesterschap der kercke tot Delden en uit dien hoofde de 
Directie der Kerkgoederen, de reparatien der kerke, 
gecommitteerende de Stad-Delden hierbij twee Burgemeesteren als 
Kerkemeesteren en eindelijk compareert uit ieder Boerschap des 
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Gerigts één Boerekerkemeester. Het onderhoud der Wheme offte 
Pastory komt ten laste van het kerspel.  

In het huisarchief zijn dan ook diverse stukken en rekeningen 
betreffende het onderhoud en de reparaties van het kerkgebouw. Zo 
ook attesten van de doodgraver betreffende de begraafplaatsen en de 
begraafplaatsen in de kerk. En een aanvraag uit het jaar 1788 van 
de Heer van Backenhagen betreffende een grafstede en wapenborden 
en zijn gestoelte in de kerk.  

Ook had de eigenaar van Huis Twickel het recht op de aanstelling van 
de doodgraver en de organist. Ze werden uit de inkomsten van de 
vicarien betaald. Zo ook die van de ‘custos offte coster, die jaarlijks 
verpligt is de sleutels der kerk op belooken Paaschen (maandag voor 
Pasen) na de predicatie aan den tijdelijken Heer van Twickel te 
presenteeren en aldus deze plaats eligibel te stellen, dog wordt altoos 
tenzij omme erheffelijke redenen gecontinueerd’. 

In het jaar 1679 behaagde het de Heer van Twickel om de koster, 
Egbert van Tusschede, de sleutels te ontnemen ‘en alzoo van de 
bediening der costerije te frusteeren’,  toen deze naar ouder gewoonte 
de sleutels op het ‘choor (altaar) aan den besitter des huyses Twickel 
offreerde’. Maar op zijn smeekbeden werd hij in zijn bediening 
gehandhaafd en aan ‘suppliant de costerije voor dit jaar geconfereert 
15 Juni 1679’. 

In het gemeentearchief van Delden is een advies, dat het begeven van 
de kosterij te Delden niet zou toekomen aan Johan van Raesfelt to 
Twicklo, echter aan de raadslieden van de kerk te Delden wegens de 
gezamenlijke erfgenamen van het kerspel. Reeds in het jaar 1353 zou 
zijn vastgesteld, dat de koster jaarlijks op beloken maandag voor 
Pasen de sleutels van de kosterij op het hoogste altaar moest leggen 
en naar bevinding al of niet weer daarmee belast zou worden. 

En nog tot in de dagen van Ter Kuile wordt door de koster tegenover 
de Heer van Twickel dit jaarlijkse plichtgebruik in ere gehouden. In 
het jaar 1721 genoteerd: ‘dat de tijdelijke Heeren van Twicklo op 
Paschen eene kan communiewijn en een communiebrood van de 
kerke ten geschenke ontfangen’. Uit deze oeroude gewoonte is tot 
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minstens in het jaar 1911 de gewoonte gebleven, dat op tweede 
paasdag de beide predikanten van het Huis Twickel ieder acht flessen 
zoete wijn krijgen. Terwijl de oudste predikant aan het Huis een fles 
wijn teruggeeft en de jongste predikant een brood. 

Bijzondere zorg hebben zij, als opperkerkmeesters met de andere in 
het gericht gelegen havezaathsbewoners, gehad voor de klokken van 
Delden. Daarvan laat een drietal nog tot op de dag van vandaag hun 
sonoor geluid horen. De grootste klok draagt het opschrift: ‘Die 
WelEd. en gestr. Joan van Raesfelt toe Twickelo Drost des Lands 
Vollenhove Overste kerckemeijster; die WelEd. Gestr. Wilhelm 
Ripperda to Buxbergen Boculo en Hengelo; die WelEd. Nicolaas 
Christoffer van Beverfoorde ten Oldemeule 1632’. Op een kleinere 
klok is de inscriptie:  

I.H.S. Niet spot met God maer vreest Hem ende hout syn gebot. Johan 
de  Baeke; Johan van Raesfelt O.K.T.; Wilhelm Ripperda; Nicolaas 
Christiaan van Bevervoerde. Stad Delden 1632. 

Op een derde vol-slag-klok staat:  

Die Hoog Ed. Heer Carel Georg Graaf Van Wassenaer Heer tot Twickel 
Overste-Kerckmeister; die WelEd. en Gestr. Coenr. Jan van Mulart; 
Corn. Joh. en Isab. Mecht. Mahony Heer en Dame van Hengelo; I.C.W. 
v. Munckhausen Heere van Oldemole; Elexius Petit en Zoons me 
fecerunt. Delden. Soli deo gloria Ao. 1786.  

Tot in het jaar 1904 hing er nog een vierde klok met het randschrift: 

Novit Deus qui sunt eius. Die WelEd. Joan tot Twickelo Drost des Lands 
Twenthe. Borgem. en Schepen. en Raedt der Stad Delden en 
Samptliche Ingezetenen des Gerichts. Henric Scheurhof Pastor 1632. 

Omdat de klok niet meer te gebruiken was, is deze klok eertijds 
verkocht.  
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Nog steeds is in het Deldense kerkje het eenvoudig eikenhouten 
gestoelte te zien van Huis Twickel. Daar is ook de grafkelder, waar 
meerdere leden van het geslacht zijn bijgezet. De grafzerken zijn 
helaas onleesbaar geworden. Nog wordt trouw vastgehouden aan de 
oude gewoonte, om de collectegelden voor kerk en armen, welke in de 
kerk opgehaald worden, in de eerste plaats aan de Heer van Huis 
Twickel aan te bieden. Het ‘vuerofferen’, wat ook bij Huis Almelo 
gebruikelijk was. 

Een hoge Leenkamer, voortgekomen uit overoude hoogheerlijke 
rechten zoals Huis Almelo die bezat, heeft Huis Twickel niet gehad. 
Maar wel werden meerdere tienden in Leen door Huis Twickel 
uitgegeven. In het Huisarchief Twickel zijn nog: 

Een in perkamenten band gebonden ‘Leenprotocol  des huises 
Twickelo’, waarin de uitgegeven Lenen genotuleerd en later 
bijeengebonden zijn, vanaf het jaar 1417 vindt men daarin 
aantekeningen; maar het zijn bijna uitsluitend tienden (15), die in 
Leen uitgegeven werden; het erve Dreteler in Deldenerbroek en het 
erve Schuring in de Eschmarke in het gericht Enschede staan alleen 
als Lenen daarin vermeld. Twee Leenregisters van Twickel tot het jaar 
1797, de talrijke erven blijken van ouds in huur te zijn uitgegeven.  

In het jaar 1911 behoorden nog onder Twickel de navolgende 
boerenerven en Huizen:  

Onder Deldeneres: Sint Anne, Assink, Klein Assink, Groot Averink, 
Bellink, Berghuis, Bokdam, Bornerbraak, Bornerhoeve, Braecker, 
Brinkate, Bruggeman, Carelshaven, Casa Nova, Dassaer, Elbertink, 
Eschmolen, Eysink, Heege Konink, Heege Sanders, Ter Helle, 
Hellekate, Groot Hobbelink, Klein Hobbelink, Hofmeijer, Hoogspek, 
Jolink, Kamp, Kolhof, Loobosch, Möllinkwonner, Odink, Olieslager, 
Ottenhof, Parkhut, Raesfeld, Rikkerink, Ruperink, Sandery, 
Schuttery, Veldmolen, Vlogt, Voortman, Vucht, Wanink, Wengele, 
Groot Wickterink, Klein Wickterink, Wissink, Wijvekate, Zaagmolen 
en Zuidwijk.  
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Onder Azelo: Braamhaar, erve Dubbelink, havezathe Dubbelink, 
Graes, Grave, Have, Imker, Kuiper, Lamaker, Meesterhuis, Meijer, 
Morskate, Muzebed, Pellery, Peper en Veldmeyer. 

Onder Zenderen: Hondeborg, Kuiper, Groot Leferink, Klein Leferink, 
Groot Nyhof, Klein Nyhof, Nyhofwonner, Groot Oldhof, Klein Oldhof, 
Vaalt en Wensink. 

Onder Deldenerbroek: Argelo, Kraayenveld, Luttikhuis, Groot 
Rouweler, Klein Rouweler, Schuttendam, Seppenwoolde en 
Sluiswachter.  

Onder Enterbroek: Hiltjesdam, Groot Peddemorsch en Klein 
Peddemors. 

 

Erve Hiltjesdam 

Onder Wiene: Braak, Konink,  de Markerichter van Weddehoen en 
Cottwick en Ziethof. 
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Onder Bentelo: Beernink, Klein Beernink, Grondhut, Hilderink, 
Nieuw Hilderink, Huisveld, Kemerink, Smienk en Thijmeyer. 

 

Onder Beckum: Groot Altena, Klein Altena, Asbroek, Boender, 

Kerkveld, Lonink, Loninkwonner, Nunnink, Obdam, Rootgerink en 

Witveld. 

 

 

Onder Oele: Groot Avest, Klein Avest, Bakerij, Bunte, Giesberts, 

Hofplaats, Kamers, Nieuwe Kok, Klein Loohuis, twee Lohuiswonner, 

Nijhuis, de Oeler bakkerij, Oelerhoeve, Oelhorst, Oelermolen, 
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Oldemolen, Post, Prins, Sander, Veldhuis, Vorger en Wessels. 

 

Onder Woolde: Het A.B.C., de Arke, Bruggink, Groot Buren, Klein 

Buren, Nieuw Buren, Delta, Eggerink, de Haar, Hagreis, Hamjan, 

Harmelink, Klein Hulshof, Kamphorst, Kloeke, Koekoek, Morsegoor, 

Groot Nijhof, Klein Nijhof, Oldhof, Tijhuiswonner, Uunck, Wifferink, 

Woldhuis en Woolderhoeve. 

In Stad Delden: Bloemendal, Drost van Twenthe, Kolkboer oostzijde, 
Kolkboer westzijde, Ter List, Spoolder, Rannink, Stramperij, 
Veldhuis, Waterland en Wijnhuis en nog eenendertig huizen.  

De grootte van het landgoed bedraagt vierduizendtweehonderd en 
negenenzeventig hectare. Hierbij zijn niet gerekend de bezittingen 
onder Lage, groot tweehonderdzesenvijftig hectare, onder 
Brekkelencamp, groot tweehonderdtachtig hectare  en ook niet de 
familiegoederen in Gelderland en Holland.  

De rentmeesters, die sinds jaar en dag het archief en administratie 
van Huis Twickel verzorgden en bestuurden, vanaf het jaar 1643 tot 
het jaar 1911; hun namen: Hendrik van Limborch, L. Groll, Kock, G. 
Koppers, Lodewijk Fernandes, Anthony Herborn, J.W. Racer, H. 
Zegers, G.W. Westerlo, B. Kerkhoff, J.A. Verstege, J.C. Brill, W. 
Mellink, H. Mulder, J. De Lorraine Holling, W.H. Wilterdink, S.A. De 
Vletter, W.H. Wilterdink, W.J. Bitter en B.H.W. Bitter. Er ontbreken 
twee namen, ze zijn niet vermeld in het archief.  

Over de oude Eyssinckhof, waarvan sprake is in het charter van het 
jaar 1347 ontbreken alle gegevens. De Eyssinckhof heeft 
waarschijnlijk in de uiterste zuidwesthoek van de Wildbaan gelegen. 
Dit is eveneens het geval met betrekking tot het tijdstip, waarop het 
eerste gebouw is gezet op de huidige plaats van het kasteel. Of er, 
voordat Goossen van Raesfelt in het jaar 1551 de ‘vuerpoorte’ 
bouwde, al enig ‘getimmerte’ gestaan heeft, is niet gebleken. 
Waarschijnlijk begon hij geen algehele nieuwbouw maar was zijn 
‘erbauwing’ meer een vergroting of versterking van het reeds 
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bestaande ‘Huys to Delden’. Daarvan wordt gesproken in een van de 
martelaarsliederen van het jaar 1544.  Een vast punt is het jaar 1551. 

Bij oirkonde van 9 febr. 1551 betuchtigt Juffer Agnes van Twicklo 
haer huisheere Goossen van Raesfelt. met dat alinghe huys to 
Twickloe myt alle guederen ende incompsten daerinne wesende an 
den Eyssinckhoff, holtgewass, wynde- en watermollen et cetera.  

En vervolgens is er de ‘stedekaart’ van Stad Delden van het jaar 1570, 
gemaakt door Jacobus van Deventer. Daar is onduidelijk het in brede 
grachten gelegen Huis Wickelroy getekend. Uit deze kaart is echter 
weinig overeenkomst te bepalen met de plattegrond van het 
tegenwoordige kasteel.  

De huysluyden van de heerlijkheid Almelo hadden een dag uyt 
vruntschap op den Huyze Twickel helpen schansen.  

‘Uit de zin, die staat in een brief van de Spaanse hopman Johan 
Baptista Taxis van het jaar 1582, mag nog niet worden afgeleid dat 
Huis Twickel toen een weerbare burcht was zoals Saasfelt, 
Schuilenborch of Voorst (Zwolle). Vanuit de weerbare burchten werd 
het omringende land overheerst. Huis Twickel is een zeer belangrijk 
edelmanshuis geweest maar niet meer dan dat’, aldus Ter Kuile. In 
de loop der tijden wijzigde zich de plattegrond en het aanzicht van 
het Huis met zijn omgeving. Over die veranderingen zwijgt het archief 
maar duidelijk zijn de verweerde stenen uit opeenvolgende eeuwen, 
de hier nieuw aangebrachte, daar weer dicht gemetselde ramen en 
togen, de afgebroken horizontale groefstenenbanden.  

September 1910. Ter Kuile staat voor het oude, verweerde Huis, waar 
sinds zo vele eeuwen een krachtig geslacht in en uit was gegaan. Hij 
was er door ontroerd en verklaart: ‘Het Huis deed zijn sterke hand 
voelen in vredes- en oorlogstijd. Daar wordt eindelijk de grijze 
historie, in het Huisarchief doorleefd, als tot tastbare werkelijkheid!’ 

In het midden van het zevenendertig meter brede front verheft zich in 
baksteen met zandstenen banden de trapgevel, verweerd en zeker 
niet oorspronkelijk. Maar van een waardig karakter, sinds de bezitter 
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van het jaar 1911 de later aangebrachte witte pleisterlaag liet 
verwijderen. Boven de ingang de gedenksteen van de opbouw. Op 
zandsteenzuilen aan weerskanten de meer dan levensgrote beelden 
van Adam en Eva. In het midden daarboven de wapensteen met de 
boom uit de hof van Eden met de slang. In een kleinere steen 
daarboven het tafereel van de geboorte van Christus, de aanbidding 
van de wijzen en de ster uit het oosten.  

Het front is onderbroken door twee op kraagstenen uitgebouwde 
erkers in groefsteen uitgevoerd, met de wapens van de verwante 
geslachten. Uit half verscholen, onderbroken ringbogen van de 
oorspronkelijk ramen, kan men vaststellen dat de uitbouwsels daar 
eerst niet waren. Zo men dat ook mag zuidoost zijde afgesloten door 
een zware, vierkante toren van een latere periode, breed negen en 
halve meter. Deze toren was in het begin van de achttiende eeuw 
voorzien van een achthoekige spits. In het einde van die eeuw was hij 
echter afgeplat en met tinnen versierd. Omstreeks het jaar 1850 
herkreeg hij weer zijn punt, nu een vierkante. In het jaar 1847 werd 
aan de westelijke zijde van het kasteel een omvangrijke aanbouw met 
een toren op Bentheimer stenen basement (voetstuk, steunend 
grondstuk) in de gracht uitgebouwd. De aanbouw is evenals het 
oudere gedeelte van het kasteel geheel op palen gefundeerd.  

In de grote hal gekomen staan we in het middelpunt van een 
vorstelijk verblijf. Daar is een ondenkbare schat van historische 
meubels, wapens en schilderijen bewaard gebleven en met de meeste 
zorg onderhouden. In de grote hal is een machtige schouw, geheel 
van wit en zwart marmer met het wapen Van Heeckeren van 
Wassenaer. Het devies: ‘Mutando Non Mutor’. Er is een prachtige 
verzameling van oude wapens: hellebaarden, lansen, pieken, 
goedendags, harnassen, kleine kanonnen, helmen en schilden. Een 
schat van bronzen, Delftsblauw, van koperen bakken en vazen. In de 
drostenkamer is een nog mooiere schouw te bewonderen. In de 
vleugel is een bibliotheek, de koningskamer, waar koning Georg 1 
van Engeland vaak verbleef als onderbreking van  zijn reizen naar 
Hannover. 
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Meerdere keren kreeg Huis Twickel bezoek van koning Willem 111 
van Engeland. In oktober 1714 bezocht de prinses van Wales met 
haar beide dochters het kasteel. In het jaar 1764 kwam de erfprins 
Van Brunswijk met zijn vrouw Augusta prinses van Engeland op 
bezoek. In het jaar 1767 de stadhouder prins Willem met zijn vrouw 
en in het jaar 1862 koning Willem 111.  

Het uitzicht dat men vanuit alle ramen uit het kasteel heeft is 
prachtig. Allereerst op het brede voorplein met de oude bouwhuizen, 
half bedekt onder moerbeiboom en klimop, op het park met de 
eeuwenoude eiken, op de oranjerie en de tuin. ‘Ons Eigen Land’, 
1910: ‘een sprookjestuin, een wonderland van de schitterendste 
pracht, die slechts verfijnde tuinierskunst en welige vruchtbaarheid 
heeft kunnen tot stand brengen’.  

De eigenaar van het jaar 1911 ondernam in de loop van de jaren heel 
wat grote werken, tot nut en behoud van zijn bezit. Het afbikken en 
reinigen van het kasteel, daarna volgde een verbouwing en verfraaiing 
van het interieur, waar centrale verwarming werd aangebracht. Het 
grootste werk was de aanleg in het jaar 1893 van een waterleiding, 
vanaf de watertoren van de Almelose waterleiding maatschappij aan 
de Wierdenseweg en de bouw van een watertoren, voltooid in het jaar 
1894. Ook stad Delden profiteerde van deze watervoorziening. De 
burgers konden, eerst gratis, later tegen redelijk tarief aansluiting 
krijgen.  

In het jaar 1886 was de oude moestuin van de onmiddellijke 
nabijheid van het kasteel verplaatst naar de noordzijde van het park, 
waar een hoge muur het geheel afsluit. In het volgende jaar werd een 
brede oprijlaan ontworpen en uitgevoerd vanaf het station naar de 
oude eikenlaan voor het Huis. In het jaar 1891 plaatste men een 
ijzeren hekwerk met een lengte van vijfhonderdvijfentwintig meter 
rondom Huis en park. Onafgebroken was de Duitse parkingenieur 
Petzold, vanaf het jaar 1885 tot zijn dood in het jaar 1891, ter 
verbetering van het park in de weer. Daarin werd hij bijgestaan door 
de belangstellende eigenaar. 

Bij exploit (exploot: acte van aanzegging) van 28 maart 1905 werd op 
het verzoek van de eigenaar van Huis Twickel voor de rechtbank van 
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Almelo de burgemeester van Enschede gedagvaard. Het water van de 
Azelerbeek, gevormd door samengaan van de Twekkelerbeek en de 
Boekelerbeek, die het landgoed over een lengte van tien kilometer 
doorsnijdt, was van ouds volkomen schoon en helder. Maar sedert 
enige jaren werd de beek vervuild doordat de gemeente Enschede het 
verf-, bleek- en afvalwater door het rioolstelsel in die beek loosde. De 
schade, daardoor aan het landgoed toegebracht was groot. Derhalve 
werd de gemeente Enschede nu aangesproken de verontreiniging te 
stoppen, de kosten van de schade te vergoeden en de kosten van de 
veroordeling te betalen. In het jaar 1911 is er door de rechtbank nog 
geen uitspraak gedaan.  

Ter Kuile was diep onder de indruk van al het belangrijke en mooie, 
dat met de uiterste zorg wordt onderhouden. Hij brengt hartelijk 
hulde aan de man, die voor zijn boek met de grootste tegemoetkoming 
zijn archief en Huis openstelde.  

Kasteel Twickel is ouder dan tot nu toe werd aangenomen. Onze 
kennis van de bouwgeschiedenis van het huidige kasteel Twickel 
steunt in wezen nog steeds op de bevindingen van G.J. ter Kuile en 
die van E.D. ter Kuile. In hun beschrijvingen gaan zij voor de datering 
van het gebouw bijna uitsluitend af op kunsthistorische en  
iconografische aspecten. In de deelstudies van de afgelopen decennia 
wordt deze zienswijze bijna ongewijzigd gehandhaafd. Uit het 
onderstaande zal blijken dat een aantal zestiende eeuwse akten 
informatie biedt voor een meer genuanceerde datering van met name 
de frontvleugel. Zowel het muurwerk als de ornamentiek deden de 
Ter Kuiles besluiten dat de gehele frontvleugel, de Zuidtoren en de 
Zuidvleugel van Twickel uit één en dezelfde tijd stammen. Op grond 
van de inscriptie en het hierin opgenomen jaartal 1551 in de steen 
onder de wapens van de geslachten Van Twickelo en Van Raesfelt, en 
de vormgeving van de ornamenten in de middenpartij namen de 
heren Ter Kuile aan dat de frontvleugel in zijn geheel gebouwd was 
in een periode rondom 1551.  

Na het in 1537 gesloten huwelijk tussen Goossen van Raesfelt en 
Agnes van Twickelo volgde een lange procedure over de verdeling van 
de goederen van Johann 111 van Twickelo tussen Agnes en haar 
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zuster Judith, die op Huis Weldam woonde en getrouwd was met 
Unico Ripperda. Pas in 1556 verleende koning Philips 11 aan 
Goossen het recht om te beschikken over het Twickel erfdeel dat hij 
claimde op grond van de in 1537 met Agnes gesloten huwelijkse 
voorwaarden. We kunnen naar aanleiding hiervan meteen de vraag 
stellen of Goossen voordien grote sommen geld had kunnen 
investeren in een bezit, waarvan hij niet zeker was. In 1578 maakte 
Goossen een testament op ter regeling van de verdeling van zijn 
goederen tussen de kinderen uit zijn eerste huwelijk en de kinderen 
uit zijn in 1556 gesloten huwelijk met Ermgard van Bemmelsberg. In 
deze akte noemt hij gelden die hij betaalde voor de opbouw van het 
Huis Twickel en voor de bouw van een nieuwe wind- en korenmolen. 
De twee uiteenlopende termen moeten wel aangeven dat er volgens 
hem bij het bouwen een duidelijk verschil was tussen het een en het 
ander.  

Uit verschillende archiefstukken blijkt dat Goossen van Raesfelt 
nogal wat goederen als onderpand heeft gegeven om leningen af te 
sluiten, waarmee hij zijn ruitercorps kon financieren. Hij vocht in de 
jaren 1546-1547 in de oorlog tegen het Smalkaldische verbond en 
daarna nam hij deel aan een veldtocht naar Frankrijk. Kennelijk 
waren zijn reserves niet van dien aard dat hij grote uitgaven kon doen 
zonder schulden te maken. Een getuigenverklaring voor de richter uit 
Delden van 1614 vermeldt dat Twickel onder Goossen van Raesfelt 
lange tijd niet bewoond is geweest, omdat hij naar Raesfelt in 
Westfalen was vertrokken. Ook dit gegeven maakt de bouw van het 
kasteel in de jaren rond 1551 twijfelachtig. Het lijkt weinig 
waarschijnlijk dat Goossen in geldzorgen en elders woonachtig het 
kasteel Twickel liet afbreken om dit geheel te laten vervangen.  

Naast de bovenstaande argumenten, die de bestaande datering in 
twijfel doen trekken, komt een ander aspect. De Van Twickelo’s waren 
in de zestiende eeuw trouwe dienaren van de toenmalige landsheren, 
de bisschoppen van Utrecht. Johan 111 van Twickelo, die voor de 
bisschop fungeerde als drost van Twente, maakte de Zwolse oorlog 
mee. Deze in 1522-1525 woedende oorlog tussen hertog Karel van 
Gelre en de bisschop van Utrecht heeft in Twente veel onheil 
gebracht. Naast Johan 111 steunden ook zijn broers Frederik (die het 
Huis Hengelo bezat) en Adriaan (die Huis Eerde in bezit had) de 
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bisschop in zijn strijd. Als vergelding droeg Karel van Gelre op 25 
september 1523 zijn legeraanvoerder Berend van Hackfort op om alle 
goederen van de broers Van Twickelo te verbranden. ‘Stect oere 
guederen ain waer gij die weet te bekomen en verbernt ze’, schreef 
hij. Ook gaf hij opdracht de goederen van Adriaan van Rede, de 
kastelein van Lage, plat te branden. Hierop werd Adriaan van Rede 
gevangen genomen. Het Huis te Hengelo moet verwoest zijn, 
aangezien vast staat dat dit in de jaren 1525-1530 herbouwd werd.  

De molen die Frederik van Twickelo in Hasselt bezat werd 
platgebrand. Huis Eerde was al door de Zwollenaren verwoest. Het 
ligt voor de hand dat er ook actie is ondernomen om Twickel te 
verwoesten en de kans is groot dat dit gelukt is. De tijdens een in 
1978 uitgevoerde opgraving op de achterplaats van Huis Twickel 
aangetroffen bouwfragmenten met brandsporen wijzen sterk in die 
richting. Agnes van Twickelo kreeg volgens de akte van huwelijkse 
voorwaarden als bruidschat het ‘slot’ Twickel mee. In 1537 stond er 
dus een gebouw dat werd aangeduid als slot. Het lijkt weinig 
waarschijnlijk dat Goossen dit wellicht ook nog recent herbouwde 
slot, veertien jaar later door een geheel nieuw kasteel heeft laten 
vervangen. Volgens het al eerder genoemde testament bekostigde 
Goossen de opbouw van het kasteel, wat in het licht van het 
bovenstaande eerder aanbouw dan volledige nieuwbouw zal 
betekenen.  

Een akte van afstand door Adolf van Raesfelt uit 1576 geeft voor onze 
zienswijze de doorslag. Goossens zoon Adolf, die domheer was in 
Munster, oorkondt dat hij zijn aanspraken afstaat op de ‘oude en 
nieuwe kamers’ van het Huis Twickel. Deze verwijzing toont aan dat 
er in 1576 sprake was van een kasteel dat bestond uit oude en nieuwe 
delen. In deze akte van afstand wordt ook melding gemaakt van een 
‘Regtkamer’. Het is zeer goed mogelijk dat hiermee wordt gedoeld op 
het in de Zuidvleugel gelegen vertrek dat tegenwoordig bekend staat 
als de drostenkamer. Het lijkt er dus op dat de Zuidvleugel in de 
zestiende eeuw al aanwezig was. Een laatste verwijzing naar 
onderdelen die ouder zijn dan van 1551, is te vinden in het 
schetsboek van Andries Schoemaker, die Twickel aandeed in de jaren 
twintig van de achttiende eeuw. Hij kreeg toen de kerker te zien waar 
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de doopsgezinde freules van Beckum voor hun terechtstelling in 1544 
gevangen hadden gezeten. Op grond van verschillende zestiende 
eeuwse aktes kunnen we vaststellen dat in 1551 op Huis Twickel 
geen radicale nieuwbouw plaats vond, maar dat Goossen van Raesfelt 
omstreeks het midden van de zestiende eeuw het bestaande gebouw 
heeft uitgebreid. Bron: Heerlijk Twente; Anneke Koers. 

 

Midwinterhoorn 

Een midwinterhoorn is een traditioneel houten blaasinstrument dat 
heden ten dage nog wordt gebruikt in Twente, de Veluwe, het 
zuidoosten van Drenthe, de Achterhoek en op sommige plaatsen in 
Duitsland nabij de grens met Nederland. 

Het instrument lijkt veel op een alpenhoorn. Het is een licht gebogen 
hoorn van berken- elzen- of wilgenhout, op ambachtelijke manier 
gemaakt met een mondstuk, de happe, van vlier of een andere 
houtsoort, waarop een eenvoudige melodie wordt geblazen. Dat er 
boven een put werd geblazen, had te maken met het gebruiken van 
een natte hoorn. Deze was dan zo zwaar dat de hoorn op de rand van 
de put werd gelegd. De natte hoorn hing men soms in de put onder 
water om kieren te dichten. Aan een put blazen geeft het geluid ook 
extra volume. Men blaast meestal als het schemert. Het geluid draagt 
ver, wie het eenmaal gehoord heeft vergeet het nooit meer. Het is 
vooral in de schemering een stemmig geluid. In Twente en de 
Achterhoek wordt alleen geblazen tussen de eerste zondag van de 
advent ("anbloazen") en Driekoningen (6 januari, "afbloazen"). 

Hoewel dit instrument van hout is gemaakt, wordt hij als hoorn 
gerekend tot de koperblazers. De toon wordt gevormd door de 
spanning van de lippen. Er kunnen dan ook alleen natuurtonen 
worden voortgebracht, bijvoorbeeld G-c-e-g. De vorm van de hoorn 
doet denken aan de carnyx van de Kelten. Hiervan zijn bij 
opgravingen diverse exemplaren tevoorschijn gekomen in onder meer 
Schotland en Frankrijk. 
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Midwinterhoornblazen in 1930 

Het gebruik zou volgens een algemeen verbreide opinie zijn oorsprong 
vinden in de Germaanse joelfeesten, de feesten die zich afspeelden 
rond de midwinter-zonnewende (21 december). De voorloper van de 
midwinterhoorn, de ossenhoorn, zou rond die tijd geblazen zijn om 
de god Odin of Wodan te helpen bij zijn jacht op de wolf Fenrir, die 
de zon verslindt waardoor het altijd donker zal zijn. Als Wodan er in 
slaagt de Fenrir te verjagen, dan zal het licht terug kunnen komen. 

Zowel de ossenhoorn als de midwinterhoorn werden ook als 
communicatiemiddel gebruikt. Zo is in Drenthe de boerhoorn 
bekend. Deze werd door de boerrichter, die aan het hoofd van de 
boerschop stond, gebruikt om de boeren bijeen te roepen. Van de 
midwinterhoorn is onder andere bekend dat hij in de grensstreek 
gebruikt werd om smokkelaars te waarschuwen voor de politie.  

De volkskundige Dirk Jan van der Ven suggereerde dat het 
midwinterhoornblazen een eeuwenoude traditie was die bedoeld zou 
zijn om 'de boze machten angst aan te jagen'. J.J. Voskuil meende 
daarentegen dat deze 'uitgevonden traditie', dan wel de 
wedergeboorte van het midwinterhoornblazen juist met diezelfde Van 
der Ven op 4 september 1919 begint. Na de Tweede Wereldoorlog 
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werd in Twente deze 'traditie' opnieuw leven ingeblazen door het 
vanaf 1953 organiseren van wedstrijden midwinterhoornblazen. 

 
 
Hoornblazer met "droge" hoorn 

Tegenwoordig worden er tussen de eerste zondag van de advent en 
Driekoningen (6 januari) demonstraties midwinterhoornblazen 
gegeven en zijn er elk jaar speciale wandeltochten waar op diverse 
plaatsen blazers staan opgesteld. De blazers spelen om beurten, het 
is niet correct te blazen als een andere blazer speelt. De uitdrukking 
in Twente voor het geluid is: n oaldn roop (=de oude roep), in de 
Achterhoek d'olde roop. 

In Twente wordt het in stand houden van het midwinterhoornblazen 
georganiseerd door ruim dertig buurtschappen. Deze buurtschappen 
organiseren om beurten de jaarlijkse midwinterhoornwandeling.Het 
blazen op de midwinterhoorn in Gelderland en Overijssel staat sinds 
13 december 2013 als nationaal erkende volkscultuur op de lijst van 
het Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.  
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Het maken van een midwinterhoorn 

De gespeelde melodie is vaak deze, afhankelijk van de vaardigheid 

van de blazer. De toonhoogte is afhankelijk van de gebruikte hoorn.  

 

Een midwinterhoorn wordt gemaakt van een berken- elzen- of 
wilgenstam die al van nature een bepaalde kromming heeft. Na het 
schillen van de bast wordt de stam in twee delen gezaagd en over de 
gehele lengte uitgehold. Als mondstuk wordt een klein stukje speciaal 
gesneden vlierhout of een andere houtsoort gebruikt, waarvan de 
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kern makkelijk verwijderd kan worden. Het mondstuk, de happe, 
wordt meestal schuin afgesneden, zodat er tegen de zijkant van de 
hoorn wordt geblazen. Ook komen er mondstukken voor die bijna 
recht zijn afgesneden. 

Er bestaan "droge" hoorns en "natte" hoorns. Bij droge hoorns zijn de 
twee hoornhelften met houtlijm weer met elkaar verbonden. Bij natte 
hoorns legt men op de zaagsnede een mattenbies en worden de 
hoornhelften met hoepels van bies tegen elkaar gebonden. Om ze 
luchtdicht te krijgen worden deze hoorns daarna in een waterput 
gehangen, zodat door het opzwellen van bies en hout alle naden zich 
luchtdicht sluiten. Deze hoorn moet dan ook onder water bewaard 
worden. 

Men maakt nu gebruik van drie soorten midwinterhoorns: 

• de natte hoorn (deze wordt niet veel meer gebruikt vanwege 
het gewicht); 

• de latjeshoorn (deze wordt vaak gebruikt door de beginnende 
blazer, deze hoorn mag niet gebruikt worden bij wedstrijden); 

• de tweedelige hoorn (deze hoorn wordt nu het meest gebruikt, 
ook bij wedstrijden). Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie. 

 
De belangrijkste personen bij het in ere houden van de traditie van 
het midwinterhoornblazen zijn natuurlijk de blazers. In elk 
buurtschap zijn er wel een aantal te vinden. En gelukkig neemt het 
aantal mensen dat op een midwinterhoorn kan blazen nog steeds toe. 
Een groep blazers uit een buurtschap heeft zelden een 
verenigingsstructuur. Maar er is wel een voorman. Hij heeft de taak 
om de blazers bijeen te roepen en zorgt er voor dat de gebruiken en 
regels ten aanzien van hoorn en melodie worden doorgegeven. 
Daarnaast vertegenwoordigt hij de groep in de Raad van Advies van 
de Stichting. Bron: midwinterhoornblazentwenthe.nl. 
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Nawoord  
 
Ik reis niet de hele wereld rond op zoek naar avontuur. Ik geniet in 
de onmiddellijke omgeving van boeiende dorpen en steden, 
spectaculaire landschappen en adembenemende vergezichten. 
Polders en dijken, klompen en molens, tulpen en wakelbuske, lös 
hoes en fanfares, watervlakten en tjalken, schapen en zwart-witte 
koeien. Wie denkt dat het Nederlandse landschap geen geheimen 
meer heeft, komt bedrogen uit. Mijn archief toont Twente in alle 
facetten en laat de kijker in verwondering achter. Want juist de op 
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het eerste gezicht doodnormale opnamen blijken te verrassen. Oude 
en nieuwe huizen zijn ook karakteristieke onderdelen van het 
Twentse landschap. Ik reis in Nederland, en vooral in Twente op zoek 
naar mooie plaatjes. Ik raak ontroerd door de eeuwenoude historie, 
met name het Twentse grensgebied fascineert me. Ook de overgang 
tussen oud en nieuw in zowel bebouwing als natuur is een 
terugkerend thema. De provincie Overijssel is de provincie waar ik 
graag vertoef, ook omdat ik in Twente geboren ben. Daar heb je nog 
uitgestrekte heidevelden, met mooie luchten erboven, zoals die al 
eeuwen op schilderijen worden afgebeeld. Ook in dat opzicht is 
Twente interessant. Voor verwondering hoeft men niet ver te reizen. 
De eigen achtertuin biedt al voldoende materiaal. Oost west, thuis 
best.  

In de praktijk vlucht een wolf meestal voor een mens. Mensen en 
kinderen worden slechts in uitzonderlijke gevallen aangevallen, 
vrijwel alleen als ze zich wagen in de buurt van een nest met jongen. 
Er zijn veel gevallen gedocumenteerd waarin wolven mensen 
doodden. In vergelijking met carnivoren van ongeveer dezelfde grootte 
maakt de wolf echter relatief weinig dodelijke slachtoffers onder 
mensen. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om hondsdolle 
wolven. De hond, de naaste verwant van de wolf, maakt jaarlijks ook 
enkele dodelijke slachtoffers. Wolfshonden kunnen brutaler zijn dan 
echte wolven. Ze leven ook vaker in de omgeving van bewoonde 
plaatsen, waardoor ze potentieel veel gevaarlijker zijn voor vee en 
mensen. Er zijn talrijke verslagen vastgelegd van aanvallen door 
wolven in Azië, waarbij drie Indiase deelstaten melding maakten van 
een groot aantal niet-hondsdolle aanvallen in de afgelopen decennia. 
Deze aanvallen werden gedocumenteerd door professionele biologen. 
In Hazaribagh raakten tussen 1980 en 1986 honderd kinderen 
gewond en werden er honderd tweeëntwintig gedood. Ik denk kort 
door de bocht maar ik hoef dat beest hier niet. 

We hoeven helemaal geen honderden kilometers te rijden om ons 
‘God in Frankrijk’ te wanen. Ook Twente biedt een keur aan kastelen, 
abdijen en boerderijen waar het bijzonder goed toeven is. Waarom 
van ver halen wat dichtbij minstens zo lekker is? Twente stond als 
vanouds bekend als een arme landstreek. Rijk aan veengronden, 
weliswaar, maar die werden afgestoken tot turf ten behoeve van de 
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fornuizen van de gegoede burgerij. Daarbuiten lag moeras en voor het 
overige brachten de karige zandgronden niet zo bar veel bruikbaars 
op. Gortpap, stoete en krentenwegge behoren tot deze beperkte 
culinaire erfenis. Tja, wanneer je hoort dat pannenkoeken werden 
beschouwd als hèt Twentse gerecht, dan weet je genoeg. Men fokte er 
tot eind negentiende eeuw vette ganzen die bedoeld waren voor de 
Engelse kersttafels. Voor de plaatselijke consumptie waren die vaak 
te duur. De Twentse keuken heeft een belangrijk trefwoord: schamel. 
Men zocht culinaire geneugten dan ook voornamelijk in luxe koek- 
en broodsoorten, die werden gebakken voor zon- en feestdagen voor 
het overige at men karige kost als karnemelkse pap met spek met een 
handvol kruudmoes (groene kruiden). Door de opbloei van de 
Hanzesteden in de late middeleeuwen, met als rivaliserende centra 
Deventer, Kampen en Zwolle, kwam daarin een positieve kentering. 
De ontdekking van de zoutmijnen werd aangegrepen om de overvloed 
aan vers gevangen kabeljauw te ‘verbouwen’ tot stokvis. Nog steeds 
is Boekelo de steenzoutleverancier van Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enter, 6 maart 2014 


