oktober 2014

NIEUWSBRIEF
De zomer is al ruimschoots voorbij en het wordt dus hoog tijd u op de hoogte te brengen van de
recente ontwikkelingen van Twentse Erven. We hebben inmiddels de Twentse Ervendag 2014
achter de rug, goed bezocht en dus een succes te noemen. Inmiddels zijn de werkgroepen volop
aan de slag. Wilt u meedoen: kijk op de nieuwe website www.twentse-erven.nl.
Ook zijn we sinds kort te volgen via Twitter: @twentseerven... Het is de moeite waard daar bij
aan te haken, want niet alleen onze actualiteiten zijn te vinden op Twitter, maar ook veel berichten van ándere voor het agrarisch erfgoed relevante Twentse bronnen.
In deze oktober-nieuwsbrief vindt u verslagen en aankondigingen van activiteiten die u als
boerderijliefhebber zeker zullen aanspreken. Veel leesplezier!

Veel belangstelling voor de
Twentse Ervendag 2014
Zo’n 100 enthousiaste boerderijliefhebbers
maakten gebruik van de mogelijkheid om op
zaterdag 27 september jl. een bezoek te brengen aan één of meerdere van de in totaal 12
opengestelde historische Twentse boerderijen.
Tussen de deelnemende boerderijen bestonden
verschillen, maar zeker ook overeenkomsten:
alle zijn geslaagde voorbeelden van transformatie van de oorspronkelijk agrarische functie
naar een meer in deze tijd passend gebruik.

Voor de bezoekers boden de opengestelde
erven een unieke en vooral ook fraaie inspiratiebron. Veel van de bezoekers bleken mensen
die zelf bezig zijn of gaan met het aanpassen
van een boerenhuis. Het is dan ook nuttig om te
zien hoe anderen het hebben opgelost. De
gesprekken “aan de keukentafel” boden alle

gelegenheid om ervaringen en tegenslagen uit
te wisselen. Daarbij vormde een extra aspect
het verhaal van de boerderij en haar bewoners.
De bij een erf behorende geschiedenis is immers één van de aantrekkelijkheden van het
wonen op een boerderij.
Van de Twentse Ervendag komt nog een uitgebreider verslag. Op de website www.twentseerven.nl vindt u foto’s die een goede indruk
geven van de sfeer van de dag.

Buurten in Twente
In de vorige nieuwsbrief werd al melding gemaakt van het feestelijke feit dat Twentse Erven
is benoemd tot Ambassadeur van het verhaal
van Overijssel. Bij die gelegenheid werd door
de provincie Overijssel aan de stichting een
subsidie toegekend van €100.000 ten behoeve
van het project Buurten in Twente. Inmiddels is
er een projectteam in het leven geroepen dat
onder leiding staat van bestuurslid Jos Hövels.
De coördinatie van het geheel ligt in handen
van Edith Rotman van het bureau Pratensis.
Buurten in Twente heeft als ondertitel “Boerenerven vertellen het verhaal van Twente in
beeld, woord en geluid”. Het project heeft een
tweeledig doel: Het is bedoeld als stimuleringsregeling voor boerderijeigenaren die herstelwerkzaamheden aan hun karakteristieke boer-

derij, bijgebouwen of erf willen laten uitvoeren.
Daarnaast moet het project een aantal “producten” opleveren die een groter publiek attent
maken op het belang van de instandhouding
van het agrarisch erfgoed. .
Voor de stimuleringsregeling kunnen eigenaren
zich aanmelden en uit die aanmeldingen zullen
na een zorgvuldige “intake” 18 erven worden
geselecteerd. Per erf is een maximaal bedrag
van €3000 beschikbaar onder de voorwaarde

dat de eigenaar minmaal 75% van de totale
kosten van de werkzaamheden bijdraagt uit
eigen of elders gefinancierde middelen. Het
herstelwerk aan gebouwen of erf wordt tijdens
de uitvoering begeleid en bij oplevering gecontroleerd.
Parallel aan de herstelwerkzaamheden wordt
een aantal tot de verbeelding sprekende activiteiten ondernomen. Zo wordt er een cultuurhistorische buurtenkaart vervaardigd. Op die manier kunnen lokale kenmerken van het agrarisch erfgoed beter worden benoemd. Ook is er
het voornemen om de voor de ontwikkeling van
boerderijen van belang zijnde archeologische
aspecten van Twente te verbeelden: in kaarten
en mogelijk ook in maquettes. De resultaten
van het project Buurten in Twente worden samengebracht in een fraai uit te geven boekje en
in de vorm van video-opnames. Al deze producten vertellen gezamenlijk “het verhaal van
Twente”.
Als u wilt meedoen aan Buurten in Twente, óf
omdat u uw erf wilt opknappen óf omdat u aan
de totstandkoming van de “producten” een bijdrage wilt leveren: u kunt zich alvast aanmelden via info@twentse-erven.nl. Meer informatie
over het project is vanaf eind oktober te vinden
op de website www.buurtenintwente.nl.

Aan grond gebonden
Op zaterdag 8 november 2014 wordt om 14.00
uur in het Oale Roadhoes te Tubbergen het
boek Aan Grond Gebonden gepresenteerd. Het
boek is geschreven door Ewald Mensink.
Het is het verhaal van Noord-Twente, in het
bijzonder van de gemeente Tubbergen in de
jaren rond 1900. Door mee te reizen met Amsterdamse studenten in het begin van de negentiende eeuw, worden we de streek binnengeleid in een tijd dat het erf-markerichterschap
overgaat in een burgemeesterschap en waarin
opeenvolgende leden van de familie Von Bönninghausen vanaf Herinckhave hun bestuurlijke
rol vervullen. We komen gaandeweg terecht in
een tijd van grote veranderingen die soms sluipend en soms plotseling gestalte krijgen. Het
verhaal gaat over een bijzondere streek waar in
het begin van de negentiende eeuw de horigheid nog blijkt te bestaan. Hoe merkwaardig
abrupt is deze zelfvoorzienende landbouwgemeenschap gescheiden van het industriële deel
van Twente...
De eerste exemplaren van het boek zullen worden aangeboden aan een nazaat van de erfmarkerechter en een vertegenwoordiger van
het nieuwe bestuur: jhr. L.D.M.T. von Bönninghausen en burgemeester mr. M.K.M. Stegers.
Jos Hövels, bestuurslid van Twentse Erven, houdt ter
gelegenheid van de
presentatie van het
boek een korte inleiding over het agrarisch erfgoed in
Twente.
De verkoopprijs van
het boek is € 29,95. Tot en met de presentatie
op zaterdag 8 november is het te koop voor €
24,95. Het boek zal onder andere via Bol.com
verkrijgbaar zijn.
Zie voor bestelmogelijkheden de website:
www.aangrondgebonden.nl

Openluchtmuseum Ootmarsum
op zoek
Het Openluchtmuseum Ootmarsum is op zoek
naar vakwerkwerkschuren én naar vrijwilligers.
Het museum wordt opnieuw ingericht. Er komt
een uitbreiding, er worden gebouwen verplaatst
en er komen er enkele nieuwe gebouwen bij.
Naast de boerderijen en de bijgebouwen die er
al staan, is er ruimte voor en behoefte aan een
drietal specifieke vakwerkschuren van minimaal
100 jaar geleden.

Er wordt gezocht naar een grote kapschuur met
maten van rond de 20 bij 18 meter, een wagenschuur met doorrit, van om en nabij 10 bij 15
meter, en een forse vakwerkschuur, bijvoorbeeld een grote graanspieker,die gebruikt gaat
worden voor oude ambachten, voor ontvangst
van groepen, voor educatie, etc.
Tips, suggesties en aanwijzingen waar eventueel geschikte museumstukken te vinden zijn,
worden door het bestuur van het openluchtmuseum bijzonder op prijs gesteld. Het kan behoud betekenen van het in onze omgeving in
ras tempo verdwijnende agrarisch erfgoed.
Voor het project Heeren en Boeren en de bijbehorende fietsroutes zoekt het museum enkele
enthousiaste vrijwilligers die de routes kunnen
nalopen en de wegwijzers bij de bijna 30 bij het
project betrokken boerderijen een onderhoudsbeurt kunnen geven.
U kunt contact opnemen met het museum via
e-mail info@openluchtmuseumootmarsum.nl of
bellen met 0541-293099.
Zie voor meer informatie website van het
museum www.openluchtmuseumootmarsum.nl.

De stichting Twentse Erven zet zich in voor het bevorderen van het behoud van historische boerderijen, interieurs, bijgebouwen en erven
in Twente
Het bestuur van de stichting bestaat uit Michael Sijbom (voorzitter), Jos Hövels (penningmeester), Ewoud van Arkel (secretaris), Ben
Haarhuis en Gerard Hazewinkel
Contact via e-mail: info@twentse-erven.nl of via de website: www.twentse-erven.nl
De activiteiten van de stichting worden mede mogelijk gemaakt door:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres is opgenomen in het relatiebestand van de stichting Twentse Erven. Mocht u voor de
toekomst geen prijs meer stellen op toezending van volgende edities van de nieuwsbrief, stuurt u dan een bericht aan info@twentseerven.nl.

