september 2015

NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief gaat helemaal over de TWENTSE ERVENDAG 2015. Op zaterdag
26 september aanstaande kunnen liefhebbers binnenkijken bij boerderijen op
verschillende locaties, verspreid over Twente. Het zijn zonder uitzondering
mooie en inspirerende boerenerven die verkeren in verschillende stadia van
ontwikkeling en gebruik. De eigenaren willen graag hun verhaal vertellen en
bezoekers rondleiden door het huis, door de bijgebouwen en over het erf. Een
unieke belevenis bestemd voor mensen die zelf een boerderij bewonen en voor
mensen die overwegen dat te gaan doen. Verder voor iedereen die het agrarisch erfgoed een warm hart toedraagt.
Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men luisteren naar wat de
bewoner te vertellen heeft over het samenleven op het platteland, over de betekenis daarvan voor de boerderij als gebouw, voor het omliggende erf en voor
de vroegere en huidige bestemming van de boerderij.
Het centrale thema is dit jaar “de erfenis”, ofwel geërfd erfgoed. De boerderij,
de bijgebouwen en het omliggende erf vormen in sommige gevallen letterlijk, in
ieder geval altijd figuurlijk de erfenis van voorgaande generaties en gebruikers.
De huidige bewoners hebben het voorrecht te wonen en te werken in een omgeving met een nog steeds zichtbare agrarische historie. In die zin zijn zij erfgenamen.

TWENTSE ERVENDAG 2015: bezoektijden en andere praktische
zaken
Respectievelijk om 10 uur, 12 uur en 14 uur
kunnen bezoekers terecht op het door hen gekozen erf. Per boerderij en ontvangsttijd zijn er
10 plaatsen beschikbaar. Iedereen kan dus
maximaal 3 verschillende erven bezoeken;
minder kan natuurlijk ook.
De toegangsprijs is €5,- per persoon, per erf
(dus maximaal €15,- per persoon). Voor de
donateurs van Twentse Erven is de toegang
gratis.

U kunt zich aanmelden via de website. Maar als
u dat prettiger vindt kunt u ook een berichtje
sturen aan: info@twentse-erven.nl. Geeft u in
het bericht duidelijk aan welke boerderijen u wilt
bezoeken, op welk tijdstip en met hoeveel mensen u komt. Het is verstandig ook een reservekeuze op te geven voor het geval de limiet van
10 mensen is bereikt.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging op
het door u opgegeven adres (liefst per e-mail,
maar het kan natuurlijk ook per post).
Hierna leest u meer over de achtergronden van
de deelnemende erven.
Op de website is een kaart van GoogleMaps
opgenomen. Daarin kunt u uw route plannen.

De deelnemende boerderijen
Erve Odinc
Fam. Van Heuven-Waldkötter, Seinenweg 2,
Markelo (Elsen)

eenstemming gebracht met de oorspronkelijke
inrichting van dit pas 150 jaar geleden in cultuur
gebrachte veengebied. De verbouw is uiterst
zorgvuldig gebeurd met respect voor de originele elementen. De boerderij wordt verhuurd als
lodge.
Erfgoed Bossem
Fam. Rerink, Dorpsstraat 7, Lattrop

Dit erf wordt al tenminste sedert 1381 bewoond.
Het erf is in de periode van 1477 tot en met
1777 eigendom geweest van het klooster in
Albergen. Uit 1777 dateert het oudste gedeelte
van de huidige boerderij. In 1840 werden de
gevels veranderd en werd de zogenaamde
endskamer aangebouwd. Ook uit de periode
eind 1700 dateert de grote schuur (nu ruïne in
afwachting van restauratie). In 1833 werd de
schaapskooi gebouwd. In 1903 werd het mesthuis aangebouwd. Sedert 1980 is het gehele
hoofdgebouw als woonboerderij in gebruik.
Erve ’t Witte Veen
Fam. Roek, Witteweg 32, Langeveen

Erfgoed Bossem kent een lange geschiedenis.
Al in 1272 stond er op deze plek in Lattrop een
boerderij. Waarschijnlijk in de buurt van een
bosje en daarom kreeg het erf de naam “Bos”
wat in het Twents al snel verbasterd werd tot
“Bossem”. In 1847 ging de boerderij over naar
de familie Reerink, later Rerink. Het zijn inmiddels de vijfde en zesde generatie die wonen en
werken op deze karakteristieke boerderij met
zijn typerende tweekaps-constructie. De huidige
functie is deels agrarisch (het houden van
vleesvee, waaronder de unieke Brandrode
zoogkoeien) en deels gericht op het ontvangen
van gasten.
Het Ploddershuis II (deel Pasman)
Fam. Beumers, Molenveldweg 8, Haaksbergen
(Honesch)

Midden in de Vasser en Mander broekakker,
tussen Geesteren en Langeveen, ligt deze
voormalige ontginningsboerderij, waarschijnlijk
gebouwd omstreeks 1890. De huidige eigenaren hebben de boerderij, het erf en de omliggende gronden weer zo goed mogelijk in over-

Het boerderijtje Ploddershuis II dateert uit 1764
en is ontstaan door erfdeling, hetgeen resulteerde in Plodders I en Plodders II. In 1839
werd het boerderijtje eigendom van Bernardus
Pasman en sindsdien wordt de naam Pasman
gebruikt. In 1863 is het huis verbouwd en vergroot. Het interieur van dit gemeentelijk monument is uniek, omdat alles hier in oude staat is
gebleven. Er is onder meer een weefkamer met
een replica van een weefgetouw. De boerderij
wordt niet meer bewoond.

Erve Kleinsman
Aaftinksweg 17, Haaksbergen

dit melkveebedrijf is een gerestaureerd kippenhok te vinden waarin boerderijkamers zijn ondergebracht. Onlangs heeft een varkensschuur
plaatsgemaakt voor een traditionele kapschuur.
Erve Ribbert is een actief boerenbedrijf met
veel historie en diverse bijbouwen met nieuwe
functies.

Erve De Schaeper
Fam. Vloothuis, Agelerweg 34, Reutum

Deze driekapsboerderij in het buitengebied van
Haaksbergen heeft een boeiende ontstaansgeschiedenis die teruggaat tot 1493. De oorspronkelijke boerderij is in de loop der eeuwen
telkens verandert. Zo heeft de boerderij ooit
twee endskamers gekend en is over de mestvaalt tussen de oude schuur en de boerderij
een derde zadeldak aangebracht, waardoor de
driekapsvorm is ontstaan. Er wordt op dit erf
niet meer geboerd maar het huis wordt nog wel
bewoond. In de toekomst zal het een nieuwe
bestemming krijgen als zorgboerderij.

Erve Ribbert
Fam. Veneklaas, Vasserweg 16, Ootmarsum
(Nutter)
Dit boerenerf is prachtig gelegen op een es aan
de weg van Ootmarsum naar Vasse. De boerderij is van buiten goed gerestaureerd. Het is
een rijksmonument en ook van binnen fraai
aangepast aan de moderne tijd. Op het erf van

De Schaeper is van rond 1900. Het betreft een
van oorsprong klein agrarisch gemengd bedrijf
met een paar zeugen, een paar vleesvarkens
en enkele melkkoeien. Het was een gemengd
bedrijf, waar sinds de jaren ‘60 geen schaalvergroting meer heeft plaatsgevonden. Op het erf
staat een aantal oude, authentieke bedrijfsgebouwen en bijbehorende machines. De boerderij is deels gerenoveerd en de vleesvarkenschuur met dekbalkgebinten is onlangs opgeknapt. De boerderij zelf dient als woonhuis.

Erve Demmers
Fam. Raanhuis, Demmersweg 15, Enschede
(Lonneker)

De huidige boerderij De Grooten is gebouwd in
1905, na de grote brand in Vriezenveen. De
boerderij is de afgelopen jaren geheel in de stijl
van 1905 teruggebracht. De buitenkant is weer
zoals het ooit was. De binnenkant is verbouwd
in de sfeer van 1905, waarbij de indeling en de
voorzieningen aangepast zijn aan de hedendaagse eisen. De deel en de oude keuken zijn
nog bijna geheel origineel, evenals diverse
detailleringen en kleuren. In het kookhuis bevindt zich o.a. een oude waterkelder met waterput.

Deze boerderij aan de rand van Lonneker is in
1803 na brand opnieuw opgebouwd. De oudste
benaming van dit erf stamt uit 1302. De Demmer wordt momenteel in zijn geheel gerestaureerd en gerenoveerd tot een modern woonhuis. De boerderij beschikt over een oude eiken
sporenkap, waarin zelfs delen zijn gebruikt van
de boerderij van vóór 1803.

Erve Ensman
Fam. Vloothuis, Ensmanweg 2, Rossum

Boerderij De Grooten
Fam. Jonker, Westeinde 158, Vriezenveen
De huidige boerderij, een fraaie tweekapper,
stamt uit 1924. De oude boerderij op deze plek
werd in 1923 door brand verwoest en is in 1924
weer opgebouwd. De geschiedenis van het erf
gaat terug tot 1475. De laatste renovatie startte
in 2014 en is nog gaande. De boerderij is een
gemeentelijk monument.

De stichting Twentse Erven zet zich in voor het bevorderen van het behoud van historische boerderijen, interieurs, bijgebouwen en erven
in Twente
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.

