september 2016

NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief gaat helemaal over de TWENTSE ERVENDAG 2016. Het is bijna
een traditie geworden en op zaterdag 24 september aanstaande kunnen liefhebbers alweer voor het vierde jaar binnenkijken bij boerderijen op verschillende locaties in de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente. Het zijn zonder uitzondering mooie en inspirerende boerenerven die verkeren in verschillende stadia van ontwikkeling en gebruik.
Dat er deze keer alleen boerderijen in deze hoek van Twente meedoen – ook
nog ‘s een beperkt aantal – heeft alles te maken met het project Buurten in
Beeld. Met dit project onderzoekt Twentse Erven de ontwikkelingen van het
agrarisch erfgoed in beide gemeenten. U kunt daar meer over lezen op de
website (klik hier).
De eigenaren van de aan de Twentse Ervendag 2016 deelnemende boerderijen
zullen graag hun verhaal willen 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 kunt u 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.

TWENTSE ERVENDAG 2016: bezoektijden en andere praktische
zaken
Respectievelijk om 10 uur en 13.30 uur kunnen
bezoekers terecht op het door hen gekozen erf.
Per boerderij en ontvangsttijd zijn er 12 plaatsen beschikbaar. Iedereen kan dus maximaal 2
verschillende erven bezoeken; minder kan natuurlijk ook.
De toegangsprijs is €5,- per persoon, per erf
(dus maximaal €10,- 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)

ten te behouden of te restaureren, bijvoorbeeld
door de hiele in originele staat terug te brengen.
Na de verbouwing is de boerderij geschikt voor
dubbele bewoning.
Op het terrein is ook een schaapskooi te vinden. De schaapskooi is in 2015 vakkundig gerestaureerd en wordt nu gebruikt als accommodatie voor groepen en ponykampen een zeer
geslaagd voorbeeld van herbestemming.
Erve De Breuker
Fam. Bosma, Nijhuizerlaan 4, Diepenheim

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 Het Lamoen
Fam. Meesters, Entersebroekweg 10, Markelo

De oude boerderij vormt het hart van het ponyrecreatiebedrijf "Het Lamoen". Op dit moment
wordt de delle van de boerderij verbouwd. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk oude elemen-

De boerderij stamt uit 1870 en ligt op het landgoed Het Nijenhuis. Er werden in het verleden
koeien, varkens en pluimvee gehouden. Tot
2004 is het huis onafgebroken door generaties
uit dezelfde familie bewoond geweest. De huidige bewoners hebben de boerderij verbouwd
met behoud van de oorspronkelijke indeling en
diverse elementen. De typerende scheiding
tussen voor- en achterhuis (de deel) is in stand
gebleven. Op het erf staan een grote schuppe
en een kapschuur. Het geheel wordt omringd
door veel oude bomen. De nieuwe aanplant
bestaat zoveel mogelijk uit regio-eigen bomen
en struiken. Er is ook een oude boomgaard.
Voor en naast de boerderij liggen een moestuin
en buxusperken met vooral boerenplanten.

Erve Bomhof
Fam. Doeschot, Rijksweg 30, Ambt-Delden

Dit historisch rijke erf is waarschijnlijk eind 17e
eeuw ontstaan. In 1856 is de boerderij – oorspronkelijk een pachtboerderij – gekocht door
de oud-pachter Gerardus Workel, bij de openbare verkoop van het Huis Langenhorst. Intussen woont de zevende generatie Workel op
deze boerderij. De endskamer is gedateerd
1819, het achterhuis heeft twee sluitstenen
gedateerd 1863 en 1918. In deze jaren is de
boerderij uitgebreid. In 1925 tilde de verwoestende Cycloon van Borculo het complete dak
van de boerderij. In de woonkamer zijn de muren bekleed met tegels en tegeltableaus. Bij de
laatste verbouwing zijn oude materialen hergebruikt met respect voor het oorspronkelijk karakter. De boerderij was lange tijd een gemengd bedrijf met varkens, kippen, koeien en
een paard; nu is het een varkenshouderij.

Erve De Oppasser
Fam. Weegerink, Assinkweg 14, Haaksbergen
(Langelo)

De naam De Oppasser wordt reeds in 1798
gebruikt en vindt zijn oorsprong in de functie die
voorgaande bewoners vervulden: zij waren
toezichthouders op het omringende landgoed.
Dit boerderijtje is interessant omdat het zich
nog grotendeels in de staat bevindt van de
tweede helft van de 19e eeuw. Veel details zijn
bewaard gebleven en worden door de huidige
bewoners gekoesterd.
Naast het boerderijtje staat een karakteristieke
vakwerkschuur.

Boerderij De Toekomst
Fam. Wormgoor, Enschedesestraat 154,
Haaksbergen (Honesch)

Deze boerderij is ontstaan in de tweede helft
van de negentiende eeuw. Het eerste boerderijtje had een eenvoudige kapconstructie, opgebouwd uit populierenhout. Vandaar de benaming Peppelhuuske. Rond 1880 is de huidige
boerderij met de naam De Toekomst tegen de
oorspronkelijke bebouwing aangebouwd. In
1965 is de boerderij aan de achterzijde uitgebreid en is het oorspronkelijke Peppelhuuske
afgebroken. Aanvankelijk bezat de boerderij
ook aan de achterzijde een wolfseind. Bij de
uitbreiding in 1965 is gekozen voor een topgevel waardoor een grotere ruimte voor de opslag
van hooi werd verkregen.
Om meer stalruimte voor uitbreiding van de
veestapel te verkrijgen is in 1974 op het erf een
nieuwe woning gebouwd. Sindsdien is de oorspronkelijke boerderij vrijwel geheel ingericht
als veestalling. De markante voorgevel is echter
in de oorspronkelijke staat is gebleven.

Publicaties
In december jl. kwam het boekje Buurten in
Twente, Verhalen achter de
niendeure uit.
Een verzameling
verhalen opgetekend door Gerrit
Dannenberg en
voorzien van
sfeervolle foto's.
Er zijn nog exemplaren beschikbaar. Om te
bestellen, klik hier.

Het samen met Het
Oversticht ontwikkelde mini-boekje
over de belangrijkste
fasen in herbestemmings- en transitieprojecten, is ook nog
verkrijgbaar. Het
boekje beschrijft de
drie hoofdstappen: formuleer het idee, stel het
plan op en ga aan de slag.
U kunt het boekje bekijken via deze link. Papieren exemplaren zijn gratis te verkrijgen door
een emailberichtje te sturen aan info@twentseerven.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), Jan Willem van Beusekom (secretaris),
Ben Haarhuis, Gerard Hazewinkel en Rob Hazelhoff
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.

