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Anneke Coops is  
landschapsarchitect 
en ervenconsulent in 
dienst van het 
Oversticht. Ze geeft 
adviezen over de in-
richting van erven bij  
bouw-, verbouw- en 
herbouwplannen in 
het buitengebied van 
Overijssel. Ze stippel-
de op ons verzoek een 
excursie uit langs op-
vallende erven en op-
vallende nieuwbouw 
en verbouw in het  
buitengebied. Hoe  
doe je dat duurzaam, 
circulair, wat vraagt 
het landschap als het 
gaat om verantwoorde 
reanimatie, kortom, 
hoe kijkt zij vanuit 
haar beroep naar  
het Twentse buiten- 
gebied? 

De woorden herbestemming, continuïteit en  
landschapsonderhoud vallen voortdurend. 
Ervenconsulent Coops kent bijna alle projecten 
waar we vandaag langs zullen rijden. Ze heeft de 
mensen die we vandaag bezoeken geadviseerd 
hoe ze hun woning, werkruimte, bedrijf en het erf 
eromheen zouden kunnen aanpassen aan hun 
wensen en de eisen van de tijd zonder de geschie-
denis van de plek, de oorspronkelijke bebouwing 
en het landschap geweld aan te doen. 

Hoe te kijken?
Anneke Coops denkt mee als erfeigenaren ver-
bouwplannen hebben, hun erf en tuin anders 
willen inrichten, of bijvoorbeeld zonnepanelen 
willen plaatsen. Ze komt op erven waar men iets 
wil doen met warmteopslag, energieneutraliteit 
of andere alternatieve energiebronnen, maar ook 
daar waar ‘ouderwets’ vee wordt gehouden, waar 
vee het hele jaar buiten kan staan, of ze spreekt 
mensen die willen erfdelen: samen op een erf  
willen wonen. Ze zoekt naar directe lijnen met  
de omgeving. Ook haar cup of tea: de vraag hoe 
mooi of lelijk een veld zonnepanelen is, groot  
of klein. Hoe wordt het aan het oog onttrokken? 
Kan dat beter? Ze wil ook de mestvergisters  
tonen die via een rechtstreekse leiding een 
Almelose woonwijk van groen gas voorzien. 
Complexe materie. Vooraf mailde ze door waar 
we langs zouden rijden. Acht adressen, allemaal 
in Twente. Ze zou laten zien waar het object van 
onze nieuwsgierigheid lag, zij zou het verhaal 
erbij vertellen en zo zouden wij, dacht ze, in twee-
eneenhalf uur wel klaar zijn alle adressen. Na vijf 
uur hebben we drie van de acht adressen bezocht 
en een macht aan informatie binnengehaald. 

Verrommeling en vergroening 
in het Twentse buitengebied 

Criteria voor de waarde  
van agrarisch erfgoed 

Om de waarde te bepalen van agrarisch  
erfgoed heeft de overheid een vijftal maatstaven 
vastgesteld:

1.  Architectonische waarde  
 Ontwerp/vormgeving; constructie; typering 
gebouw/ensemble; architect. 

2.  Waarde erf, type erf  
Erfinrichting; streekeigen beplanting;  
ligging in omringend landschap;  product. 

3.  Gaafheid bebouwing, erf en landschap  
In hoeverre zijn oorspronkelijke kenmerken  
aanwezig en dragen deze bij aan streekken-
merken van het omringende landschap?

4.  Historische waarde  
Betekenis voor de (historische) ontwikkeling 
van streek en landschap. 

5.   Zeldzaamheid
  Van zowel architectonische en bedrijfsmatige 

kenmerken als erfinrichting en landschapstype.

[Bron: brochure provincie Overijssel 10 jaar 
Reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed 2011]
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Uitloopstal Grobben Usselo
We beginnen in Usselo. In 2018 werd daar de 
nieuwe N18 geopend, de snelle route van En-
schede naar Doetinchem. Om die weg te kunnen 
realiseren, moesten enkele bestaande boeren- 
erven onteigend worden. Zo diende de familie 
Grobben rond 2010 het boerenbedrijf te verplaat-
sen van de oostkant van de Haaksbergerstraat 
naar een plek van zestig hectare aan de Oude 
Haaksbergerdijk in Usselo. Wat de ervenconsu-
lent wil laten zien, is de enorme uitloopstal. 
Behalve onderdak voor 75 koeien en 50 stuks 
jongvee is het ook een werktuigenloods en op-
slag voor voer. Het dak van het gebouw wordt 
gedragen door vijftien reuzenspanten die afkom-
stig zijn van de voormalige Ton Menken IJshal in 
Enschede. Boer Grobben kocht ze van sloper  
Hein Heun. De spanten werden op een dieplader 
in complete vorm van de ijshal naar Usselo ver-
voerd. Een vorm van circulariteit zoals zij bedoeld 
is: opnieuw inzetten van waardevol bouwmateri-
aal, zonder te veel vervuilende transportbewegin-
gen en zodanig dat de lokale economie ervan  
kan profiteren. 
De beide zonen, Bart en Tom Grobben, opgeleid 
aan de landbouwuniversiteit van Wageningen, 
zijn op het land van hun ouders een proefproject 
gestart onder de naam De Nieuwe Melkboer. Ze 
hebben een akker van een hectare volgeplant 
met nedersoja. Het doel is om sojamelk te gaan 
produceren naast gewone koemelk. Dat is een 
omslag in denken: de grond wordt dan niet meer 
alleen gebruikt om dierlijke eiwitten (melk, vlees) 
te produceren maar ook voor plantaardige eiwit-
ten: sojamelk. 

Twentse bomen
Onderweg vertelt Anneke Coops hoe ze op diplo-
matieke wijze en in open overleg met eigenaren-
bewoners probeert verrommeling van het buiten-
gebied te voorkomen. Ze adviseert over behoud 
van zichtlijnen en authentieke details, maar ook 
over beplanting die het beste past: historisch en 
esthetisch verantwoord.
Aan de orde komt ook hoe de Twentse essen ont-
staan zijn, wat het verschil tussen een es en een 
kamp is, wat een potstal is, op welke wijze een 
houtwal gebouwd wordt en hoe lang die al be-
staat, wat een elzensingel is, wat het verschil is 
tussen een langsrit- en een dwarsritschuur. ‘Weet 
je, die boeren deden vroeger bijna alles zelf. Ze 
hadden hun eigen melk, hun eigen vlees, hun 
eigen groente en fruit, hun eigen hout. De stelen 
van hun spades en harken maakten ze zelf. Alleen 
de stenen van hun boerderij moesten ze laten 
bakken.’ 

Kwaliteitsimpuls  
Groene Omgeving

SchipperDouwes in Delden, Erfgoed Bossem  
in Lattrop en  Bed & Breakfast Mössems in 
Denekamp maakten gebruik van de  in 2011  
beëindigde Stimuleringsregeling Reanimatie 
Agrarisch Erfgoed van de provincie Overijssel. 
Deze regeling had vooral als doel om eigenaren 
van monumentale erven bij te staan bij hun  
plannen voor een passende nieuwe bestemming 
voor hun erf. Daarnaast boden de provincie en de 
gemeenten met de subsidieregeling ‘Rood voor 
rood’ eigenaren de mogelijkheid landschap- 
ontsierende stallen te slopen en daarvoor een  
compensatiewoning te bouwen. Met de regeling 
‘Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ (VAB)  
konden erfeigenaren gemakkelijker een nieuwe  
functie geven aan bijvoorbeeld een karakteris-
tieke schuur op het erf. Deze regelingen zijn door 
de provincie vervangen door het instrument 
‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’. Bij ontwik-
kelingen in het buitengebied wordt er van initia-
tiefnemers verwacht dat zij investeren in de kwa-
liteit van de leefomgeving. Er moet dan sprake 
zijn van evenwicht tussen de ontwikkelingsruimte 
en kwaliteitsprestaties.

[Bron: www.overijssel.nl]

Ervenconsulent en landschaps- 
architect Anneke Coops

Architectenkantoor in varkensschuur
We rijden door naar Delden. Daar vinden we het 
architectenbureau SchipperDouwes. Op een oud 
erf zien we de boerderij die Martine Schipper en 
Hans Douwes renoveerden. Hun eigen kantoor  
is gevestigd in de voormalige varkensschuur. De 
gebinten zijn behouden gebleven, de boerderij-
vorm ook. Het kantoor is licht, luchtig, zeer ener-
giezuinig en duurzaam. Een ideale werkplaats 
voor vier mensen. Het kantoor heeft een eigen 
oplaadpunt voor de elektrische auto’s van 
Schipper en Douwes. Het dak van hun woonhuis 
ligt aan één kant vol zonnepanelen. Ze wekken 
voor hun kantoor en hun huis hun eigen elektrici-
teit op. Hun stroomrekening bedraagt ongeveer 
240 euro per maand. Hans Douwes laat door-
schemeren dat het heel wat vijven en zessen heeft 
gekost om alle ingewikkelde subsidieregelingen 
en vergunningen adequaat af te handelen. Hij 
doelt op de provinciale regeling Reanimatie 
Agrarisch Erfgoed; Schipper en Douwes waren 
zo’n beetje de laatsten die er gebruik van maak-
ten in 2011.

Hout: booming business
We rijden langs het Twente-
kanaal richting Delden. Anneke 
wijst op de enorme rij beuken-
bomen langs het kanaal. 
‘Bijzonder hier, die vind je vaak 
alleen bij huizen van rijke men-
sen. Eiken zijn er natuurlijk heel 
veel in Twente. Die horen bij het 
landschap, veel ervan zijn ouder 
dan honderd jaar. Veel eiken-
rijen die we zien zijn overblijfse-
len van houtwallen. Die waren 
natuurlijke afscheidingen tus-
sen akkers en weilanden. Hout 
werd er naar behoefte uit ge-
kapt en gebruikt als ‘gerief-
hout’.’
‘Toen de mijnbouw in Limburg 
booming business werd in de 19e 
eeuw, werden er in Twente den-
nen en uit Noord-Amerika ge-
haalde douglassparren geplant 
om te gebruiken als stuthout in 
de mijnen. Textielondernemers, 
die er vaak uit liefhebberij ook 
bosbouwer bij waren, verkoch-
ten dat hout voor goede prijzen. 
Albert Jan Blijdenstein (1829-
1896) plantte bijvoorbeeld de 
hele Lonnekerberg vol sparren. 
Hij was een van de oprichters 
van de Heidemaatschappij in 
1888. Zijn graf is nog steeds te 
vinden op de Lonnekerberg,  
onder een grote steen uit de 
IJstijd.’

Uitloopstal met hergebruikte dakspanten
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Zonnepanelen, heel veel zonnepanelen
Vervolgens rijden we naar zonnepanelenpark De Groene Weuste.  
Het ligt op een modern, nieuw industriepark in Wierden. Het in-
dustrieterrein is hooguit een jaar oud. Bij de ingang van het park 
staat een zogenaamd bijenhotel en er lopen wat schapen rond. 
Anneke Coops is niet direct afwijzend over de landschappelijke 
impact van het park. Zoals ze ook onderweg, anders dan schrijver 
dezes, niet zo negatief blijkt over de esthetiek van schuine daken 
met zonnepanelen: ‘hoewel het er beter uitziet wanneer het een 
keurige rechthoek of vierkant is dan wanneer er nog één paneel 
aan de zijkant asymmetrisch naast wordt gelegd.’ 
We passeerden eerder op de dag een klein privé-zonneparkje,  
direct aan de weg, zonder enige visuele afscherming. Anneke 
Coops: ‘Ik zou willen dat de gemeenten eisen dat daaromheen toch 
een beplanting komt, meidoorn of een gemengde boerenheg bij-
voorbeeld. Dat adviseer ik mensen ook vaak: pas het in op de plek.  
Zo blijft het aanzicht vanaf de openbare weg tenminste redelijk.’

Glimmerij
Bij het grote Wierdense zonnepark kijkt een oude 
boerderij vanaf de voorzijde precies uit over het 
eindeloze, glimmende reuzenschaakbord van 
zonnepanelen. Ik opper, nu ja, mopper dat het 
voor de oorspronkelijke bewoners van dit gebied 
toch een ramp moet zijn om na honderd jaar vrij 
uitzicht over een enorme weide plots niets anders 
meer te zien dan al die glimmerij. We vragen twee 
lokale wandelaars, die naast het park blijken te 
wonen, wat ze ervan vinden, zo neutraal moge-
lijk. ‘Tja, het ligt hier op een industrieterrein, het 
is milieuvriendelijk en als iedereen zou zeggen: 
mag wel, maar niet in mijn achtertuin, dan kun je 
als ondernemer en ook als gemeente niks. Dus 
wij leggen ons er maar bij neer. Als we het niet 
willen zien, gaan we ergens anders wandelen.’ 

Wederopbouwlandschap
Anneke Coops leidt ons vanuit Wierden langs de 
Westermaatweg, een van de wegen in het weder-
opbouwgebied Vriezenveen, ten noorden van 
Almelo. Het gebied is bijzonder omdat het een 
van de eerste ruilverkavelingen van na de oorlog 
was. Het is nu uitgeroepen tot een van de acht 
wederopbouwgebieden van Nederland. Het ziet 
eruit als de Noordoostpolder: eenzelfde type 
boerderij met opstallen, binnen een blok van 
houtsingels aan weerszijden. Omdat Almelo hier 

Van Wet Ruimtelijke Ordening naar Omgevingswet

Veel gemeenten zijn al bezig met de vervanging van de Wet Ruimtelijke 
Ordening: 26 wetten worden 1 nieuwe landelijke wet, de Omgevingswet. 
Daarin staan alle regels voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu,  
natuur en water. Vanaf 2021 kunnen aanvragers in deze wet in één oogopslag 
zien welke regels gelden in hun omgeving. Denk daarbij aan milieuregels 
over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen,  
duurzaamheid. De behandeling van aanvragen wordt versneld van 26 naar  
8 weken. Binnen de regels is er veel ruimte voor eigen initiatief. Voorbeelden: 
met buren in eigen energieopwekking voorzien, een garage ombouwen tot 
bedrijfsruimte, van een leeg stuk land een speelveld maken, een oude  
watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café.

[Bron: website Rijksoverheid juli 2019]

een paar jaar geleden uitbreidingsplannen had 
zijn veel boerderijen langs deze weg verlaten of 
bewoond door kraakwachten. Ook zie je kavels 
waar nog wat gemetselde restanten van afgebro-
ken boerderijen te zien zijn. Het gebied tussen de 
houtsingels is weer bare land geworden. Het zou 
fantastisch zijn, zegt Anneke, om daar nieuwe 
erven te vestigen: de geschiedenis van zo’n ge-
bied zou op die manier weer zichtbaar worden, 
maar het gebied wordt ook weer nieuw leven  
ingeblazen.

Natuur voor Elkaar

Per 1 januari 2017 zijn provincies verantwoordelijk 
geworden voor het natuurbeleid. Dat biedt nieuwe 
kansen natuur, economie en samenleving beter met 
elkaar te verbinden. Er is een zogenaamd koersdocu-
ment opgesteld waarin de natuurvisie van de provin-
cie terug te vinden is. Daarover is meegedacht door 
maatschappelijke (natuur)partijen door middel van 
zogenaamde ‘groene tafels’ en werkateliers. De  
beleidsambities uit het koersdocument zijn vertaald 
naar provinciaal beleid, de Natuurvisie Natuur voor 
Elkaar. Vervolgens zijn er verschillende projecten 
gestart, zoals ‘groene schoolpleinen’, ‘groene dorpen 
en steden’, ‘natuurinclusief bouwen’ en ‘natuurlijk 
kapitaal’. 

Meer informatie is te vinden op de website 
www.natuurvoorelkaar.nl 

Modern landgoed
Tussen Wierden en Enter, aan de Wierdenseweg, vinden we midden 
in de wei het nieuwe landgoed van de slagersfamilie Bolscher. Twee 
elektrische auto’s staan aan de laadpaal. Er zijn drie bouwvolumes, 
dezelfde uitvoering, metalen daken, houten beplating, een schuur, 
een kantoor, en een enorm langgerekt woonhuis. Zeer goed geïso-
leerd. De slagersfamilie gaat eigen koeien in de weiden rondom het 
huis laten grazen: vleesvee voor lokale afzet. Circulariteit, lokale 
economie, geen overbodige transportbewegingen.
In het tv-programma Binnenstebuiten (april 2019) vertelden de eige-
naren-bewoners over hun huis. Het is 56 meter lang, ontworpen 
door architect Theo Reitsema uit Rijssen. ‘Onze schuurwoning  
is duurzaam en past naadloos in het boerenlandschap. Er zit een 
zinkdak op, zoals vroeger bij de kippen- of koeienschuur. Buiten is 
binnen, en binnen is buiten: overal zien we het groen. Het ontwerp 
is gebaseerd op de weidsheid van het landschap. We wilden een 
Scandinavisch ontwerp zonder tierelantijnen. Dat is gelukt. We 
gebruiken aardwarmte.’
De houtwallen in de weiden rondom zijn deels opnieuw beplant.  
De wei maakt nog niet de indruk zeer biodivers te zijn: we zien 
paardenbloemen en herderstasjes, maar niet veel meer. 

‘Schuurwoning’ bij Enter, aangepast  
aan het agrarische landschap.  
Ontwerp Theo Reitsema

Zonnepanelenpark in Wierden, met bijenhotel
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Bed & Breakfast Mössems 
Een collega-bed & breakfast wordt gerund door 
Sylvia Roepe, Mössems. Tegenover de boerderij 
van haar ouders stond een graanschuur die ruim 
een halve eeuw geleden eigenhandig werd ge-
bouwd door Sylvia’s grootvader. Architect 
Nathalie Groot Kormelink verbouwde de fraaie, 
maar al vele jaren vervallen schuur aan de 
Lattropperstraat in Denekamp tot een B&B met 
tien slaapplaatsen annex theeschenkerij en boer-
derijwinkel. Het B&B is nu twee jaar open en is 
goed geoutilleerd voor rolstoelers of mensen met 
een beperking. De gemeente Dinkelland wilde de 
schuur slopen, maar in het kader van de 
Stimuleringsregeling Reanimatie Agrarisch 
Erfgoed - die ook gebruikt werd door 

SchipperDouwes en door Erfgoed Bossem - kon 
er subsidie verleend worden voor planontwikke-
ling (enkele duizenden euro’s) en een ton bijdrage 
aan de bouwkosten. 

We zijn aan het eind van onze excursie gekomen. 
Wat schrijver dezes betreft is Mössems het meest 
aansprekende voorbeeld van circulair gebruik. 
Hoewel er slechts een klein, symbolisch onder-
deel van de oude schuur bewaard is gebleven  
als draagbalk in een lichtarmatuur. ‘De uitdaging 
was dat het schuurgevoel behouden moest blij-
ven. Het moest niet te tuinachtig worden aan de 
straatzijde,’ zegt Anneke Coops. ‘Daarin heb ik 
ook geadviseerd en dat is heel aardig gelukt.’

Vijf mestvergisters in Fleringen
Aan de Oldenzaalseweg in Fleringen ligt een zeer 
groot boerenbedrijf, de varkensmesterij van de 
gebroeders Oude Lenferink. Zij exploiteren ook 
een transportbedrijf. Aan de achterzijde, goed 
aan het oog (en de neus!) onttrokken, achter de 
varkensstallen, zien we vijf zeer grote ronde 
mestvergisters. Daar wordt gas gewonnen uit 
varkensmest maar ook uit andere organische 
producten, onder andere bermgras. 
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben 
met het bedrijf van Oude Lenferink de eerste pro-
ducent van biogas in huis die aangesloten wordt 
op het Twentse netwerk. Op het terrein staat al 
vijftien jaar een biogasinstallatie. Het geprodu-
ceerde biogas wordt momenteel omgezet in 
stroom en warmte. De warmte wordt voor het 
eigen zeugenbedrijf gebruikt. Via een 7.5 kilome-
ter lange leiding wordt het biogas rechtstreeks 

geleverd aan energiebedrijf 
Cogas in Almelo. Het gaat om 
350 kuub biogas per uur. Cogas 
werkt het gas op tot ‘groen gas’ 
van aardgaskwaliteit, 250 kuub 
per uur. De woonwijk De Pook  
in Almelo maakt gebruik van 
het opgewerkte biogas. Met de 
aanleg van de biogasleiding en 
de opwerkingsinstallatie was 
een investering gemoeid van 
ongeveer ¤ 2,2 miljoen. 
Ongeveer 80% van de kosten is 
gefinancierd door het Energie-
fonds Overijssel. Het biogasnet-
werk past goed in het beleid 
van de provincie. De provincie 
streeft er namelijk naar om 20% 
‘nieuwe energie’ in 2023 te  
bereiken. 

Erfgoed Bossem Lattrop
In Lattrop leggen we aan bij boerderijlandgoed 
Erfgoed Bossem van Dennis en Annette Reerink. 
Zij houden brandrode runderen op eigen weiden, 
de runderen hebben hun hoorns nog en eten 
groen gras (‘Zit veel klaver bij,’ zegt Anneke,  
terwijl ze het gras door haar handen laat gaan).  
Er staan tien kubushuisjes op het terrein. Ze zijn 
geschikt om ’s nachts naar de sterrenhemel te 
kijken (en te slapen). De Cosmos sterrenwacht   
is heel dichtbij, de huisjes zijn uitgerust met een 
sterrenkijker. Reerink en zijn vrouw hebben een 
bed & breakfast, ze hebben grote bungalowten-
ten en ze gebruiken het vlees van hun eigen koei-
en. In hun biologisch gecertificeerde restaurant 
koken ze zoveel mogelijk met streekeigen pro-
ducten, o.a. met ijs van een biologische ijsmaker 
uit de buurt: ze volgen het model van de Table 
d’hôtes. Op de deur van de voormalige deel die nu 
richting restaurant voert, hangt een verse onder-
scheiding: de Green Key Gold, een keurmerk voor 
duurzame bedrijven in de recreatiebranche die 
zich optimaal inzetten om de druk van hun on-
derneming op natuur en milieu te minimaliseren. 

Mestvergisters in Fleringen
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