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Voorwoord
Ik kwam als landschapsontwerper de studie Landschapsgeschiedenis binnen. Met deze scriptie rond ik de 
studie als landschapshistoricus af. Ontwerpers hebben van nature een toekomstgerichte blik. Dat moet ook 
wel, zij dragen immers bij aan het ontwerp van een nieuwe fase voor het landschap. Historici zijn van na-
ture gericht naar het verleden. Wat was er ooit? En dus ook: wat zijn we inmiddels kwijt? Als ontwerper én 
historicus probeer ik nu verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden. Daarin staan lange termijn 
veranderingsprocessencentraal. Ons landschap is een proces in wording. Het is nooit af en is continu aan 
verandering onderhevig. Verandering is, op zichzelf, niet erg. Aan het veranderingsproces ontleent het land-
schap haar historische gelaagdheid en het vormt de basis voor onze cultuurgeschiedenis. 

Vanaf de industrialisatie, halverwege de negentiende eeuw, veranderde het landschap echter sneller en op een 
grotere schaal dan we konden behappen. Modernisering leverde goede dingen op en het bracht ons een onge-
kende welvaart, maar waar gehakt wordt, vallen spaanders. Het landschap kreeg het flink voor de kiezen. En 
daarmee ook de beschouwer van dat landschap. Terugdenkend aan het cultuurlandschap uit de jeugd wordt 
de postmoderne mens gemakkelijk verleid tot een nostalgisch ophalen van herinneringen aan die tijd dat 
alles milieuvriendelijker, beter en mooier was. Zo schreef landschaps-ecoloog Piet Schroevers over het boe-
renland uit zijn herinnering: ‘Een gevoel van bevreemding bekruipt me. De natuur van mijn jeugd, de oude 
natuur, kwijnt weg in een uitgehold landschap.’ De voortschrijdende intensivering van de landbouw leidt tot 
de nodige kritieken. De megastallen in het open Friese weidelandschap en het ‘betongras’ (gras waar insec-
ten, vogels en andere dieren niks te zoeken hebben) bezorgen journaliste Jantien de Boer ‘landschapspijn’. De 
voorbeelden zijn legio, ik zou er een boek over vol kunnen schrijven.

Zelf ben ik geboren rond het hoogtepunt van de landbouwmoderniseringen in de zeventiger jaren. Heimwee 
naar het Twentse landschap uit mijn jeugd is mij vreemd. De landinrichtingswet van 1985, de wet die ervoor 
zorgde dat er wettelijk verplicht meer aandacht moest komen voor natuur en landschap bij de agrarische be-
drijfsvoering, vormde een omslagpunt. Niet lang daarna zag de Ecologische Hoofdstructuur het levenslicht. 
Ik heb het landschap eerder zien vergroenen in plaats van verarmen; het herstel van kerkepaden en houtwal-
len, het aanleggen van paddepoelen, hernieuwde interesse in streekeigen erfbeplanting. De bossen, in de 
jaren tachtig nog sterk aangetast door zure regen, zag ik gezonder worden. Maar daar stopte het niet. De boer 
raakt inmiddels steeds meer uit het landschap verdrongen, boerderijen komen leeg te staan. Natuur vervangt 
steeds meer cultuurlandschappen en op veel plaatsen zijn inmiddels recreatielandschappen ontstaan met 
brede gravelfietspaden, dwars door woeste heide of pitrus, met heckrunderen om de vegetatie kaal te houden. 
Landschapsbeheerorganisaties spelen voor boer en hooien soortenrijk grasland in beekdalen. Hooi dat naar 
de compost verdwijnt, omdat het door al die flora - waaronder giftige - soorten niet meer geschikt is voor de 
koe. 

Hoe fraai die recreatielandschappen ook kunnen zijn, het is een ietwat absurde constatering dat de boer, van 
oudsher de belangrijkste vormer van ons landschap, in iets meer dan dertig jaar tijd langzaam wordt verdron-
gen door natuur en recreatie. Dit is een proces waar we nog midden in zitten. De energietransitie, welke een 
grote impact zal hebben op het landschap, voltrekt zich daar dwars doorheen. Het gebeurt, we zien het en 
vinden daar iets van. Het maakt ons gelukkig of droevig of onbestemd. Mij fascineert het en het laat me zeker 
niet onberoerd. 

Mijn fascinatie voor veranderingsprocessen, in zowel ruimtelijke zin als beleving, heeft geresulteerd in dit 
onderzoek. Ik had mijzelf een veelomvattende taak gesteld en toegegeven, ik was soms iets te optimistisch. 
Toch heb ik de scriptie met hard werken tot een goed einde weten te brengen. Dat heb ik niet in de laatste 
plaats te danken aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit onderzoek. Een woord van dank is dan ook op 
zijn plaats. In de eerste plaats voor mijn begeleiders Theo Spek en Matthijs Schouten, die mijn ‘wilde’ ideeën 
enthousiast ontvingen en van nuttige feedback voorzagen. Dan ook de archiefbeheerders die mij hielpen bij 
het verzamelen, soms zelfs vertalen van mijn bronnen. Hierbij wil ik speciale dank uitspreken voor Francis 
van den Berg van het HCO, voor het verzamelen van kadastrale kaarten; Goaitsen van der Vliet van de Oud-
heidkamer Twente/Twentse Taalbank, voor het helpen vertalen van Twentse bronnen; Marcel Mentink, voor 
het verschaffen van toegang tot de ‘schatkamer’ van het Rijnbrink Archief en Hessel Boonstra, voor de bege-
leiding in het archief van de gemeente Vriezenveen en het Historisch Museum Vriezenveen. Ook Henriette 
Abbink, van het Historisch Museum Vriezenveen, ben ik veel dank verschuldigd voor de fijne gesprekken die 
we hadden en de contacten die ze voor me legde. De mensen die zich door mij lieten interviewen, Hans Hol-
land, Gerhard Hoff en Herman Stevens dank ik voor de inzichten en tijd die ze me gaven. Last but not least 
wil ik mijn man Martijn en dochter Lüke bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun en het geduld dat ze 
met me hadden.
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fabrikanten heide te ontginnen voor bosbouw. 
Hoewel de omvang, en daarmee het landschap-
pelijke effect, binnen Twente  niet heel groot 
was, konden deze activiteiten op lokale schaal 
een zeer grote impact hebben. Binnen het pu-
blieke discours leidden deze landschappelijke 
veranderingen echter vrijwel niet tot ophef. 
Wel ontstond in die periode in Nederland de 
natuurbeweging, die dan nog heel klein is. Bij 
de elite was aan het eind van de negentiende 
eeuw al wel een verschil in waardering van de 
woeste gronden te bemerken. Men vond deze 
nog steeds nutteloos, maar begon er voorzich-
tig ook de schoonheid van in te zien.

De Twentse boeren werden pas na 1900 veran-
deringsgezind. De oprichting van landbouwco-
operaties had geresulteerd in een betere ver-
spreiding van landbouwkundige kennis onder 
boeren. Het coöperatieve aankoopbeleid van 
kunstmest en machines, bracht moderniserin-
gen ook binnen handbereik van minder kapi-
taalkrachtige boeren. Woeste gronden werden 
in een steeds hoger tempo ontgonnen, met een 
climax tijdens de werkverschaffingsperiode in 
de jaren dertig. Terwijl de boeren zich volop 
in het moderniseringsproces hadden gestort, 
ontwikkelden burgers, die hun omgeving in 
korte tijd drastisch zagen veranderen, juist een 
sterke hang naar het authentieke platteland, 
waar alles bij het oude was gebleven (het regi-
onalisme). In diezelfde periode dat dit regiona-
lisme opkwam, ontstond ook het vreemdelin-
genverkeer, het toerisme, waarbij burgers en 
buitenstaanders platteland op steeds grotere 
schaal ontdekten voor vakantie en dagrecre-
atie. De veranderingen op het platteland wer-
den daardoor in toenemende mate onderdeel 
van het publieke discours. Daarbij was er nog 
geen sprake van duidelijke voor- en tegenstan-
ders van moderniseringen. Oók liefhebbers van 
natuur en het rurale landschap waren ervan 
doordrongen dat moderniseringen noodza-
kelijk waren. Men pleitte vooral voor behoed-
zaamheid in de omgang met woeste gronden 
en het oude cultuurlandschap. Organisaties als 
het Oversticht, dat aandacht vroeg voor de au-
thentieke bouwkunst, natuur en het landschap 
van het platteland,  komen hieruit voort.

Na WOII kwamen agrarische moderniserin-
gen, door een sterk stimulerende overheid, in 
een stroomversnelling. Om de concurrentie 
van andere boeren en de wereldmarkt bij te 
kunnen benen, ging de boerengemeenschap op 
grote schaal investeren in het landbouwbedrijf. 
Het kleinschalige , Twentse landschap werd 
met behulp van de tweede ruilverkavelingswet 
op grote schaal aangepast aan de eisen van de 
moderne tijd. Tijdens de wederopbouwperiode 
leidde dat nauwelijks tot verzet. De oorlog en 
hongerwinter had onder zowel burgers, boe-
ren als buitenstaanders het besef gebracht dat 
de landbouw vooruit geholpen moest worden. 
Dat nam niet weg dat burgers de landschap-
pelijke veranderingen, in tegenstelling tot de 
boeren, met lede ogen aanzagen. 

Na de gedweeë jaren vijftig volgden de jaren 

Samenvatting 
Ons landschap is een proces in wording en  is 
continu aan verandering onderhevig. Vanaf de 
industrialisatie, halverwege de negentiende 
eeuw, veranderde het landschap echter snel-
ler en op een grotere schaal dan ooit tevoren. 
Agrarische moderniseringen volgden elkaar 
in steeds hoger tempo op en lieten hun spo-
ren na op het platteland. Landschappelijke 
veranderingen werden daardoor steeds beter 
waarneembaar voor gebruikers en bezoekers 
van dat landschap. Het landschap waarin men 
werd geboren, was niet dezelfde als het land-
schap waarin men oud werd. In dit onderzoek 
is gereconstrueerd hoe deze  lange termijn 
landschappelijke veranderingsprocessen tus-
sen 1800-1985 in Twente hebben plaatsge-
vonden en hoe deze veranderingen werden 
beleefd. Hiervoor is simultaan onderzocht bin-
nen welke historische context veranderingen 
plaatsvonden, hoe het fysieke landschap ver-
anderde en welke agrarische moderniseringen 
aan deze veranderingen ten grondslag lagen. 
Voor de reconstructie van de beleving van deze 
veranderingen, zijn meningen over het veran-
derende landschap verzameld uit contempo-
raine bronnen uit drie verschillende doelgroe-
pen - boeren, burgers en buitenstaanders. Om 
relaties en fenomenen  in kaart te brengen, zijn 
deze meningen geanalyseerd met behulp van 
een onderzoeksmethode die gebaseerd is op de 
Grounded Theory Approach. 

Door het scheiden van doelgroepen zijn in 
dit onderzoek belangrijke nuanceverschillen 
naar voren gekomen in landschapsbeleving en 
de waardering van veranderingen. Zo waren 
het in de negentiende eeuw vooral de (elite)
buitenstaanders die agrarische moderniserin-
gen stimuleerden. Woeste gronden werden 
beschouwd als nutteloos. Men beschouwde 
deze als saaie, uitgestrekte woestijnen die door 
ontginning in vruchtbare gronden moesten 
worden omgezet. De stimulans resulteerde 
onder andere in moderniseringen als de mar-
keverdelingen en de verbetering van enkele 
doorgaande (water)wegen, maar de landschap-
pelijke effecten bleven gering. Relatief eenvou-
dig te ontgonnen woeste gronden, met name 
de natte broekgronden, werden na de marke-
verdelingen omgezet in grasland. Met behulp 
van eenvoudige maatregelen (graven sloten) 
konden deze gronden in gebruik genomen 
worden. Door de vochtige toestand waren deze 
voldoende vruchtbaar. Dat gold niet voor de 
arme heidebodems, die braak bleven liggen. De 
boeren bleven deze gronden gebruiken zoals 
ze altijd gedaan hadden, voor extensieve be-
weiding en het steken van plaggen. Deze doel-
groep beschouwde deze gronden als onmisbaar 
en daardoor waardevol. Zij waren nauwelijks 
op andere gedachten te brengen en hielden 
vast aan de landbouwmethodes van hun voor-
ouders.

Vanaf de industrialisatie – die in Twente pas na 
1863 goed inzette – begonnen Twentse textiel-
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zestig, waarin men zich probeerde te ontdoen 
van de verzuiling en taboes. De burger werd 
steeds mondiger en raakte, mede door de als-
maar groter wordende afstand tot het platte-
land steeds minder betrokken bij de boeren-
gemeenschap.  60% van de Twentse bevolking 
woonde inmiddels in de steden. In 1960 was 
bovendien nog maar 12% van de beroepsbevol-
king werkzaam in de landbouw. Het grootste 
deel van de burgerbevolking zag het platteland 
inmiddels niet meer als een productieland-
schap, maar als een consumptielandschap. 
steeds meer burgers mengden zich daardoor in 
het publieke discours om tegengas te bieden in 
het moderniseringsproces. Ook de natuurbe-
weging kreeg steeds meer draagvlak onder bur-
gers, in de strijd om de laatste restanten woeste 
gronden te behoeden voor ontginning. 

Halverwege de jaren zeventig vond een omslag 
plaats. De boeren waren niet langer uitslui-
tend positief over landschappelijke verande-
ringen en burgers werden juist langzaam iets 
positiever. Niet verwonderlijk - veranderingen 
werden steeds minder vaak veroorzaakt door 
agrarische moderniseringen, maar juist door 
maatregelen die een remmende werking op 
de landbouw hadden, zoals verscherpte regels 
mbt. het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
en mest, wetgeving die het ruimen van hout-
wallen moest tegengaan of het aanwijzen van 
waardevol cultuurlandschap als landschappe-
lijk beschermd gebied. Hoewel ook een deel 
van de boerengemeenschap inmiddels vond 
dat agrarische moderniseringen te ver door-
gevoerd waren, konden de meesten door de 
gemaakte investeringen niet meer terug. Bo-
vendien beschouwden ze dergelijke maatrege-
len als bemoeizuchtig. Men vreesde de zeggen-
schap over het eigen domein te verliezen. 

De landschappelijke veranderingen die plaats-
vonden, waren niet gelijkmatig gedoseerd over 
de periode 1800-1985. Periodes met een lage, 
landschappelijke dynamiek werden afgewisseld 
door hoog dynamische periodes. Hoewel deze 
hoog-dynamische  periodes vaak een tegenbe-
weging in gang zetten, zoals de opkomst van de 
natuurbeweging of de oprichting van het Over-
sticht, duurde het doorgaans veel langer voor-
dat de landschaps- en natuurbescherming een 
dusdanig draagvlak kreeg bij het grote publiek 
dat dit leidde tot maatregelen. Naarmate de sa-
menleving democratiseerde en beter geschoold 
raakte, werden landschappelijke veranderingen 
wel steeds sneller en op steeds bredere schaal 
onderdeel van het publieke discours. Hoewel 
geen onderzoek is gedaan naar de periode van 
1985-nu is aannemelijk dat de snelle uitwisse-
ling van informatie via internet en social media 
dergelijke thema’s nog sneller onderdeel wor-
den van het publieke discours.





1Inleiding en 
onderzoeksopzet

Afb. 1.1
Schaapsscheren op de Borkeld



1. Janssen (2012), 8.
2. Coeterier (1987), Stelling 8.
3. Symposium Energie, erfgoed en 
ruimte, 30-06- 2016 bij de RCE te Amers-
foort
4. Bazelmans (2014a). Jacob van Ruys-
daels ‘molen bij Wijk bij Duurstede (ca. 
1668-1670) is een uitzondering.
5. Bazelmans (2013). 
6. Bazelmans (2014b).
7. Idem. De Baedeker reisgids behan-
delde heel Europa en vond gretig aftrek 
bij toeristen.
8. Bazelmans (2013).
9. Schöne (2007), 27. Onder de groep 
jongeren onder de 30 ervaart ruim 85% 
windturbines als (geheel) niet storend. 
Onder de groep 31-45 is dat aandeel 
gedaald naar 70% en onder 45plussers 
is dat aandeel nog maar 65%.
10. Sijmons, tijdens een lezing op 30-
06-2016.

1.1. Aanleiding
In juni 2016 gaf landschapsarchitect Dirk Sij-
mons een lezing tijdens een symposium waarbij 
het vraagstuk van de energietransitie  centraal 
stond.3 De aanwezigen, waaronder ik,  leerden 
toen dat als we de gestelde klimaatdoelen wil-
len behalen, die transitie een grote weerslag 
zou hebben op het landschap. De vraag rees 
hoe goed wij om zouden kunnen gaan met deze 
veranderingen. Zouden we ons blijven afzetten 
tegen de komst van windturbines of was het 
een kwestie van gewenning? 

Jos Bazelmans liet in 2014 in een feuilleton 
met als thema ‘de windmolen als icoon van 
Nederland’ zien dat de ‘klassieke’ windmolen, 
die in de Gouden Eeuw in grote getale werd 
gebouwd om polders droog te malen, in die 
tijd nauwelijks werd afgebeeld op landschaps-
schilderijen.4 Ze werden blijkbaar niet aantrek-
kelijk gevonden. Voor veel Nederlanders wer-
den molens destijds beschouwd als ‘slechts’ een 
gebruiksvoorwerp, iets volstrekt vanzelfspre-
kends.5 Pas in de 19e eeuw kreeg de windmolen 
steeds meer waardering, eerst alleen bij bui-
tenlanders, die vol eerbied waren over de om-
vang en sterkte van de molens. 6 In 1839 werd 
de Hollandse windmolen in de eerste Baedeker 
reisgids voor Europa genoemd als karakteris-
tiek voor Nederland, samen met polders en 
klederdracht.7 De aantrekkingskracht van de 
molens op buitenlandse toeristen, schilders en 
schrijvers deed het beeld van de Nederlanders 
veranderen. Heden ten dage is er vrijwel geen 
Nederlander die de klassieke windmolen niet 
kan waarderen. Ze behoren tot ons erfgoed en 
bepalen mede onze identiteit. 

Heel anders is dat gesteld met de moderne 
windturbine, die door velen, met name de ou-
dere generatie, beschouwd wordt als lelijk en 
lawaaierig.8 Uit Duits onderzoek bleek echter 
dat jongeren, die de komst van de windturbi-
nes minder bewust hebben meegemaakt en 
daardoor ook de ruimtelijke impact op het 
landschap minder ervaren, hier lang niet zo 
negatief tegenoverstaan als hun (groot)ouders.9 

Hoe we omgaan met verandering van het land-
schap, hoe we veranderingen beleven en hoe 
lang het duurt voordat we gewend zijn aan 
nieuwe situaties, daar was, zo gaf Sijmons tij-
dens de discussie die na zijn lezing ontstond, 
nog maar heel weinig over bekend. Weten-
schappelijk onderzoek hiernaar is essentieel 
om hier meer inzicht in te krijgen. ‘Wie pakt 
de handschoen op?’10 Dit onderzoek, waarvoor 
ik graag de handschoen oppak, gaat niet over 
het energievraagstuk, noch windmolens, wel 
over lange termijn landschappelijke verande-
ringen en de beleving daarvan. Het Twentse 
platteland dat, onder invloed van agrarische 
moderniseringen, vanaf de 19e eeuw in ver-
sneld tempo veranderde, vormt hierbij een heel 
geschikte casestudy.

‘De opgewekte openheid van het land-
schap van de jaren vijftig en zestig – ge-
symboliseerd door de uitgestrekte, onbe-
volkte polderruimte in West-Nederland 
– wordt in de jaren zeventig plotseling 
ervaren als beklemmende leegte. Wat 
eens gold als een mogelijkheid voor on-
geremde modernisering wordt nu gezien 
als een ‘cultuursteppe’.’ 1 
Joks Janssen

‘Mensen hebben geen weerstand tegen 
verandering, integendeel. Zij hebben 
weerstand tegen verlies aan waarden, 
zonder dat er voor hen andere waarden 
voor in de plaats komen.’ 2 
Freek Coeterier
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Afb. 1.2 & 1.3 
De ‘klassieke’ windmolen als erfgoed, de moderne windturbine als ‘horizonvervuiling’.
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11.  Woud (2016), 195; Lemaire (1970), 
8; Antrop (2008); Bieleman (2008), 281; 
Knol, et al (2004), 9-10; Daalhuizen et al. 
(2009), 30-31.
12. Staring (1845); Staring & Stieltjes 
(1848).
13. Staring & Stieltjes (1847).
14. Schutten (1981), 22-24.
15. Vanuit archeologisch perspectief 
hebben in de tussenliggende periode 
wel degelijk aanvullende onderzoeken 
plaatsgevonden, waarin zijdelings ook 
de fysische geografie aan bod is geko-
men. Het betreft vooral een steentijd 
gerichte onderzoekstraditie onder 
amateur-archeologen. Een overzicht 
hiervan wordt gegeven in Beek (2009), 
22-41 en in hoofdstuk 3 van datzelfde 
rapport.
16. Spek et al. (1996).
17. Beek (2009), hoofdstuk 6.
18. Velde (2010), paragraaf 2.3. De gege-
vens zijn grotendeels gebaseerd op het 
onderzoek van Beek (2009).
19. Bieleman (2008).
20. Bieleman (2008), 251-253.
21. Beek (2016).

konden plaatsvinden en hoe het cultuurland-
schap uit 1800 tot stand is gekomen.  

Het natuurlijke landschap

Al in de 19e eeuw verschenen de eerste wer-
ken over de fysische-geografische situatie van 
Twente. Staring schreef onder meer De Aard-
kunde van Twenthe en De Overijsselsche wate-
ren.12 De eerste geeft een contemporain beeld 
van de geologische kennis van Twente in de 
19e eeuw, maar is, wat inzichten betreft, op 
veel punten verouderd. Het tweede werk geeft 
inzicht in de hydrografische situatie voordat 
cultuurtechnische ingrepen hebben plaatsge-
vonden. Met name de waterstagnatie en daar-
mee samenhangende wateroverlast gedurende 
de wintermaanden en het droogvallen van vele 
waterlopen tijdens de zomer zorgden voor pro-
blemen. Het fijnmazige beekdallandschap en 
de hydrografie van Twente kwamen eveneens 
aan bod in Staring’s De scheepvaart in Salland 
en Twente.13 Grote delen van Twente waren, 
ondanks het grote aantal waterlopen, destijds 
niet of nauwelijks per schip bereikbaar, terwijl 
juist de scheepvaart gold als één van de belang-
rijkste transportmogelijkheden uit die tijd. Het 
ontbreken van goede vaarwegen droeg bij aan 
het isolement van Twente in die tijd. Deze con-
clusie wordt ook door Schutten ondersteund in 
zijn onderzoek Varen waar geen water is.14

Recentere bronnen die informatie over de fysi-
sche geografie van Twente geven, verschijnen 
bijna anderhalve eeuw na Staring’s publicaties.15 
In 1996 beschreef Spek de fysische geografie 
van Salland in het eerste deel van Van de Hun-
nepe tot de zee.16 Ondanks dat het hier niet om 
Twente gaat, is dit toch een waardevolle bron, 
vanwege de overeenkomsten met het Sallandse 
zandlandschap. In 2009 onderzocht Van Beek 
de samenhang tussen de bewonings- en land-
schapsontwikkeling van Oost-Nederland van 
13.000 v. Chr. tot 1200 n. Chr.17 Dit proefschrift 
geeft veel inzicht in de fysisch-geografische si-
tuatie. Dat geldt eveneens, zij het in mindere 
mate, voor Van der Velde’s onderzoek naar de 
langetermijngeschiedenis van het Oost-Neder-
landse cultuurlandschap.18

Plattelandsontwikkelingen 

Bieleman onderzocht de ontwikkelingen van 
de landbouw vanuit Nederlands perspectief, 
maar beschreef hierbij de situatie in de ver-
schillende regio’s afzonderlijk, waaronder ook 
de zandgronden van Midden-Nederland.19 Dit 
werk bevestigt het geschetste beeld van een ge-
isoleerd landschap dat voor een zeer groot deel 
uit woeste gronden bestond. Een toenemend 
aantal kleine boeren (keuters), arbeiders en een 
groeiende veestapel - met name schapen - leg-
den gezamenlijk een steeds grotere druk op het 
landschap.20 

Archeologisch onderzoek van Van Beek uit 
2016 geeft inzicht in de veenontginningen en 
verveningen in Twente (omgeving Vriezen-
veen).21 Grote delen van het veen waren rond 
1800 ontgonnen, andere vergraven. Door een 

1.2 Stand van het 
onderzoek
Het bestuderen van lange termijn landschap-
pelijke veranderingsprocessen is zeer complex, 
omdat landschappelijke veranderingen nooit 
op zichzelf staan, maar voortkomen en wor-
den beïnvloed door tijdgeest en maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Voor dit onderzoek is 
het daarom niet voldoende om uitsluitend de 
beleving van landschappelijke veranderingen 
in kaart te brengen. Ook de fysieke verande-
ringen, de historische context en de agrarische 
moderniseringen op het platteland zijn thema’s 
die een wezenlijk onderdeel vormen van dit 
onderzoek. 

Landschappelijke veranderingsprocessen wor-
den vrij zelden bestudeerd over een lange ter-
mijn en als dit al gebeurde, dan is dit vrijwel 
nooit gelijktijdig bestudeerd met de beleving 
daarvan. Het is daarom zinvol om de stand 
van het onderzoek op te splitsen in onderzoek 
naar (fysieke) landschappelijke veranderingen 
op het Twentse platteland, in gang gezet door 
agrarische moderniseringen, en onderzoek 
naar de veranderingen in de beleving daarvan.

Landschapsontwikkeling en 
agrarische moderniseringen 
1800-nu 

Uit onderzoek naar landschappelijke verande-
ringen blijkt dat de dynamiek vanaf de indus-
trialisatie in de 19e eeuw en vooral na WOII 
exponentieel is toegenomen.11 Het precieze 
verloop en de ruimtelijke impact van moderni-
seringen verschilt per regio en landschapstype. 
De periodes die ik heb aangehouden betreffen 
de periodes die het overtuigendst gemotiveerd 
zijn in de literatuur en het duidelijkst van toe-
passing op het Twentse platteland. 

Voor de stand van onderzoek is het verder 
belangrijk te weten dat de regio Twente be-
hoort tot de (hogere) zandlandschappen. Van 
een aaneengesloten deel in het noordwesten 
van deze regio is de zandondergrond bedekt 
geweest met hoogveen. Hoewel dit veen in-
middels vrijwel geheel is verdwenen, wijkt de 
landschapsontwikkeling dusdanig af dat het 
Twentse zand- en veenontginningslandschap 
doorgaans onafhankelijk van elkaar zijn on-
derzocht. In de stand van onderzoek zijn deze 
regio’s daarom vaak apart benoemd.

Het natuurlijke landschap en de land-
bouwkundige ontwikkelingen vóór 
1800
Het is niet alleen belangrijk inzicht te hebben 
in de ontwikkelingen vanaf 1800, maar ook in 
de natuurlijke, fysisch-geografische situatie van 
Twente en de lange-termijnontwikkeling van 
het traditionele landbouwsysteem tot 1800. 
Deze uitgangssituatie helpt verklaren waarom 
bepaalde ontwikkelingen op specifieke locaties 



22. Gerding (1995). 
23. Slicher van Bath (1957).
24. Trompetter & Zanden (2001). Het 
ging daarbij voornamelijk om de grote 
groei die de plattelandsbevolking zou 
hebben doorgemaakt. Hoewel er wel 
degelijk sprake was van een bevol-
kingstoename, moet de door Slicher 
van Bath genoemde bevolkingstoena-
me genuanceerd worden.
25. Woud (2016); Woud (2006).
26. Dirkx (1997).
27. Bouman et al. (2013).
28. Aalbers (1979), 118.
29.Massink (1929); Aalbers (1979). Mas-
sink’s onderzoek zou slordig zijn opge-
zet en veel fouten bevatten.
30. Zanden (1984).
31. Demoed (1987).
32. Bönninghausen (1988), 35, 48.
33. Demoed (1987), 82.
34. Bönninghausen (1988).
35. Coster (2008).
36. Crijns & Kriellaart (1987); Spek 
(2004).
37. Hendrikx (1989).
38. Harde et al. (1994).
39. Kraa (1995).
40. Berkhof (1986).
41. Woolderink (2006), 126.
42. Nederlandsche Maatschappij ter 
bevordering van Nijverheid (1835), 156.

ontginning van de voormalige, gemeenschap-
pelijke gronden geleid. Demoed onderzocht in 
1987 de gang van zaken rond deze markeverde-
lingen.31 Ondanks de overheidsbemoeienissen 
liet men de meeste gronden – ook na de mar-
keverdeling - in eerste instantie woest liggen 
door gebrek aan middelen om de arme grond 
vruchtbaar te maken. Men had al de handen 
vol aan het bemesten van de bestaande akkers, 
welke met grote hoeveelheden ‘plaggenmiste’, 
bestaande uit plaggen - heideplaggen (schad-
den) of vaker nog met morsplaggen (plaggen 
van de broekgronden), en een aandeel stalmest 
werden bemest.32 De lager gelegen, natte veld-
gronden konden door verbeterde ontwate-
ringstechnieken al wel in een eerder stadium 
worden omgezet in weilanden.33 

Over het traditionele landbouwsysteem uit 
deze periode is veel bekend dankzij de land-
bouwkundige verhandeling die Von Bönning-
hausen in 1817 periode schreef.34 Baron op klom-
pen, een onderzoek van Wim Coster, belicht 
de 19e eeuwse landbouw in Oost-Nederland 
vanuit Baron Sloet, een agrarisch actief elitefi-
guur.35 Ook onderzoeken naar de langetermijn 
ontwikkelingen op zandgronden in andere 
regio’s kunnen aanvullende inzichten geven.36 
Daarnaast geeft Hendrikx’ De ontginning van 
Nederland inzicht in de plattelandsontwikke-
lingen en de krachtvelden die daarbij een rol 
hebben gespeeld.37 Dat geldt tevens voor Jonge 
landschappen 1800-1940 van Harde, et al.38

In het Twentse veengebied (omgeving Vriezen-
veen) spelen het einde van de horigheid en de 
markeverdelingen niet. Deze gronden waren 
grotendeels al verdeeld en de boeren waren 
zelf eigenaar van hun gronden. Toch heeft ook 
Vriezenveen een aanzienlijk oppervlak, geme-
ne, woeste gronden, waarop de schapen van 
de ingezeten graasden. Dit werd onderzocht 
door Kraa.39 Door bevolkingsgroei in combina-
tie met geringe beschikbaarheid van gronden 
neemt in die periode de armoede toe, al keert 
het tij na 1850. Dit proces werd in 1986 onder-
zocht door Berkhof.40 

Landschappelijke veranderingen

Het einde van de horigheid geldt niet alleen 
als een modernisering van de landbouw, het is 
er tevens één die effect had op het landschap. 
De ‘nieuwe’ eigenaren van de voormalige do-
meingoederen werden met de overdracht ook 
eigenaar van de (opbrengst van de) houtop-
stand. Deze opbrengst was een welkome extra 
inkomstenbron en werd voor een groot deel 
gebruikt voor de afkoopsom van de goederen, 
zoals Woolderink in 2006 illustreerde met 
voorbeelden uit de (voormalige) hof Borne.41 
In relatief korte tijd werden aanzienlijke hoe-
veelheden hout gekapt.42 Het landschap moet 
hierdoor kaler zijn geworden, al is niet bekend 
in welke mate.

Er is weinig bekend over de houtopstanden 
van gemeenschappelijke, woeste gronden, de 
lage, natte broekgronden en arme heidegron-
den. Op topografische kaarten uit die periode 
is daar nauwelijks iets over af te lezen. Histo-

hoge gebruiksintensiteit waren vele gronden 
uitgeput geraakt. De turfwinning in het gebied 
werd in 1995 onderzocht door Gerding.22

Slicher van Bath legde in zijn onderzoek uit 
1957 naar de veranderingen van de sociaal-eco-
nomische verhoudingen op het Twentse plat-
teland vooral de nadruk op landbouwkundige 
ontwikkelingen en de sociale en economische 
impact daarvan op de samenleving.23 Hoewel 
dit werk invloedrijk is geweest en nog steeds 
als goede bron van informatie beschouwd kan 
worden, zijn de belangrijkste conclusies later 
terecht in twijfel getrokken door Trompetter 
en Van der Zanden.24 Voor inzicht in de bredere 
historische context van deze periode vormen 
Van der Woud’s Het lege land en Een nieuwe we-
reld waardevolle bronnen.25

Het landschap rond 1800 

Vanuit de historische ecologie verschenen een 
tweetal onderzoeken die inzicht geven in de 
(mate van) vegetatie in de periode rond 1800. 
Dirkx onderzocht in 1997 de invloed van begra-
zing op gemeenschappelijke markegronden in 
Overijssel en Gelderland.26 Uit dit werk blijkt 
de samenhang tussen de toenemende begra-
zingsintensiteit en het verval van de bossen. 
Bouman et al. onderzocht in 2013 de vegeta-
tieontwikkeling van Twente gedurende het 
Holoceen, ook hier in samenhang met de be-
woningsgeschiedenis en menselijke invloed op 
het landschap.27 De sterke verschraling van de 
veldgronden onder invloed van begrazing, zo-
als eerder door Dirkx onderzocht, komt ook 
hier duidelijk naar voren. Het algemene beeld 
van Twente rond 1800 is dat van een vrij kaal 
landschap, waarbij zowel de akkers als woeste 
gronden vrij intensief gebruikt werden en daar-
door sterk verschraald waren. 

1800-1890 Einde hofhorig stelsel en 
markeverdelingen 

Plattelandsontwikkelingen

Aan het begin van de 19e eeuw bestond in een 
groot gedeelte van Twente nog het hofhorig 
stelsel dat zijn oorsprong had gehad in de Ka-
rolingische tijd. Dit was oa. het geval voor de 
boerderijen en landerijen die vielen onder de 
hof Ootmarsum en de hof Borne. De opheffing 
van deze hofgerichten en de daarop volgende 
afkoopregeling uit 1816 leidde ertoe dat voor-
malige horige lieden zelf eigenaar konden wor-
den van de door hen gepachte goederen. 28 De 
horige rechten en het einde daarvan werden in 
1929 onderzocht door Massink en in 1979 door 
Aalbers, waarvan het tweede onderzoek duide-
lijk de voorkeur heeft.29 Van der Zanden onder-
zocht in 1984 de opkomst van een eigenerfde 
boerenklasse.30 

De markeverdelingen - die in Twente al rond 
het midden van de 19e eeuw hadden plaats-
gevonden – moesten eveneens  leiden tot een 
modernisering van de landbouw en ontgin-
ning van de woeste gronden. Toch hadden de 
verdelingen zelf niet meteen tot grootschalige 
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1932 (1958)
47. Knol et al. (2003); Bender, et al. 
(2005); Tortora et al. (2015); Amici et al. 
(2017).
48. Bieleman (2008), 281. Thissen (1993) 
houdt eveneens 1880-1890 aan, de 
periode waarin de Heidemij werd op-
gericht. Woud (2016) geeft aan dat het 
landschap al in 1850 sterk begint te ver-
anderen en vanaf 1870 echt op stoom 
komt. Overigens houdt ook Bieleman 
(2008) in zijn boek een periode-indeling 
aan waarbij hij de ontwikkelingen in de 
Nederlandse landbouw van 1650-1850 
in het teken zouden hebben gestaan 
van contractie en expansie en de peri-
ode van 1850-1950 voor de ontginning 
van nieuwe markten. Kijken we alleen 
naar de zandlandschappen, dan zou 
een andere periode-indeling passender 
zijn. Van der Poel (1967) hanteert een 
vergelijkbare indeling. Hij geeft aan dat 
de mechanisatie in de landbouw rond 
1850 startte. Vanaf 1890 doet motorisa-
tie zijn intrede. Vanaf 1945 zouden de 
ontwikkelingen in een stroomversnel-
ling zijn geraakt.
49. Knol et al (2004), 29; Pater & Renes 
(1999), 203.
50. De werkzaamheden van de Heide-
mij zijn zeer goed beschreven in het 
Tijdschrift van de Leefomgeving, dat 
van 1889 bij de Heidemij jaarlijks werd 
uitgebracht. Deze serie vormt daarmee 
een belangrijke bron.
51. Oa. de jaargangen 1962 en 1977.
52. Thissen (1993).
53. Bieleman (2008), 403, 407-408. Het 
aantal landbouwers met één paard 
nam in Overijssel toe van 4.370 in 1880, 
10.410 in 1910 tot 14.900 in 1955. Op de 
zandgronden van Nederland behoorde 
rond 1900 bijna 60% van alle boerenbe-
drijven tot de kleine boerenbedrijven 
met 1-5ha grond. Dit aspect werd ook 
onderzocht door Maris (1951).
54. Bieleman (2008), 408.
55. Bieleman (2008), 422. Dit probleem 
werd later aangeduid als het ‘Kleine-
boerenvraagstuk’.
56. Koomen et al. (2007); Knol et al. 
(2004).

1890-1955 Grootschalige 
heideontginningen, opkomst 
prikkeldraad en kunstmest 

Plattelandsontwikkelingen 

Met de grootschalige heide- (en broek)ont-
ginningen brak een andere periode aan op de 
zandgronden. De ontginningen resulteerden in 
eerste instantie tot een grote toename van het 
areaal bos, omdat op veel van de voormalige, 
hogere heidegronden (naald)bos werd aange-
plant.49 De zandlandschappen van Nederland 
werden hierdoor kleinschaliger, omdat de uit-
gestrekte, open heidevlakten massaal werden 
beplant. De Heidemij, en vanaf 1915 ook de 
Grontmij, namen hierin het voortouw.50 Over 
de 19e eeuwse ontginningen van de woeste 
gronden in Twente is weinig bekend, al bieden 
enkele jaargangen van het jaarboek Twente 
daar wel enig inzicht in.51 Verder deed Thissen 
onderzoek naar heideontginningen en moder-
nisering in drie gemeenten in de Brabantse 
Peel.52 Uit dit werk zijn aanknopingspunten te 
vinden die ook kunnen gelden voor Twente.

Verder is bekend dat tussen 1880 en 1955 het 
aantal kleine boeren sterk is toegenomen.53 Dit 
werd veroorzaakt door de mogelijkheden die 
de ontginningen van de woeste gronden boden 
en de betere verkrijgbaarheid en prijsdaling van 
kunstmest vanaf 1900.54 Op die kleine land-
bouwbedrijven blijft de arbeidsproductiviteit 
volgens Bieleman echter relatief laag.55 

Landschappelijke veranderingen

Hoewel prikkeldraad al in 1873  was uitgevon-
den, werd het de eerste decennia in Twente 
nog nauwelijks toegepast als kavelscheiding. 
Hooi- en weilanden waren in die periode dan 
ook nog steeds voorzien van houtwallen. De 
hoeveelheid en fijnmazigheid van opgaande 
beplanting in die periode wordt in veel onder-
zoeken dan ook gezien als het ‘optimum’.56 Niet 
lang daarna werd prikkeldraad steeds algeme-
ner verkrijgbaar en werden steeds meer hout-
wallen en hagen vervangen door prikkeldraad. 

risch-ecologisch onderzoek uit 1998 van Bak-
ker & Tweel-Groot naar de samenstelling van 
historische bossen in Twente geeft hierin wel 
enig inzicht.43 Hoewel de onderzoekers geen 
uitsluitsel kunnen geven, lijkt het erop dat op 
een groot deel van de gemene gronden al in de 
18e eeuw veel hout verdwenen was.44 Ook op de 
erven was de houtopstand zeer schaars, omdat 
hout destijds een belangrijke brandstofbron 
was.45 Dit geeft het vermoeden dat het land-
schap vrij kaal moet zijn geweest, wat het ge-
durende vrijwel de hele 19e eeuw is gebleven. 

De beschikbaarheid van opvolgende regionale 
en landsdekkende, topografische en kadastrale 
kaarten vanaf de eerste helft van de 19e eeuw 
maakt dat er de afgelopen decennia – naast 
historisch ecologisch onderzoek - ook ander 
type onderzoek heeft plaatsgevonden naar 
landschappelijke veranderingen.46 Het gaat dan 
om onderzoek vanuit de landschapsfysiogno-
mie, meer specifiek de geomatica. Bij dergelijk 
onderzoek wordt de historische en landbouw-
kundige context over het algemeen nauwelijks 
meegenomen. Het cartografische beeld dient 
als (enige) bron. Voor de periode tot 1890 heb 
ik een aantal onderzoeken kunnen traceren, 
maar helaas wordt in geen daarvan het Twent-
se veen- en zandlandschap onderzocht.47 

Ruimtelijke dynamiek

Het beeld van het Twentse zandgebied dat ont-
staat uit de literatuur  is dat tot ca. 1890 nog 
niet echt van een hoog dynamisch landschap 
worden gesproken. Meerdere bronnen  hante-
ren de oprichting van de Heidemij in 1888 en 
de betere verkrijgbaarheid van kunstmest in 
diezelfde periode als omslagpunt, waarna de 
ontginningen pas echt momentum kregen.48 
Voor het Twentse veengebied hadden de eer-
der genoemde, infrastructurele moderniserin-
gen een grote impact op de samenleving, maar 
lijkt de impact op het fysieke landschap relatief 
bescheiden te zijn geweest.

Afb. 1.4
Boerenschuur met 
koeienhoedster, vermoe-
delijk omgeving Almelo 
(1890), J.H. Coster.
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Ruimtelijke dynamiek 

Resumerend kan geconcludeerd worden dat 
er over deze periode relatief weinig bekend is 
over de landschappelijke impact van agrarische 
moderniseringen. Dat is in zekere zin opmer-
kelijk, omdat goed kaartmateriaal voor handen 
is. Het beeld dat ontstaat uit voorgaand onder-
zoek is dat een eerste aanzet werd gemaakt tot 
rationalisering van het landschap, waardoor de 
landbouw efficiënter werd. Sloten en wegen 
werden rechtgetrokken en gemoderniseerd. De 
grootste ruimtelijke impact moet echter zijn 
gekomen door de ontginningen van de woeste 
gronden en het vervangen van houtwallen door 
prikkeldraad. Deze hebben het aanzien van het 
landschap sterk veranderd. Er moet sprake zijn 
geweest van een grote, ruimtelijke dynamiek.

1955-1985 Ruilverkavelingen, 
intensivering, specialisatie en 
schaalvergrotingen
Deze naoorlogse periode markeert opnieuw 
een moderniseringsslag van de landbouw. Wel 
ontbreekt consensus over de precieze start en 
het eind van deze periode.67 Voor 1955 hebben 
namelijk al enkele ruilverkavelingen plaatsge-
vonden, onder andere gestimuleerd door de 
ruilverkavelingswetten van 1924 en 1939. Deze 
waren echter niet vergelijkbaar met de schaal 
en de aanpak van de naoorlogse verkavelingen 
die volgden na de ruilverkavelingswet van 1954. 
Het einde van de periode wordt gemarkeerd 
door de komst van de Landinrichtingswet in 
1985, welke voor een duidelijk omslagpunt 
heeft gezorgd.68

Plattelandsontwikkelingen 

De naoorlogse ruilverkavelingswet moest mo-
dernisering van de landbouw stimuleren. Een 
vergaande rationalisering van het landschap 
had tot doel tot een grotere productie te ko-
men. Deze periode en de context waarbinnen 
deze tot stand kwamen, werd door Gerrie An-
dela onderzocht.69 Simon van der Bergh on-
derzocht dit thema op lokale schaal en, ook al 
was daar geen Twentse regio bij betrokken, het 
onderzoek biedt wel inzichten in de context 
waarbinnen de ruilverkavelingen plaatshad-
den.70 Datzelfde geldt ook voor het promotie-
onderzoek van Karel (2005).71 Daalhuizen et al. 
onderzocht de naoorlogse plattelandsontwik-
keling en de gevolgen voor het landschap.72 Dit 
onderzoek is gericht op Nederland, aangevuld 
met een aantal regionale casestudies, waarvan 
helaas geen in Twente. In de periode van 1960 
tot 2006 is het aantal boerenbedrijven door 
schaalvergroting afgenomen van ruim 300.000 
naar 80.000.73 De grootste afname vond plaats 
in de periode 1960-1980.74 Voor de bredere, his-
torische context kan gebruikgemaakt worden 
van Lörzing’s Jaren van verandering en Van Ber-
gen’s Gouden jaren.75

Landschappelijke veranderingen 

Een recent afgeronde studie van de RCE naar 
ruilverkavelingen en wederopbouwlandschap-

Het verdwijnen van landschappelijke elemen-
ten werd in 2007 door Koomen et al. onder-
zocht.57 Het huidige aantal lijnvormige elemen-
ten in hoog Nederland zou met ruim de helft 
zijn afgenomen in vergelijking met 1900.458 Het 
gaat dan om kavelgrenzen, wegen, waterlopen 
en lijnvormige beplantingselementen tezamen. 
Als alleen naar kavelgrenzen of beplantingsele-
menten wordt gekeken, ligt dat percentage nog 
hoger.59 De grootste afname van beplantings-
elementen vond echter al plaats in de periode 
1900-1950. In die periode werd ruim 40% van 
de houtwallen opgeruimd en vervangen door 
prikkeldraad.60 

Voor het Twentse veengebied zal de beschik-
baarheid van prikkeldraad vermoedelijk ook 
consequenties hebben gehad voor het aanzicht 
van het landschap. De smalle strookverkave-
ling was in 1900 aan weerszijden omzoomd 
met houtwallen. Hoeveel van die houtwallen 
rond 1950 waren vervangen door prikkeldraad 
is echter niet onderzocht. Foto’s uit de studie 
Het maakbare land laten smalle strookverkave-
lingen zien in een weinig boomrijk landschap.61 

Er kon in die periode nog nauwelijks gesproken 
worden van schaalvergrotingen. Van 1900-1950 
steeg de gemiddelde perceelgrootte ‘van 1,7 ha 
in 1900 naar 1,8 ha in 1950’.62 Barends voerde 
in 1989 onderzoek uit naar veranderingen in 
de percelering tussen 1900 en 1980.63 Hieruit 
blijkt dat met name in de omgeving van Vrie-
zenveen sterke wijzigingen hebben plaatsge-
vonden, maar doordat deze zijn veroorzaakt 
door de naoorlogse ruilverkavelingen, passen 
ze daarom niet binnen deze periode.64 Door 
het ontbreken van een ijkpunt rond 1955 geeft 
deze studie daarom niet zoveel nieuwe inzich-
ten. Knol et al. deed in 2009 naar het historisch 
grondgebruik.65 Hoewel het hier een vergelij-
king betrof tussen het grondgebruik in 1900 
en 2000, blijkt hieruit dat het areaal heide in 
geheel Overijssel in 1900 nog 794km2 besloeg, 
waar in 2000 slechts 29km2 van over was.66 De 
ontginningen van deze arealen hebben echter 
vrijwel geheel vóór 1950 plaatsgevonden.  On-
duidelijk is in welke mate de eerder genoemde, 
gemiddelde perceelgrootte hierdoor vertekend 
wordt. Bekend is dat er in deze periode al op 
kleine schaal ruilverkavelingen plaatsvonden. 
Het is aannemelijk dat de schaal van het land-
schap toch enigszins was toegenomen. 
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Afb. 1.4
Prikkeldraad bepaalt 
het beeld in het 
buurtschap Elsen bij 
Markelo (1930), Jan 
Jans.
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76. Niemeijer (2016). Hermens & Dijk-
man (2013). Land-id (2016).
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23-11-2016.
82. Coeterier (1987). 98.; Berg, Vlek & 
Coeterier (1998); Berg (1999); Buijs & 
Kralingen (2003). 18-20.; Roos Klein-
Lankhorst et al. (2005); Jacobs (2006). 
239; Scott et al. (2009); Braaksma 
(2017), 25.
83. Braaksma (2007).
84. Jacobs (2006), 31-53.
85. Lowenthal (2014) wijdde een groot 
deel van The past is a foreign country 
aan die tijdgeest en context van cultu-
ren.

lectief’ te onderzoeken. Voor een uitgebreide 
historiografie van het onderzoeksveld dat de 
perceptie van het landschap onderzoekt, ver-
wijs ik graag naar het proefschrift van Maarten 
Jacobs, The production of mindscapes.84 Ik beperk 
me hier tot de – voor dit onderzoek – meest 
relevante perspectieven van waaruit verande-
ringen in landschapsbeleving en -waardering 
onderzocht werden. De theorievorming over 
wat landschapsbeleving nu precies is, komt in 
paragraaf 1.5 aan bod.

De veranderende landschapsbeleving 
vanuit westers, cultuurhistorische 
perspectief

Vanuit (cultuur)historische perspectieven zijn 
meerdere onderzoeken uitgevoerd, waarbij 
het collectief geheugen en de veranderende 
houding ten opzichte van natuur en landschap 
binnen bepaalde culturen werden gereconstru-
eerd aan de hand van diachronische (letterlijk  
‘door de tijd heen’) analyses van individuele 
uitingen over landschap van oa. kunstenaars, 
elite, wetenschappers, schrijvers, folkloristen, 
politici, etc. 

Zo gebruikte Bakker in Landschap en wereld-
beeld (2004) schilderijen uit de landschaps-
schilderkunst om het veranderende beeld ten 
opzichte van het landschap te reconstrueren 
in de periode van de Late Middeleeuwen tot 
halverwege de zeventiende eeuw. Olwig ont-
lede in Landscape, nature, and the body politic 
(2002) het begrip landschap en reconstrueerde 
aan de hand van contemporaine literatuur 
op welke wijze dit begrip in Groot-Brittannië 
vorm kreeg en zich ontwikkelde binnen het 
collectieve bewustzijn. Cosgrove analyseerde 
in Geography and vision (2008). de wijze waarop 
geografische informatie gedurende de tijd werd 
gerepresenteerd en destilleerde hieruit een ver-
anderende kijk op de wereld, met name vanuit 
Amerikaans perspectief. Schama gebruikte 
voor Landscape & Memory (1995) bronnen uit 
een zeer divers spectrum om de wijze waarop 
het landschap een plek kreeg in het collectieve 
geheugen van verschillende (westerse) culturen 
in verschillende perioden te reconstrueren. 

Hoewel de genoemde onderzoeken helaas 
weinig aanknopingspunten bieden voor dit 
onderzoek, bijvoorbeeld omdat  het niet gaat 
om het postindustriële landschap of omdat het 
perspectief te Brits of Amerikaans is, kunnen 
de gebruikte onderzoeksmethoden wel wor-
den toegepast. Het gebruik van contemporaine 
bronnen kan inzicht bieden in de omgang met 
landschappelijke veranderingen in het verle-
den.

Contemporaine bronnen en de wijze waarop 
bepaalde fenomenen (zoals de waardering van 
landschap) hierin naar voren komen, zijn ge-
kleurd door de cultuur en tijdgeest van het mo-
ment waarop die bronnen tot stand kwamen.85 
Door die bronnen te ontleden en analyseren 
vanuit een (zo) onbevooroordeeld (mogelijk) 
perspectief en met kennis en begrip van de 
context waarin de bron is ontstaan, wordt het 

pen heeft meer  inzicht gegeven in de ruimte-
lijke impact van enkele specifieke ruilverkave-
lingen, waaronder die van het Twentse Vrie-
zenveen.76 Dit gebied wordt beschouwd als een 
toonbeeld van de wederopbouwperiode.77 Van 
Blerck doet momenteel promotieonderzoek 
naar het ontworpen landschap van de vroege 
ruilverkavelingen, waaronder een aantal in 
Twente. Ook zijn onderzoek heeft een ruimte-
lijk perspectief, maar omdat dit nog lopende is, 
zijn de resultaten daarvan niet meegenomen in 
dit onderzoek.78

Schaalvergrotingen van boerenbedrijven heb-
ben geleid tot een schaalvergroting van het 
landschap, omdat hierdoor vele kavelgrenzen 
verdwenen en de perceelgrootte toenam. In 
de periode van 1950 tot 1980 steeg de gemid-
delde grootte van een agrarisch perceel naar 
2,8 ha.79 De ruilverkavelingen hadden niet al-
leen invloed op de perceelgrootte. Ook op an-
dere terreinen vond een transformatie plaats. 
Zo werden sloten rechtgetrokken, landbouw-
wegen verbreed en verhard en boerenerven en 
andere locaties opnieuw beplant.80 De land-
schappelijke structuur werd hierdoor ‘robuus-
ter’. Kleine landschapselementen verdwenen, 
maar daarvoor in de plaats kwamen robuuste 
beplantingsstructuren.81

Ruimtelijke dynamiek 

De ruilverkavelingen zorgden doorgaans voor 
schoksgewijze, vrij drastische veranderingen. 
Cultuurtechnische ingrepen werden door-
gaans in een tijdsbestek van slechts 10-15 jaar 
uitgevoerd.

De beleving van landschappelijke 
veranderingen

Het collectief geheugen

De beleving en waardering van het landschap 
is een sterk individueel fenomeen. Elk individu 
heeft een specifieke verbinding met het land-
schap en kent het landschap daardoor eigen 
waarden toe. Uit voorgaande belevingsonder-
zoeken bleek dat de verschillen onderling erg 
groot kunnen zijn, afhankelijk van de (sub)cul-
tuur, het kennisniveau van het landschap, de 
band die men heeft met het landschap, zelfs 
het moment van de dag of seizoen waarop ge-
vraagd wordt naar de waardering van het land-
schap.82 

Die subjectiviteit van de individuele land-
schapsbeleving hoeft de vorming van generieke 
kennis over de waardering van het landschap 
echter niet uit te sluiten. Binnen voorgaand 
belevingsonderzoek is veelvuldig naar voren 
gekomen dat er wel degelijk gelijkenissen te 
ontdekken zijn binnen individuele landschaps-
belevingen. Deze zijn mogelijk te verklaren 
door de gedeelde waarden van een cultuur of 
samenleving.83 

Vanuit verschillende perspectieven is gepro-
beerd om de landschapsperceptie van ‘het col-
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86. Streng (2007).
87. Schouten (2005), 220-237. Het gaat 
grotendeels om de beeldvorming van 
de elite. 
88. Schouten (2005), 222.
89. Schouten (2005), 230. 
90. Schouten (2005), 233.
91. Schouten (2005), 234.

De veranderende natuurbeleving in 
historisch perspectief

Een aparte noot moet gewijd worden aan de 
natuurbeleving in historisch perspectief. Hier-
aan is, in tegenstelling tot de landschapsbele-
ving, beduidend meer aandacht besteed. Vooral 
De spiegel van de natuur (Schouten, 2005), over 
de natuurbeleving in cultuurhistorisch per-
spectief, Het bedwongen bos (Van der Meulen, 
2009) over de veranderende omgang van Ne-
derlanders met natuur,  en Wildernis in Neder-
land : tussen droom en werkelijkheid (Wolf, 2012), 
waarin de fysieke wildernis en de beeldvorming 
over wildernis in Nederland in verleden en 
heden werd onderzocht, geven hierbij enkele 
waardevolle inzichten. 

In het hoofdstuk Tussen Arcadië en wildernis 
beschrijft Schouten de veranderende beeld-
vorming op de gecultiveerde en niet of minder 
gecultiveerde omgeving.87 ‘Stad en wildernis 
vormen de uitersten op de schaal van mense-
lijke beïnvloeding met daartussen het pastorale 
landschap [...]’, zo schrijft Schouten.88 De mate 
van menselijke beïnvloeding werd door de eeu-
wen heen steeds anders gewaardeerd. Zo gold 
gedurende de zeventiende en een groot deel 
van de achttiende eeuw het arcadische land-
schap, met vruchtbare, gecultiveerde weiden 
en akkerlanden, als idylle.89 Onder invloed van 
de Romantiek verschoof, met name in Amerika 
en Engeland, dat ideaalbeeld. De wildernis, het 
ongecultiveerde landschap, ongerept en niet of 
nauwelijks beïnvloed door mensen, kreeg een 
haast mytische status.90 Terwijl dat ideaalbeeld 
in Amerika nog enige tijd stand hield, was er 
in Europa halverwege de negentiende eeuw op-
nieuw een verschuiving op te merken. Schou-
ten schrijft hierover:

‘In een tijd waarin technologische en in-
dustriële vooruitgang centrale thema’s 
gaan vormen, wordt woest en onont-
gonnen vooral synoniem met nutteloos; 
schoonheid ligt in een beheerste, vriende-
lijke en vruchtbaar gemaakte natuur.’91

In de kunst en literatuur kwam het pastorale 
Arcadië weer terug, waarin het plattelands-
leven in alle facetten figureerden. De Tweede 

mogelijk om het landschapsbeeld te reconstru-
eren in historisch perspectief.

Landschapsbeleving in Nederland

Meer inzicht in de landschapsbeleving van-
uit Nederlands perspectief geeft Streng’s Het 
schoonste gezicht van de wereldt (2007). Hierin 
zijn literaire teksten verzameld die de waarde-
ring en duiding van het Overijsselse landschap 
van Renaissance tot Romantiek weergeven.86 
Helaas blijft het bij een verzameling citaten en 
ontbreekt een analyse. De waarde van het on-
derzoek blijft dan ook beperkt.

Analytischer is Lemaire’s Filosofie van het land-
schap (1970), wat bovendien dieper ingaat op de 
moderne tijd. In dit werk gebruikt de auteur de 
schilderkunst, maar ook filosofische, contem-
poraine literatuur als belangrijkste bronnen en 
plaatste hij de ontwikkelingen die daarin naar 
voren kwamen in context. In dit werk besteed 
hij aandacht aan de veranderende kijk op het 
platteland, de opkomst van het (moderne) toe-
risme,  en het dualisme tussen platteland en 
stad, dat ontstond naarmate de samenleving 
steeds sterker verstedelijkte, evenals de ver-
heerlijking van het platteland door de stede-
ling. 

Hoewel het werk bepaalde, belangrijke maat-
schappelijke ontwikkelingen zeer raak weet te 
beschrijven, geeft het vooral inzicht in de ver-
anderende tijdgeest. Ook is het perspectief zeer 
sterk dat van de stedeling die vanuit het stede-
lijk perspectief het platteland aanschouwt. De 
boer zelf is onderwerp van beschouwingen, als 
bewoner van het platteland, maar wordt ge-
abstraheerd neergezet, haast als ‘simpele ziel’ 
die leeft bij de gratie van zijn dagelijkse han-
delingen. Ook is het veranderende landschap 
zelf vrijwel geen onderdeel van de analyse. Het 
leert ons, kortom, weinig over de werkelijke 
lange termijn veranderingsprocessen die op 
het platteland hebben plaatsgevonden.

Afb. 1.5
Winterlandschap met schaat-
sers, Hendrick Avercamp, ca. 
1608. Tijdens de Gouden Eeuw 
gold het geciviliseerde land-
schap als ideaalbeeld.

Afb. 1.6
Landschap in Drenthe, Julius 
Jacobus van de Sande Bakhuy-
zen, 1882. Onder invloed van 
de Romantiek werd het rurale 
landschap het ideaalbeeld.
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‘Voor wie het graag zo wil zien, is er een 
duidelijk verband tussen de voortgang van 
de mens en zijn veranderende kijk op de 
natuur.  [...] Het verheerlijken door ver-
lichtingsdenkers van de ongerepte natuur 
kan worden verklaard uit het feit dat zij er 
[door verstedelijking] steeds verder vanaf 
kwamen te staan. Het verlangen van ro-
mantici naar de wilde wildernis is, vanuit 
dezelfde redenering, een reactie op de in-
dustriële revolutie - wat meteen verklaart 
waarom het natuurbehoud pas na 1870 
opdook in Nederland, waar de industria-
lisatie lang was achtergebleven bij die in 
omringende landen. Dit overzichtelijke 
beeld waarin alles een logisch gevolg is van 
het voorgaande, heeft als nadeel dat het, 
zoals veel geschiedschrijving, achteraf is 
gevormd en eraan voorbijgaat dat de wer-
kelijkheid altijd gecompliceerder is.’97

Voor een genuanceerder beeld, dat de werke-
lijkheid dichter nadert, zullen dan ook meerde-
re perspectieven moeten worden onderzocht.

De beleving van recente landschappelijke 
veranderingen

Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar 
veranderingen in de landschapsbeleving en 
-voorkeuren op locatieniveau en als dit al is 
uitgevoerd, betreft het voornamelijk een peri-
ode van enkele decennia.98 Voorbeelden hier-
van zijn de studies van Jensen en Palmer.99 In 
beide gevallen ging het om 20 jaar en in beide 
gevallen bleven de landschapsvoorkeuren over 
die periode vrij stabiel. 

Dijkstra et al.  voerde een vergelijkbaar onder-
zoek uit in Nederland, maar onderzocht daarbij 
twee sporen.100 Zo werden fysieke landschaps-
veranderingen onderzocht, aan de hand van 
kaartmateriaal voor de periode 1900-1990, voor 
750 gelijkmatig over Nederland verdeelde grid-
cellen van elk 1x1km. Dit werd aangevuld met 
landschapsbelevingsonderzoek (gestandaar-
diseerde enquêtes) over de periode 1980-1996. 
Hoewel de opzet van dit onderzoek interessant 
is, levert het helaas weinig inzicht in de wijze 
waarop mensen omgaan met veranderingen in 
het landschap. Zo is de waardering voor de ver-
anderde landschappen berekend in een weinig 
inzichtelijke score, waarvan eigenlijk niet goed 
duidelijk wordt wát die score nu precies zegt. 
Dit wordt ook door de auteurs beaamd.101 Ook 
gaven zij aan dat verschillende vragen multi-
interpretabel bleken, waardoor de resultaten 
slecht te vergelijken waren.102 Daarnaast be-
staat er geen koppeling tussen de responden-
ten van de enquête en de onderzochte casestu-
diegebieden.103 De ingevulde enquêtes kunnen 
daarom over heel andere landschappen gaan 
dan die zijn onderzocht. Dit onderzoek geeft 
daardoor maar een heel beperkt inzicht in de 
veranderingen in het landschap en de beleving 
daarvan over de periode 1900-1990. 

In de periode 2003-2005 zijn verschillende on-
derzoeken opgestart die gericht waren op het 
verkrijgen van generieke of universele menin-

wereldoorlog maakte een voorlopig eind aan 
de idylle van het pastorale landschap. Later zou 
het tij echter opnieuw keren en werd wildernis 
weer het ideaalbeeld:

‘In de laatste decennia van de twintigste 
eeuw, wanneer het verschil tussen stad en 
platteland steeds kleiner wordt en Arca-
dië er meer en meer uit gaat zien als een 
agrarisch industrieterrein, wordt de mythe 
van de maagdelijke wildernis nieuw leven 
ingeblazen. [...] En dan begint een geheel 
nieuwe fase in de omgang met de natuur. 
De mens gaat wildernis maken.’92

Wolf beschrijft diezelfde verschuiving tussen 
waardering van wildernis (ongerepte natuur) 
en (half) cultuurlijke landschappen, maar spitst 
deze nog iets meer toe op de Nederlandse situ-
atie en koppelt daaraan de opkomst van de na-
tuurbescherming. Opvallend daarbij is dat de 
ontwikkelingen zoals Schouten die beschreef 
niet geheel synchroon liepen met die van de 
natuurbeweging. Zo liet Frederik van Eeden, 
één van de grondleggers van de natuurbescher-
ming in Nederland, weliswaar ‘vooral een liefde 
zien voor het idyllische, Arcadische landschap’, 
maar ‘suggereerde [hij tevens] om stukken oor-
spronkelijke natuur in stand te houden als mo-
numenten der natuur.’93 De mens was, door de 
voortgaande ontginningen, zelf verantwoorde-
lijk voor het verdwijnen van natuurwaarden en 
moest ook verantwoordelijkheid nemen in het 
behoud daarvan.94 Wolf schrijft verder:

‘Begin twintigste eeuw werd ingezien dat 
de wildernis net als in het buitenland grote 
aantrekkingskracht had op mensen. Door 
aan te sluiten bij die algemene waardering 
van het esthetische belang van ongerepte 
natuur, kon natuurbescherming worte-
len.’95

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw had 
Victor Westhoff een belangrijke rol in de veran-
dering van het denken over natuurbeheer. Niet 
ingrijpen was niet langer de maatstaf en het 
instandhouden van halfnatuurlijke (cultuur)
landschappen werd steeds meer beschouwd als 
een vorm van natuurbeheer.96

Hoewel zowel Schouten en Wolf beide de 
veranderingen in beeldvorming beschrijven,   
doen ze dat elk voor een andere subgroep. Zo 
greep de natuurbeweging volgens Wolf aan het 
eind van de negentiende eeuw terug op het ide-
aalbeeld van het ongerepte, terwijl Schouten 
die ontwikkeling niet beschrijft bij de beeld-
vorming vanuit het eliteperspectief.  De door 
Westhoff ingezette hernieuwde interesse in 
het pastorale, halfnatuurlijke landschap staat 
tevens haaks op de door Schouten beschre-
ven ontwikkelingen. Daar raakte het pastorale 
landschap immers wat uit de gratie. 

Het lijkt er dan ook op dat de natuur- of land-
schapsbeleving sterk afhankelijk is van het 
perspectief, cq. het bronmateriaal, dat is on-
derzocht. Die nuancering wordt ook benoemd 
door Van der Meulen. Zo schrijft hij:
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ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden 
en de ruimtelijke impact die deze hebben ge-
had op hogere zandlandschappen van Oost-
Nederland. Deze zijn echter nog niet eerder 
samengebracht, omdat in de verschillende 
onderzoeken steeds een deelaspect werd be-
licht. Daarnaast zijn voorgaande onderzoeken 
doorgaans te generaliserend om het landschap 
daadwerkelijk te kunnen reconstrueren op een 
meer gedetailleerd niveau. Dat geldt zelfs voor 
de afgelopen decennia. Hiervoor is aanvullend 
onderzoek nodig. Op dit terrein zijn echter niet 
de grootste kennislacunes te vinden.

Het onderzoek naar de beleving van landschap-
pelijke veranderingen is, zeker wanneer deze 
gericht zijn op een langere termijn dan twin-
tig jaar, nog vrijwel onontgonnen terrein. Een 
koppeling van veranderingen in landschapsbe-
leving en het fysieke landschap, binnen de con-
text van die tijd, kan hierbij nog meer inzichten 
geven dan wanneer deze terreinen apart onder-
zocht worden. Deze koppeling is tot dusver nog 
(vrijwel) niet gemaakt om lange-termijn-veran-
deringsprocessen in kaart te brengen.113 

Daarnaast blijkt overduidelijk dat een te gene-
rieke benadering of juist een te specifieke bena-
dering te weinig zegt over hoe we landschap-
pelijke veranderingen in het verleden hebben 
ervaren. Er is behoefte aan een genuanceerder 
beeld.

gen of een vaste relatie tussen het fysieke land-
schap en de waardering en beleving daarvan.104 
Hiermee moest de basis gelegd worden voor 
een monitoringssysteem om de beleving van 
toekomstige landschappelijke veranderingen 
te kunnen meten. Voorbeelden hiervan zijn 
het Kennismodel Effecten LandschapsKwaliteit 
(KELK) en het BelevingsGIS.105 Hoewel derge-
lijke onderzoeken relatief eenvoudig op lands-
dekkende schaal kunnen worden uitgevoerd, 
mede doordat binnen genoemde modellen 
gebruikgemaakt werd van landsdekkende da-
tasets en gestandaardiseerde enquêtes, laat de 
voorspellende waarde te wensen over.106 De 
ontwikkelaars van het BelevingsGIS onderken-
den dit ook en gaven tevens aan dat een directe 
meting, waarbij mensen ondervraagd worden 
over hun omgeving een veel representatiever 
resultaat oplevert. De resultaten zijn daardoor 
niet bruikbaar voor dit onderzoek.

In een later onderzoek, uitgevoerd door De 
Vries, waarin ‘veranderende landschappen en 
hun beleving’ werden onderzocht, werd niet 
zozeer de beleving van veranderingen gemeten, 
maar stond het onderzoek hiernaar zelf cen-
traal.107  Hierin komt naar voren dat binding en 
vertrouwdheid met een landschap een belang-
rijke rol spelen bij de waardering van dit land-
schap. Wanneer er veranderingen plaatsvinden 
in dit landschap, tast dat de vertrouwdheid vrij-
wel per definitie aan.108 Dit kan ertoe leiden dat 
een negatieve waardering van landschappelijke 
veranderingen (deels) wordt geuit als een pro-
teststem, waardoor een recente verandering 
een veel grotere impact lijkt te hebben dan een 
verandering uit een verder verleden.109 Dit zou 
betekenen dat het meten van de waardering 
van landschappelijke veranderingen over het 
recente verleden een vertekend beeld kan op-
leveren. De verandering ligt als het ware nog te 
‘vers’ in het geheugen. Dit roept meteen ook de 
vraag op of de impact van recente veranderin-
gen op de beleving überhaupt wel gemeten kan 
worden met behulp van belevingsonderzoek.

Landschapsbeleving in retrospectief

Naast genoemd belevingsonderzoek vanuit 
ruimtelijk perspectief zijn er nog een aantal 
interessante werken verschenen waarbij oral 
history is gebruikt om de beleving van het plat-
teland van de afgelopen halve eeuw in kaart te 
brengen.110 Hierbij moet de kanttekening wor-
den gemaakt dat er geen consensus bestaat over 
de waarde van oral history bij wetenschappelijk 
onderzoek. Zo  wijdt Lowenthal in The past is 
a foreign country - revisited enkele pagina’s aan 
hoe herinneringen na verloop van tijd steeds 
opnieuw worden ‘vormgegeven’ en daardoor 
niet zo betrouwbaar zouden zijn.111  Dit wordt 
beaamd door landschapsbelevingsonderzoe-
kers Buijs & Van Kralingen.112  Oral history leent 
zich wél als een aanvulling op andere bronnen. 

Kennislacunes

Eerder verricht onderzoek levert een redelijk 
algemeen beeld op van de landbouwkundige 
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119. Boer (2016). Het woord Land-
schapspijn deed in dat jaar zelfs mee in 
de verkiezing ‘woord van het jaar’. 

1.4 De 
onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag die centraal staat in dit 
onderzoek luidt: Wat is de ruimtelijke impact 
geweest van agrarische moderniseringen op het 
Twentse landschap van 1800-1985 en hoe werden 
deze ruimtelijke veranderingen beleefd? 

De deelvragen die ik wil onderzoeken zijn:

1. Welke transformaties maakte het Twentse plat-
teland in hoofdlijnen door per periode en in welke 
chronologie? 

2. Welke ontwikkeling maakte de landschaps-
waardering in diezelfde periode in hoofdlijnen 
door?

3. Zijn er periodes aan te wijzen waarin het fysieke 
landschap sterk(er) veranderde? Vonden er in die-
zelfde hoog-dynamische periodes ook omslagen 
plaats in de waardering van het landschap of lie-
pen deze processen niet synchroon? 

4. Is er een verschil in waardering van de verschil-
lende landschappelijke eenheden (bv. heide- en 
broekgronden, bouwlanden, hooilanden, bossen)? 
En zo ja, welke fysieke, landschappelijke eenheden 
werden het meest gewaardeerd per tijdvak? Welke 
het minst? En verschilt dit per subcultuur (agra-
riërs, niet-agrarische burgers en buitenstaanders)?

5. Zijn er andere relaties te ontdekken nav. een 
vergelijking tussen veranderingen in het fysieke 
landschap en verandering in waardering?

6. Kunnen we uit de beantwoording van boven-
staande vragen (al dan niet generieke) conclusies 
trekken over hoe de mens omging en omgaat met 
veranderingen in het landschap en daarmee hel-
pen voorspellen hoe de mens met toekomstige ver-
anderingen omgaat?

Nevendoelen zijn er ook. Zo wil ik met dit on-
derzoek meer inzicht geven met betrekking tot 
de invloed van agrarische moderniseringen op 
het platteland en de veranderende houding 
van de mens tot deze moderniseringen. 

7. Neemt de waardering voor landschappelijke 
veranderingen door agrarische moderniseringen 
af naarmate de belever verder van het landschap 
afstaat (dus wanneer er geen functionele of sociale 
binding is)?

8. Is er een bepaald moment of periode aan te wij-
zen waarop een omslag in denken plaatsvindt en 
het streven naar modernisering niet langer als ide-
aal wordt gezien? Zo ja, is dit moment ook terug 
te zien in een toename van fysieke, landschappe-
lijke veranderingen of liggen hier wellicht andere 
oorzaken aan ten grondslag?

Genoemde deelvragen zullen (voor zover 
mogelijk) beantwoord worden in hoofdstuk 
de synthese-paragrafen aan het eind van elk 
hoofdstuk en in hoofdstuk 6 (Synthese en the-
orievorming).

1.3 Probleemstelling
Binnen de Nederlandse planningspraktijk is 
sinds de eeuwwisseling de nadruk steeds meer 
komen te liggen op ‘maatschappelijk gewenste’ 
veranderingen (in nut en noodzaak) van en in 
de ruimte.114 Wat daaronder verstaan wordt, 
dient door debat te worden vastgesteld.  Dit 
debat werd in eerste instantie nog vooral ge-
voerd onder deskundigen, maar in toenemen-
de mate wordt hierin ook de mening van de 
burger betrokken.116  Binnen dit debat is de rol 
van de overheid verschoven van ‘het orgaan dat 
bepaalt’ naar die van ‘regisseur’ of ‘organisator 
van een publiek proces’.115  Met de komst van de 
Visie Erfgoed en Ruimte in 2011 werd het credo 
‘Kiezen voor Karakter’. Hierbij wordt ingezet 
op een strategie waarbij ruimte wordt gegeven 
aan burgers.117  Het vaststellen van ‘de publieke 
opinie’  is echter een complex vraagstuk. Het 
fysieke landschap mag dan wel objectief meet-
baar zijn, de perceptie van datzelfde landschap 
is dat zeker niet. 

Hoewel we de laatste twee decennia zeker meer 
inzichten hebben gekregen in hoe landschaps-
beleving werkt en onderzocht zou kunnen wor-
den, hebben we nog altijd vrijwel geen inzicht 
in hoe we lange termijn- veranderingsproces-
sen beleven. Hoe komt het bijvoorbeeld dat we 
in toenemende mate lijken terug te verlangen 
naar het landschap uit onze jeugd?118 Is dat iets 
van deze tijd of toch van alle tijden? En als het 
niet van alle tijden is, waarom heeft men dan 
juist nu steeds vaker last van ‘landschapspijn’?119 
Verandert het landschap daadwerkelijk zo snel 
of verandert onze cultuur? Of verandert onze 
binding met het landschap, omdat we in toene-
mende mate in steden wonen en het platteland 
alleen nog vanaf de zijlijn en als recreant bele-
ven. En wat betekent dat dan weer voor de toe-
nemende waarde die we de landschapsbeleving 
toekennen? Is landschapsbeleving iets vluchtigs 
en te veranderlijk om de ruimtelijke planning 
op af te stemmen? 

Dit onderzoek gaat geen antwoord geven 
op al die vragen, maar kan mogelijk wel een 
startpunt daarin zijn. Hoofddoelen van dit 
onderzoek zijn om a) meer inzicht te krijgen 
in de mate waarin het agrarische landschap in 
de moderne tijd veranderde en hoe de mens 
hierop heeft gereageerd en b) meer inzicht te 
krijgen in de beleving van landschappelijke ver-
anderingen vanuit verschillende perspectieven 
(ruimtelijk, historische context, cultuur) om 
hiermee bij te dragen aan de theorievorming 
hieromtrent. 
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Jacobs stelt in zijn proefschrift The Production 
of Mindscapes dat de ‘werkelijkheid’ in essentie 
bestaat uit drie vormen: de fysieke, sociale en 
innerlijke werkelijkheid.123 Elke werkelijkheid 
is gekoppeld aan verschillende landschap-
pelijke fenomenen die Jacobs respectievelijk 
matterscape, powerscape en mindscape noemt.124 

Matterscape omvat het objectieve, fysieke land-
schap; mindscape de wijze waarop dit fysieke 
landschap beleefd wordt door het individu; 
powerscape omvat de culturele factoren die in-
vloed hebben op de wijze waarop een individu 
uit die cultuur het landschap beleeft. 

Daarnaast spelen ook biologische en individue-
le factoren een rol in de individuele landschaps-
beleving. Individuele factoren zijn bijvoorbeeld 
specifieke, niet cultureel gedeelde herinnerin-
gen aan een bepaalde plek die de waardering 
voor zo’n plek sterk kunnen beïnvloeden. Bij 
biologische factoren kan dan gedacht worden 
aan de (vermoedelijk) aangeboren voorkeur 
voor halfopen landschappen.125 Biologische fac-
toren zijn voor elk individu (min of meer) ge-
lijk, voor individuele voorkeuren geldt juist het 
omgekeerde. In versimpelde vorm is het model 
voor landschapsbeleving te representeren als in 
afb. 1.7.126

Synthese van modellen
Laatstgenoemde model komt vrijwel overeen 
met dat van het concept landschap als het 
gaat om matterscape en mindscape. Alleen als 
het gaat om powerscape, de sociale of culturele 
werkelijkheid, is deze link niet één op één te 
maken. De ‘action and interaction of natural 
and/or human factors’ omvat, naast mense-
lijke factoren, ook de natuurlijke.  Wellicht 
nog belangrijker is dat het in de definitie van 
landschap gaat om het resultaat van de actie en 
interactie tussen mensen en het landschap (im-
pact op matterscape) en niet om de invloed van 
de cultuur (powerscape) op het beleven van het 
landschap. Een combinatie van beide begrip-
pen wordt weergeven in het model in afb. 1.8.

Natuurlijke factoren en processen hebben in-
vloed op het fysieke landschap, maar logischer-
wijs ook op de cultuur en het menselijk hande-
len. Zo zal een overstroming direct leiden tot 
menselijk handelen. Processen met een langere 
tijdsspanne, zoals klimaatveranderingen, verei-
sen eerst een cultuuromslag voordat tot actie 
wordt over gegaan. De menselijke interactie 
met het landschap heeft, ongeacht of deze cul-
tureel gestuurd is of door natuurlijke processen 
gestimuleerd, invloed op het fysieke landschap 
en zal veranderingen veroorzaken. 

In praktijk is die wisselwerking complexer dan 
hier gesteld. Het betreft namelijk geen eenrich-
tingsverkeer. Zo lokken natuurlijke processen 
niet alleen menselijke interactie uit, is het om-
gekeerde ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan 
de toenemende overstromingsgevoeligheid bij 
door de mens veroorzaakte bodemdaling. Ook 
zullen door de mens veroorzaakte, fysieke ver-
anderingen van het landschap opnieuw aanzet-
ten tot menselijke (re)acties. Om inzicht te krij-

1.5 Theoretisch kader

Onderzoeksmodel

Het onderzoeken van de beleving van land-
schappelijke veranderingen, welke in gang 
gezet zijn door agrarische moderniseringen, 
lijkt een wat complex thema, maar in theorie 
hangen de verschillende componenten land-
schapsbeleving, veranderingen van het fysieke 
landschap en de interactie van de mens met het 
landschap nauw samen. Die samenhang wil ik 
aan de hand van enkele modellen laten zien.

Drieledigheid van het begrip 
‘landschap’
De European Landscape Convention (ECL) 
definieert landschap als ‘an area, as perceived 
by people, whose character is the result of the 
action and interaction of natural and/or hu-
man factors.’120 De (subjectieve) waarneming en 
beleving van het (objectieve) fysieke landschap, 
alsmede de wijze waarop de natuur en de mens 
hier invloed op uitoefenen, vormen dan ook 
essentiële onderdelen van het concept ‘land-
schap’. Deze drie componenten beïnvloeden 
elkaar en kunnen feitelijk niet los van elkaar 
gezien worden, ondanks dat de verschillende 
componenten vaak wel afzonderlijk worden 
onderzocht.

Drieledigheid van het begrip 
‘landschapsbeleving’
Landschapsbeleving is volgens Vries ‘in principe 
niets anders dan hoe [het landschap] ervaren 
wordt, hoe het op de waarnemer overkomt, 
welke gevoelens het oproept’.121 

Volgens Jacobs liggen er aan landschapsbele-
ving een drietal basisaannames ten grondslag. 
Ongeacht de discipline van waaruit de beleving 
wordt onderzocht, wordt ervan uitgegaan dat 1) 
landschapsbeleving wordt beïnvloed, maar niet 
bepaald door het fysieke landschap; 2)  aan de 
vorming van landschapsbeleving gaat een com-
plex mentaal proces vooraf, waarbij informatie 
uit het fysieke landschap, als wel het mentale 
landschap wordt verwerkt; 3) dit mentale pro-
ces wordt beïnvloed door culturele, biologische 
en individuele factoren.122

VERAN
D

EREN
D

  PLATTELAN
D

                   Inleiding en onderzoeksopzet

22

interactie met 
het landschap 
oiv. menselijke 
en natuurlijke 

factoren

(objectieve) 
fysieke landsc-

hap

(subjectieve) 
beleefbare 
landschap

Afb. 1.7
De componenten van het concept ‘landschap’ 
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302. Hierbij gaat het niet zozeer om 
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de historische werkelijkheid uiterst ge-
fragmenteerd bleek en gebonden aan 
subculturen. Dit geldt ook voor Duine-
veld (2006), 75-76, die laat zien dat be-
tekenisgeving van cultuurhistorie sterk 
plek en (sub)cultuur gebonden is.

landbouwgeschiedenis en landschapsbeleving 
binnen de belevingswetenschappen of omge-
vingspsychologie.127 In een enkel onderzoek is 
wel geprobeerd verschillende disciplines te 
koppelen, maar dan betrof het de landschaps-
beleving over een relatief korte periode (20-30 
jaar) en vond er geen goede koppeling plaats 
tussen de ruimtelijk geanalyseerde casestudies 
en het landschapsbelevingsonderzoek.128

Samenvattend komt het er dus op neer dat, 
om écht goed te begrijpen hoe we omgaan met 
landschappelijke veranderingen, de genoemde 
variabelen naast elkaar moeten worden onder-
zocht. Hierdoor wordt het mogelijk om veran-
deringen in de landschapsbeleving te verklaren 
uit een verandering van het fysieke landschap, 
dan wel uit culturele factoren; historische ont-
wikkelingen of een verandering van de tijd-
geest.

Subculturen, binding en lokale 
variatie

Meerdere onderzoekers wijzen erop dat hoe 
generalistischer belevingsonderzoek wordt in-
gezet, hoe sterker de uitkomsten afwijken van 
de werkelijkheid.129 Regio’s worden in veel bele-
vingsonderzoeken ingedeeld op fysisch-geogra-
fische overeenkomsten, bijvoorbeeld ‘de hoge 
zandlandschappen van Oost-Nederland’ of ‘Het 
Sallandse en Twentse zandlandschap’. De keuze 
voor zo’n generalisatie is te beargumenteren, 

gen in de variabelen die van invloed zijn op de 
beleving van landschappelijke veranderingen 
hoeven we die complexe wisselwerking echter 
niet volledig te begrijpen.

Het onderzoek betreft alleen dat deel van het 
model dat omkaderd is in afb 1.8. De invloed 
van  biologische en individuele factoren op 
de landschapsbeleving en de werking van het 
mentale proces worden buiten beschouwing 
gelaten.

Koppeling tussen de variabelen

Met uitzondering van biologische factoren, 
waarvan kan worden aangenomen dat deze 
onveranderlijk zijn, hebben we steeds te ma-
ken met dynamische factoren. Een verandering 
in het menselijk handelen leidt tot een veran-
derend fysiek landschap en zou dus ook effect 
moeten hebben op de beleving daarvan. Voor 
een culturele omskag geldt hetzelfde. In theorie 
hoeft daar niet eens een fysieke verandering aan 
ten grondslag te liggen. 

Ondanks de sterke koppeling tussen de varia-
belen, worden ze zelden tegelijkertijd onder-
zocht. Dit komt omdat elk het domein is van 
een eigen discipline. Het fysieke landschap 
wordt bestudeerd binnen de natuurweten-
schappen en landschapsfysiognomie, de cultu-
rele context binnen de sociale wetenschappen, 
landbouwkundige ontwikkelingen binnen de 

mentaal proces

biologische factoren
individuele factoren

het fysieke landschap het mentale landschap

culturele factoren

MATTERSCAPE

POWERSCAPE

MINDSCAPE

Afb. 1.8
De componenten van 
het concept ‘land-
schapsbeleving’ 

het fysieke landschap
mentaal proces

het mentale landschap

culturele factoren

MATTERSCAPE

POWERSCAPE

biologische factoren
individuele factoren

MINDSCAPEnatuurlijke factoren 
en processen

menselijk handelen
(oa. agrarische 

moderniseringen)
Afb. 1.9
Onderzoeksmodel: 
synthese van de concepten 
‘landschap’ en ‘land-
schapsbeleving’
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afgezien, omdat hier vaak te weinig ge-
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134. In 1795 woonde ‘slechts’ 25,7% 
van de Twentse  bevolking in de stad-
gerichten (Trompetter (2001), 175).  Dit 
is veel lager dan het landelijk gemid-
delde, dat in datzelfde jaar op 41% lag 
(Paping, 2009). 
135. In 2010 woont het grootste deel 
van de bevolking in de steden, namelijk 
58%. www.databanktwente.nl/demo-
grafie-bevolkingsomvang.html. De be-
volking wonende in de ‘netwerkstad’ is 
genomen als stedelijke bevolking. Het 
landelijk gemiddelde is 62%. Gegevens 
afkomstig uit CBS Statline, Regionale 
kerncijfers Nederland. Als stedelijke be-
volking zijn de aantallen geteld uit 2010 
die vallen onder stedelijkheidsklassen 
‘zeer stedelijk’ tot ‘matig stedelijk’. 
136. Aalbers (1979). 83; Woolderink 
(2006). 109.
137. Bönninghausen (1988). 69.
138. Dit geldt niet voor heel Twente. 
Met name in Noordoost Twente, in de 
omgeving van Rossum/Lemselo, en in 
Zuidwest Twente, in de omgeving van 
gemeente Twenterand, is het land-
schap door ruilverkavelingen dusdanig 
grootschalig geworden dat hier ook 
grootschalige landbouw wordt inge-
past.

ruimtelijke dynamiek vanaf de industrialisa-
tie sterk is toegenomen. Wel is het zo dat in 
Twente deze ontwikkelingen intensiever heb-
ben plaatsgevonden. Vóór de industrialisatie 
was Twente een echte plattelandsgemeen-
schap. Rond 1800 was er nog nauwelijks sprake 
van een bevolkingsconcentratie in stedelijke 
centra, terwijl dat in de kustprovincies toen al 
wel het geval was.134 De opkomst van de tex-
tielindustrie in deze regio had als gevolg dat 
grote aantallen voormalige agrariërs (voorna-
melijk keuterboeren), naar de stedelijke ker-
nen trokken om aan het werk te gaan in één 
van de textielfabrieken. De huidige verstedelij-
kingsgraad scheelt nauwelijks van het landelijk 
gemiddelde.135 De van oorsprong overwegend 
agrarische bevolking van het Twentse plat-
teland is daardoor in relatief hoog tempo ge-
urbaniseerd. Hierdoor zijn grote delen van de 
Twentse bevolking veranderd van actieve aan-
jager van agrarische moderniseringen in een 
landschapsbelever vanaf de zijlijn. Eerst vooral 
als toeschouwer en, vanaf halverwege de twin-
tigste eeuw, ook in toenemende mate als recre-
ant van het agrarische platteland. 

Twente staat daarnaast bekend als regio waar 
agrarische moderniseringen relatief langzaam 
werden doorgevoerd. Het hofhorige stelsel, dat 
dateerde uit de Middeleeuwen, heeft in Twen-
te bijvoorbeeld stand gehouden tot 1809.136 In 
vergelijking met andere regio’s werd bovendien 
relatief veel mankracht gestoken in het vrucht-
baar maken van bescheiden akkers op arme 
zandgronden. De opbrengst stond in moeiza-
me verhouding met de energie die nodig was 
om die opbrengst te bewerkstelligen, iets dat 
alleen mogelijk was dankzij een weinig eisende 
bevolking en lage lonen.137

Nog altijd geldt Twente niet als schoolvoor-
beeld van agrarische moderniseringen. Het 
relatief kleinschalige landschap maakt deze 
regio nu eenmaal minder geschikt voor schaal-
vergroting.138 Ook kan het Twentse landschap, 
ondanks de verstedelijkte gordel Almelo-Bor-
ne-Hengelo-Enschede-Oldenzaal, nog steeds 
getypeerd worden als een overwegend agra-
risch landschap, dat sterk gewaardeerd wordt 
om landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten. Kort samengevat is de concentra-
tiegraad van ontwikkelingen in Twente relatief 
hoog te noemen, evenals de dynamiek van het 
landschap, maar deze ontwikkelingen hebben 
(nog) niet geleid tot een bovenmatige verste-
delijking of volledige transformatie van het 
pré-industriële, agrarische cultuurlandschap. 
Deze kenmerken maakt de regio Twente zeer 
geschikt om dit onderzoeksthema, de fysieke 
verandering van het platteland door agrarische 
moderniseringen en de beleving daarvan, in 
alle facetten en nuances te onderzoeken.

Selectie van deelgebieden
De regio Twente is te groot om gedetailleerd 
te onderzoeken. Dit zou ten koste gaan van 
de kwaliteit van de onderzoeksresultaten. Er 
is daarom voor gekozen om Twente globaal te 
onderzoeken en daarnaast een tweetal deelge-

omdat de ontwikkelingsgeschiedenis voor een 
regio min of meer vergelijkbaar is. Lokaal zijn 
er echter grote variaties. Voor het beleven van 
landschappelijke veranderingen maakt het bij-
voorbeeld veel uit of er al dan niet een groot-
schalige ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. 
Het is daarom belangrijk om landschappelijke 
veranderingen op lokaal niveau te bestuderen 
en op grond daarvan deelgebieden te kiezen die 
kunnen dienen als casestudies.

Naast lokale variatie is er ook sprake van grote 
verschillen in landschapsbeleving tussen sub-
culturen onderling. In een onderzoek van Van 
den Berg et al. werden deelnemers uit drie 
verschillende subculturen geïnterviewd over 
de beleving van een agrarisch landschap en 
voorgenomen natuurontwikkelingsplannen 
voor ditzelfde gebied; agrariërs, niet-agrari-
sche burgers en toeristen die niet uit de re-
gio kwamen.130 De agrariërs waardeerden het 
agrarische landschap zoals het was, als pro-
ductielandschap, het meest. Door de andere 
respondenten werden vrijwel alle natuuront-
wikkelingsplannen meer gewaardeerd dan het 
huidige productielandschap.131 Door de per-
soonlijke binding kon het productielandschap 
onder inwoners wel op een hogere waardering 
rekenen dan onder toeristen. De productiviteit 
en mate van cultivering werden door de sub-
culturen dus sterk afwijkend gewaardeerd. Dit 
soort relaties werden ook aangetroffen in an-
der landschapsbelevingsonderzoek.132

Een goed beargumenteerde classificatie in sub-
culturen is daarom noodzakelijk. De indeling 
‘boeren’, ‘burgers’ en ‘buitenstaander’ ligt bij 
dit onderzoek voor de hand.133 

1.6 Afbakening van het 
onderzoek

 
Geografische afbakening

De veranderingen op het platteland zijn niet 
uniek voor Twente, laat staan voor Nederland. 
Voor vrijwel alle westerse landen geldt dat de 
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Subcultuur

Func-
tionele 
binding 
land-
schap

Sociale 
binding 
land-
schap

Geen 
persoon-
lijke 
binding

Boerenge-
meenschap X X

Burgerge-
meenschap X

Buitenstaan-
ders X
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139. Poel (1954). De landbouwenquête 
werd in 1800 geïnitieerd door Jan Kops 
en is in het hele land afgenomen.

ginningen en de aanleg van landgoederen met 
productie(naald)bossen. Deze landgoederen 
werden in de zestiger jaren aangekocht door 
Natuurmonumenten die de bossen omvormde 
naar gemengd bos. Inmiddels maakt een groot 
deel van het gebied deel uit van het Natuur-
netwerk Nederland. Het gebied is momenteel 
vooral te bestempelen als natuur- en recreatie-
gebied met agrarische functies.

Historische afbakening

Het onderzoek beslaat een periode van bijna 
twee eeuwen, van 1800-1985. De keuze om te 
starten bij 1800 behoeft enige uitleg, omdat 
dat jaar – ondanks de woelige, Franse periode 
waarin het land zich bevond – geen grote om-
wentelingen in de landbouw markeerde. Wel 
is er vanaf dat jaartal een sterke toename van 
bronnen die wat vertellen over de staat van 
het landschap, te beginnen met de landbou-
wenquête uit 1800.139 Het bestuderen van de 
gehele 19e eeuw, in plaats van vanaf het mo-
ment waarop de ruimtelijk dynamiek daadwer-
kelijk toeneemt, geeft de mogelijkheid om de 
beleving van de overgang van het ‘traditionele’ 
landbouwsysteem naar modernere vormen van 
landbouw te bestuderen.

Het einde van de onderzoeksperiode wordt 
gemarkeerd door de komst van de Landinrich-
tingswet in 1985. Met deze wet werd het tijd-
perk van de grootschalige ruilverkavelingen af-
gesloten. Ruilverkavelingen hebben daarna ze-
ker nog op kleine schaal plaatsgevonden, maar 
de omvang en snelheid waarop het fysieke 
landschap veranderde, werd met die wet dras-
tisch teruggebracht. Hoewel moderniseringen, 
in de vorm van schaalvergrotingen en inten-
siveringen, daarna werden voortgezet, vond 
tegelijkertijd een omgekeerd proces plaats, dat 

bieden van elk 2x3km groot, welke representa-
tief zijn voor de agrarische moderniseringen 
die hebben plaatsgevonden in Twente. Deze 
zullen in meer detail worden onderzocht. 

Ik heb er verder voor gekozen om deelgebieden 
uit te sluiten waar complexe bezitsverhoudin-
gen een zwaarwegende factor in de landschaps-
beleving kunnen zijn geweest. Een gebied als 
landgoed Twickel, waar veel bronnen voor zijn, 
maar ook een sterke machtsstructuur, viel dus 
af, evenals gebieden die behoorden tot voor-
malige hoven, zoals de Hof te Ootmarsum of 
de Hof te Borne.

De deelgebieden Vriezenveen-Oosteinde en 
het grensgebied tussen Losser en Lonneker 
blijken heel geschikt als casestudie. Ze wijken 
op diverse punten sterk van elkaar af, zodat 
interessante verschillen in beleving naar bo-
ven kunnen komen. Vriezenveen-Oosteinde is 
gelegen in het veenontginningsgebied, Losser/
Lonneker op de flank van een stuwwal. Beide 
hebben andere moderniseringsprocessen door-
lopen, elk met een specifieke impact op het 
landschap. Deze moderniseringen vonden bo-
vendien niet gelijktijdig plaats.

In Vriezenveen-Oosteinde heeft de naoorlogse 
ruilverkaveling een enorme impact gehad op 
het landschap. Tot die ruilverkaveling veran-
derde het landschap feitelijk heel weinig. Dit 
maakt de casus extra interessant, omdat zo on-
derzocht kan worden of de landschapsbeleving 
in die relatief statische periode wél veranderde. 
Het gebied is momenteel te bestempelen als 
agrarisch productielandschap.

Het deelgebied Losser/Lonneker heeft in de 
19e eeuw te maken gehad met markeverdelin-
gen en vervolgens met grootschalige heideont-

Afb. 1.10
Schoolwandplaat van 
industriestad Enschede, 
1922 (Dijkstra)



van landschapsherstel. Het gelijktijdig plaats-
vinden van deze processen, evenals de grote 
veranderingen in het denken over landschap, 
maakt deze periode interessant om te onder-
zoeken. Vanwege het afwijkende karakter leent 
deze periode zich echter minder om dat in het 
kader van dit onderzoek te doen.

De periode 1800-1985 zal worden onderver-
deeld in een drietal tijdvakken die elk geken-
merkt werden door een beeldbepalende, agra-
rische moderniseringsslag. Deze periode-inde-
ling is beargumenteerd in bijlage 1 en luidt als 
volgt:

• 1800-1890 - Einde horigheid en verdeling 
markegronden; 
• 1891-1954 - Grootschalige ontginning 
woeste gronden en opkomst prikkeldraad; 
• 1955-1985 - Ruilverkavelingen, schaalver-
groting, intensivering en specialisatie

Thematische afbakening

Vanaf de 19e eeuw is het landschap niet uitslui-
tend veranderd onder invloed van agrarische 
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VRIEZENVEEN-OOSTEINDE

LONNEKER/LOSSER

moderniseringen. De uitbreiding en schaalver-
groting van het infrastructurele netwerk en de 
verstedelijking hebben een aanzienlijk stempel 
op het landschap gedrukt. Er is bewust voor 
gekozen om veranderingen veroorzaakt door 
deze ontwikkelingen niet mee te nemen en 
uitsluitend te focussen op agrarische moderni-
seringen en de veranderingen die deze teweeg 
hebben gebracht. De gekozen deelgebieden 
zijn dan ook nog steeds te typeren als overwe-
gend ruraal. 

Een viertal sporen worden  onderzocht:

1. De historische context/krachtvelden (glo-
baal voor Twente, specifiek voor de deelge-
bieden); 
2. Agrarische moderniseringen (globaal voor 
Twente, specifiek voor de deelgebieden);  
3. Door agrarische moderniseringen ver-
oorzaakte, ruimtelijke veranderingen in het 
fysieke landschap (globaal voor Twente, 
specifiek voor de deelgebieden); 
4. De landschapsbeleving van deze verande-
ringen (globaal voor Twente, specifiek voor 
de deelgebieden);

Boven afb. 1.11
Ligging van Twente

Rechts afb. 1.12
De locaties van de casestudiege-
bieden, geprojecteerd op de ar-
cheologische landschappenkaart

Stuwwallen

Dekzandlandschap

Dekzandlandschap met veen

Keileemplateau

VEREENVOUDIGDE LEGENDA
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140. Ook het vermoedde ruimtelijke  
effect van het einde van de horigheid 
wordt niet onderzocht, door gebrek 
aan gegevens hierover. Woolderink 
(2006), 126. Zie ook bijlage 1.
141. Zie ook Turner (2001); Fisher-Ge-
wirtzman & Wagner (2003); Weitkamp 
(2010), Weikamp et al. (2011);
142. Oa. Boer et al. (2010); Boer (2011); 
Mitasova et al. (2012); Spek et al.  
(2015); Tortora et al. (2015); Rastner  et 
al.  (2016); Clercq & Schutte (2017).
143. Voor 1832 wordt gebruikgemaakt 
van de eerste kadastrale opmeting, 
welke is gedigitaliseerd door de Frsyke 
Akademy. Voor 1890 zijn nauwkeu-
rige kaarten beschikbaar die gemaakt 
zijn ten behoeve van de inning van de 
grondbelasting. Voor de jaren 1955 en 
1955 (1988) zijn topografische kaarten 
geproduceerd. Het huidige landschap 
wordt jaarlijks geactualiseerd in de 
Top10NL, een dataset die door het ka-
daster wordt aangeboden.
144. Coeterier (1987), 146; Buys & Kra-
lingen (2003), 22; Flowerdew et al.  
(2005), 30; Braaksma (2017), 62; 
145. Uit ervaring blijkt dat verzadiging 
plaatsvindt na ca. 12-20 interviews 
(per deelgebied); dit werd genoemd 
door landschapsbelevingsonderzoe-
ker  Schöne, bij aanvang van de cursus 
Landschapsbelevingsonderzoek MA 
Landschapsgeschiedenis, september 
2015. Over de minimale grootte van 
een wetenschappelijk verantwoorde 
samplegroep bestaat echter geen con-
sensus: Mason (2010). Afhankelijk van 
de kwalitatieve onderzoeksmethodiek 
zou het gaan om minimaal 5-6 (feno-
menology) tot 20-60 (grounded theory 
method). Voor kwalitatief onderzoek 
in het algemeen geldt dat de minimale 
samplegroep uit 15 geïnterviewden be-
staat. Zie ook: Charmaz (2004), 442.
146. Hogendorp (1819), 326, 332.

Het afnemen van diepte-interviews is een 
bruikbare, kwalitatieve methode om de land-
schapsbeleving van het huidige landschap te 
bestuderen.144 Hierbij worden net zoveel in-
terviews afgenomen tot er inhoudelijke ver-
zadiging (saturatie) plaatsvindt. Dat wil zeg-
gen dat interviews geen nieuwe informatie 
meer genereren.145 In dit onderzoek zullen de 
diepte-interviews echter niet de belangrijkste 
input vormen. De contemporaine bronnen zijn 
belangrijker. De inzichten verkregen uit in-
terviews zijn ondersteunend, maar zullen niet 
beeldbepalend zijn.

Voor de deelgebieden zullen niet voor elke pe-
riode voldoende bronnen beschikbaar zijn om 
aan de minimale samplegrootte te voldoen. 
Met name bronnen vanuit de agrarische ge-
meenschap zijn schaars, omdat deze, althans 
gedurende de 19e eeuw, weinig geschreven 
bronnen hebben nagelaten. Waar dit het geval 
is, zal dit worden aangegeven. Deze gegevens 
kunnen geen harde conclusies opleveren, mo-
gelijk wel hypotheses.

Data analyseren

Grounded Theory (gefundeerde theoriebenade-
ring) is een onderzoeksmethode die zijn oor-
sprong vindt in de sociale wetenschappen. Bij 
deze methode leidt de analyse van systematisch 
verzamelde data tot theorievorming die geba-
seerd is op abstracte concepten en de relaties 
daartussen.75 De data wordt hierbij op kwalita-
tieve wijze verzameld, bijvoorbeeld door het af-
nemen van (diepte) interviews, de verzameling 
van beeldbronnen of contemporaine literatuur 
waarin over het onderzoeksthema wordt ge-
schreven. De verzamelde data wordt, aan de 
hand van analytische onderzoeksvragen geco-
deerd en gecategoriseerd. 

Een voorbeeld van zo’n analyse aan de hand 
van een citaat uit Van Hogendorp’s verslag 
aan de Nederlandse regering van zijn reis door 
Twente in 1819.146

1.7 Bronnen en 
onderzoeks-methoden

Agrarische moderniseringen en 
historische context (powerscape) 
onderzoeken

Deze thema’s worden onderzocht op basis 
van literatuurstudie van secundaire bronnen, 
alsmede contemporaine bronnen. De histori-
sche context zal in ieder geval bestaan uit een 
opsomming van de belangrijkste maatschap-
pelijke ontwikkelingen, in tekst en tijdbalken, 
een beknopte beschrijving van de agrarische 
moderniseringen per periode, alsmede een be-
schrijving van de krachtvelden die agrarische 
moderniseringen in gang hebben gezet. Er 
wordt niet ingegaan op moderniseringen met 
een marginaal of zeer lokaal ruimtelijk effect.140

Veranderingen in het fysieke 
landschap (matterscape) in kaart 
brengen

Veranderingen met betrekking tot het fysieke 
landschap, kunnen op een objectieve, mathe-
matische wijze worden gemeten met behulp 
van een GIS. Hiervoor is het wel nodig dat het 
fysieke landschap (bijvoorbeeld door middel 
van kaartmateriaal, foto’s, ed.) op eenduidige 
wijze gereconstrueerd kan worden. Niet elke 
fysieke verandering is even goed meetbaar. De 
mate van openheid, en dus ook de veranderin-
gen daarvan, zijn wel eenduidig te bepalen.141 
Datzelfde geldt voor veranderingen in land-
gebruik en veranderingen in de dichtheid van 
landschappelijke elementen. Ik ben mij ervan 
bewust dat ik hiermee slechts een deel van de 
veranderingen van het visuele landschap in 
kaart breng, maar kies hiervoor vanwege de ob-
jectiviteit van de meetresultaten. De resultaten 
worden aangevuld met een driedimensionale 
visualisatie van de deelgebieden. Dergelijke 
visuele representaties worden de laatste jaren 
steeds vaker gebruikt om onderzoeksresultaten 
in beeld te brengen.142 Driedimensionale visua-
lisaties maken inzichtelijk wat met een twee-
dimensionale kaart niet gecommuniceerd kan 
worden.

De ruimtelijke situatie wordt uitsluitend ge-
reconstrueerd voor de jaren 1832, 1890, (1905), 
1955 en 1985. Voor deze jaren is er betrouwbaar 
en eenduidig kaartmateriaal voorhanden.143 

Veranderingen in 
landschapbeleving (mindscape) 
onderzoeken

Het onderzoek van de landschapsbeleving 
vindt plaats volgens twee sporen; 1) het bestu-
deren van contemporaine bronnen en 2) het 
afnemen van diepte-interviews.

Stuwwallen

Dekzandlandschap

Dekzandlandschap met veen

Keileemplateau

Beschouwend perspec-
tief: elite/buitenstaan-
der

Codering (regel voor 
regel)

‘Onder aangename 
overpeinzingen van de 
bloeijend’e  nijverheid 
in deze oorden, reed 
ik niet verre voort op 
den weg naar Enschede 
, of ik bevond mij al 
wederom ongevoelig 
midden in de onaf-
zienbare heide. […] Uit 
deze heiden vielen wij 
wederom op Enschede, 
als op een tooverland. 
Rondom deze kleine 
stad is de grond wel 
bebouwd.’

Waardering voor 
industriële nijverheid 
Almelo- negatief over 
heide tussen Almelo en 
Enschede – Onafzien-
baar duid op eentonig, 
uitgestrekt (negatief) - 
Positief over geculti-
veerde grond rondom 
Enschede.



Wanneer meerdere teksten op een vergelijk-
bare wijze worden geanalyseerd, ontstaan 
patronen. Als in een groot aantal teksten van 
verschillende auteurs negatieve uitlatingen 
worden aangetroffen met betrekking tot hei-
degronden, kan dit onderdeel worden van een 
theorie. Het betreft dan niet langer anekdo-
tisch bewijs, maar bewijs voor het bestaan van 
een fenomeen. Zo’n fenomeen kan locatie-, pe-
riode-, of subcultuurgebonden zijn. 

Op basis van uitkomsten uit een ruwe codering 
en categorisering van de eerste dataverzame-
ling, kan het verzamelen van aanvullende data 
meer richting krijgen. Door het koppelen van 
de verkregen data aan andere variabelen (land-
schapsdynamiek, historische context) kunnen 
onderlinge relaties aan het licht gebracht wor-
den.
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POWERSCAPE
overkoepelende context

MATTERSCAPE
reconstructie fysieke landschap

MINDSCAPE
landschapsbeleving

Landbouwkundige ontwikkelingen
-agrarische moderniseringen
-aanjagers moderniseringen
-andere krachtvelden (voorwaarden 
en bottle necks moderniseringen).

Sociaal-economische situatie
-welvaartsontwikkeling
-organisatiestructuur platteland 
(machtsverhoudingen, subculturen)
-relevante historische ontwikkelingen

Fysisch geografische context
-bodem/natuurlijke landschap
-korte ontwikkeling cultuurlandschap-
pen tot 1800

literatuurstudie

Reconstructie ‘grondvlak’
-intekenen deelgebieden in GIS voor 
de jaren 1832, 1890, 1955, 1988 & 2017.

Reconstructie derde dimensie
-(indicatie) locatie en omvang 
vegetatie;
-(indicatie) hoogte bebouwing.

Analyse fysieke veranderingen in:
-openheid, kijkhoek & verhouding 
massa/ruimte;
-dichtheid landschappelijke elementen;
-grondgebruik.

Representatie resultaten
-productie kaartmateriaal;
-productie 3D visualisaties.

Literatuur- en 
kaartstudie

 oa. Hottingerkaart, 
Hugueninkaart, HISgis-

dataset, topografische & 
kadastrale kaarten.

Landschapsbeleving tot 1950
-waardering en landsschapsbeleving 
per tijdvak, per deelgebied en per 
subcultuur.

Foto’s, schilderijen & tekenin-
gen van de onderzochte 

landscappen. Oral history. 
Historisch-ecologisch onder-
zoek. Topografische kaarten. 

Toponiemenonderzoek

Spatial analysis in ArcGIS op 
basis van in GIS getekende 

kaarten.  

Input bestaat uit analyse 
fysieke veranderingen, 

gereconstrueerde 2D kaarten 
& reconstructie derde 

dimensie.  

SYNTHESE
theorievorming

Beantwoording onderzoeksvragen 
uit paragraaf 1.3

Contemporaine bronnen (oa. 
markeboeken, tijdschriften, 

reisgidsen, egodocumenten, 
folkloristische literatuur, 

correspondentie, 
krantenberichten, etc.   

Landschapsbeleving na 1950
-waardering en landsschapsbeleving 
per tijdvak, per deelgebied en per 
subcultuur.

Contemporaine bronnen  (zie 
boven), oral history/afname 

interviews met bewoners die 
sinds enkele decennia in een 

deelgebied wonen en er bij 
voorkeur geboren zijn.    

literatuurstudie

BRONNEN RECONSTRUCTIE SYNTHESE

Output in tijdbalken en tekst
-gerangschikt per thema.

Output in schema’s
-diachronische analyses





2Het natuurlijke  
landschap en  
reconstructie van het 
landschap rond 1800

Afb. 2.1
Opgraving van een grote grafheuvel uit de Bronstijd bij Mander, ca. 
1955.



gengraat van het gebied. In dit gebied zijn de 
dekzandruggen relatief hoog.8 Ten noorden 
van Denekamp zorgde de stuwwal van Oot-
marsum ervoor dat water stagneerde. Hier 
heeft veenvorming plaatsgevonden.9

Beekdalen

De slechte doorlatendheid van de ondergrond, 
door het op grote schaal voorkomen van kei-
leem en andere kleiige lagen, resulteerde in de 
vorming van een dicht stelsel van watervoe-
rende beken, die vanaf de hogere delen van het 
landschap afstroomden naar de lager gelegen 
delen van het landschap. Het fijnmazige stel-
sel van beekdalen doorkruist daarbij alle ge-
noemde hoofdlandschappen, waarbij de hoog-
ste concentraties  van beken in de lager gelegen 
dekzandlandschappen voorkomen. 

Deelgebieden

De deelgebieden die in dit onderzoek nader on-
derzocht worden, Vriezenveen-Oosteinde en 
Lonneker/Losser, liggen respectievelijk in het 
veengebied van het stuwwal- en smeltwater-
landschap van Twente-West en op de oostflank 
van de stuwwal van Oldenzaal in het stuwwal- 
en grondmorenelandschap van Twente-Oost. 
De ontwikkeling van Vriezenveen heeft sterk 
onder invloed gestaan van een stagnerende 
afwatering en de al eerder genoemde aanwe-
zigheid van een veenpakket. Het gebied Lon-
neker/Losser heeft te maken gehad met relatief 
droge omstandigheden en bodemerosie. Beide 
deelgebieden zijn in afb. 2.3 rood omkaderd.

2.2 Ontwikkelings- en 
bewoningsgeschiede-
nisgeschiedenis van 
Twente tot 1800
Een korte ontwikkelings- en bewoningsge-
schiedenis van Twente is opgenomen als bij-
lage 1. 

1. Ahn.nl.
2. Van Beek (2009), 148.
3. Laatstgenoemde landschapstype ligt 
grotendeels in de Achterhoek, op een 
smalle strook langs de zuidrand van 
Twente  na. Dit landschapstype wordt 
daarom niet besproken. 
4. Van Beek (2009), 395.
5. Van Beek (2009), 395.
6. Van Beek (2009), 151.
7. Van Beek (2009), 150.
8. Idem.
9. Zie afb. 2.4 en Runhaar et al.   (2003), 
107.

2.1 Fysische geografie
Het Twentse landschap behoort tot de hogere 
zandlandschappen van Oost-Nederland. De 
Pleistocene ondergrond ligt op veel plaatsen 
vrij dicht onder het oppervlak. Het gebied be-
staat uit stuwwallen, tongbekkens en erosieda-
len, waarbij de hoogteverschillen voor Neder-
landse begrippen vrij groot kunnen  zijn. Het 
hoogste punt, gelegen op de Tankenberg bij 
Oldenzaal, is ruim 85m +NAP; het laagste deel, 
ten westen van Vriezenveen ligt het maaiveld 
net onder de 8 +NAP.1  Niet alleen op macroni-
veau zijn de verschillen groot, ook het microre-
liëf is zeer gevarieerd. Hogere (droge) dekzand-
kopjes worden doorsneden door een fijnmazig 
stelsel van (natte) beekdalen. 

Fysisch-geografische 
hoofdlandschappen

De grote variatie in reliëf en samenstelling van 
de ondergrond geeft een zeer gevarieerd land-
schap. Ondanks de sterke, lokale variatie is het 
mogelijk om een indeling te maken van fysisch-
geografische hoofdlandschappen. Van Beek on-
derscheidt hierbij 5 regio’s:2 

• Stuwwal- en smeltwaterlandschap van 
Twente-west; 
• Stuwwal- en grondmorenelandschap van 
Twente-oost; 
• Dekzandlandschap van het dal van de 
Dinkel; 
• Dekzandlandschap van het Bekken van 
Hengelo; 
• Plateau- en terrassenlandschap van het 
Oost-Nederlands Plateau.3

Stuwwallandschappen

Het stuwwal- en smeltwaterlandschap  van 
Twente-West heeft de grootste landschap-
pelijke variatie van alle genoemde hoofdland-
schappen. In dit gebied komen zowel stuwwal-
len, beekdalen, venen als moerassige gebieden 
met een hoge dichtheid dekzandkopjes voor.4 
Het stuwwal- en grondmorenelandschap van 
Twente-Oost heeft eveneens een sterke vari-
atie, met name wat reliëf betreft, maar de land-
schappelijke variatie is niet zo groot als dat van 
Twente-West.5  

Dekzandlandschappen

Een tweetal Twentse landschappen kunnen 
getypeerd worden als dekzandlandschappen, 
het landschap van het Dinkeldal en dat van het 
Bekken van Hengelo. In het Bekken van Hen-
gelo is een duidelijke oost-west richting van 
sneeuwsmeltdalen en dekzandruggen waar 
te nemen. Ten oosten van Almelo komen de 
beekdalen samen op de plek waar de sneeuws-
meltdalen, tussen het huidige Borne en Alber-
gen, door de stuwwalboog heen zijn gebroken.6  
Het Dinkeldal ligt in het glaciale tongbekken 
van Nordhorn en heeft juist overwegend een 
noordzuid-richting.7 De Dinkel vormt de rug-
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Afb. 2.2
De ligging van Twente op de Pleistocene 
ondergrond. Bron: Vos & Vries (2013).



Afb. 2.3
Vernieuwde geomorfologische kaart van Twente, naar 
Maas en Makaske, via Beek (2009). De indeling in hoofd-
landschappen is overgenomen van Beek (2009). 
Schaal 1:50.000

Stuwwal- en grondmorenelandschap

Dekzandruggen (+/- oud bouwlanddek)

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

Gordeldekzandrug (+/- oud bouwlanddek)

Dekzandkopje

Dekzandvlakte

Beekoverstromingsvlakte

Dekzandlandschap

Beekdallandschap

Dalvormige laagte, met veen

Dalvormige laagte, zonder veen

Droog dal (+/-dekzandkopjes)

Beekdalbodem, met veen

Veenkoloniale ontginningsvlakte

Veenrestruggen- en vlakten

Moerassige vlakte

Veenlandschap
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Deelgebied
Vriezenveen

Deelgebied
Lonneker/Losser

1:250.000

Hoge grondmorenerug

Hoge stuwwal

Lage stuwwal

Grondmorene (+/- welvingen)

Grondmorene vlakte

Grondmorene rug

Lage smeltwaterrug

Stuwwal- en grondmorenelandschap



10. Met behulp van historische kaarten 
is het goed mogelijk om een redelijk ac-
curate reconstructie te maken van het 
landschap, zoals dat er rond 1800 moet 
hebben uitgezien. Verschillende kaar-
ten, waaronder de Hugueninkaart (op-
name 1819 & 1829), de Krayenhoffkaart 
(opname 1829) en de eerste kadastrale 
opname (afgerond in 1832), zijn hier-
voor bruikbaar. Daarnaast biedt ook 
een wat oudere kaart, de Hottinger-
kaart (opname 1773-1794) aanvullende 
informatie, al ontbreekt het deze kaart 
wat meer aan detail en nauwkeurig-
heid. Een vergelijking van genoemde 
kaarten maakt duidelijk dat het land-
schap in de periode tussen de verschil-
lende kaartopnames nauwelijks is 
veranderd. Van het beschikbare kaart-
materiaal is de kadstrale opname uit 
1832 (HisGIS, Fryske Akademy) veruit 
het meest nauwkeurig. Voor informatie 
over perceelsbeplanting en vochthuis-
houding maakte ik wel gebruik van an-
dere kaarten, want daarin gaf de kadas-
trale opname geen informatie.

2.3 Reconstructie van 
het Twentse landschap 
rond 1800
Voor de reconstructie van het Twentse land-
schap rond 1800 koos ik ervoor, om goed te 
motiveren redenen, om de kadastrale opname 
uit 1832 te gebruiken en deze aan te vullen met 
informatie uit eerdere kaarten.10 
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Afb. 2.4-2.7
Boven, van links naar rechts: de Hottingerkaart (met 
perceelsbeplanting) en de Krayenhoffkaart (met 
heidevegetatie en perceelsbeplanting).
Onder, van links naar rechts: de Hugueninkaart (met 
perceelsbeplanting en aanduiding natte plekken) en 
de zeer gedetailleerde kadastrale kaart uit 1832, af-
komstig uit HISGIS (met grondgebruik, maar zonder 
aanduiding perceelsbeplanting).



Afb. 2.8
3D-visualisatie van Twente in 1832. De escomplexen waren gelegen op dekzandruggen en de lagere flanken 
van de stuwwallen, kleine eenmansessen (kampen of hoeven) waren gesitueerd op kleinere dekzandkopjes 
in de nattere beekdalen. Langs de oevers van de beken waren de hooilanden gesitueerd. De overige gronden 
(moeras, groenlanden en heide) werden gemeenschappelijk gebruikt. Als gevolg van overexploitatie door de 
markegenoten, ten behoeve van het steken van plaggen, hout oogsten als brandstof en beweiding van vee, 
waren deze gronden nagenoeg kaal. 

Bos en hakhout

Weiland

Moeras

Hooiland

Bouwland

Stuifzand

Veen

Heide (droog en nat)

Water

Bebouwing

Grondgebruik 1832
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Afb. 2.9
Doorsnede van de bodem, op 
basis van geohydrologisch 
model Regis II (Dinoloket).

toppen van de hogere stuwwallen bevond zich 
doorgaans droge heide, met lokaal - daar waar 
keileem dicht onder het oppervlak te vinden is 
- natte heide.

In deze geografische indeling zijn duidelijke 
gradiënten te onderscheiden met betrekking 
tot gebruiksintensiteit. De bouwlanden, dicht 
bij huis, werden het meest intensief gebruikt, 
de verder weg gelegen gronden het meest ex-
tensief.

Voor de eveneens wat verder weg gelegen hooi-
landen gold een uitzondering. Net als de akkers 
behoorden de hooilanden niet tot de gemene 
gronden.11 Deze beekbegeleidende gronden 
stonden ‘s winters door overstromingen vaak 
geheel onder water of werden hierin - middels 
bevloeiingssystemen (een stelsel van damme-
tjes)  - geholpen. Wanneer deze gronden na 
de winter weer droogvielen, bleef een laag slib 
achter dat de gronden vruchtbaarder maakte. 
Het hooi werd geoogst, mede om te dienen als 
wintervoer. Gedurende de zomermaanden, als 
de gronden voldoende droog waren, werden 

Grondgebruik

Een doorsnede van het bodemprofiel geeft veel 
inzicht in het landschappelijke systeem. De bo-
dem, bestaande uit de bouwvoor en de diepere 
ondergrond, heeft grotendeels  het grondge-
bruik en bewoningspatroon bepaald. Bodem en 
grondgebruik waren, als het ware, communice-
rende vaten. Men vestigde zich op de drogere 
plekken, nabij water en ontginningsmogelijk-
heden. Daar waar - door de aanwezigheid van 
slechtdoorlatende lagen in de bodem - water 
stagneerde, ontstonden veen- of moerassige 
vegetaties. Hier is bewoning afwezig of schaars.

In onderstaand profiel, dat tevens beide deel-
gebieden Vriezenveen en Lonneker/Losser 
doorsnijdt, is naast de bodemafzettingen ook 
het grondgebruik rond 1800 weergegeven. Op 
de hogere delen in het landschap, op de flan-
ken van stuwwallen, dekzandruggen, -gordels 
of -kopjes, ontstonden nederzettingen. Daar-
aan grenzend lagen de bouwlanden. De lagere 
gronden in de beekdalen bestaan uit hooilan-
den, weilanden (ook wel groenlanden) of woes-
te gronden (natte heide of moerasland). Op de 
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11. Weilanden nabij akkers vallen door-
gaans ook buiten het gemeenschap-
pelijke markebezit. Grotere weilanden 
(ook groenlanden of broekgronden) 
zijn zelden verdeeld, met uitzondering 
van de weilanden in de marke Weerse-
lo. De marke Lutte werd in 1827 geheel 
verdeeld, de weilanden inbegrepen.



12. Eén van die schilderijen is bijvoor-
beeld ‘Gezicht op Goor’, in 1840 geschil-
derd door Rijk de James, OKT, inv. nr  
SCH093.
13. De Clercq (1812), 1 augustus 1812.
14. De Clercq (1812), 229. 
15. Idem.
16. Clercq (1812), 209.
17. Staring (1848), 3.
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Hoe open de woeste gronden waren is zicht-
baar op schilderijen en werd beschreven 
in contemporaine literatuurbronnen.12 Zo 
schreef De Clercq in 1812 over de heide nabij 
Twickel: ‘Het eerste deel van de route leidt 
door de grote heide en de enorme zee van 
zand [...]. Soms is het mooi onderbroken 
met een paar bosjes rond boerenplaatsen.’13 

Vrijwel eenzelfde beschrijving gaf hij over 
de heide net over de grens bij Glanerbrug.14  
Naast enkele berken en treurberken was de 
jeneverbes de enige andere soort die er wil 
groeien. De heide rondom Enschede be-
schreef hij als ‘onvruchtbaar’, en de ‘grootste 
heide die ik ooit heb gezien’, wat indirect 
impliceert dat het om een enorme, kale 
vlakte moet zijn gegaan.15

Hoe broekgronden eruit hebben gezien, is 
lastiger te achterhalen. De Clercq vermeldde 
dat deze zijn zoals heide, maar ook trekken 
vertonen van grasland, waar nog wat te gra-
zen valt voor het vee.16  Dat werd ook beves-
tigd door Staring.17 Ook waren broeken dui-

ze ook beweid. Alleen de hooilanden en ak-
kers waren door middel van hagen en hout-
wallen omzoomd. Bij de hooilanden was dit 
om te voorkomen dat vee kon ontsnappen, bij 
de akkers om te voorkomen dat op de gemene 
gronden geweid vee gewassen op de akkers kon 
vertrappen. Op gemeenschappelijke gronden 
werd het vee niet ingesloten, maar gedreven.

Openheid

Rond 1800 waren de woeste gronden, zowel de 
heide, venen als weilanden, waarschijnlijk vrij-
wel helemaal kaal. Ze waren wel begroeid met 
een schrale heidevegetatie, maar er was ver-
moedelijk nauwelijks sprake van houtopslag.  
De heidegronden, maar ook de natte moeras-
landen, werden onder andere gebruikt voor het 
steken van plaggen. Ook werd de heide ingezet 
voor veebeweiding. Door het eeuwenlang in-
tensiever ‘oogsten’ van hout dan er kon regene-
ren, hadden deze gronden rond 1800 een zeer 
open karakter.



Afb. 2.10
Erf de Snieder aan de noordzijde van Enschede. Duidelijk is te zien dat de erven begroeide 
‘eilanden’ vormden temidden van open, kale velden. Datering ca 1820. 

18. Clercq (1812), 214. Volgens Thaer 
zijn ze echter niet geschikt voor het 
weiden van paarden; Thaer (1847), 587.
19. Zie ook de Hattingakaart Zuid, 1754 
en Hottinger, 1787 (beplanting buiten-
ste rand akkers) en de Hugueninkaart 
1824 (beplanting buitenste rand akkers 
en hooilanden). 
20. De enige bronnen die hier informa-
tie over geven, zijn de Hottingerkaart 
uit 1787, en de Hugueninkaart uit 1824. 
Omdat beplantingen op beide kaarten 
niet geheel overeen komen, is de be-
trouwbaarheid ervan betwistbaar.
21. Alle in de bronnen genoemde be-
plantte lanen betroffen lanen van land-
goederen.
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delijk lager gelegen en drassig.18  Vermoedelijk 
waren deze gronden rond 1800 net zo kaal en 
open als de heidegronden.

Gebieden met een hoge dichtheid oude akker-
landen en hooilanden waren - in contrast met 
de gemeenschappelijke gronden - juist zeer ge-
sloten. Zowel de hooilanden als de buitenste 
randen van de akkercomplexen waren voorzien 
van houtwallen.19 Hier moet het hoogstwaar-
schijnlijk om hakhout zijn gegaan. Door regel-
matig kappen waren deze houtwallen relatief 
laag. 

Dit gold niet voor de erfbeplanting. De erven 
waren, zoals goed zichtbaar op schilderijen en 
prenten uit die periode, beplant met hoogop-
gaande bomen, meestal eiken. Hierdoor lagen 
boerderijen, die in of aan de rand van woeste 
gronden lagen, als beplantte eilanden in het 
open veld.

Over wegbeplantingen geven de beschikbare 
bronnen helaas onvoldoende informatie om 
goede uitspraken over te doen.20 Met bomen 
beplantte lanen werden vermoedelijk uitslui-
tend in de omgeving van landgoederen aange-
troffen.21

Schaalniveaus

Het enorme contrast tussen de kaalheid en 
openheid van de woeste gronden en de geslo-
tenheid van de bewoningskernen en hooilan-
den, heeft sterk afwijkende schaalniveaus op-
geleverd. Het gaat om zeer open gebieden (tot 
7km), open gebieden (1,5-2,5 km) en juist zeer 
gesloten gebieden (0,4 km of minder). 

Afb. 2.11
Gezicht op Goor (1840). De woeste gronden die de 
dorpen en buurtschappen omringden, hadden een 
aanzienlijke schaal. 

Afb. 2.12
Gezicht op de Vriezenberg bij Markelo (1887). Ook deze schets bevestigt het beeld 
van het kale landschap, zoals dat beschreven werd in contemporaine bronnen.
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Bos en hakhout

Weiland
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Hooiland

Bouwland

Stuifzand

Veen

Heide (droog en nat)

Water
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Bebouwing

Deelgebied

Afb. 2.13 Grondgebruik 1832 1:250.000
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Opgaande beplanting

Afb. 2.14  Dichtheid opgaande beplantingselementen 1832 1:250.000
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Zeer open

Open

Halfopen

Enigszins gesloten

Gesloten

Zeer gesloten (bos)

Afb. 2.15 Openheid 1832 Schaalniveaus [km]

72,30,80,4

1:250.000



VERAN
D

EREN
D

  PLATTELAN
D

                    Lonneker/Losser rond 1800

42

Reconstructie van het landschap 
van Lonneker/Losser rond 1800

Lonneker/Losser is redelijk representatief voor 
de Twentse heidegronden, zowel wat betreft 
schaal als grondgebruik. Het onverdeelde hei-
develd in de zuidwesthoek van het gebied stond 
bekend als het Oldenzaalsche veen. In meerde-
re bronnen wordt gemeld dat er - althans in de 
eerste helft van de negentiende eeuw - al geen 
veen meer ligt. Later werd het gebied het Ol-
denzaalsche veld genoemd. Het Oldenzaalsche 
veen/veld behoorde tot de marke Lonneker, 
maar de inwoners van Oldenzaal hadden van 
oudsher toestemming er turf of brandplaggen 
te steken. 

Grondgebruik

Het overgrote deel van het gebied uit woeste 
heidegronden (87,7%). Het gebied bestond 
vooral uit droge heide, maar door de aanwezig-
heid van een slechtdoorlatende keileemlaag in 
de ondergrond, waren grote delen erg nat. 

Rondom buurtschappen werd de grond voor-
namelijk gebruikt als  bouwland. Andere typen 
grondgebruik (als hooiland, weiland, bos, etc.) 
speelden geen rol van betekenis.

Openheid

De beschikbare kaarten uit die periode geven 
geen enkele indicatie dat er sprake is geweest 
van wegbeplanting. De heide was waarschijn-
lijk, net als andere woeste gronden, vrijwel 
geheel kaal. De erven waren vermoedelijk wel 
beplant. Samen met de houtwallen rondom de 
akkercomplexen en de hooilanden vormden 
deze ‘groene eilanden’ temidden van een grote, 
kale vlakte.

Perceelsgrootte

Vanwege de  verdeling van de gemeenschappe-
lijke gronden in de Lutte heeft de noordoost-
hoek van dit gebied een veel kleinschaliger ver-
kavelingspatroon. Het is echter de vraag of dit 
zichtbaar was in het landschap. Vermoedelijk 
ging het slechts om een kadastrale afbakening 
die niet of nauwelijks in het veld te herkennen 
was aan fysieke kavelafscheidingen. Het gaat 
in dit deelgebied hoofdzakelijk om een groot-
schalig verkavelingspatroon. De buurtschap-
pen waren daarentegen relatief kleinschalig 
verkaveld.

< 0,4 ha

0,4-1 ha

1-2,5 ha

2,5-5 ha

5-10 ha

> 10 ha

Afb.2.16
Openheid Lonneker/Losser 1832.

Afb.2.17
Perceelsgrootte Lonneker/Losser 1832.

Grondgebruik 1832
(in % van totaal)

Openheid 
1832

Percelen 
1832 (in ha)

Bouwland 10,0%
Weiland 1,0%
Heide 87,8%
Hooiland 0,4%
Hakhout/bos 0,3%
Bebouwing <0,1%
Overig 0,5%

Maximale 
zichtlijn
3,6 km

Mean value 
3,75
Median value 
1,09
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1:3.000

Bos en hakhout

Weiland

Hooiland

Water

Erf

Afb. 2.18 Grondgebruik en toponiemen 1832
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 Standpunt visualisatie
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het Zogland
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Afb.2.19
Vogelvlucht-3D reconstructie van het landschap van Lonneker/Losser in 1832, vanuit het standpunt gemarkeerd op kaart 2.18
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Afb. 1.12
Schoolwandplaat van 
industriestad Enschede, 
1922 (Dijkstra)
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22. OKT (2017), 1.
23. Heidemij (1957), 300.
24. Oa. Kruijs (1817), 15 mei, 9 juni; 
Kruijs (1822), 24 mei, 20-21 mei.
25. Hans Holland, tijdens een interview 
op 10-8-2017.
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Reconstructie van het 
Vriezenveense landschap rond 
1800

Vriezenveen kende andere eigendomsverhou-
dingen dan de rest van Twente. In dit dorp 
waren alle boeren eigenaar van hun erf. Tevens 
waren alle gronden, ook de uitgestrekte venen, 
verdeeld. Men woonde langs een lange as, waar 
de akkergronden en weilanden (bijna) haaks 
opstonden. 

In de rest van Twente was het Germaanse erf-
recht van toepassing, waarbij gold dat erven 
niet gesplitst mochten worden. Dat was niet 
het geval in Vriezenveen.  Hier vond wel dege-
lijk erfdeling plaats.22 Waren de percelen bij uit-
gifte in de veertiende eeuw nog 112 meter breed 
geweest (met recht van opstrek), door vererving 
waren ze gedurende eeuwen in de lengterich-
ting opgesplitst in percelen van 28, 14 of zelfs 7 
meter.23 Toen splitsing in de lengterichting niet 
meer ging, werden percelen ook in dwarsrich-
ting opgedeeld. Huwelijken zorgden voor ver-
dere versnippering van de gronden.

Omdat er weinig ruimte was om bevolkings-
groei op te vangen, werden bij erfdeling nieuwe 
huizen achter de oude gebouwd, waardoor er 
soms wel drie tot vier woningen achter elkaar 
stonden. 

Grondgebruik

Het Vriezenveense landschap werd aan de 
noordzijde gedomineerd door akkerbouw en 
in het zuiden door weilanden en hooilanden. 
Het veengebied werd met name gebruikt voor 
het steken van turf, maar men stak het ook met 
enige regelmaat in brand om de toplaag vervol-
gens te kunnen inzaaien met boekweit.24

Openheid

Het deelgebied kende sterke verschillen met 
betrekking tot de openheid. Het percentage 
hakhout, houtwallen en bos was relatief hoog 
in de zuidwesthoek (Ooster Waterleidingsland 
en Boschlanden). De bouwlanden en het veen 
in het noorden waren vrijwel kaal en daardoor 
extreem open.

Perceelsgrootte

Hoewel de percelen doorgaans zeer smal wa-
ren, kon alleen in de zuidwesthoek van een 
echt kleinschalig landschap worden gesproken, 
omdat alleen daar duidelijk zichtbare kavelaf-
scheidingen te zien waren. De individuele ka-
vels van de bouw- en veenlanden werden met 
ondiepe greppels (gruppe) van elkaar geschei-
den. Deze groeiden gemakkelijk dicht met gras 
en onkruid, waardoor perceelsscheidingen er 
wel waren, maar niet heel zichtbaar.25 Er kon 
daar daarom niet gesproken worden van een 
kleinschalig landschap.

< 0,4 ha

0,4-1 ha

1-2 ha

2-3 ha

> 3 ha

Afb. 2.20
Openheid Vriezenveen 1832.

Afb.2.21
Perceelsgrootte Vriezenveen 1832

Grondgebruik 1832
(in % van totaal)

Openheid 
1832

Percelen 
1832 (in ha)

Bouwland 25,4%
Weiland 20,4%
Veengrond 28,5%
Hooiland 15,4%
Hakhout/bos 2,4%
Bebouwing 0, 3%
Overig 7,6%

Maximale 
zichtlijn
3 km

Mean value 
0,39
Median 
value,14



VERAN
D

EREN
D

  PLATTELAN
D

                    Vriezenveen rond 1800

47

1:3.000
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Afb. 2.23 Vogelvlucht-3D reconstructie van het landschap van Vriezenveen-Oosteinde in 1832, vanuit het standpunt gemarkeerd op kaart 2.22
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31800-1890 
Verdeling 
markegronden

Afb. 3.1
Schaapskudde met herder (Haafkes, 'de Peter'), Berghem, Denekamp



1.  Aalbers (1979), 115. In- en export is 
nagenoeg stilgevallen in het door oor-
log geteisterde Twente. De landbouw 
bevindt zich overigens al vanaf 1750 in 
een opgaande conjunctuur.
2. Aalbers (1979), 115. 
3. Trompetter & Zanden (2001), 11, 78. 
Een groot aantal gronden werden ‘met 
toegeknepen ogen’ buiten de opgaven 
gehouden.
4. Zanden (1984), 106. Hadden boe-
ren rond 1750 slechts 20-25% van alle 
grond in eigen bezit, in 1910 was dit 
aandeel gestegen naar 73,5%. Zanden 
(1984), 108. 
5. De adel en burgerij was door de 
langdurig lage en starre pachtprijzen in 
financiële problemen gekomen, waar-
door velen overgingen tot de verkoop 
ervan. Dit gold vooral in Twente. In 
1832 was het grootgrondbezit gedaald 
tot 17,5%, terwijl dit in andere Overijs-
selse regio’s nog rond de 35% schom-
melde. Een andere reden waardoor het 
aandeel eigenerfden steeg was veroor-
zaakt door keuterboeren die hun  erf 
hadden gesticht op gemene gronden 
en daardoor geen erfpacht betaalden. 
Dit zou volgens van der Zanden maar 
voor maximaal 10-15% van het totaal 
aantal eigenerfden kunnen gelden. 
Zanden (1984), 108. 
6. Zanden (1984), 127. 
7. Demoed (1987), 23. De leesvaardig-
heid onder gewone boeren was gering.
8. Woud (2016), 195.
9. Woud (2016), 119.  
10. Twente was met behulp van partci-
uliere investeringen al wel middels het 
spoor verbonden met Duitsland.
11. Er volgen nog wel een tweetal klei-
nere aantakkingen.
12. Woud (2016), 30.
13. Woud (2016), 80.
14. Deze markeverdelingen worden be-
handeld in paragraaf 3.2.

land. Het is een tijd waarin verspreiding van 
kennis voorop stond. Dit had ook zijn weerslag 
op de landbouw, die een steeds wetenschap-
pelijkere onderbouwing kreeg. Dit inspireerde 
met name de agrarische elite en niet de ‘ge-
wone’ boeren.7 Die elite bestond uit een kleine 
stedelijke bovenlaag en enkele adellijke groot-
grondbezitters. Zij probeerden nieuwe kennis 
in toenemende mate in de praktijk te brengen. 
Het streven naar economische ontwikkeling 
en productiviteitsverbetering beheerste deze 
periode.8 

Ook op andere terreinen, zoals onderwijs, 
landschapsinrichting en infrastructuur, wer-
den grote moderniseringen ingezet. Techniek 
en kennis waren veelal afkomstig uit buurlan-
den, waar de industrialisatie veel eerder begon 
en men dus voorliep op Nederland. Deze mo-
derniseringen waren in eerste instantie vooral 
merkbaar in de Hollandse provincies, waar al in 
de eerste helft van de negentiende eeuw diverse 
waterwegen en spoorlijnen werden aangelegd. 

Het Twentse platteland werd pas later gemo-
derniseerd. Wel werden er onder Koning Wil-
lem I, via de Nederlandsche Handelsmaat-
schappij, grote investeringen gedaan in de 
Twentse textielindustrie.9 Die flinke kapitaal-
injectie speelde een grote rol in de opkomst van 
de Twentse textielindustrie. Op andere terrei-
nen bleef Twente achter. Aansluiting op het 
Nederlandse spoornetwerk moest wachten tot 
1881.10 In 1855 werden Almelo en Vriezenveen 
middels een kanaal verbonden met Zwolle.11 

Ondertussen werden er - vooral vanuit het Rijk 
- wel steeds de nodige plannen gemaakt om 
het (Twentse) platteland te helpen uit de ach-
terstandssituatie te geraken. Door een gebrek 
aan financiële overheidsmiddelen bleven deze 
echter hangen in de planfase.

Geheel onlogisch was dit niet. Twente be-
hoorde immers tot de dunner bevolkte gebie-
den, waar investeringen minder rendement 
gaven. Bovendien was er nog geen sprake van 
een duidelijke ruimtelijke ordening, laat staan 
een overzicht van de complexiteit daarvan.12 
De ruimtelijke ordening van geheel Nederland 
moest, nog ‘op stoom’ komen. Met name de 
eerste helft van de negentiende eeuw kenmerk-
te zich dan ook als een periode van langzame 
transformaties.13

Markeverdelingen

Eén van de struikelblokken in het streven naar 
productiviteitsverbetering was het aanzienlijke 
areaal woeste, onontgonnen gronden in Ne-
derland.14 Het onbenut laten van deze gronden 
was met name de elite een doorn in het oog. 
De overheid probeerde de marken aan te zetten 
tot verdeling van de gronden, zodat deze - naar 
men aannam - tot ontginning gebracht zouden 
worden. 14

Industrialisatie

Contemporaine bronnen markeren de periode 
vanaf ongeveer 1860 als een nieuw tijdperk in 
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3.1 Historische context
Gedurende de periode 1800-1890 zijn er de 
nodige ontwikkelingen geweest die hun in-
vloed hebben gehad op het landschap en de 
maatschappij. Deze historische context wordt 
beknopt beschreven, omdat deze mogelijk van 
invloed is geweest op de landschapsbeleving in 
die periode.

Frans-Bataafse periode

Het begin van de negentiende eeuw kende 
verschillende oorlogen en machtswisselingen. 
Hoewel deze machtswisselingen weinig in-
vloed hadden op het bestuur van het Twentse 
platteland beperkt - de bestuurlijke invloed van 
de marke was namelijk groter - had de politieke 
onrust zeker wel gevolgen. Zo lag de prijs voor 
landbouwproducten gedurende deze periode 
relatief hoog in Twente, vanwege het ontbre-
ken van concurrentie.1 Negatieve invloeden 
waren er ook. Zo ontstond er in de winter van 
1813/14 veel schade aan boerderijen en lande-
rijen.2 

Belastingstelsel en grondwet

Onder invloed van de Franse overheersing wer-
den in de Bataafse Republiek allerlei hervor-
mingen doorgevoerd die het politieke systeem 
democratischer moesten maken. Zo werd het 
kiesrecht ingevoerd en werd er een grondwet 
opgesteld. Ook werd het belastingstelsel ge-
centraliseerd. Belastingen werden tot die tijd 
lokaal/regionaal geïnd. Om een goed beeld van 
de omvang van bezit en bevolking te hebben, 
werd steeds meer gedocumenteerd en - letter-
lijk - in kaart gebracht. Hieruit vloeiden niet al-
leen de burgerlijke stand, volkstellingen en de 
invoering van het Kadaster. De hervormingen 
leidde in Twente over het algemeen tot een ho-
gere belastingdruk, omdat belastingen tot dan 
toe ‘naar eigen inzicht’ waren geïnd.3 

Opkomst eigenerfde boerenklasse

Gedurende deze periode nam het aandeel ei-
generfden, boeren die zelf eigenaar waren van 
hun boerderij en gronden, sterk toe.4 Dit had 
te maken met verschillende ontwikkelingen, 
waaronder de verkoop van in erfpacht uitge-
geven goederen door adel en burgerij en de af-
schaffing van de horigheid in 1811.5  

Deze toename ging gepaard met een zekere 
politieke emancipatie, waarbij de boeren steeds 
meer inspraak kregen tijdens markevergade-
ringen. De ‘hoge heren’ hadden het niet langer 
alleen voor het zeggen.6 Door de verschuiving 
van de bezitsverhoudingen werd het tevens 
aantrekkelijker voor boeren om te investeren 
in het eigen boerenbedrijf.

De maakbare samenleving

Het verlichtingsdenken van de achttiende 
eeuw liet ook in de negentiende eeuw haar 
invloed gelden, met name op de elite van het 
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15. Lintum (1897), 221.
16. Craandijk (1876), 14.
17. Lintum (1897), 222.
18.  Smeets (2005), 78.
19. Smeets (2005), 119.
20. Het zwaartepunt hiervan lag in de 
periode vanaf 1890, zelfs pas na 1910, 
maar de gevolgen hiervan waren ook 
vóór 1890 al merkbaar.
21.  Bieleman (2008), 279.
22. Bieleman (2008), 280. Hogendorp 
(1819), 334. Overigens nam de Twentse 
bevolking in diezelfde  periode wel af 
met 1.776 inwoners, zie volkstelling 
1879.
23.Volkstellingen 1879, 1889. Enschede 
ging in 10 jaar tijd van 5.449 naar 15.229 
inwoners. Wel belangrijk hierbij is om 
aan te tekenen dat een deel van de ru-
rale gemeente Lonneker in die periode 
bij Enschede gevoegd werd, wat het 
beeld vertekende.
24. Woud (2006), 185-194.
25. Vanaf 1860 kreeg een groep schil-
ders, die al snel werd aangeduid met 
de term ‘Haagse school’, het landschap 
schilderen zoals het was. Niet in de ge-
idealiseerde vorm, zoals het gebruike-
lijk was sinds de zeventiende eeuwse 
‘Hollandse Renaissance’, maar zoals 
het was: ruw en ongerept. In Twente 
kreeg de Haagse school pas rond 1900 
navolging met de Twentsche Kunst-
kring.
26. In 1845 worden de Nederlandsche 
Entomologische Vereeniging en de Ne-
derlandsche Botanische Vereeniging 
opgericht en in 1872 volgt de Neder-
landsche Dierkundige Vereeniging. Dit 
zijn dan nog kleine, selecte gezelschap-
pen. Coesèl et al. (2007), 11.
27.  Op de landschapsbeleving van de 
Twentse plattelandsbevolking of de 
naar de steden getrokken fabrieksar-
beiders zal deze veranderende houding 
dan nog niet of nauwelijks van invloed 
zijn geweest. Voor buitenstaanders 
heeft deze ontwikkeling mogelijk al wel 
invloed gehad.
28. Bieleman (2008), 280; Cruyningen 
(2010), 292.
29. Kunstmest was een technische in-
novatie die al eerder die eeuw was 
uitgevonden, maar met zulke hoge 
importkosten gepaard ging dat men er 
nog nauwelijks gebruik van maakte.
30. Buursink (1956), 33, 51.
31. Bieleman (2008), 280. De technische 
vernieuwingen die hieruit volgden, ko-
men in hoofdstuk 4 aan bod.

de geschiedenis van Twente. De textielnijver-
heid, welke van oudsher een belangrijke rol 
speelde op het Twentse platteland, kreeg vanaf 
die tijd een steeds industriëler karakter. Te 
Lintum schreef over een ‘nieuw tijdperk van 
frisch leven voor Twenthe’, welke volgens hem 
te danken zou zijn aan verbeteringen aan ver-
keerswegen en waterwegen, maar ook aan ‘de 
afschaffing der invoerrechten op ruwe katoen 
in 1850, later gevolgd door vermindering of op-
heffing van verschillende andere invoerrechten 
en accijnzen.’15  Volgens Craandijk werden de 
ontwikkelingen vooral versneld door de aan-
sluiting op het spoornet.16 De grote brand in 
Enschede in 1862 was aanleiding om zowel de 
stad als de fabrieken te moderniseren, waarna 
de industrialisatie in Twente in een stroomver-
snelling terechtkwam.17

De opkomst van een nieuwe klasse

De industrialisatie ging gepaard met de op-
komst van een nieuwe klasse grootgrondbezit-
ters. Veel van de nog onontgonnen, voormalige 
markegronden werden tussen 1840-1900 op-
gekocht door ‘nieuwe rijken’, die hun rijkdom 
dankten aan de industrialisatie.18  Dit leidde 
vanaf ca. 1860, maar vooral vanaf 1890, tot een 
grote toename van het aantal buitenhuizen.19 
Ook hielden deze industriëlen zich in toene-
mende mate bezig met grootschalige heide-
ontginningen.20 

De ‘grote landbouwcrisis’

Het einde van deze periode wordt gemarkeerd 
door de ‘grote landbouwcrisis’, die veroorzaakt 
werd door een toenemende toevoer van granen 
uit Amerika.  Omdat deze crisis vooral invloed 
had op de akkerbouw, waren de gevolgen voor 
het gemengde bedrijf van de Twentse zand-
gronden groot.21  Hier vormden granen immers 
het hoofdgewas. Veel landarbeiders raakten 
werkloos en zochten daarom werk in de snel 
groeiende industrie.22 

Verstedelijking en plattelandsbinding

De Twentse steden groeiden in hoog tempo 
als gevolg van de industrialisatie. Enschede 
verdrievoudigde zelfs bijna in de periode 1879-
1889.23 

Deze verstedelijking had als gevolg dat de 
binding met het platteland veranderde. Van 
een plek waar ‘gewoon gewerkt werd’, veran-
derde het platteland in toenemende mate in 
een recreatieve bestemming, waarvan juist 
het ongepoetste, rurale karakter steeds meer 
gewaardeerd werd.24 Ook binnen de schilder-
kunst kwam er steeds meer waardering voor 
het platteland.25 Daarnaast ontstond er binnen 
een kleine, intellectuele elite een steeds groter 
bewustzijn voor de inheemse flora en fauna.26 
Deze ontwikkelingen startten in de Hollandse 
provincies en zetten in Twente vooral in de pe-
riode na 1890 in.27 

Het Groene Front

De landbouwcrisis bracht de ontwikkelingen 
in de landbouw in een stroomversnelling. Zo 
werden er eind negentiende eeuw verschil-
lende landbouworganisaties opgericht (wat 
later ook wel werd aangeduid met ‘de groene 
golf’ of ‘het groene front’).28 Deze organisaties 
hadden onder andere als doel om kennis te ver-
spreiden, boeren kapitaal te verlenen of geza-
menlijk kunstmest in te kopen.29 Ook spoorden 
de organisaties aan tot de oprichting van een 
Staatscommissie van Landbouw, welke in 1886 
werd benoemd.31 

Afb.3.2
De grote brand van Enschede in 1862 legde een aanzienlijk deel van de stad volledig in de as en was daarmee 
een tragedie van een epische omvang. Het industrialisatieproces heeft het desondanks versneld, omdat na de 
brand zowel stad als fabrieken gemoderniseerd werden.
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32. Bieleman (2008), 280.
33. Aalbers (1979), 115. 
34. Bieleman (2008), 273. Wellicht heeft 
ook het ‘jaar zonder zomer’ (1816, door 
de vulkaanuitbarsting in Indonesië) in-
vloed gehad op het omslagpunt.
35. Bieleman (2008), 273.
36. Bieleman (2008), 273. Deze toe-
name wordt mede veroorzaakt door de 
(bijna) wereldwijde invoer van het vrij-
handelsbeginsel en de sterke(re) indus-
trialisatiegraad van buurlanden Enge-
land en Duitsland. Hierdoor neemt met 
name de export van vee, vlees en zuivel 
sterk toe. De Twentse, overwegend ge-
mengde landbouwbedrijven profiteren 
hiervan minder dan uitgesproken vee-
teeltgebieden.
37. Coesèl et al. (2007), 54. Slechts een 
handjevol mensen protesteert.
38. Bieleman (2008), 279. Het ging 
hierbij met name om de graanteelt. De 
markt werd overspoeld door goedkoop 
graan uit Canada en de VS.
39.  Aalbers (1979), 117, 118.
40. Bieleman (2008), 285. In Twente 
waren dat de Twentse Landbouwmaat-
schappij (1871, vanaf 1897 de Over-
ijsselsche Landbouw Maatschappij 
geheten), de Lonneker Landbouwers-
vereniging (1890) en de Enschedese 
melkinrichting (1884).
41. Coesèl (2007), 62.
42. Met de komst van deze Markenwet 
konden gemeenschappelijke gronden 
verdeeld worden zodra één van de mar-
kegenoten dit vorderde. In Twente wa-
ren toen al alle marken verdeeld.
43. Trompetter (2001), 175.
44. Aalbers (1979), 115.
45. Volkstelling 1849.
46. Volkstelling 1879. Voor steden zijn 
gerekend: Oldenzaal, Almelo Stad, Bor-
ne, Delden Stad, Enschede, Hengelo, 
Rijssen, Ootmarsum.
47. Volkstelling 1889. Idem.
48. Trompetter (2001), 171; Slicher von 
Bath (1957), 59.
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1806 
Koninkrijk Holland 
onder  L. Napoleon 
tot 1810

1813 
Willem I soeverein 
heerser der 
Nederlanden

1795 
Willem V Bataafse 
republiek uitge-
roepen tot 1806

1810 
Nederland 
ingelijfd door 
Frankrijk

1815 
Koninkrijk der Nederlanden 
Nieuwe grondwet vanaf 1814

1795-1817 
Rel. hoge graanprijzen 
Twente door ontbreken 
concurrentie33

1820 
Dieptepunt prijs- 
daling akkerbouw-
producten34

1800 
Eerste 
landbouw 
enquête Kops

1811 
Opheffing hofgerichten, 
in 1816 bekrachtigd met 
Koninklijk Besluit39

1813 
De oorlog veroorzaakt 
grote schade in 
Twente44

STAATKUNDIG-POLITIEK

LANDBOUWKUNDIGE ONTWIKKELINGEN

SOCIAAL-ECONOMISCH

LANDSCHAPSINRICHTING & NATUUR

CULTUUR & TIJDGEEST

1795 
Volkstelling: Twente telt 10.778 
huishoudens en 53.072 personen 
(gem. 4.93 inw per huishouden)48

1795 
Verstedelijkingsgraad 
Twente: stad 25,7%, 
land 74,3%43

1805 
Invoering 
uitgebreid 
belastingstelsel

1838 
Invoering 
Burgerlijk 
Wetboek

1798 
Kiesrecht voor 
wie kan lezen en 
schrijven

1821 
Invoering 
Rijksaccijns op 
brood en vlees

1832 
Invoering 
Kadaster

1801, 1806 
Hervorming 
onderwijs met 
Onderwijswetten

Vanaf 1830 
Onder Willem I werden grote 
investeringen gedaan in de 
Twentse textielindustrie

1839 
Opening spoor 
Amsterdam/ 
Haarlem

1821 
Koninklijk Besluit wegen-
net (regelde oa. centraal 
staatsbeheer)58

Tijdbalk ontwikkelingen  
1800-1890

1809/10 
Markewet  
en Koninklijk 
Besluit

1837 
2e markewet

Vanaf 1798 
De Franse revolutie zette aan tot vergaande demo-
cratisering van de macht en stimuleerde verlichte en 
ontwikkelde burgers  tot meer inspraak60

1750-1830 
Door de opkomst van een eigenerfde 
boerenklasse raakte deze meer 
betrokken bij het markebestuur64

1827 
Aanleg straatweg 
Deventer/ 
Hengelo55

ca. 1800 
Aanleg ‘Napoleonsweg’ 
Oldenzaal/ 
Enschede54
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49. Volkstelling 1849. Voor steden zijn 
gerekend: Oldenzaal, Almelo Stad, 
Borne, Delden Stad, Enschede, Hen-
gelo, Rijssen, Ootmarsum.
50. Woud (2016), 190.
51. Bieleman (2008), 272.
52. Schukkink (2015), 105, 108. De gro-
te brand van Enschede in 1862 bracht 
de mogelijkheid om industriële tech-
nieken en innovaties te introduceren. 
Het heeft daarmee de industrialisatie 
sterk versneld.
53. Woud (2016), 156. 
54. Schukkink (2015), 135.
55. Idem.
56. Schukkink (2015), 135. Het betrof 
een kunstweg of macadamweg, welke 
uit drie verschillende lagen steenslag 
was opgebouwd.
57. Schukkink (2015), 136.
58. Woud (2016), 155.
59. Schukkink (2015), 136.
60. Deen (2004); Franken (1987).
61. Thissen (1993), 37.
62. Smeets (2005), 119.
63. Kat (2001).
64. Zanden (1984), 106.
65. Woud (2006), 105-112.
66. Woud (2006), 190.
67. Woud (2006), 192.

1866 
Staats- 
commissie 
Landbouw32

1840 
Stijgende 
landbouw- 
prijzen35

1850 
Snelle toename 
landbouw- 
prijzen36

1880 
Begin ‘grote land-
bouwcrisis’ 
(tot 1895)38

Vanaf ca. 1870 
Opkomst 
landbouw 
coöperaties40

1849 
Beroepstelling: 44% 
Nederlandse mannen 
werkzaam in landbouw51

1849 
Willem III 
Koning

1840 
Willem II 
Koning

1848 
Grondwet 
Thorbecke

1851 
Gemeente- 
wet

1857 
Eerste wereld-
wijde, econo- 
mische crisis

1878 
Onderwijswet,  
begin  
schoolstrijd

ca. 1850 
Oprichting Overijs-
selsche Kanalisatie- 
maatschappij

1855 
Aanleg kanaal 
Zwolle-Lemelerveld-
Almelo

ca. 1856 
Aftakking kanaal 
Lemelerveld-De 
Haanrik

1884-1899 
Realisatie kanaal 
Almelo- 
Nordhorn

1881 
Opening  
spoorweg 
Zwolle-Almelo

1888 
Opening spoor- 
weg Deventer-
Almelo

1884-885 
Opening spoor- 
weg Boekelo- 
Enschede/H’lo

1878 
Wet lokaalspoor-
wegen (stimulans 
particulier initiatief)

1848 
3e markewet

1840-1860 
zwaartepunt 
verdeling 
marken

ca. 1855 en later 
Nederland lijkt zich bewust te 
zijn geworden van de naderende 
industrialisatie en modernisering65

1850 
Begin industriële 
revolutie in 
Nederland

1860 
Begin industriële 
revolutie Twente52

Vanaf ca. 1860 
Door opkomst rijke industriëlen een 
groeiende toename buitenhuizen op het 
platteland, met name op stuwwallen.62

1869 
Volkstelling: In Nederland 
wonen voor het eerst meer 
mensen in de stad

Vanaf ca. 1850 
De centralisering van de ruimtelijke ordening 
wordt steeds merkbaarder op het platteland, 
vooral na invoering gemeentewet61

vanaf ca 1870 
Stedelingen krijgen in toene-
mende mate waardering voor 
het ongepoetste platteland66

1883 
Oprichting 
ANWB, opkomst 
plattelandstoerisme67

1885 
Opening 
eerste VVV (in 
Valkenburg)63

Vanaf ca. 1860 
Het gebruik van Guano 
(meststof) neemt toe

1841 
Aanleg straatweg 
Oldenzaal/ 
Enschede56

1865 
Spoorlijn Salzbergen-
Hengelo-Almelo57

1865 
Spoorlijn Hengelo-
Delden-Goor-
Zutphen59

1889 
Volkstelling: Twente telt 
109.477 inwoners. Stad: 
47,1%, land 52,9%47

1849 
Volkstelling: 
Twente telt 77.299 
inwoners45

1849 
Verstedelijkingsgraad 
Twente: stad 24,8% 
land 75,2%49

1879 
Volkstelling: Twente telt 
95.687 inwoners. Stad: 
36,2%, land:63,8%

1869-1871 
Ontginning Beekbergerwoud bij 
Apeldoorn (laatste oerbos van 
Nederland)37

1877 
Opening eerste Rijks-
landbouwproefstation 
te Wageningen.41

1886 
Markenwet42
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1800-1889 in beelden

Afb. 3.3
Twente stond bekend om de 'eeuwige roggebouw', waarbij jaren achtereen rogge verbouwd kon worden op de essen. 

Afb. 3.4
De wegen waren onverhard en slecht begaanbaar, 
vooral na regen.

Afb. 3.5
De mobiliteit verbeterde vanaf het laatste kwart 

van de negentiend eeuw met de aanleg van (lokaal) 
spoorwegen. De landbouw profiteerde hier  nauwe-
lijks van. Plattelandswegen werden niet verbeterd.
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Afb. 3.6
Fabriek van Stork, Gelderman en Eekhout C.V, Hengelo (1861). Vanuit 
het onontgonnen, kale heidelandschap waren de schoorstenen der 
fabrieken al van verre zichtbaar.

Afb. 3.7
De houtopstanden rondom de weilanden hebben er vermoedelijk onge-
veer zo uitgezien, als bosweide. De foto dateert uit 1914, toen dergelijke 
houtopstanden steeds schaarser werden.

Afb. 3.8
Dit schilderij verenigde verschillende fascinaties uit die tijd. Het arcadische landschap (vertegenwoordigd door de landschapstuin), de moderne 
industrie én een toenemende interesse voor het rurale landschap. Gezicht op Enschede, H. ter Meulen (1894).



68. Staring (1847), 7. Staring (1848), 
197. Enklaar (1850), 303-307. Dit vond 
in ieder geval plaats in Ootmarsum, Ol-
denzaal, Volthe, Enschede, Buurse (aan 
de grens met Altstatte) en in het gebied 
tussen Fleringen en Albergen.
69. Bönninghausen (1988), 43. Wel op-
gemerkt moet worden dat de auteur 
wel verrassend goede resultaten be-
haald met een eigen vloeiweide, die er 
op het oog zeer karig uitziet. Mogelijk 
moet deze opmerking dan ook genuan-
ceerd worden.
70. Bij het potstalsysteem werden plag-
gen op de bodem in de stal gelegd en 
raakten zo vermengd met dierlijke 
mest. Een met mest verzadigde en 
vertrapte laag werd steeds opnieuw 
afgedekt met plaggen. Na verloop van 
tijd werd deze mest/plaggen-lasagne 
geruimd en was deze verteerd tot een 
goede compost.
71. Bönninghausen (1988), 46, 50. Scha-
penmest had hierbij de voorkeur, var-
kensmest was het minst geliefd.
72.  Poel (1954), 187.
73. Idem. Von Bönninghausen meldt 
overigens dat kalk of mergel niet wor-
den gebruikt omdat deze onbetaalbaar 
zijn, zie: Bönninghausen (1988), 32-33. 
74. Poel (1954), 187.
75. Poel (1954), 188.
76. Poel (1954), 200. Ook Boom (1846), 
106 geeft aan dat ‘des landmans in 
Twenthe’ weinig hervormingsgezind is.
77. Via Anrooy (1917), 357. Vrij vertaald 
als ‘met immense arbeidsinspanning’. 
Dit wordt oa. ook beaamd door Lavay-
ele (1867), 120.
78. Deze elite bestond in dit geval voor-
namelijk uit adellijke grootgrondbezit-
ters, industriëlen, gegoede burgers en 
buitenstaanders
79.  Oa. Poel (1954), 199. Boom (1860), 
106, 216-220. Bönninghausen (1988), 
54. Beijerinck (1860), 628, Drentsche 
Courant, 28-07-1848.
80. Sloet tot Oldhuis (1865), 316.
81. Hogendorp (1819), 328.
82. Idem, 351.
83. Woud (2008), 219.
84. Demoed (1987), 46.
85. Idem.
86. Demoed (1987), 24.
87. Hogendorp (1823), 26.
88. Er worden 60 marken genoemd in  
Geschiedkundige atlas van Nederland 
: Marken in Overijssel, door G. A. J. Van 
Engelen Van der Veen (1924). Verdeeld 
zijn De Lutte, Volthe, Gammelke, Die-
penheim en Goor.
89. Demoed (1987), 71.

De landbouwpraktijk van de Twentse boe-
ren leek, gedurende de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw, nog vooral gestoeld te zijn 
op noeste arbeidskracht. Wetenschappelijke, 
landbouwkundige kennis of de behoefte tot 
intensivering en modernisering ontbrak. Men 
deed het al zo lang op traditionele wijze, dat de 
boer geen reden kon bedenken dit te verande-
ren. 

Het niet met de tijd mee (willen) gaan leidde 
tot de nodige meewarigheid bij de elite.78 Zij 
meenden dat de landbouwpraktijk sterk verbe-
terd kon worden als de boeren zich rationeler 
zouden opstellen, kennis zouden nemen van 
nieuwe methoden en zich zouden richten op 
het verbeteren van gronden en afwateringen.79 
Daarnaast meenden zij dat het gemeenschap-
pelijk bezit er slecht aan toe was. De markekas-
sen waren doorgaans leeg en de gemene bossen 
(voor houtopbrengst) allang verdwenen, waar-
door er van het markebestuur weinig investe-
ringen te verwachten waren.80 De onverdeelde 
gronden zouden er volgens Hogendorp bij 
blijven liggen ‘zoo als zij altijd gelegen hebben; 
niemand heeft eenigen lust tot verbetering; elk 
zorgt slechts voor het belang des oogenbliks.’81

De hoop van deze elite was dan ook gevestigd 
op het proces van markeverdeling. Wanneer 
de gronden in eigen bezit zouden komen, zou 
men ook willen investeren in het verbeteren 
ervan, zo was de redenatie. Dit zou het alge-
meen belang ten goede komen.

Om aan te zetten tot markeverdelingen stelde 
de overheid de nodige stimuleringsregelingen 
in. Al in 1798 werd in de Eerste Staatsregeling 
geformuleerd: ‘De Maatschappij beveelt de be-
vordering van den Landbouw, en deszelfs bloe-
ij, bijzonderlijk ten aanzien der nog ledige en 
woeste gronden.’83 Deze regeling leidde echter 
niet tot het gewenste resultaat, waarna in 1809 
een wet ter stimulering van verdeling van de 
markegronden werd uitgeschreven, in 1810 ge-
volgd door een Koninklijk Besluit.84  Toen ook 
deze maatregel niet leidde tot verdeling en ont-
ginning van de woeste gronden, volgde in 1837 
opnieuw een wet, waarbij de verdelingen een 
duidelijk minder vrijwillig karakter kregen.85  

Afdwingen was blijkbaar nodig. In tegenstel-
ling tot de elite en de overheid waren de mar-
kegenoten er allerminst van overtuigd dat de 
gemeenschappelijke, woeste gronden gemist 
konden worden. Dit met name omdat de plag-
gen ervan een belangrijke bron van mest wa-
ren die niet op andere wijze kon worden aan-
gevuld.86 De grote boeren zouden zich volgens 
Van Hogendorp vooral verzetten tegen de ver-
deling, omdat zij ‘vrezen dat hun land dan min-
der waard wordt’.87 Van de ca. 60 marken in het 
drostambt Twente werd vóór 1837 slechts een 
handvol op eigen initiatief verdeeld.88 Tussen 
1840 en 1860 volgden meer marken, helemaal 
toen in 1848 bij wet werd vastgelegd dat de kos-
ten voor landmeters, nodig voor de verdeling, 
voor rekening van de staat zouden komen.89  
Hiermee viel een kostbare drempel weg. 
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3.2 Agrarische 
ontwikkelingen
In de vorige paragraaf zijn de markeverdelin-
gen al kort aan bod gekomen. Voor de regio 
Twente gelden deze verdelingen als de be-
langrijkste agrarische ontwikkeling van deze 
periode. De verdelingen leidden ertoe dat de 
landbouw in een nieuwe fase terecht kwam. 
Tot de verdelingen was het landbouwsysteem 
in essentie nog sterk gelijkend op de escultuur 
zoals deze tijdens de Late Middeleeuwen was 
ontstaan en die zich later ontwikkelde tot de 
plaggenlandbouw. 

Voor de markeverdelingen hadden er wel be-
scheiden moderniseringen plaatsgevonden. 
Zo werden de hooilanden vaak, bevloeid met 
beekwater, door middel van vloeisystemen be-
staande uit ingenieuze stelsels van dammen en 
leidijken.68 De bodem werd bemest met het slib 
dat hierna achterbleef, al zou dit slib volgens 
Von Bönninghausen niet bijzonder voedselrijk 
en bovendien vaak te zuur zijn geweest.69 

Ook vond men een methode om in korte tijd 
grotere hoeveelheden mest te produceren dan 
met het traditionele potstalsysteem mogelijk 
was.70 Men bracht mörsplaggen op het erf en 
lardeerde deze met stalmest.71 Na enige tijd le-
verde dit mengsel goed gecomposteerde mest 
op die ook geschikt was voor de hogere gron-
den.72

Ondanks deze ontwikkelingen werd de stand 
van de Twentse landbouw in contemporaine 
literatuur als weinig vernieuwend beschouwd. 
Zo schreef boerenvertegenwoordiger Coster 
Hermansz in de landbouwenquete van 1800 
over de landbouw in Almelo: 

“Men beijvert zich hier zeer weinig om lage 
gronden te verhogen of hoge oneffene te ap-
planeeren, omdat elke bruiker doorgaands 
genoeg werk heeft aan den grond, die hij 
bebouwd; en ook omdat hem de mist [mest] 
ontbreekt, om nieuwe gronden te ontgin-
nen.”73

Als antwoord op de vraag of kunstmest wordt 
gebruikt of zaden worden geprepareerd schreef 
Coster Hermansz dat men dat niet deed, sim-
pelweg omdat de noodzaak ontbrak, en ouders 
en voorouders het ook niet deden: ‘Een boer 
houd zich aan het spreekwoord: Zoals de ou-
den zongen, piepen de jongen.’74

Daarnaast meldde hij dat de weilanden door 
gebrekkige afwateringen en ondiepe sloten 
vaak onder water stonden en dat wegen slecht 
en gevaarlijk waren.75  Er werd - tot zijn bedroe-
venis - nauwelijks energie gestoken om ‘zulke 
wijd uitgestrekte velden woest en nutteloos’ 
te verbeteren.76 Wel werden de akkers volgens 
Thaer met ‘ungeheuren Aufwand von Fleiss’ 
bebouwd.77 De Twentse boeren waren dan ook 
zeker niet lui, maar hadden simpelweg hun 
handen vol aan het bemesten, bebouwen en 
onkruidvrij houden van de akkers. 
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90. Demoed (1987), 76.
91. Craandijk (1876), 70.
92. Lubach (1875), 68-76. Dit wordt ook 
beaamd in Staring (1845).
93. Staring (1849a), 23. Staring geeft 
aan dat deze meststof, door de hoge 
kostprijs, enkel heeft geleid tot verlie-
zen. Het gebruik ervan is dan nog niet 
rendabel. Ook Oldenzaalsche mergel 
wordt gebruikt, maar daarvoor betaalt 
men zo’n 125 Nederlandse gulden per 
bunder (ca 1,3ha). Staring (1849b), 65.
94. Hogendorp (1819), 302.

De verdelingen waren rond 1865 grotendeels 
voltrokken, maar dit leidde niet tot de gehoop-
te ontginning. Tussen 1833-1885 werd ongeveer 
35% van de woeste gronden ontgonnen.90 Het 
ging daarbij vooral om de meest bruikbare 
gronden (groenlanden/broekgronden). De 
overige gronden lagen er aan het eind van deze 
periode volgens Craandijk nog net zo ‘woest en 
ledig’ bij.91 

Ook het landbouwsysteem bleef in essentie 
ongewijzigd. In het Verslag van de Gedepu-
teerde Staten van Overijssel uit 1873 bleek dat 
in het grootste deel van Twente dan nog al-
tijd het arbeidsintensieve landbouwsysteem 
van de Twentse roggebouw gehanteerd werd 
(zie afb. 3.1).92 De woeste gronden werden nog 
steeds voornamelijk gebruikt voor het steken 
van plaggen, alleen deed men dat nu op eigen 
percelen. Kunstmest was nog nauwelijks ver-
krijgbaar. Wel werd in toenemende mate guano 
(Peruaanse vogelmest) gebruikt als meststof.93 
Door de hoge prijs lag deze meststof echter 
alleen binnen het bereik van de vermogende 
landbouwers. Het ontbrak aan serieuze moge-
lijkheden voor ontginning van de schrale gron-
den. Op kleine schaal werden gronden soms 
wel ingezaaid met dennen. Dit gebeurde onder 
andere in het deelgebied Lonneker/Losser.

Agrarische moderniseringen in 
Vriezenveen

In Vriezenveen speelden de markeverdelingen, 
die voor alle andere Twentse gemeenten zo 
belangrijk waren, geen rol. Hier waren immers 
geen gemeenschappelijke gronden. Ook in de 
negentiende eeuw werd hier het eeuwenoude 
drieslagstelsel onveranderd toegepast. Onder-
tussen groeide de bevolking wel door. Doordat 
er te weinig grond beschikbaar was om die be-
volkingsgroei op te vangen, nam de armoede 
toe. Van modernisering was nauwelijks sprake. 
Het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden 
had de Vriezenveners al eerder gestimuleerd 
om neveninkomsten te zoeken, waaruit onder 
andere een levendige handel met het Russische 
Petersburg was voortgekomen, maar dat had 
slechts welvaart gebracht voor enkele families. 
Het gros van de bewoners leefde in extreme ar-
moede. 

Van Hogendorp schrijft in 1819 in zijn reisver-
slag na een bezoek aan Vriezenveen: ‘Het is er 
gesteld als in de armoedigste deelen van Fries-
land.’94 De huizen zouden geen schoorstenen 
bevatten en de landbouwgrond was van slechte 
kwaliteit. Door oxidatie van het veen vond 
bovendien bodemdaling plaats, waardoor de 

Afb. 3.9
Op basis van het 13e hoofdstuk van het Verslag van de Gedeputeerde Staten van Overijssel over 1873 (via 
Lubach 1875, 68-76) is een reconstructie te maken in welke gemeenten het drieslagstelsel dominant is en waar 
de Twentse roggebouw. Veehouderij en hooiland is in geen enkele van de Twentse gemeenten dominant. De 
gemeentegrenzen betreffen de grenzen uit 1832.

Twentse roggebouw
Drieslagstelsel

LEGENDA



95. Hogendorp (1819), 303.
96. Idem. Dit wordt ook beaamd door 
Dumbar (1859), 47.
97. Aa (1848), 916.
98. Aa (1848), 917
99. Aa (1848), 918.
100. Olink (1992), 9. In het (voormalige) 
veengebied het Oldenzaalsche veen, 
dat behoorde tot de marke Lonneker, 
was het de inwoners van Oldenzaal al 
sinds tenminste de Tachtigjarige oor-
log toegestaan turf te steken. Dit recht 
als zodanig stond niet ter discussie, 
wel de plaats en wijze waarop dit recht 
werd uitgevoerd. Volgens de markebe-
woners zou alle veen reeds verdwenen 
zijn, waarmee dus ook het recht hierop 
zou zijn komen te vervallen.
101. Olink (1992), 14. 
102. Wel ondernam de gemeente Ol-
denzaal in 1873 zeker één poging om de 
gronden te verkopen. Dit stuitte echter 
op bezwaren van de bevolking en zou 
ook minder opbrengen dan verwacht, 
waardoor de verkoop niet doorging. 
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche 
courant 21-08-1873, via Delpher.nl.
103. Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche courant 09-03-1889, via Delp-
her.nl.
104. Kadastrale leggers LNK00, sectie D, 
nummers 2506 en 2460. 
105. Vermoedelijk is dat laatste het 
geval, aangezien advertenties voor 
houtverkopen vanaf deze percelen par-
tijen eiken-, berken en elzenbrandhout 
betreffen. Oa. Tubantia 31-01-1880; Tu-
bantia 31-08-1881, via Delpher.nl. Zon-
der ingrijpen ontstaat op droge, schrale 
grond immers een natuurlijke vegetatie 
bestaande uit de berken-eikenbosas-
sociatie, op natte, schrale grond komt 
berkenbroekbos of (op iets rijkere 
grond) elzenbroekbos tot ontwikkeling.
106. Het gaat om de kadastrale op-
name tbv. de grondbelasting 1890, per-
celen 530, 535 en 536. HCO, toegangsnr. 
288.2, inv.nr 6002.
107. HCO, toegangsnr. 288.2. 

Ook voor andere, decennia eerder verdeelde, 
gronden gold dat ze er in 1890 nog grotendeels 
onontgonnen bij lagen. De schraalheid van de 
grond vereiste een rijke bemesting en die was 
simpelweg niet beschikbaar.

Toch had een aanzienlijk aantal percelen bin-
nen het deelgebied rond 1890 al wel een ander 
grondgebruik gekregen. Hier was de heide ont-
gonnen voor bosbouw. Deze activiteiten zijn 
grofweg te herleiden naar twee leden van de 
Twentse elite: Eekhof, de burgemeester van 
Oldenzaal, en A.J. Blijdenstein, textielfabrikant 
in Enschede. 

Textielfabrikant A.J. Blijdenstein wist in 1865 
zo’n 30ha te kopen van het Oldenzaalsche 
veen, afkomstig van (de erven van) de burge-
meester van Oldenzaal, de heer Eekhof.104 Deze 
percelen waren bij de koop al grotendeels in 
gebruik als hakhout en bos. Onbekend is of 
Eekhof deze had ingeplant of dat het spontane 
houtopslag betrof, die kon ontstaan nadat er, 
na de markeverdeling in 1845, op deze gronden 
geen plaggen meer werden gestoken.105

Een drietal percelen dat in 1890 beplant was 
met dennen, stond bij de verkoop in 1965 nog 
als heidegrond in het kadaster.106 Blijdenstein 
had deze percelen dus met zekerheid actief in-
gepoot of gezaaid met dennen. Eekhof’s erven 
behielden na de verkoop nog aanzienlijke per-
celen in de noordoosthoek van het deelgebied 
in bezit (in de marke Lutte), welke vrijwel alle 
in gebruik waren als hakhout of dennenbos.

Behalve de bosbouw op voormalige heideper-
celen vonden er vrijwel geen andere agrari-
sche moderniseringen plaats. Slechts op zeer 
beperkte schaal werden heidevelden grenzend 
aan akkerbouwpercelen aangegraven en ont-
gonnen, al lijkt dit weinig succesvol. In 1890 
werden deze percelen voor de inning van 
grondbelasting namelijk nauwelijks hoger aan-
geslagen dan onontgonnen heidegrond.107
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gronden steeds langer nat bleven en er een mo-
len geplaatst moest worden om de landerijen 
droog te malen.95 Van Hogendorp uitte zijn be-
wondering voor dit volk dat onder zulke ‘kom-
merlijke omstandigheden’ toch nog zoveel uit 
de grond wisten te halen.96 

Uit het Aardrijkskundig woordenboek der Neder-
landen, dat dertig jaar later verscheen, is af te 
leiden dat die situatie niet verbeterde. Som-
mige families woonden er in ‘eenige in de vee-
nen verspreid staande hutten.’97 Tevens werd 
er melding gemaakt dat de inwoners dagelijks 
armer werden en zich daardoor steeds vaker 
overgaven aan ‘smokkelary’, wat ‘zeer nadeelig 
werkt op de zedelijkheid’.98  Men worstelde bo-
vendien nog steeds met de gebrekkige afwate-
ring, die men wel zou willen verbeteren, maar 
door tegenwerking en problemen weinig vor-
deringen in maakte.99

Desondanks hebben er, gedurende deze pe-
riode, wel enkele moderniseringen plaatsge-
vonden met betrekking tot de infrastructuur, 
welke een positief effect hadden op de land-
bouw. Zo werd in 1855 een kanaal aangelegd dat 
Zwolle verbond met Vriezenveen en Almelo. 
Dit maakte onder andere het vervoer van turf 
eenvoudiger. 

Agrarische moderniseringen in 
Lonneker/Losser

Twisten met Oldenzaal om de rechten van het 
Oldenzaalsche veen maakten dat de markever-
delingen van Lonneker erg traag verliepen.100 
Na een langdurige gerechtelijke procedure 
werd er in 1845 in geschikt dat de stad Olden-
zaal eigenaar bleef van zo’n 188ha van dit ge-
bied.101 Die gronden waren in 1890 dan ook 
nog altijd onverdeeld.102 Pas in 1889 werd in 
het stadsbestuur voorgesteld de gronden pro-
ductief te maken door ze in te zaaien met den-
nen.103 In 1892 besloot men echter alsnog tot 
verkoop van de nog altijd onontgonnen heide. 

Afb. 3.10
Heidegronden werden door 
textielfabrikanten opgekocht en 
ontgonnen voor boscultuur.
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108. In de periode 1882-1888 werd in 
Overijssel, ten behoeve van de inning 
van de grondbelasting, een volledig 
nieuwe, kadastrale opname gemaakt. 
Met behulp van deze bron is het mo-
gelijk om heel gedetailleerd het land-
schap te reconstrueren vlak voor de 
heideontginningen op écht grote 
schaal gaan plaatsvinden. In potentie 
is het mogelijk om hiermee heel Twente 
van vlak voor 1890 in kaart te brengen. 
Vanwege het beperkte tijdsbestek van 
dit onderzoek is het echter onmogelijk 
alle kaarten te digitaliseren. Voor de re-
constructie van het Twentse landschap 
als geheel heb ik daarom gebruikge-
maakt van de Topgrafische Militaire 
Kaart (TMK), uit 1864.  Voor de deel-
gebieden maakte ik wel gebruik van 
genoemde kadastrale opname. De TMK 
heeft helaas enkele tekortkomingen 
voor het maken van een reconstructie. 
Deze kaart is gemaakt terwijl de mar-
keverdelingen nog in volle gang waren, 
terwijl deze in 1890 voltooid waren. 
Ook is deze ingekleurd met aquarelverf, 
waardoor tinten door elkaar lopen. Bij 
het extraheren van de houtopstanden 
is daardoor niet te voorkomen dat er 
een zekere ‘vervuiling’ optreedt, door-
dat meer dan alleen de bossen werden 
geselecteerd. Het landschap lijkt daar-
door rijker bebost dan het daadwerke-
lijk is. 
109. Lubach 1875, 68-76.
110. Ter Kuile via: Lubach (1875), 77.
111. Idem. 
112. Lubach (1875), 78. Alle waarnemin-
gen zijnopgenomen in bijlage 4 en af-
beelding 3.3. Het daaruit te reconstru-
eren beeld strookt echter niet helemaal 
met de kaart op de volgende pagina. 
Zo tonen bijvoorbeeld de gemeenten 
Wierden en Tubbergen aanzienlijk 
meer opgaand hout dan er volgens 
het verslag zou voorkomen. Het klopt 
dat hier weinig bossen voorkomen, 
maar het zeer gevarieerde kampen-
landschap in beide gemeenten heeft 
veel kleine kampen en hooilanden die 
allen omzoomd zijn door houtwallen. 
Het landschap is daardoor toch relatief 
dichtbegroeid.

3.3 Reconstructie 
fysieke landschap

Grondgebruik, houtopstanden  en 
openheid

Voor de periode 1890 is (nog) geen gedigita-
liseerde kaart beschikbaar waarmee een re-
constructie gemaakt kan worden van Twente 
in 1890. In plaats daarvan is de Topografische 
Militaire Kaart uit de periode 1850-1864 ge-
bruikt.108 Met behulp van het verslag van de Ge-
deputeerde Staten van Overijssel uit 1875 kan 
een aanvullend beeld geschetst worden van de 
aanwezigheid en verspreiding van het hout-
gewas in Twente.109 Zo zouden de gemeenten 
‘Holten, Markelo, Rijssen, Wierden, Goor, 
schaars met hout bedeeld zijn, bepalende zich 
daar het houtgewas meest tot beplantingen 
van wegen, verspreide dennen- en eikenbo-
schjes, houtwallen en eenig akkermaalshout.’110 

Het bos van Twickel zou echter aanzienlijk zijn 
geweest, net als het bos van de graaf van Rech-
teren te Almelo.111 De auteur vulde dit aan met 
enkele andere waarnemingen. Enkel een aantal 
grindwegen zouden voorzien zijn van wegbe-
planting. Toch zou het landschap, met name 
in de gemeenten Almelo en Losser, door de ak-
kerbeplanting en verspreid staande bosjes, een 
aangenaam aanzien hebben gehad.112  

 De natte broekgronden werden als eerste ont-
gonnen, omdat hiervoor slechts een relatief 
kleine investering nodig was. Verbeteringen 
van de afwatering door de aanleg van sloten en 
greppels maakten deze gronden vaak al goed 

bruikbaar als weiland. De grootste veranderin-
gen in grondgebruik waren dan ook te vinden 
in de voormalige groenlanden. Door (sponta-
ne) houtopslag in de sloten, ontstond hier een 
kleinschalig, door houtsingels omsloten land-
schap. 

Van kleinere betekenis was de aanleg van den-
nen- en hakhoutbossen op voormalige heide-
velden. Beide ontwikkelingen maakten het 
landschap minder open, al bleven de contras-
ten tussen open en gesloten gebieden, zoals 
die in 1832 voorkwamen, ongewijzigd. Het 
zeer kleinschalige landschap van rond 1900 dat 
te zien is op de zogenaamde bonnebladen en 
dat vaak gebruikt wordt als referentiebeeld bij 
landschapsherstelprojecten, was in de periode 
dat de bonnekaarten vervaardigd werden, fei-
telijk heel jong. Tot ca. 1860 en vaak zelfs veel 
later waren enkel de hooilanden en akkers om-
zoomd door opgaand hout.

Afb. 3.12
Op basis van het 13e hoofdstuk van het Verslag van de Gedeputeerde Staten van Overijssel over 1873 (via Lub-
ach 1875, 68-76) is een reconstructie te maken met betrekking tot de houtopstanden in 1873.

weinig houtopstanden
aan landerijen en wegen
idem, plus bossen
lokaal boomrijk

LEGENDA

Afb. 3.11
Fragment uit de TMK in de omge-
ving van Wierden. Het rationele 
verkavelingspatroon betreft recent 
ontgonnen natte broekgronden, 
waarvan eerst de afwatering is 
verbeterd om daarna dienst te 
doen als weilanden. Prikkeldraad 
was reeds gepatenteerd in Ame-
rika, maar nog niet in Nederland 
verkrijgbaar. Weilanden werden 
dan ook omzoomd met dichte 
houtwallen.
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Opgaande beplanting

3.13 Dichtheid opgaande beplantingselementen 1864 1:250.000
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Zeer open

Open

Halfopen

Enigszins gesloten

Gesloten

Zeer gesloten (bos)

3.14 Openheid 1864 Schaalniveaus [km]

71,80,80,4

1:250.000
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Reconstructie van het landschap 
van Lonneker/Losser rond 1890

Grondgebruik
Met uitzondering van een aanzienlijke uitbrei-
ding van het  areaal dennebos en hakhout was 
het grondgebruik nauwelijks veranderd ten op-
zichte van 1832.113 Ondanks dat er verder weinig 
verschuivingen waren, zou die toename van 
houtopstanden het landschap toch een com-
pleet ander uiterlijk gegeven moeten hebben. 
Het betrof hier overigens geen weelderige, ge-
varieerde bossen, maar productiebossen, waar-
bij bomen deels op rij waren geplant. Het hout 
werd regelmatig geoogst, waardoor opgaande 
bomen nauwelijks tot ontwikkeling kwamen.

Openheid

Ondanks dat het bij de productiebossen gro-
tendeels om lage houtopstanden moet zijn ge-
gaan, heeft dit op ooghoogte wel gezorgd voor 
een sterke afname van de openheid. Bepaalde 
gebieden, met name ‘Het Broek’ en grote delen 
van het ‘Oldenzaalsche veen/veld’ bleven rela-
tief open, maar waren niet meer zo uitgestrekt 
als in 1832. Andere gebieden raakten zeer ge-
sloten, met name in de noordoosthoek van het 
deelgebied Lonneker/Losser (Het Bethlehem).

Perceelsgrootte

De markeverdelingen hebben een enorm ef-
fect gehad op de perceelsgrootte. Het onver-
deelde Oldenzaalsche veen/veld tekende zich 
duidelijk af als gebied waar percelen groter 
dan 10 ha te vinden waren. Niet duidelijk is of 
de kleinschalige percelering van de verdeelde 
markegronden zichtbaar was in het landschap, 
bijvoorbeeld in de vorm van ondiepe greppels 
of paaltjes die de grenzen markeerden. Dit is 
wel aannemelijk, maar de aanwezigheid van die 
greppels en paaltjes zullen nauwelijks invloed 
hebben gehad op het landschapsbeeld. De on-
ontgonnen gronden behielden hun grootscha-
lige karakter.

Afb. 3.15
Openheid Lonneker/Losser 1890.

Afb. 3.16
Perceelsgrootte Lonneker/Losser 1890.

Bodemgebruik 1832
(in % van totaal)

Bodemgebruik 1890
(in % van totaal)

Verandering 
tov 1832

Openheid 
1832

Openheid 
1890

Percelen 1832 (in ha) Percelen 1890 (in ha)

Bouwland 10,0%
Weiland 1,0%
Heide 87,8%
Hooiland 0,4%
Hakhout en bos 0,3%
Bebouwing <0,1%
Overig 0,5%

Bouwland 13,7%
Weiland 0,8%
Heide 69,9%
Hooiland 0,4%
Hakhout en bos 13,5%
Bebouwing <0,1%
Overig 1,7%

+32,5%
-28,6%
-23,0%
-
+ 4350%
-
-

Maximale 
zichtlijn 3,6 
km

Maximale 
zichtlijn 3,3 
km

Mean value 3,75
Median value 1,09

Mean value 1,73
Median value 0,81

< 0,4 ha

0,4-1 ha

1-2,5 ha

2,5-5 ha

5-10 ha

> 10 ha
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113. Het areaal hakhout en bos nam toe 
van 3,1ha in 1832 tot 89,4ha in 1890, 
een stijging van 4350%.
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Hakhout

(Dennen)bos

Weiland

Heide (droog en nat)

Heideontginning

3.17 Grondgebruik 1890

Hooiland

Bouwland

Onverharde weg

Straatweg

Erf

Bebouwing

Bomenrij

Standpunt visualisatie
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Oldenzaalsche veen/veld

Snippert

Het Broek

De Kloosterhuizen

Het Bethlehem

Ulenkotte en Kershuis

Aarnink en Scholten

Het Voswinkel
en Aalsgaa

het Zogland
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Afb. 3.18
Vogelvlucht-3D reconstructie van het landschap van Lonneker/Losser in 1890, vanuit het standpunt gemarkeerd op kaart 3.17
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Afb. 1.12
Schoolwandplaat van 
industriestad Enschede, 
1922 (Dijkstra)
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Reconstructie van het landschap 
van Vriezenveen rond 1890

Grondgebruik

Het grondgebruik bleef, wat areaal betreft, na-
genoeg gelijk aan dat van 1832, terwijl er toch 
enkele verschuivingen hebben plaatsgevonden. 
Zo nam het areaal bouwlanden aan de zuid-
zijde sterk af. Door oxidatie van de veenlaag 
vond vernatting plaats, waardoor deze gronden 
niet langer geschikt waren voor akkerbouw. 
Deze werden daarom omgevormd tot weiland. 
Dat het areaal bouwlanden nagenoeg hetzelfde 
bleef, kwam doordat veengrond aan de noord-
zijde werd ontgonnen voor akkerbouw. Opval-
lend was de afname van het areaal hakhout en 
bos. Wel ontstonden er nieuwe houtopstan-
den, in de vorm van elzensingels langs sloten.114 

Het areaal bebouwing nam met de helft toe. 
Deze verdichting had vooral effect op het aan-
zicht van het dorp. Ook in het veen ontstonden 
enkele hutten.

Openheid

Door de uitbreiding van het aantal elzensin-
gels nam de openheid, met name in de zuid-
westhoek, sterk af. Ook het veengebied in de 
noordoosthoek werd wat minder open. Aan de 
openheid van het akkergebied aan de noord-
westzijde veranderde niets.

Perceelsgrootte

Door vererving en splitsing waren de percelen 
nog kleiner geworden. Er is niet met zekerheid 
te zeggen of elke splitsing leidde tot zichtbare 
perceelsgrenzen (in de vorm van greppels of slo-
ten), maar zeker is wel dat de kleinschaligheid 
van de smalle verkaveling, door de aanwezigheid 
van vele sloten en elzensingels, duidelijk zicht-
baar was. Dit gold met name voor de zuidwest-
hoek. 

Grondgebruik 1832
(in % van totaal)

Grondgebruik 1890
(in % van totaal)

Verandering 
tov 1832

Openheid 
1832

Openheid 
1890

Percelen 1832 (in ha) Percelen 1890 (in ha)

Bouwland 25,4%
Weiland 20,4%
Veengrond 28,5%
Hooiland 15,4%
Hakhout en bos 2,4%
Bebouwing 0, 3%
Overig 7,6%

Bouwland 25,1%
Weiland 27,9%
Veengrond 25,5%
Hooiland 16,2%
Hakhout en bos 1,5%
Bebouwing 0, 5%
Overig 3,3%

-0,12%
+14,9%
-10,7% 
+5,3%
-38,2%
+49,5%

Maximale 
zichtlijn 3km

Maximale 
zichtlijn 3km

Mean value 0,39
Median value 0,14

Mean value 0,27
Median value 0,11

< 0,4 ha

0,4-1 ha

1-2 ha

2-3 ha

> 3 ha

Afb. 3.19
Openheid Vriezenveen 1890.

Afb. 3.20
Perceelsgrootte Vriezenveen 1890
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114. De locatie van de elzensingels is 
niet af te lezen van de kadastrale op-
name, omdat deze daar niet op worden 
genoteerd. Hiervoor gebruikte ik de 
bonnekaart (ca. 1900).
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3.21 Grondgebruik Vriezenveen 1890
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Afb. 3.22 Vogelvlucht-3D reconstructie van het landschap van Vriezenveen-Oosteinde in 1890, vanuit het standpunt gemarkeerd op kaart 3.21
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Fysieke, landschappelijke 
veranderingen 1800-1890

De fysieke, landschappelijke veranderingen 
leken gedurende de negentiende eeuw, on-
danks de markeverdelingen, vrij subtiel te zijn 
geweest. Op lokaal niveau konden verande-
ringen/verbeteringen een relatief grote impact 
hebben gehad, maar op regionale schaal was dat 
zeker niet het geval. 

Infrastructurele verbeteringen hadden een re-
latief lage impact op het aanzien van het land-
schap, maar mogelijk wel een grote impact op 
de gebruikers ervan. Wanneer gevaarlijke, dras-
sige wegen werden vervangen door met puin 
verbeterde ‘kunstwegen’, werd daarmee de mo-
biliteit sterk verbeterd en hielp dat gebieden 
uit hun isolement. Deze verbeteringen moeten 
ongetwijfeld effect hebben gehad op de land-
schapsbeleving van  zowel de lokale bevolking 
als buitenstaanders. Het (on)gemak waarmee 
men door een regio reisde, of het nu dagelijkse 
routes betrof of eenmalige tochten, droeg im-
mers bij aan de ervaring van dat landschap.

115. Hoewel enkele contemporaine 
bronnen 1860 markeren als het begin 
van de industrialisatie, heeft de Twent-
se textielindustrie nog tot tenminste 
1863 te maken met grote problemen. 
Door de hoge katoenprijzen zien veel 
fabrikanten zich genoodzaakt de pro-
ductie geheel of gedeeltelijk te staken, 
waardoor vele mensen werkeloos ra-
ken. Pas in 1865 verschijnt voor het 
eerst een bericht in de pers dat men 
‘op het oogenblick in Twenthe meer 
levendigheid [bemerkt] in het katoen-
fabriekwezen.’ Utrechtsch provinciaal 
en stedelijk dagblad: algemeen adver-
tentie-blad, 18-03-1865, via Delpher.nl.

3.4 Landschapsbeleving 
1800-1890
Met behulp van contemporaine bronnen is het 
mogelijk een beeld te schetsen van de land-
schapsbeleving in Twente in de negentiende 
eeuw. Hierbij moet wel worden opgemerkt 
dat het aantal bronnen, afkomstig van buiten-
staanders, aanzienlijk groter was dan dat van 
de burgergemeenschap en boerengemeen-
schap. De uitkomsten moeten daarom wel met 
een zekere voorzichtigheid worden geïnterpre-
teerd.

Daarnaast zijn ze verwerkt in een landschaps-
waarderingskaart van Twente en in een tabel. 
Ondanks de expliciete focus op het platteland, 
heb ik ervoor gekozen toch ook waardeoorde-
len over de steden en dorpen te verzamelen, 
omdat deze veel inzicht geven in de waardering 
van ‘het moderne’ versus ‘het oude’.

De waardeoordelen worden gerangschikt bin-
nen twee perioden, de periode voor/tijdens de 
markeverdelingen en de periode daarna, met als 
omslagpunt het jaar 1865. Vanaf dat jaar kreeg 
de Twentse industrialisatie écht momentum.115 

Voor de periode 1865-1890 was het uitsluitend 
mogelijk om het buitenstaandersperspectief te 
belichten, omdat bronnen uit andere subgroe-
pen vrijwel ontbraken.

Waardering van verschillende 
landschapstypen

Essenlandschap

Het essenlandschap werd in deze periode con-
sequent en in alle subgroepen zeer positief be-
oordeeld. Met name buitenstaanders loofden 
het ‘bekoorlijke landschap, het ‘goudgele graan’ 
en de ‘pittoreske’, ‘schilderachtige’ uitzichten. 
Vooral de heuvels met ‘bloeijende’ en ‘vrucht-
bare’ akkers rondom Ootmarsum en Olden-
zaal gaven veel gelegenheid tot het maken van 
fraaie wandelingen. De aangename afwisseling 
van bos en akkers werden veel genoemd, maar 
tegelijkertijd lag de nadruk opvallend vaak op 
het nuttig gebruik van de gronden. Het lijkt 
erop dat - vooral voor buitenstaanders - het 
gecultiveerde landschap synoniem stond voor 
schoonheid. 

Over hoe de boerengemeenschap zelf tegen dit 
landschap aankeek, is helaas te weinig bekend, 
vanwege het gebrek aan bronnen hierover. 
Aangenomen kan worden dat de bouwlanden 
door hen wel gewaardeerd werden, omdat deze 
tot de meest productieve en intensiefst ge-
bruikte gronden behoorden.

Kampenlandschap

Iets genuanceerder zijn de bronnen over het 
kampenlandschap. De landschappelijke afwis-
seling werd grotendeels gewaardeerd, maar 
wanneer het te fragmentarisch was  en onder-
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Perspectief Landschapstype Omgeving Waardering

Buitenstaander  

(1800-1864)

Heide en broekgronden Geen specifieke locatie De heide- en broekgronden worden uitsluitend negatief beoordeeld (10 bronnen)

Essen- en kampenlandschap Vooral zeer positief over het essenlandschap 

rondom Ootmarsum, Almelo en Oldenzaal

Het essenlandschap wordt uitsluitend positief, zelfs zeer positief bevonden (14 

bronnen), het kampenlandschap positief (9 bronnen)/neutraal (3 bronnen)

Veenontginning Vriezenveen Uitsluitend negatief (3 bronnen)

Veen (onontgonnen) Vriezenveen Negatief (1 bron)

Bos Twickel en Oldenzaal Wisselend: negatief (1 bron), positief (1 bron)

Landgoed Omgeving Delden, Goor Overwegend positief  (4 bronnen), neutraal (2 bronnen)

Infrastructuur Zeer wisselend Overwegend negatief (6 bronnen), neutraal (3 bronnen), positief (3 bronnen)

Dorp oa. Lonneker, Delden, Denekamp Wisselend: positief (1 bron), neutraal (3 bronnen), negatief (1 bron)

Stad Positief over Almelo en Enschede, negatief over 

Ootmarsum en Oldenzaal

Wisselend: positief (4 bronnen), negatief (4 bronnen)

Burgergemeenschap 

(1800-1864)

Heide en broekgronden - -

Essen- en kampenlandschap Oldenzaal, Ootmarsum, Haaksbergen, Beckum, 

omg. Tubbergen

Uitsluitend positief (5 bronnen)

Hooi- en groenlanden Heel Twente Negatief (1 bron)

Veenontginning - -

Veen (onontgonnen) - -

Bos - -

Landgoed Twickel, Singraven, Amelink Uitsluitend positief (3 bronnen)

Dorp Delden Negatief (1 bron)

Stad Oldenzaal, Ootmarsum Negatief (1 bron) tot neutraal (1 bron)

Boerengemeenschap 

(1800-1864)

Heide en broekgronden oa. Lonneker, Losser, Albergen, Fleringen Meer positief (5 bronnen) dan negatief (4 bronnen)

Essen- en kampenlandschap Fleringen Positief (1 bron)

Hooi- en groenlanden - -

Veenontginning Vriezenveen Meer positief (3 bronnen) dan negatief (1 bron)

Veen (onontgonnen) Vriezenveen Positief (1 bron), neutraal (1 bron) tot negatief (1 bron)

Infrastuctuur Albergen Negatief (1 bron)

Buitenstaanders 

(1865-1890)

Heide en broekgronden Diepenheim, Raalte, Enschede Uitsluitend negatief (3 bronnen)

Essen- en kampenlandschap Almelo, Losser, Delden, Goor, Hengelo, 

Diepenheim

Vrijwel uitsluitend positief (5 bronnen), neutraal (1 bron), negatief (1 bron)

Bos Boekelo Negatief (1 bron, met name betrekking op staat van onderhoud)

Landgoed Omgeving Goor, Diepenheim en Delden Meer positief (3 bronnen) dan neutraal (1 bron)

Infrastructuur Wisselend Meer positief (5 bronnen) dan negatief (1 bron)

Stad Almelo, Hengelo, Enschede Meer positief (3 bronnen) dan negatief (1 bron)

* De verzameling waardeoordelen over de verschillende landschapstypen, waar bovenstaande tabel op is gebaseerd,  is opgenomen als bijlage 3. 
Landschapsbeleving en waardering uit contemporaine bronnen, 1800-1890.

Waardering vanuit verschillende perspectieven* 
1800-1890
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broken wordt door grote stukken onontgon-
nen heide, is men minder positief. Zo schrijft 
Craandijk in 1875 over het kampenlandschap 
bij Markelo: 

‘[...] eenzaam en verlaten te midden van 
uitgestrekte, voor een deel nog onbebouw-
de velden, waar het oog maar hier en daar 
een enkele woning ontwaart. [De] lange, 
witte, schaduwlooze grindweg dien gij [...] 
in al zijn hopelooze barheid kunt overzien, 
belooft een weinig benijdenswaardige 
wandeling.’116

Hooilanden en weilanden

De hooi- en weilanden worden te weinig ge-
noemd om uitspraken over te doen. Slechts één 
bron maakte melding van de ‘hoogst gebrek-
kige toestand’ ervan.117 Het zou hier zijn gegaan 
om een algemeen voorkomend probleem: 

‘Zoo als ‘t al gaat, de landbouwer heeft 
op zijne velden genoeg te doen en daar 
de hooilanden geene zoo geregelde be-
werking behoeven als het bouwland, zoo 
meent men al ligt, dat ze geene bijzondere 
aandacht waardig zijn, en laat het nage-
noeg geheel aan moeder natuur over, wat 
zij er op wil laten groeijen. De schade van 
zoodanige verwaarlozing is echter zeer 
groot, en ‘t is zeer te wenschen, dat men 
zich ook met betrekking tot den grasbouw 
op verbeteringen toelegt.’118

Van de Twentse roggebouw is bekend dat dit 
een zeer intensieve bemesting en bewerking 
vereiste. Tijdgebrek werkte mogelijk die ver-
waarlozing van de hooilanden in de hand.

Heide en broekgronden

De buitenstaanders lieten zich unaniem zéér 
negatief uit over de heide. Men vond deze on-
der andere ‘eentonig’, ‘onafzienbaar’, ‘verlaten’, 
een ‘dorre woestenij’, ‘te nat’, ‘ellendig’, ‘woes-
tijn’, ‘onmetelijk’, ‘vervelend en weinig bekoor-
lijks’. Toeristen benadrukten vooral de reison-
gemakken. Diegenen die vanuit professioneel 
oogpunt naar Twente waren gereisd, zoals G.K. 
Hogendorp in 1819, benoemden vooral het wei-
nig productieve gebruik van de gronden. Het 
oordeel was dat, ten behoeve van het algemeen 
belang, de gronden zoveel verbeterd zouden 
kunnen worden. Zo schreef Hogendorp: ‘Over-
al heb ik de vruchtbare plekken midden in de 
woestijnen gevonden, en was de woestijn even 
vatbaar voor vruchtbaarheid, als het gebouwde 
land.’119

De boerengemeenschap was verdeeld in het 
oordeel over de woeste gronden. Men beoor-
deelde deze vanuit het nut dat men ervan had. 
Dat varieerde van locatie tot locatie en van jaar 
tot jaar.  Zo waren deze gronden onmisbaar 
voor de winning van brandgrond (brandbare 
plaggen), voor de beweiding van de schaaps-
kudde of het steken van mors- en heideplaggen 
(voor bemesting van de akkers). Soms werd wel 
geklaagd over de slechte staat van de wegen of 

de schraalheid van de heide, maar men oor-
deelde overwegend positief. Hoewel de heide 
en broekgronden niet gebruikt werden zoals 
buitenstaanders graag zouden zien (gebruik als 
bouwland), waren ze dus wel van waarde voor 
de boerengemeenschap.

Bronnen uit de burgergemeenschap gaven 
hierover geen informatie.

Bos en houtopstanden
Over bossen zijn te weinig waardeoordelen ge-
vonden om goed inzicht te krijgen in de bele-
ving ervan tijdens de negentiende eeuw.  Wel 
opvallend is dat vooral bossen uit vroegere tij-
den regelmatig werden gememoreerd. Zo kwa-
men er varianten voorbij van een oud volksver-
haal, over de tijd dat een eekhoorntje nog ‘van 
Twickel naar Oldenzaal kon loopen, zonder op 
den grond te komen’.120 Of op zijn minst ‘van 
Delden tot Weerselo’.121 Nostalgische gevoelens 
over het boomrijke landschap van weleer wa-
ren vooral reacties op de relatieve kaalheid van 
het landschap van de negentiende eeuw. Het 
eikenhakhout rondom de bouwlanden zou ‘s 
winters  ‘op eene zeer slordige wijze [worden] 
gehakt en tot brandhout verbruikt.’122

Venen en veenontginningen

Veengronden en veenontginningen werden 
vergelijkbaar beoordeeld als heide en broek-
gronden. Buitenstaanders beoordeelden het 
Vriezenveense veenontginningslandschap als 
‘armoedig’ en er zouden  ‘kommerlijke omstan-
digheden’ heersen.123 Ook klaagde men over de 
slechte wegen en de lange afstanden die men 
moest afleggen om het dorp te bezoeken.124 Het 
onontgonnen veen kwam er niet beter vanaf. 
Men zou er ‘ter lengte van wel anderhalf uur 
gaans, niets dan moeras en woesten grond of 
veenen’ aantreffen.125 De Clercq noemde dit 
zelfs: ‘het droevigste pad dat we ons kunnen 
voorstellen’.126

Voor de boerengemeenschap was de waarde-
ring afhankelijk van de toestand van de gron-
den. Die toestand werd bepaald door de weers-
omstandigheden. Bij aanhoudende regen wa-
ren ze al snel onbruikbaar. De dagboeken van 
schout Jan Kruijs vormen een waardevolle bron 
die inzicht geeft in het dagelijkse leven op het 
veen. 

Bij hoogwater schreef hij negatief over de veen-
gronden, teelten bedreigd werden en sterfte bij 
het vee veroorzaakten. Bij goede oogstjaren 
was hij zeer tevreden.127 Ook boer Smelt uitte 
zijn tevredenheid in een broef aan zijn zoon: 
‘Wat is ‘t van ‘t jôr vuurdeelig met ‘t verbauw: 
ragge, boukwàite, gaste, êerappele, - i kjunt 
niks bedenken, of et steit allemôle effengoud.’128  
Verbeteringen aan wegen of dijken hadden di-
rect een positief effect op de waardering van 
deze landschappen vanuit de boerengemeen-
schap.129

116.Craandijk (1875), 347.
117. Boom (1860), 216.
118. Enklaar (1870), 177.
119. Hogendorp (1819), 354.
120. Craandijk (1876), 20.
121. Boom (1848), 150-151.
122. Boom (1860), 214.
123. Hogendorp (1819), 302-303.
124. Clercq via Streng (2007), 29-30; 
Boom (1846), 60.
125. Dumbar (1859), 44.
126. Clercq (1813), 137.
127. Kruijs (1817-1830).
128. Smelt (1842), 67.
129. Oa. Kruijs (1818), 28 oktober.

VERAN
D

EREN
D

  PLATTELAN
D

                     1800-1890: verdeling m
arkegronden

75



VERAN
D

EREN
D

  PLATTELAN
D

                   1800-1890: verdeling m
arkegronden

76

Infrastructuur
Vooral buitenstaanders uitten hun genoegens 
of ongenoegens over de wegen die men bereis-
de. Positieve waarderingen hadden in enkele 
gevallen betrekking op het goede onderhoud 
van de weg, maar vaker op esthetische aspec-
ten. Zo kon een mooie ligging van een weg 
tussen heuvels en graanvelden of een laan met 
een beplanting van statige, oude bomen op be-
wondering rekenen. Een slecht onderhouden 
of kale weg werd negatief beoordeeld, vanwege 
het ongemak dat ze veroorzaakten. Esthetiek 
speelde geen rol bij de boeren. Alleen het ge-
bruik telde. Een slecht onderhouden weg werd 
dan ook negatief beoordeeld.

Landschapsbeleving per 
deelgebied

Lonneker/Losser
Het deelgebied Lonneker/Losser, dat in de 
negentiende eeuw vrijwel geheel uit woeste 
heidegronden bestond, werd in deze periode 
slechts één keer genoemd in een bron.130 

Dankzij de belevingsbronnen van woeste gron-
den elders in Twente is echter wel aanneem-
baar dat de kale heide in het deelgebied door 
buitenstaanders vergelijkbaar negatief beoor-
deeld werd. Voor de boerengemeenschap was 
het een heel ander verhaal. De markegenoten 
zagen de gemene gronden als noodzakelijk 
voor de bedrijfsvoering en verwachten zonder 
in ‘een armoedelijken toestand’ te belanden.131 

Vriezenveen
De landschapsbeleving van het deelgebied 
Vriezenveen is reeds beschreven onder ‘venen 
en veenontginningen’.

3.5 Synthese en 
conclusies 

Tijdgeest en krachtvelden

Er was veel gaande in de negentiende eeuw. 
Gedurende deze periode werd een eerste aan-
zet gedaan in de ontwikkeling van de ruim-
telijke ordening, zoals we die nu kennen. Het 
gevolg was dat niet alleen de lokale besturen 
(oa. van de marken) steeds minder te zeggen 
hadden en het Rijk juist meer, maar ook dat 
het ‘maatschappelijk belang’ daarbij een steeds 
grotere rol innam. 

‘Volgens de oude traditie’, zo schrijft Van 
der Woud, ‘betekende ‘beschaving’ in de 
eerste plaats de plicht van een individu om 
aan zichzelf te werken; in de tweede helft 
van de negentiende eeuw verschoof de be-
tekenis van de uitdrukking ‘cultuur is be-
heersen van natuur’ naar ‘de buitenwereld 
onderwerpen en ondergeschikt maken’.’132

Het maakbaarheidsdenken resulteerde erin 
dat men continu op zoek was naar mogelijk-
heden voor verbetering van de productiviteit 
en levensstandaard. Vanaf het begin van de 
negentiende eeuw gingen buitenstaanders zich 
in toenemende mate ‘bemoeien’ met Twente. 
De landschapsgerelateerde verbeterpunten, die 
steeds het debat domineerden, hadden vooral 
betrekking op de infrastructuur (het spoor, 
weg en waternetwerk) en het stimuleren van 
de ontginningen van de woeste, gemeenschap-
pelijke gronden. 

De focus die buitenstaanders hadden op maak-
baarheid had een duidelijke weerslag op de 
waardering van het landschap. Verbeterin-
gen aan de infrastructuur en aanzetten tot 
ontginningen van woeste gronden werden 
consequent positief beoordeeld; onontgon-
nen, woeste gronden werden juist unaniem 
negatief beoordeeld. De bouwlanden van het 
relatief productieve essen- en kampenland-
schap konden steevast op waardering rekenen. 
Ook de burgergemeenschap beoordeelde deze 
landschappen positief.  Bij de boerengemeen-
schap was die maakbaarheidsgedachte nog niet 
merkbaar.133 

Uit de bronnen is af te leiden dat de elite uitein-
delijk de motor achter ontwikkelingen vormde. 
Zo werden de belangen van de keuterboeren, die 
de woeste gronden wilden behouden, in eerste 
instantie wel meegewogen tijdens de marke-
vergaderingen, maar won uiteindelijk het stre-
ven naar verbetering en modernisering. Het 
feit dat steeds meer erven in eigen bezit kwa-
men, droeg er mogelijk ook toe bij dat boeren 
uiteindelijk ook steeds  positiever stonden te-
genover moderniseringen. De opgaande land-
bouwconjunctuur  van midden negentiende 
eeuw fungeerde daarbij als katalysator.134

130. Het gebied, dat op de overgang 
lag van droge heide (de Lonnekerberg) 
naar natte heide (het Oldenzaalsche 
veen), zou doorkruist kunnen zijn tij-
dens reizen op weg van Oldenzaal naar 
Lonneker, Losser of Enschede, maar de 
reisverslagen uit deze periode beschrij-
ven veelal routes, waarbij men vanuit 
Oldenzaal de grens overging richting 
Bentheim of Gildehaus en van daaruit 
richting Enschede. De woeste gronden 
in het deelgebied werden toen niet 
bezocht. De enige keer dat deze route 
wél werd genomen, was de auteur zo 
druk in gesprek met zijn reisgenoot, 
dat er niets werd opgemerkt over het 
landschap. Boom (1864), 151. Dat zou 
een indicatie kunnen zijn dat men niet 
bijzonder onder de indruk was van dit 
landschap.
131. HCO, toegangsnr 25, inv. nr 18172, 
brief no 47, 30 nov. 1837.
132. Woud (2006), 80.
133. Hierbij moet wel aangetekend 
worden dat de boerengemeenschap de 
enige subgroep is waarbij de aangetrof-
fen bronnen niet uitsluitend afkomstig 
zijn van de elite. Dankzij de markege-
schriften krijgen we bijvoorbeeld ook 
een inkijk in de beleving van de lagere 
boerenklasse. Bij andere subgroepen 
ontbreekt dit perspectief helaas vol-
ledig. Onder andere door het gebrek 
aan scholing liet de onderklasse nu 
eenmaal nauwelijks geschreven bron-
nen na.
134. Demoed (1987), 81.
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135. Boom (1846), 37.
136. Boom (1846), 55.
137. Te Lintum (1897), 211.
138. Boom (1846), 91.
139. Clercq (1811/12), 229.

Verschil in perspectief

De waardeoordelen die worden aangetroffen 
in contemporaine literatuur waren steeds sterk 
afhankelijk van het perspectief van de auteur. 
Agrariërs benoemden de schoonheid van het 
landschap niet of nauwelijks. Het nut van de 
grond bepaalde de waardering ervan. Als iets 
al mooi genoemd werd, dan was dat de rogge, 
die er prachtig bij stond dat jaar, of het ‘mooije 
weer’ dat ideaal was voor het binnenhalen van 
het hooi, het zaaien van de boekweit of het 
weiden van de koeien. 

Toeristen, zoals Jacob van Lennep, Willem de 
Clercq of Harm Boom, legden, net als boeren, 
regelmatig de nadruk op het al dan niet nuttig 
gebruik van het landschap. Deze veelal intel-
lectuele reizigers zullen ongetwijfeld beïnvloed 
zijn geweest door het maatschappelijk debat 
dat gaande was om de marken aan te zetten tot 
verdeling en cultivatie van de gronden. Toch 
leek hun oordeel in veel gevallen meer te zijn 
bepaald door het reisgenot en de landschappe-
lijke variatie. Woeste gronden vond men een-
tonig en oneindig. De essen- en kampenland-
schappen boden veel meer landschappelijke 
variatie en fraaie doorzichten naar het omrin-
gende landschap. 

Wetenschappers hielden er weer een ander 
perspectief op na. Zij beoordeelden het land-
schap sterk vanuit hun beroepsmatige ach-
tergrond. Zo was K.G. van Hogendorp, Rijks-
adviseur, tijdens zijn bezoek aan Twente in 
1819, sterk gefocused op mogelijkheden om het 
landschap te moderniseren. Een Almelose ge-
neeskundige beoordeelde het landschap vanuit 
de volksgezondheid. De veenbranden, die voor 
de agrariër noodzakelijk waren om boekweit te 
kunnen telen, werden door de geneeskundige 
dan ook negatief beoordeeld. De aanwezig-
heid van mestvaalten bij huis, voor boeren een 
belangrijke bron van meststoffen, werden be-
schouwde hij als een bron van ziekteverwekker.  
 
Ongetwijfeld zijn dit alle open deuren. Toch is 
het wel goed deze verschillen in context en ver-
schillen in landschapsbeleving op te merken. 
Elke subgroep meende het ‘maatschappelijk 
belang’ te vertegenwoordigen en te weten wat 
goed was voor de samenleving.

De invloed van moderniseringen 
op de landschapsbeleving

Moderniseringen werden lang niet altijd po-
sitief ontvangen. De bewustwording van de 
schaduwzijde van de industrialisering ont-
stond al voordat de industriële revolutie was 
begonnen. Zo was Boom in 1846, bij bezoek aan 
een fabriek, absoluut onder de indruk van de 
machines, maar bekommerde hij zich ook om 
het welzijn van de arbeiders:

‘Met zeker meewarig gevoel echter verlie-
ten wij deze grootsche inrigting; er bleven 
immers zoo velen in rusteloozen arbeid 
achter, wien de inspanning daartoe niet 
te zuur valt, maar aan wier levensgenot en 

gezondheid zoo veel wordt ontroofd, door 
de ontbering van de aangename en fris-
sche buitenlucht.’135 

Ook de twee gezichten van Almelo werden 
door hem opgemerkt: ‘[...] Almelo als handel- 
en fabrijkstad, en over de schaduwzijde die 
haar beeld, als alle andere industriële steden, 
afwerpt.’136

Te Lintum schiep in een verhandeling over de 
Twentse textielindustrie in 1879 een iets genu-
anceerder beeld dan Boom:

‘De fabrieken zijn talrijk en groot genoeg, 
om eene flinke mate van bedrijvigheid te 
verschaffen, maar toch niet zoo talrijk 
en groot, dat het land voor den ambte-
naar of zelfs voor den natuurliefhebber 
er ongenietbaar door wordt. Ook voor 
den boer blijft het een geschikt land; wel 
heeft de industrie hem gedeeltelijk de ar-
beidskrachten onttrokken, maar aan den 
anderen kant heeft ze hem een beteren af-
zet voor zijne produkten bezorgd, en ook 
hebben vele fabrikanten medegewerkt, om 
den landbouw te verbeteren en te verhef-
fen.’137

De moderniseringen werden zeker niet afge-
keurd, maar de onbevangenheid en het en-
thousiasme ervoor waren inmiddels enigszins 
getemperd. 

Groeiend onderscheid natuur en cultuur

Boom maakte al in 1846 onderscheid tussen 
‘het door de mens gevormde landschap’ en dat 
wat hij beschouwde als natuur. Dit wordt mooi 
geïllustreerd aan de hand van volgend citaat:

‘Waarlijk, wij konden den wensch niet on-
derdrukken, dat de stad Ootmarssum een 
weinig moeite mogt doen, om meer gelijk-
vormig te worden aan haar verrukkelijken 
omtrek. Hier, alles natuur, dáár, bijna al-
les misvormt werk van menschenhanden 
- hier, alles getooid in frissche kleur, dáár, 
eene sombere tint over bijna ieder voor-
werp geworpen - hier, alles vrij en vrolijk, 
dáár eene melancholie, die zelfs de natuur 
tracht buiten te sluiten door eene middel-
eeuwsche poort!’138

Interessant is dat Boom hierbij het onderscheid 
maakte tussen het stedelijk landschap binnen 
de stadspoorten en het cultuurlandschap bui-
ten de poorten. Vijfendertig jaar eerder bleef 
De Clercq juist liever binnen de stadspoorten 
van Enschede: ‘Enschede is inderdaad een zeer 
mooi stadje, maar [...] de bewoners kunnen 
nergens de stad uit stappen zonder zich te mid-
den van een onvruchtbare heide te bevinden.’139

Toen Blink in 1889 de omgeving van Oldenzaal 
bezocht, was hij lyrisch over de schoonheid die 
hij er aantrof. In dichterlijke bewoordingen 
schreef hij over het genieten van  ‘natuur’:

‘Wij moeten ons ontrukken aan de be-
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dwelmende bekoring van een zalig en rein 
genieten. Verder door het maagdelijk land. 
Niet langs een voetpad, geëffend voor 
gladgeschoende toeristen. Neen, door het 
gras, gedoopt in morgendauw. Langs de 
boekweitakkers met sneeuwwit bloesem-
kleed, waarop hemeldiamanten parelen, 
die alleen voor bloemen bestemd zijn en 
op ons kleed vervloeien. Door dien hollen 
weg, over die heuvelhelling en dan op die 
boerenschulp aan in het dal. Een eenvou-
dig gebouwtje, een hut, zouden wij zeg-
gen.’140

Er leek hier een ontwikkeling gaande waarbij 
een steeds grotere waardering ontstond voor 
het platteland rondom de stad. Deze groeiende 
interesse voor het cultuurlandschap werd ook 
beschreven door Schouten.141 Het cultuurland-
schap werd bovendien steeds meer beschouwd 
als ‘natuur’.  De verstedelijking en industrialisa-
tie versterkte het contrast tussen de stad en het 
platteland. Het toerisme of ‘vreemdelingenver-
keer’ leek dusdanige vormen aangenomen te 
hebben, dat streken die nog niet door ‘vreem-
delingen bedorven zijn’ de voorkeur genoten.142 

Oud versus modern
Opvallend is dat er, tegelijkertijd met de groei-
ende interesse voor het rurale landschap, ook 
steeds meer waardering ontstond voor gebou-
wen met een zekere ouderdom.  Mogelijk ging 
het hier om een  collectieve smaakverandering. 

In 1846 oordeelde Boom nog negatief over de 
oude stad Oldenzaal: 

‘De drie poorten wedijveren in akeligheid 
en bouwvalligheid, en doen niet de minste 
moeite om haren ouderdom te verbergen, 
trouwens de geheele stad verraadt hoe-
genaamd geene zucht tot coquetterie. [...] 
Die sombere kerk, dat akelig stadhuis, die 
bouwvallige poorten, die oude verflooze 
aschgraauwe huizen, die slechte onregel-
matige straten [...].’144

En over Ootmarsum, eveneens een oude stad, 
schreef hij:

‘[...] Ootmarssum heeft veel ouderwetsche 
en wonderlijk gebouwde en versierde hui-
zen, die allen in verregaande insubordi-
natie langs de hobbelige straten staan, en 
voor elkander heenkijken, ten einde vooral 
een akelig uitzigt te hebben. ’145

Toen Craandijk in 1876 Enschede bezocht, 
ruim een decennium na de grote brand, maak-
te hij kennis met een moderne stad, met veel 
nieuwbouw, en was juist dáár niet zo over te 
spreken:

‘[...] verwacht niet te veel [...] de karakter-
looze stijl van onzen tijd [...] de geringere 
buurten missen dien stempel van oudheid 
en ernst, die ook het verval eerbiedwaardig 
maakt. Enschede, evenmin de type eener 
oude als eener nieuwe stad, verloor zijn 

karakter. Alleen een paar deftige gevels uit 
de vorige eeuw, door den brand gespaard, 
geven eenige afwisseling. [...] Bovendien 
heeft Enschede iets doodsch en ledigs, 
omdat de fabrieken en de woningen der 
fabriekarbeiders allen naar de buitenzijde 
werden verplaatst. In de stad zelve be-
merkt men weinig of niets van de leven-
digheid, die een bloeijende nijverheid met 
zich brengt.’146

Over Almelo schreef hij juist dat deze stad ‘[...] 
veel meer het karakter eener oude Twenthsche 
stad bewaard [heeft].’147

Op basis van deze bronnen mag nog niet met-
een geconcludeerd worden dat hier sprake was 
van een veranderende tijdgeest. Daarvoor spe-
len individuele voorkeuren een te grote rol. Zo 
was Blink in 1889 bij een bezoek aan datzelfde 
‘karakterloze’ Enschede van Craandijk name-
lijk een stuk enthousiaster:

‘Het vroegere Enschede was vervallen en 
oud, met kleine huizen, die veelal door 
stroo gedekt waren. Daar kwam het onge-
lukkige jaar 1862! Het oude Enschede ging 
onder, maar van dien tijd dagteekent ook 
de wedergeboorte dezer stad. [...] En een 
nieuwe stad verrees er weldra, veel fraaier 
dan de oude ooit kon worden.’148

Toch had ook Blink zijn bedenkingen toen hij 
moest toegeven dat:

 ‘t geen stad [is], waar de kunstliefhebber 
zijn hart kan ophalen aan artistieke gevel-
tjes of schoone bouworden; Enschede is 
net, met praktisch gebouwde huizen, en 
het portland cement wijst duidelijk op den 
geest des tijds bij zijne wedergeboorte.’147

In tegenstelling tot het moderne Enschede 
deed Oldenzaal, een stad ‘op klassieken bo-
dem’, waar ‘het oude en het nieuwe huwen aan 
elkander’, Blink herinneren aan de tijd van de 
Kelten. Ondanks smaakverschillen hechtten 
zowel Blink als Craandijk beiden aan oudhe-
den.  

Kortom: ‘Het moderne’ werd al vanaf het begin 
van de industrialisatie beschouwd als praktisch 
en verzorgd, maar ook karakterloos en weinig 
artistiek. Blijkbaar was er wel een modernise-
ringsslag nodig om te beseffen dat het ‘oude’ 
ook kwaliteiten had.

Landbouwmoderniseringen

De fysieke, landschappelijke veranderingen 
gedurende de negentiende eeuw waren - on-
danks de markeverdelingen en enkele subtiele 
verschuivingen - helemaal niet zo groot. Het 
gros van de gronden was rond 1890 immers 
nog steeds niet ontgonnen. Blijkbaar hoefde 
die fysieke transformatie helemaal niet zo 
groot te zijn om toch al een positiever oordeel 
te ontvangen.

Zo constateerde Craandijk in 1876, bij een 

140. Blink (1889a), 797-798.
141. Schouten (2005), 234.
142. Blink (1889a), 799.
143. Te Lintum (1879), 211. 
144. Boom (1846), 135,138.
145. Boom (1846), 89.
146. Craandijk (1876), 56-57.
147. Craandijk (1876), 63.



VERAN
D

EREN
D

  PLATTELAN
D

                     1800-1890: verdeling m
arkegronden

79

148. Blink (1889a), 786.
149. Blink (1889a), 786.
150. Blink (1889a), 792.
151. Craandijk (1876), 350.
152. Blink (1889b), 117.
153. Boom (1860), 217.
154. Craandijk (1876), 70. Dat Craandijk 
er achteraf zo over kon mijmeren, nam 
overigens niet weg dat hij, tijdens het 
daadwerkelijke bezoek aan de heide, 
net zo negatief was als zijn voorgan-
gers en de woeste gronden beschreef 
als ‘woestijn’ en ‘onmetelijke heide’; 
Craandijk (1876), 4, 349.

bezoek aan Diepenheim dat de verdeling der 
marken ‘goede vruchten gedragen’ heeft: ‘De 
verschillende eigenaars beijveren zich, hun 
land zooveel mogelijk te verbeteren.’151 Met be-
trekking tot de aanplant van bossen op voor-
malige heidegronden sprak Blink van ‘gezegen-
de uitkomsten.’ 

Wanneer de verdelingen echter niet hadden 
geleid tot ontginning, stemde dat juist somber. 
Zo schreef een onbekende Twentenaar in 1860: 

‘Ik had altijd gehoopt, dat door verdeeling 
der marktegronden, onze groen en broek-
landen een geheel ander aanzien zouden 
hebben gekregen en dit zou ook zonder 
eenigen twijfel gebeurd zijn, indien daar 
behoorlijke wegen met goede slooten aan-
gelegd waren, maar daaraan schijnt nog 
niet gedacht te worden.’153

Toch zijn het niet alleen de ontginningen die 
positiever beoordeeld werden. Toen Craandijk 
in 1876 Twente bezocht, konden de uitgestrek-
te en onontgonnen heidevelden, tot dan zo ver-
guisd door buitenstaanders, voor het eerst ook 
op een zekere waardering rekenen. Zo noemde 

hij de natte veldgronden tussen Weerselo en 
Borne het ‘woeste maar wonderschoone land-
schap’ en praatte hij dichterlijk over hoe ‘lief 
mij die plegtige heidevelden zijn, die ik zoo me-
nigmaal mogt doorkruisen, te voet en te paard, 
op den stillen zomeravond, op den helderen 
najaarsdag, ook als de stormen gierden over de 
vlakten en de donkere wolkgevaarten vlogen 
door de lucht.’154 

Afb. 3.22
Aan het eind van de negentiende eeuw ontstond steeds meer waardering voor woeste gronden. In contemporaine bronnen figureert het veen of de 
heide steeds vaker op positieve wijze. Dit schilderij van een moerrassig heidelandschap bij Goor werd in 1887 geschilderd door Hoynck van Papendrecht.
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Ontginningen woes-
te gronden

Afb. 4.1
Ontginningen op de Lonneker Berg omstreeks 1890, onder leiding van A.J. 
Blijdenstein.



1. Noordhoff (2011), 341.
2. Bergen (2014), 22.
3. Noordhoff (2011), 351.
4. Noordhoff (2011), 350-352. De toena-
me van de levensverwachting in 1900-
1909 is ruim 50% hoger ten opzichte 
van de periode 1840-1851.
5. CBS StatLine: Bevolking, huishou-
dens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 
1899. Op 1 januari 1900 telt Nederland 
ruim 5 miljoen inwoners, in 1950 zijn 
dat er 10 miljoen.
6. Met name in de gemeenten Ensche-
de, Hengelo, Borne, Almelo en Olden-
zaal was niet alleen sprake van groei 
van de eigen bevolking, maar ook van 
inwoners van buiten de gemeente. Van 
de bevolking in genoemde gemeenten 
in 1900 komt rond de 30-40% van de 
inwoners van elders, terwijl dat in an-
dere Twentse gemeenten nog 20-25% 
is. Ekamper (2003), 117. Aangetekend 
moet worden dat het hier vaak om re-
gionale migratie gaat, waarbij de be-
volking wegtrekt van de plattelandsge-
meenten naar de stedelijke gebieden. 
Het betreft dus, kortom, vooral een 
herschikking van Twentenaren.
7. Beschikbare bronnen zijn vooral af-
komstig van hoogopgeleiden waarvan 
families grotendeels al vóór de indus-
trialisatie in de steden woonden. Voor 
hen veranderde de band tussen stad 
en platteland eveneens, maar op een 
andere wijze. Een groot deel van de ste-
delijke migratie betrof de arme, laagop-
geleide, plattelandsbevolking. In welke 
mate de landschapsbeleving voor deze 
groep veranderde, is lastig te achterha-
len, door het gebrek aan geschreven 
bronnen dat ze nalieten. 
8. De Rijnbrink Groep bezit een grote 
collectie van dergelijke plaatsbeschrij-
vingen voor de provincie Overijssel, 
welke grotendeels gedigitaliseerd te 
vinden zijn op: overijssel1880-1930.
blogspot.nl
9. Rommes (2014), 221.
10. Idem.
11. HCO, toegangsnr. 0330.1, inv.nr. 
232, brieven 7 febr. 1890, 20, febr. 1890, 
27 febr. 1890, 12 maart 1890; HCO, toe-
gangsnr. 0330.1, inv.nr. 234, brief 17 
juni 1891, 21 april 1890.
12. Rommes (2014), 221-221.
13. Bieleman (2008), 416.
14. Idem.
15. Montijn (2013), 38-39.
16. Montijn (2013), 39.

inkopen van kunstmeststoffen.11

Deze inmenging vanuit niet-agrariërs lijkt ove-
rigens tijdelijk te zijn geweest. Zo trok deze 
groep zich in 1920 terug uit de Lonneker Coö-
peratieve Melkinrichting en Zuivelfabriek, omdat 
hun steun niet langer nodig was.12 Geleidelijk 
kwam de macht, en dus ook het initiatief, bij de 
boeren zelf te liggen. 

Economische crisis en werkloosheid

De beurskrach van New York (1929) markeerde 
het begin van een wereldwijde, economische 
crisis. De daling van de graanprijzen was het 
jaar ervoor al ingezet.13 De varkens- en rundvee-
prijzen volgden iets later. Hoewel de overheid 
al vanaf 1932 maatregelen nam, kon pas vanaf 
het boekjaar 1936/37 van een verbetering wor-
den gesproken.14 Als gevolg van de crisis groeide 
de groep landarbeiders die in de werkverschaf-
fing terecht kwam. Omdat ook in de textielin-
dustrie de werkeloosheid in die periode groot 
was, had de regio met grote werkloosheid te 
maken.

Grootschalige ontginningen

Het grootste deel van de natte broekgronden 
was ruim voor 1890 als weiland in gebruik ge-
nomen. De droge, schrale heidegronden waren 
tot dan toe echter nog maar mondjesmaat ont-
gonnen. Voor grootschalige ontginning ont-
brak simpelweg de benodigde mest. De oprich-
ting van de Nederlandse Heidemaatschappij in 
1888 en de steeds betere verkrijgbaarheid van 
kunstmest brachten hier langzaam verande-
ring in. De werkloosheid van de jaren 30 vorm-
de een belangrijke katalysator voor een nieuwe 
ontginningsgolf. Middels werkverschaffings-
projecten werden niet alleen ontginningen 
uitgevoerd, maar ook wegen verbeterd en het 
Twentekanaal aangelegd.

De vlucht naar buiten

Het contrast tussen stad en platteland groeide.  
Terwijl de stad verder moderniseerde, begon 
vooral de stedelijke elite het platteland steeds 
meer te zien als een idyllische plek. Het ‘oude’, 
eenvoudige boerenleven werd geromantiseerd.

Het platteland beschouwde men als een plek 
om tot rust te komen en te ontsnappen aan de 
drukte van de stad. Deze ontwikkeling was al 
in de negentiende eeuw in gezet, maar kreeg 
rond 1900 steeds meer navolging, zowel on-
der de elite als middenstand. Vaderlandsliefde 
werd - geholpen door de romantische schilder-
kunst -  steeds meer gelijkgesteld met natuur-
liefde, maar ook met de volkscultuur.15 Montijn 
schrijft over deze periode in Naar buiten: 

‘Wie van Nederland hield, hield van het 
landschap en de luchten, de slaperige 
stadjes en de brede rivieren, het verscho-
len boerderijtje en de bomschuiten op het 
strand, maar ook van de flegmatieke Urker 
visser en de trotste Friezin in haar dracht.’16
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4.1 Historische context
De belangrijkste historische ontwikkelingen 
gedurende de periode 1891-1954 worden hier-
onder op hoofdlijnen beschreven. Deze ont-
wikkelingen vormden de achtergrond waarte-
gen de fysieke, landschappelijke veranderingen 
en de landschapsbeleving in diezelfde periode 
tot stand zijn gekomen. 

De grote sprong voorwaarts

De industrialisatie, die in de vorige eeuw in 
gang gezet was, breidde zich na 1900 nog ster-
ker uit. Landelijk werkte nog maar één op de 
drie arbeiders in de landbouw.1 Ook de koop-
kracht steeg. Waren de mensen in de negen-
tiende eeuw nog zo arm dat ze vrijwel al hun 
geld aan voedsel moesten uitgeven, rond 1900 
was dat voor het eerst minder dan de helft.2 

Onder steeds grotere delen van de Nederlandse 
bevolking werden daardoor ook uitgaven mo-
gelijk die niet uitsluitend tot de eerste levens-
behoeften behoren. Ook de kindersterfte nam 
landelijk sterk af. Stierf in 1840 nog één op de 
vijf kinderen, in 1910 was dat gedaald naar één 
op de tien.3 Door ontwikkelingen in de medi-
sche wetenschap en een verbeterde hygiëne 
nam tevens de levensverwachting toe.4 Als ge-
volg van deze ontwikkelingen groeide de Ne-
derlandse bevolking flink. Tussen 1900 en 1950 
verdubbelde het aantal inwoners.5 

Emancipatie

Tussen 1880 en 1930 werden er grote maat-
schappelijke veranderingen ingezet, waarbij de 
samenleving verder democratiseerde. Allerlei 
groeperingen die tot dan weinig inbreng had-
den, begonnen zich te organiseren in de strijd 
om gelijke rechten en behandeling. Niet alleen 
vrouwen zetten zich hiervoor in, ook arbeiders 
en boeren verenigden zich. In 1906-07 werden 
de eerste arbeidersvakbonden opgericht. De 
sociaal-maatschappelijke veranderingen bin-
nen de boerengemeenschap waren in de vo-
rige eeuw al ingezet door de opkomst van de 
eigenerfden. Na 1900 zette die emancipatie zich 
verder voort. 

Door de sterke opkomst van landbouworgani-
saties en -coöperaties gingen boeren zich, net 
als de arbeiders, als groep organiseren. De posi-
tie van de boer werd daardoor veel sterker.  Een 
kanttekening hierbij is wel dat juist in Twente 
de besturen van die landbouwcoöperaties voor 
ongeveer 30% uit niet-agrariërs en lokale mid-
denstand bestond, wat ruim driemaal zo hoog 
was als het landelijk gemiddelde.9 Hierbij ging 
het vaak om welgestelde aandeelhouders die de 
coöperatie financieel wilden ondersteunen.10  
Uit verslagen van zo’n landbouworganisatie, de 
Twentsche (later Overijsselsche) Landbouw-
maatschappij, lijkt het erop dat deze welgestel-
den vanuit idealen handelden en dachten zo te 
kunnen bijdragen aan de modernisering van 
het landbouwbedrijf. Zo werd vooral ingezet 
op scholing, de realisatie van proefvelden, het 
delen van kennis door lezingen en het collectief 
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17. Neerlandicus (1916), 5.
18. Eigen haard: geïllustreerd volkstijd-
schrift (1875-1941); Weekblad Buiten 
(1907-1936).
19. Blink (1906); Blink (1902-1906); 
Feith (1908), Van der Ven (1919).
20. De term ‘nieuwe’ elite vraagt enige 
nuancering, omdat hier geen sprake is 
van een écht nieuwe elite. Bij deze fa-
milies is beslist geen sprake van oude 
adel en het is ook zeker waar dat deze 
families dankzij de industrialisatie 
kans zagen hun kapitaal aanzienlijk 
te vergroten. Het betreft echter geen 
echt nieuwe elite, omdat het families 
betreft die ook voor de industrialisatie 
al kapitaal en bezittingen vergaarden 
in het bankierswezen of de handel en 
deel uitmaakte van het Nederlands pa-
triciaat. Zie ook: Storms-Smeets (2005), 
paragraaf 5.2. & 5.3.
21. Storms-Smeets (2005), Appendix I. 
Van de 80 In Twente gestichte buiten-
plaatsen werd 75% tussen 1890-1951 
gesticht, waarbij de piek ligt in de 
eerste drie decennia van de twintigste 
eeuw.
22.  Cuypers (1905) via Montijn (2013, 
63. Ook de Twentse Bernink uitte zijn 
zorgen in een ingezonden brief in 
Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant, 20-04-1934. Hierin 
geeft hij aan dat het aantal huisjes 
langs de Dinkel onrustbarend is ver-
groot, wat storend werkt voor de wan-
delaar of recreant.
23. Dilling, via: Van der Ven (1919), 21.
24. Coesèl et al. (2007), 15.
25. Idem.
26.   Natura Docet werd geopend in 
1911, dankzij sponsering van enkele 
industriëlen. 
27. Coesèl et al. (2007), 125. In 1924 is 
bijvoorbeeld slechts één op de 1000 
Nederlanders lid van Natuurmonumen-
ten.
28. Andere organisaties zijn de Neder-
landsche Vereeniging tot Bescherming 
van Vogels (1898), de Nederlandsche 
Ornithologosiche Vereeniging (1901) en 
de Nederlandsche Natuurhistorische 
Vereniging (1901).
29. Zie bijlage 9 voor de verantwoor-
ding.

De voorbeelden waaruit dit blijkt zijn legio, 
maar worden fraai geïllustreerd in volgend ci-
taat van een onbekende toerist die verrukt is 
over het ongerepte Twentse landschap: 

‘Nu de derde wandelweg van den A.N.W. 
B. van Zwolle over Ommen naar Holten 
en Delden geprojecteerd wordt, zullen 
honderden in Overijsel gaan wandelen. 
Gewis zal deze provincie menige verras-
sing bieden, want ze heeft door hare lang-
durige Achterhoeksche afgeslotenheid 
veel van het eigene behouden in landschap 
en dorpsaanleg, in woningbouw, zeden en 
gewoonten der eenvoudige bewoners, het 
is in één woord op vele plaatsen nog een 
echt landelijk land gebleven, waar men in 
den ruimsten zin van het begrip „buiten” 
kan zijn.’17

Rond 1900 was - mede door de sterk verbeterde 
mobiliteit - het ‘vreemdelingenverkeer’ flink 
in opmars. Dit resulteerde in een publicatie-
stroom van reisverslagen en plaatsbeschrijvin-
gen. In elke, zichzelf respecterende microregio 
was er wel een betrokken burger of vereniging 
die een publicatie uitbracht, waarin de mooiste 
plekjes van de regio en aantrekkelijkste wan-
delroutes werden aangeprezen; het equivalent 
van de moderne reisfolder. 

Ook in eigentijdse, populaire tijdschriften als 
Eigen Haard en Buiten werd het platteland ge-
louterd.18 Populaire boekuitgaven, zoals Blink’s 
Ons heerlijk vaderland en het vierdelige Van 
Eems tot Schelde, Feith’s Ons eigen land of Van 
der Ven’s Ken ons land en heb het lief! roemden 
het oude, ongerepte Nederland dat nog niet 
was aangetast door de moderne tijd. 

Nieuwe buitenplaatsen en zomerhuizen

Er ontstond een trend onder stedelingen om 
’s zomers enkele maanden ‘buiten’ te verblij-
ven. Onder de nieuwe, industriële elite resul-
teerde dit in de stichting van nieuwe buiten-
plaatsen.20 Hoewel deze ontwikkeling al in de 
negentiende eeuw startte, vond in Twente de 
echte piek pas vanaf 1890 plaats.21 Deze ont-
wikkeling veranderde het aanzien en gebruik 
van het landschap, omdat veel industriëlen 
hun buitenplaatsen niet uitsluitend voor het 
genoegen, maar ook uit commerciële overwe-
gingen stichtten. Zij kochten aanzienlijke area-
len woeste gronden op ten behoeve van onder 
andere bosbouw. 

Ook de gegoede burgerij profiteerde van de 
toename van welvaart, waardoor het bezitten 
van een tweede huis vanaf 1900 ook binnen 
hun bereik kwam te liggen.  Dit zou volgens 
sommigen hebben geleid tot een ‘wildgroei’ 
aan ‘zomerhuisjes [..] die schoone streken van 
ons land zoo onmeedoogenloos ontsieren.’22 
Anderen juichten die trek van stad naar plat-
teland juist toe - waaronder Dilling, directeur 
van de Heidemaatschappij - die van mening 
was dat deze ontwikkeling ‘krachtig bijdraagt 
tot versterking van den band van nationale en 
sociale saamhoorigheid en van liefde en toewij-

ding der vitale landsbelangen in hun geheel.’23  

Biologisch reveil

De opbloeiende aandacht voor natuur, die 
eind negentiende eeuw vrij plotseling op gang 
kwam, is niet alleen in retrospectief te signa-
leren, maar werd ook toen al door tijdgenoten 
benoemd. Zo schreef de bioloog Heinsius in 
1897: ‘In den laatsten tijd toch doet zich het 
verblijdenden verschijnsel voor, dat de kennis 
der levende natuur, vroeger geheel beperkt tot 
een betrekkelijk kleinen kring van geleerden en 
liefhebbers, meer en meer tot het algemeen be-
gint door te dringen.’24 Al rond 1900 werd deze 
tendens aangeduid met de term ‘biologisch 
reveil’.25 Invloedrijke amateurbiologen, zoals 
Heimans en Thijsse, maakten natuurstudie 
populair. In Twente had vooral de onderwijzer 
Bernink, auteur van diverse natuurboeken en 
oprichter van natuurhistorisch museum Na-
tura Docet veel invloed.26

In eerste instantie vormde de natuurbeweging 
een bescheiden percentage van de bevolking, 
maar deze groep wist een opvallend grote in-
vloed uit te oefenen.27 In korte tijd werden 
verschillende natuurbeschermingsorganisaties 
opgericht, waaronder Natuurmonumenten 
(1905).28 Met de  uitgaven van de reeks Verkade-
albums kreeg natuur een steeds groter draag-
vlak onder bevolking en politiek. 

Landschapsschoon en natuurschoon

Natuur en landschap hadden flink te leiden 
onder de landbouw, grootschalige ontginnin-
gen en de uitbreiding van infrastructuur, in-
dustriegebieden en steden. De mechanisatie 
in de landbouw, de verbeterde drainage van 
gronden, het kunstmestgebruik en de vervan-
ging van perceelsgroen voor prikkeldraad had-
den elk hun eigen effect op het aanzicht en de 
biodiversiteit van het landschap. De industrie 
-  die nog niet aan banden was gelegd door 
milieuwetgeving - loosde vervuild afvalwa-
ter, waardoor sterke vervuiling van beekdalen 
plaatsvond. 

Door de industrialisatie en de grootschalige 
ontginningen stond het landschap steeds meer 
onder druk. De term ‘natuurschoon’ kwam op. 
Die trend beleefde een piek tijdens de jaren 
1920-40.29 Niet toevallig viel die piek samen met 
de werkverschaffingsprojecten. De ontginning 
van woeste gronden was toen in een stroom-
versnelling terechtgekomen. Natuurliefheb-
bers trokken massaal aan de bel om aandacht 
te vragen voor het resterende ‘natuurschoon’, 
met als gevolg dat in 1928 de Natuurschoonwet 
in het leven werd geroepen. Vanaf 1929 kreeg 
Staatsbosbeheer bovendien, bij Koninklijk Be-
sluit, de bescherming van het natuurschoon als 
officiële taak toegewezen. 

In eerste instantie ging het alleen om bescher-
ming van de natuurwaarden, maar een groei-
ende groep burgers vond dat ook landschaps-
schoon bescherming verdiende. In Overijs-
sel richtten enkele particulieren daarom in 
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1925 Het Oversticht op, een stichting die zich 
aanvankelijk vooral ten strijde trok tegen de 
lelijke nieuwbouw, waarmee het platteland 
werd ontsierd. In 1930 werd bij Het Oversticht 
een landschapscommissie ingesteld, met land-
schapsarchitect Hugo Poortman als voorzitter. 
De commissie legde de nadruk op ‘aesthetische 
verzorging’, een  ‘aantrekkelijk landschap’ en 
een ‘smaakvolle beplanting [die] het landschap 
stoffeert’.30

In de tijd dat deze commissie werd ingesteld, 
was er binnen de samenleving nog weinig aan-
dacht voor het scheppen van nieuw landschaps-
schoon. De nadruk lag op het verkrijgen van 
een maximale productiviteit. De eerste groot-
schalige ontginningen werden met dezelfde 
‘zakelijke nuchterheid’ aangepakt. Het devies 
was: egaliseren, alle houtopstanden rooien, 
kaarsrechte, loodrecht kruisende wegen die 
niet breder waren dan strikt noodzakelijk, geen 
houtwallen. Dit veranderde toen de directeur 
van de Overijsselsche ontginningsmaatschap-
pij, dhr Nysingh (later zelf bestuurslid van Het 
Oversticht), tot de overtuiging kwam dat zo een 
‘cultuursteppe’ zou worden geschapen.31 Het 
Oversticht werd steeds meer betrokken bij de 
landschapsplannen. 

Wereldoorlogen en Interbellum

De beide wereldoorlogen drukte een groot 
stempel op de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Hoewel Nederland in de Eerste Wereld-
oorlog neutraal bleef, ondervond ze wel dege-
lijk hinder van de ontstane situatie. Nederland 
raakte geïsoleerd, wat gevolgen had voor de 
buitenlandse textielhandel en de aanvoer van 
kunstmest en voedergranen.32 Ook ontstond er 
tijdens de oorlog een nijpend tekort aan brand-
stof, wat leidde tot overmatige houtkap. Om 
dit tegen te gaan, onder andere op aandringen 
van Natuurmonumenten en de ANWB, vaar-
digde de overheid in 1917 de Boschwet uit.33

De periode na de eerste Wereldoorlog tot de 
economische crisis in de jaren dertig was een 
tijd van economische groei. In deze periode 
werd onder andere het besluit genomen de 
Zuiderzee droog te leggen, brachten de mijnen 
in Limburg kolen in overvloed en raakte de 
Nederlandse cultuur volledig in de ban van het 
modernisme. 

De impact van de Tweede Wereldoorlog was 
veel groter dan van de eerste. Het landschap 
had vooral te leiden onder bombardementen. 
Ook de enorme voedselschaarste en de Hon-
gerwinter van 1944/45 hadden hun uitwerking 
op het platteland.34 Met de slogan ‘Nooit meer 
honger’ werd na de oorlog een nieuwe weg 
ingeslagen. Eén van de genomen maatregelen 
betrof de Ruilverkavelingswet uit 1954. De ef-
fecten hiervan komen in het volgende hoofd-
stuk aan bod. 

30. Hoogh et al. (1950), 27.
31. Hoogh et al. (1950), 29.
32.  Bieleman (2008), 415.
33. Coesèl et al. (2007), 17. Het doel 
van deze maatregel was tweeledig: het 
moest de houtvoorzieing ten behoeve 
van de mijnen op peil houden, maar 
diende ook ter bescherming van het 
natuurschoon. Coesèl et al. (2007), 150.
34. Voor de boeren veranderde er in die 
periode veel. De regionale landbouwor-
ganisaties, waaronder de Overijsselse 
Landbouwmaatschappij (OLM) werden 
in 1941 ‘verplicht’ om in de landelijke 
Landstand op te gaan. Deze was alles 
behalve democratisch georganiseerd 
en stond onder dictatoriaal gezag van 
de bezetters. Veel boeren bleven afke-
rig van deze Landstand, maar hadden 
wel te maken met invorderingen van 
paarden, razzia’s en huiszoekingen. 
Na de oorlog nam de OLM de vertegen-
woordiging van de Overijsselse boeren 
weer op zich. Zie ook Buursink (1956), 
291, 435.
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Afb. 4.7
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werden verbindingswegen tus-
sen dorpen en steden verhard. Deze ‘macadam’-wegen waren opgebouwd uit 
drie lagen verschillende steenslagsoorten, van grof naar fijner, die tussentijds 
werden ingewalsd.

Afb. 4.2
In bepaalde kringen is vanaf ca. 1930 het woord ‘cultuursteppe’ in opmars 
als aanduiding voor een overgecultiveerd landschap. In de oorspronkelijke 
bron uit 1950 werd bovenstaande afbeelding ook van  een bijschrift met die 
term  voorzien.

Afb. 4.4
In 1927 wordt besloten dat een Gewestelijk Plan voor Twente moet 
worden opgesteld, ‘teneinde bij de verzorging van verschillende 
gemeenschappelijke belangen een vruchtbare samenwerking te 
verzekeren.’ 

Afb. 4.6
In 1947 zijn grote delen van het platteland nog steeds nauwe-
lijks gemoderniseerd. Deze boerderij bij Ootmarsum ligt aan 
een zandweg die bij slecht weer slecht begaanbaar is.

Afb.4.5
Wegbeplantingen waren vóór 1900 nog niet vanzelfsprekend, maar 
werden steeds meer aangeplant na infrastructurele verbeteringen.

Afb. 4.3
De uitgestrekte heidevlakte van de Lonnekerberg werd rond 1890 
onder leiding van fabrikant A.J. Blijdenstein ontgonnen ten be-
hoeve van boscultuur.
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Uitbreiding 
Kiesrecht

1888 
Oprichting 
Heidemaat- 
schappij

1907 
Oprichting CNV 
(vakbond)

STAATKUNDIG-POLITIEK

LANDBOUWKUNDIGE ONTWIKKELINGEN

SOCIAAL-ECONOMISCH

LANDSCHAPSINRICHTING & NATUUR

CULTUUR & TIJDGEEST

1885 
Oprichting  
ANWB

1916 
De distributiewet 
voedselvoorziening 
wordt uitgevaardigd35

1900 
Invoering leerplichtwet 
(verplicht minimaal 6 jaar 
naar de lagere school)

1906 
Oprichting NVV 
(vakbond)

1905 
Oprichting 
Natuur- 
monumenten

Tijdbalk ontwikkelingen  
1891-1954

1899 
Oprichting 
Staatsbos- 
beheer

1906 
Aanpassing 
Kiesrecht

1914 
Opschaling 
ontginning 
zandgronden

1894 
Heimans en Thijsse brengen 
het eerste deel van een serie 
natuurboeken uit62

ca 1880-1894 
Literaire stroming ‘De 80ers’ (oa. van Eeden, Gorter) 
breekt met de ‘oude’ Romantiek. De natuurliefde blijft, 
maar in de vorm van het Naturalisme en Realisme

1917 
Nood-Boschwet (als 
gevolg van houtkap 
tijdens WOI)

1901 
Oprichting Nederlandsche 
Natuurhistorische 
Vereniging (NNV)

1906 
Thijsse brengt eerste 
Verkade-reeks uit63

1893 
Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en kennis der 
natuur worden vast onderdeel van het leerplan van de 
lagere school (in Amsterdam)68

1896 
De eerste auto 
wordt verkocht in 
Nederland53

Vanaf ca. 1900 
Er verschijnt in korte tijd veel lesmateriaal voor (lagere) 
scholen tbv. natuuronderwijs en de natuurlijke historie (oa. 
van Heukels, Heimans, Thijsse)

1899 
In Overijssel zijn voor het eerst 
meer inwoners werkzaam in 
nijverheid dan landbouw56

1905 
Eerste 
ruilverkaveling 
(Neede, 71ha)

1916 
Stormvloed Zuiderzee, 
waar de Afsluitdijk uit 
voort vloeit

1918 
Opening 
landbouwhogeschool 
Wageningen

1895 
Einde 
landbouwcrisis44

1890 
Bij Scheveningen wordt het eerste 
volkszeebad geopend, start van 
buitenrecreatie voor de massa55

1888 
Oprichting 
Heidemij

1915 
Oprichting 
Grondmij

Vanaf ca. 1900 
In 1901 werd de Vereeniging Vreemdelingenverkeer 
Denekamp opgericht, andere VVV’s volgden. Het 
toerisme kwam in een stroomversnelling.

1911 
Oprichting 
Natura 
Docet

35. Bieleman (2008), 288.
36. De Tarwewet bevoordeelde vooral 
de boeren op de kleigronden. Op zand 
en veen, waar rogge, aardappelen en 
boekweit de dominante teelten waren, 
werd niet meegeprofiteerd. Bieleman 
(2008), 291.
37. Hoogh, J. de, Sanders, D., & Het 
Oversticht (1950), 117.
38. Coesèl et al. (2007), 150.
39. Bieleman (2008), 285.
40. Bieleman (2008), 284.
41. Bieleman (2008), 292.
42. Coesél et al. (2007), 19.
43. Bieleman (2008), 285.
44. Bieleman (2008), 279.
45. Buursink (1956), 397. Tegelijk neemt 
overigens ook het gebruik van kunst-
mest en bestrijdingsmiddelen toe. Zie 
ook Staatscommissie voor de Land-
bouw (1912), 374.
46. Buursink (1956), 402.
47. Bieleman (2008), 284.
48. Bieleman (2008), 290.
49. Bieleman (2008), 416. Buursink 
(1956), 415, 418 bestempeld 1928 en 
1929 overigens nog niet als slechte ja-
ren, maar wel als jaren ‘met sombere 
perspectieven’ door ontwikkelingen 
in het buitenland. 1930 is geen goed 
jaar, maar pas in 1931 krijgt de Twentse 
landbouw het echt moeilijk.
50. Bieleman (2008), 415. Op de zand-
gronden verlipe het herstel relatief ge-
zien sneller dan in andere regio’s, zie 
tabel: Bieleman (2008), 294.
51. Noordhof (2011), 528.
52. De Kampioen (1894), 452. B.W. Blij-
denstein en S. Menko zijn resp. Presi-
dent en Secretaris der vereniging, beide 
textielindustriëlen.
53. Coesèl et al. (2007), 78. In 1900 in-
troduceert W.H. van Heek de eerste 
auto in Twente. Schukkink (2015), 139.
54. Noordhoff (2011), 383.
55. Woud (2015), 122.
56. Landbouwcommisie Overijssel, 
(1957), 23. In de nijverheid werken 
dan 45.000 inwoners werkzaam, tegen 
20.000 in de dienstensector en 40.000 
in de landbouw. 
57. De Kampioen (1947), 333.
58. Volkstelling 1829. Voor steden zijn 
gerekend: Oldenzaal, Almelo, Borne, 
Delden Stad, Enschede, Hengelo, Rijs-
sen, Ootmarsum.
59. Noordhoff (2011), 383. Ook Buur-
sink (1956) 421 geeft aan dat in 1936 het 
dieptepunt voorbij lijkt te zijn.
60. Lörzing (2014), 14.
61. Coesèl et al. (2007), 150.
62. Coesèl et al. (2007), 17.
63. Idem.
64. Coesèl et al. (2007), 108.
65. Coesèl et al. (2007), 23.
66. Coesèl et al. (2007), 18.
67. Lörzing (2014), 11.
68. Coesèl et al. (2007), 75-76.

1918 
Met het Haber-Bosch-
procede wordt stikstof-
bemesting veel goedkoper47

Vanaf 1890 
De import van kunstmest nam sterk toe. 
Door collectief aankoopbeleid werd het 
vanaf 1900 snel (relatief) goedkoper40

Vanaf helft negentiende eeuw 
Gewasveredeling zorgde 
voor verbeterde rassen en 
verschuivingen in teelten43

Vanaf ca. 1875 
Opkomst 
(aankoop-) 
coöperaties39

1914/18 
WO I

1916-18 
Grote 
voedseltekorten door 
WO I

1902 
De Landbouwbank te Lonneker 
werkt aan vogelbescherming tbv. 
bestrijding schadelijk ongedierte45

1908 
Kennis nadelen 
kunstmest 
neemt toe46 

1917 
In Twente wordt de 
rijwielpadvereniging 
opgericht57

1894 
De wielerclub 
Enschede wordt 
opgericht52



1930 1940 1950

1930 1940 1950

1930 1940 1950

1930 1940 1950

1930 1940 1950
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1938 
Twentekanaal 
gereed

1953 
Verbinding 
Almelo/
Twentekanaal

Vanaf 1927-36 
Oprichting Provinciale 
Landschappen (Stichting 
Landschap Overijssel in 1932)

1938-39 
Piek ontginning woeste gronden in het 
kader van de werkverschaffing. Landelijk 
wordt 10.000 ha p/j ontgonnen42

1929 
Beurskrach New York, 
start wereldwijde, 
economische crisis

1937 
Langzaam 
herstel land-
bouwcrisis50

1928 (1931, zie noot) 
Dalende graanprijzen, 
start landbouwcrisis49

1928 
In de troonrede wordt de 
Natuurbeschermingswet 
aangekondigd

1928 
De Natuurschoon-
wet (NSW) wordt 
ingevoerd

1923/29 
Economische groei 
van ca 5% per jaar54

1935 
Dieptepunt 
economische 
crisis59

1924 
Eerste ruilver-
kavelingswet

1922 
Invoering werkverschaffing 
tbv. ontginning, kanalisatie, 
‘opruimen’ houtwallen, etc.

1927 
Rijkswegenplan, 
nav. toename 
autoverkeer

1940/45 
WO II

1950 
Na de Tweede Wereldoorlog 
is recreatie sterk in opkomst

1916 
Stormvloed Zuiderzee, 
waar de Afsluitdijk uit 
voort vloeit

1930 
Oprichting 
Nationaal Park de 
Veluwezoom

1930 
Wieringer-
meer valt 
droog

1932 
Afsluitdijk 
voltooid

Vanaf ca. 1918-20 
Opkomst 
volkstuinen en 
schoolwerktuinen64

Vanaf 1918 
Draagvlak natuur(beschermings)
organisaties neemt toe66

1925 
Oprichting 
Oversticht

1938 
Oprichting Bond tegen 
Verontreiniging van Stad 
en Natuur65

1941 
De Rijksdienst voor het Nationale 
Plan wordt ingesteld (de huidige 
Rijks Planologische Dienst)38

1943 
Instelling Afdeling Natuurbe-
scherming en Landschapsver- 
zorging bij Staatsbosbeheer61

Vanaf midden jaren ‘30 
In eerste instantie zijn natuur- en landschapsbeschermingsorganisaties vooral actief 
om natuurgebieden te beschermen. Vanaf halverwege jaren ‘30 komt ook de term 
landschapsschoon in zwang. In Overijssel zet vooral het Oversticht zich hiervoor in.

1929 
Per Koninklijk Besluit krijgt 
Staatsbosbeheer de zorg voor 
bescherming van Natuurschoon

1829 
Volkstelling: Twente telt 
258.308 inwoners. Stad: 
54,7%, land 43,3%58

Vanaf 1945 
De Nederlander leefde om te werken. Het 
arbeidsethos was hoog in de jaren na de 
oorlog. Er moest aangepakt worden.67

Jaren 50 
De welvaart steeg in een 
‘tergend langzaam tempo’. Het 
leven was geen vetpot.60

1945 
Nog maar ca. 20% van 
de beroepsbevolking is 
werkzaam in de landbouw51

Vanaf 1920 
Inzet dalende 
akkerbouwprijzen, met 
soms lichte stijging48

1931-33 
Invoering Tarwewet, Crisis-
zuivelwet, Crisis-varkenswet 
en Landbouw-crisiswet36

Vanaf 1920 
Toenemende 
aandacht kleine-
boerenvraagstuk41

Vanaf 1955 
De tractor wint 
terrein. Het (dure) 
trekpaard verdwijnt

1939 
Algemeen 
kapverbod onder 
Bodemproductiewet37

1940 
Oprichting Landbouw-
Economisch Instituut 
(LEI) 
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1891-1954 in beelden

Afb. 4.11-4.13
Ansichten uit de serie 'Twentsche Kiekjes'. Het oude, ongerepte leven van het platteland  werd door bevoorrechte stedelingen steeds meer gewaar-
deerd.

Afb. 4.8
De stichting van buitenplaatsen vond vooral plaats op locaties waar 
veel woeste gronden beschikbaar waren. Het Bouwhuis, Lonneker.

Afb. 4.9
Gronden die voor de landbouw het minst geschikt waren en er daardoor 
woest bij lagen, zoals het Lutterzand, werden door toeristen en natuur-
liefhebbers juist het meest gewaardeerd.

Afb. 4.10
Achter elkaar werden V.V.V.’s  (Vereniging voor het Vreemde-
lingenverkeer) opgericht, ter promotie van het toerisme in de 
eigen streek.



VERAN
D

EREN
D

  PLATTELAN
D

                   Inleiding en onderzoeksopzet

89

Afb. 4.17
Natuuronderwijs wordt vanaf 1900 opgenomen in het lespakket. De schoolplaten van de 
hand van de schilder M.A Koekkoek hingen vanaf ca, 1910 in menig schoollokaal.

Afb. 4.14
De snelle popularisering van de fiets als vervoermiddel, maakt dat in hoog 
tempo een rijwielpadennetwerk over Twente werd uitgerold. 

Afb. 4.15
Het toerisme nam al gauw zulke vormen aan dat de ANWB de 
mensen oproept om rommel uit de natuur weer mee te nemen. Het 
werd één van de succesvolste campagnes van de ANWB.

Afb. 4.16
De Verkade-albums van J.P. Thijsse hadden grote 
invloed op de vergroting van het draagvlak voor 
natuur- en landschapsbescherming.



69. Bieleman (2008), 421.
70. Ericus (pseud. J. Baron) (1893), 3. 
De brieven, die vanaf 1890 verschenen 
in Het Nieuws van de Dag, werden in 
1893 gebundeld en voorzien van een 
inleiding. Hoewel de titel van het werk 
‘Brieven uit een vruchtbaar deel van 
Twente’ heet, komt de auteur hier niet 
vandaan. Wat doorklinkt in zijn felle 
bewoordingen lijkt typische randste-
delijke kritiek op de werkwijzen van het 
platteland in de periferie. Het werk is 
daarmee zeer gekleurd, maar geeft wel 
een goede inkijk in de kritische houding 
vanuit de maatschappij. Het is namelijk 
deze elite die de geldende opvattingen 
bepalen.
71. Ericus (pseud. J. Baron) (1893), 5.
72.  Twentsch dagblad Tubantia en 
Enschedesche courant 03-09-1937; Zie 
ook de ledenlijsten uit het Tijdschrift 
van de Leefomgeving 1889 en 1891.
73.  Buursink (1956), 25; Schukkink 
(2015), 118.
74. Buursink (1956), 52.
75. Om toetreding van de kleine, min-
der kapitaalkrachtige boeren mogelijk 
te maken, besloot de Lonneker land-
bouwcoöperatie bij de oprichting in 
1896 dat  elk lid maar één aandeel van 
vijf gulden mocht bezitten, eventueel 
te betalen in termijnen. Op die manier 
kreeg iedereen gelijke stemrechten. 
Buursink (1956), 53.
76. Ondanks de sterke betrokkenheid, 
was de elite niet altijd initiatiefnemer 
bij de oprichting van coöperaties. Zo 
zou het initiatief voor de Coöperatieve 
Landbouwersbank en Handelsvereeni-
ging te Lonneker vanuit twee Usse-
lose herenboeren zijn gekomen. Coster 
(1996), 10;
77. Uiteraard konden kleine moder-
niseringen, zoals het gebruik van een 
modernere ploeg of dorsmachine een 
grote invloed hebben gehad op het 
individuele landbouwbedrijf, maar de 
landbouw zelf veranderde niet wezen-
lijk.
78. Van der Poel (1967), 186-187.
79. Zie onder andere HCO Toegangsnr. 
0025, inv.nr. 9628. De Lonneker Land-
bouwcommissie bezat in 1914 bijvoor-
beeld kunstmeststrooiers, vleugeleg-
gen, zigzageggen, weide-kettingeggen, 
beiteleggen, meseggen, (graan)zaai-
machines, bietenzaaimachines, emel-
tendoders, emeltenploegjes, draag-
baar spoor, etc. De machines moesten 
worden ‘aangedreven’ met paarden. 
In 1915 werd één dorsmachine aange-
schaft.
80. Van der Poel (1967), 196.

ties en boerenleenbanken en had in  1896 zelfs 
de primeur met de eerste coöperatieve land-
bouwersbank. In deze zaken hadden Twentse 
fabrikantenfamilies en leden van het Twentse 
patriciaat een flink aandeel.73 

In theorie zou het chronische mesttekort, met 
de betere verkrijgbaarheid van kunstmest, op-
gelost moeten kunnen worden. De praktijk was 
iets weerbarstiger. Twente kende veel kleine 
boeren voor wie de investering in kunstmest 
nog lang onbetaalbaar bleef. Dat de kosten 
voor de baten uitgingen, maakte het er niet 
eenvoudiger op.74

De oprichting van de verschillende coöperaties 
en boerenleenbanken had onder andere tot 
doel om dergelijke producten collectief  aan te 
kopen, indien nodig met behulp van leningen 
of subsidies. Zo wilde men de kleine boer tege-
moet komen.75 Daarnaast werd via deze organi-
saties kennis verspreid door middel van lokaal 
georganiseerde cursussen en lezingen.  Ook 
richtte men proefvelden in om moderniserin-
gen te kunnen testen en demonstreren. Verder 
werden verenigingen gesticht die speciaal ge-
richt waren op de veredeling van het paarden-
ras, op het fokken van rundvee of de melkvee-
houderij, meestal onder toezien van diezelfde, 
niet agrarische Twentse elite.76

Mechanisatie van de landbouw

Langzaam maar zeker vond een zekere me-
chanisatie plaats van de landbouw. Tot de 
Tweede Wereldoorlog stelde deze ontwikke-
ling in Twente nog niet heel veel voor, vanwege 
de vele beperkende factoren.77 Voor zover de 
kleine boer al de investering kon opbrengen, 
leende het kleinschalige, Twentse landschap 
zich vaak niet voor het gebruik van machines. 

‘Indien gij hebt hobbelig land, vol hoog-
tens en laagtens, met vele greppen, schui-
ne slootkanten, met dammen, waarop vele 
steenen liggen, of gemest met stratendrek 
waarin vele steenen zijn, [..] of liggende op 
kleine korte akkertjes, houd dan uw geld 
in uwen zak en koop de werktuigen niet’, 
aldus een boer uit de negentiende eeuw.78

Vanaf 1900 werden door landbouwcoöpera-
ties werktuigen collectief aangekocht. Deze 
werden tegen een daghuur aangeboden aan 
individuele boeren. Het arbeidsoverschot op 
het platteland, en daarmee samenhangend de 
relatief lage prijs van arbeid, stimuleerde echter 
niet tot vergaande mechanisering.80 Arbeids-
kracht was al gauw goedkoper. 

De Twentse landbouw in 1917

Josephine van Anrooy deed in 1917 onderzoek 
naar de landbouw in Twente. Landelijk was 
een verschuiving van graanteelt naar veeteelt 
gaande, maar daar was volgens Van Anrooy in 
Twente niets van te merken:

‘Nog zijn er de groote rogge-velden een 
van de bekoorlijkheden van het landschap. 
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4.2 Agrarische 
ontwikkelingen
De landbouwcrisis had eind negentiende eeuw 
een voorlopig punt gezet achter moderniserin-
gen.69 De oprichting van verschillende land-
bouwcommissies en -coöperaties had als doel 
om het tij te keren. De stimulerende werking 
van die commissies en -coöperaties begon van-
af ongeveer 1890 vruchten af te werpen. Toch 
lijken de ontwikkelingen die volgden niet met 
grote stappen te zijn gegaan.

Rond 1890

In 1893 maakte J. Baron onder het pseudoniem 
Ericus zich in Het Nieuws van de Dag kwaad om 
het nog altijd voortzetten van oude landpraktij-
ken: ‘Het plaggenhakken en veenbranden moet 
worden verboden: het laatste gestraft met cellu-
laire gevangenis van 1 maand tot 20 jaar, vooral 
ook in het belang van de landbouw.’70  De auteur 
chargeerde, maar gaf hiermee wel zicht op de 
geldende opvattingen binnen bepaalde, invloed-
rijke kringen. ‘Mijn levensdoel is: strijd tegen de 
heide; tegen honger; ellende en armoede [...] te-
gen waanwijs vasthouden aan het oude [...].’71

Niet geheel toevallig was een aantal jaar eerder 
de Heidemaatschappij opgericht, die een groot 
stempel zou gaan drukken op de landbouw en 
zich opwierp als aanjager van grootschalige 
ontginningen van woeste gronden. De brieven 
van Baron lijken een regelrecht pleidooi voor 
de werkzaamheden van deze Heidemaatschap-
pij.

De elite en de Heidemij

De ontginningslust van de nieuwe elite zet-
te zich na oprichting van de Heidemij  met 
hernieuwde energie voort. Woeste gronden 
werden massaal opgekocht om ze te kunnen 
ontginnen. Onder andere enkele Twentse fa-
brikanten waren een drijvende kracht achter 
de net opgerichte Heidemaatschappij.72 Deze 
industriëlen hadden grote interesse in agrari-
sche activiteiten en boscultuur en stopten dan 
ook veel aandacht en tijd in het ontginnen en 
exploiteren van hun grondbezit, vaak met de 
eigen buitenplaats als centrum. 

De oprichting van de Heidemij zou geïnterpre-
teerd kunnen worden als een egoïstische daad, 
bedoeld om de eigen ontginningen te vereen-
voudigen. Dat is niet correct. Uit de toonzet-
ting vanuit de Twentse afdelingen van de Hei-
demij bleek meermaals dat het stimuleren van 
kleine boeren om tot ontginning over te gaan 
de belangrijkste doelstelling was. Ideële mo-
tieven lijken dan ook de boventoon gevoerd te 
hebben.

Landbouwcoöperaties en 
boerenleenbanken

Twente bekleedde een voortrekkersrol in de 
oprichting van  de lokale landbouwcoöpera-
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81. Anrooy (1917), 360.
82. Anrooy (1917), 360.
83. Idem.
84. Idem.
85. Anrooy (1917), 365.
86. Anrooy (1917), 364;  Van der Poel 
(1967), 209. De hoofdoorzaak van de 
grote verbeteringen in het landbouw-
bedrijf zouden niet gezocht moeten 
worden in een plotseling ontwaken 
van de Nederlandse boerenstand, 
maar in de ontwikkeling en popularise-
ring van de landbouwwetenschap. De 
crisis zou de landbouwers ontvanke-
lijker hebben gemaakt voor de nieuwe 
denkbeelden, maar een streven naar 
verbetering van het bedrijf zou ook 
vóór de crisis reeds in brede lagen van 
de boerenbevolking aanwezig zijn ge-
weest.
87. In 1933 moesten Rijk en gemeen-
ten maar liefst 1/3 van hun inkomsten 
besteden aan werkeloosheidsuitkerin-
gen, wat een onhoudbare situatie was. 
Amelink (1935), 3.
88. Amelink (1935), 4.
89. Op het hoogtepunt van de ontgin-
ningsgolf werd landelijk maar liefst 
10.000 ha woeste gronden per jaar 
ontgonnen. 
90.  Amelink (1935), 5.
91. Een vergelijking tussen de Bonne-
kaart (ca. 1900-1905) en de topografi-
sche kaarten uit de periode 1934-1937 
laten zien dat weinig bestaande hout-
wallen werden ‘opgeruimd’. In veel 
gevallen komen er zelfs nog enkele 
nieuwe houtwallen bij. Wel ontbraken 
perceelsbeplantingen langs heideont-
ginningen. Naar verwachting werden 
de zogenaamde ‘cultuursteppes’, ratio-
neel verkavelde landbouwpercelen en-
kel omheind met prikkeldraad, dan ook 
voornamelijk aan te treffen op voorma-
lige heide- of broekontginningen. 
92. Volgens Van der Linde waren het 
decennia later juist wel de kleine boe-
ren voor wie het laten bestaan van 
houtwallen rondom de bouwlanden 
de grootste opgave zou zijn geweest. 
Voor hen was de ruimte het kostbaarst 
en zou de houtwal het economisch de 
laagste opbrengst hebben. Van der 
Linde (1946), 112.
93. Voorbeelden van gebieden waar 
het aantal houtwallen rond 1925-1930 
terugliep zijn omgeving Albergen, Har-
brinkshoek, Oud-Ootmarsum, Haaks-
bergen; voorbeelden van gebieden 
waarbij pas na 1950-60 echte verande-
ringen zijn waar te nemen zijn Tubber-
gen, Vriezenveen, Tilligte, Noord-Deur-
ningen. In een aantal regio’s neemt het 
aantal houtwallen in eerste instantie 
zelfs flink toe.
94. Bieleman (2008), 314.
95.  Bieleman (2008), 314.

De oppervlakte van het roggeland is niet 
eens veel kleiner geworden.’81

Toch was de aanblik van het Twentse land-
schap al wel degelijk veranderd omdat  ‘groote 
heidevlakten in cultuur zijn gebracht en 
grootendeels in groenland zijn veranderd.’82 

Hierin zou de kunstmest ‘wegbereider’ zijn ge-
weest, waardoor rond 1910 ‘zelfs [in het] door 
de boeren in de Graafschap als zoo achterlijk 
beschouwde Twente’ grote veranderingen had-
den plaatsgevonden.83 

Ergerden bezoekers aan Twente zich in de ne-
gentiende eeuw nog over het gebrek aan mo-
derniseringszin bij de boeren, begin twintigste 
eeuw was Van Anrooy juist vol lof. De verande-
ringen die sinds het eind van de negentiende 
eeuw waren ingezet, waren onmiskenbaar. Ze 
sprak over ‘moderniseering van het bedrijf, 
waarmede is samengegaan de rationaliseering 
van de hoofden der boeren en waarmede de 
“kapitalistische geest” zijn intrede heeft gedaan 
in de woning van den kleinsten en afgelegen-
sten boer.’84  

Tijdens haar verblijf in Twente had ze naar ei-
gen zeggen ‘geen enkelen boer [...] gesproken, 
wiens geest den invloed van de rationaliseering 
van zijn bedrijf niet had ondergaan.85 Een jon-
ge, Twentse boer gaf aan: ‘We zijn er laat mee, 
maar nu gaan we ook met kracht vooruit.’86 Dit 
kenschetste het nieuwe elan waarmee moder-
niseringen op het Twentse platteland niet lan-
ger werden tegengehouden, maar juist werden 
verwelkomt. 

De werkverschaffing

Als gevolg van de wereldwijde economische 
crisis eind jaren dertig groeide de werkloosheid 
tot zulke proporties dat armoede dreigde voor 
velen.87 Deze werklozen werden op grote schaal 
aan het werk gezet bij werkverschaffingsprojec-
ten. Het Rijk speelde hierin een stimulerende 

rol.88 Onder leiding van de ‘Ontginningsmaat-
schappij Overijssel’ werden in Twente grote 
arealen woeste gronden ontgonnen.89 Daar-
naast werden een aantal beeknormalisaties uit-
gevoerd.90  Ook de ontginning van het veenge-
bied de Weitemanslanden bij Vriezenveen was 
een werkverschaffingsproject. Het spreekt voor 
zich dat dit een periode betrof waarin het land-
schap drastisch veranderde. 

Prikkeldraad

Hoewel prikkeldraad al in de negentiende eeuw 
was uitgevonden in de Verenigde Staten, het 
duurde nog een flinke tijd voordat het op grote 
schaal werd toegepast in Twente.91 Net als voor 
kunstmest gold dat de meeste (kleine) boeren 
het benodigde geld niet hadden om houtwal-
len te vervangen voor deze onderhoudsarme 
en ruimtebesparende erfafscheiding.92 In veel 
gebieden loopt het aantal houtwallen pas echt 
terug vanaf ca. 1925-1930, in een groot aantal 
gebieden zelfs pas vanaf 1950 of zelfs 1960.93 Op 
langere termijn heeft het vervangen van hout-
wallen door prikkeldraad uiteraard wel een 
enorme impact gehad op het landschap.

Regulering van bovenaf

Op verschillende manieren verstevigde de 
overheid de grip op de landbouw. In eerste in-
stantie waren overheidsbemoeienissen beperkt 
tot stimuleringsmaatregelingen en infrastruc-
turele aanpassingen.94 Het voedseltekort in 
WO I leidde ertoe dat de landbouw verplicht 
werd een deel van de oogst in te leveren. De 
regulerende invloed van de crisiswetten uit het 
begin van de jaren dertig was nog groter en had 
ook impact op de bedrijfsvoering en landbouw-
productie. Bieleman beschouwt deze crisiswet-
geving daarom als keerpunt in de verhoudin-
gen tussen overheid en boer.95  

Ook binnen de planologie liet de overheid zich 
meer gelden. Vanaf eind twintiger jaren kwam 

Afb. 4.18
Voor de aardappelploeg waren 
twee man nodig. De mechanisatie 
op het Twentse platteland verliep 
langzaam. De motorisatie ervan 
kwam pas na WOII echt op gang. 



96. Maris (1951), 10.
97. Maris (1951), 9.
98. In 1924 volgt de eerste ruilverkave-
lingswet, welke in 1938 wordt geactu-
aliseerd en in 1941 op enkele punten 
aangepast. In Twente worden vóór 
1954 slechts enkele ruilverkavelingen 
gestart, te weten Agelo-Reutum (plan-
vorming vanaf 1942), Beneden-Dinkel 
(planvorming vanaf 1947), Rossum-
merveld (planvorming vanaf 1950) 
en Vriezenveen (planvorming vanaf 
1951).  Daarnaast vonden ook nog en-
kele ruilverkavelingen plaats met ge-
lijktijdige ontginningen, waaronder de 
Weitemanslanden bij Vriezenveen, het 
Manderveen bij Tubbergen, het Boe-
renbroek en het Arrierveld. Overigens 
hebben de ontginningen, verricht van-
uit de werkverschaffing en onder lei-
ding van de ontginningsmaatschappij, 
veel weg van een ruilverkaveling. Het 
enige verschil is dat het steeds gronden 
betrof die tot dan toe weinig productief 
gebruikt werden en nog nauwelijks in 
cultuur waren genomen. Zie ook Van 
den Bergh (2004), 97.
99.Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant en Vrije Twentsche 
courant, 13-01-1951.
100. Venneman (1941), 30.
101. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant 23-12-1921.
102. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant 26-05-1928.
103. Idem.
104. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant 27-03-1933.
105. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant 25-10-1929
106. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant 27-03-1933.
107. Idem. Bij een tweetal eigenaren 
lukte dit niet en is tot onteigening over-
gegaan. De oude eigenaren hielden het 
recht op terugkoop.
108. Hoogh, J., Sanders, D., & Het Over-
sticht (1950), 32.
109. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant 14-12-1934.
110. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant 22-06-1933.

mee aan de slag te gaan.102 Dit ‘waar moeras’ 
van 600ha groot zou men met behulp van zo-
veel mogelijk ‘werkloozen uit de groote steden’ 
verbeteren en geschikt maken voor zowel de 
grotere landbouwbedrijven als voor de stichting 
van enkele woningen ten behoeve van fabrieks-
arbeiders’.103 Tot die ontginning was het vrijwel 
ongeschikt voor de landbouw. ‘Het complex was 
steeds zeer nat en drassig zoodat er niets groeide, 
dan wat wild gras.’104 De waterhuishouding was 
lastig te reguleren, omdat ‘beken en riviertjes uit 
Noord-Oost-Twente en Duitschland hun wa-
termassa’s over dit gebied uitstorten’.105 Natuur-
liefhebbers kwamen er echter graag, omdat het 
gebied een geliefde vogelbroedplek was.106  

Voor het gebied ontgonnen kon worden, moest 
eerst een schikking worden getroffen met de 
enkele honderden eigenaren van de ca. 2800 
percelen.107 De landschapscommissie van het 
Oversticht werd gevraagd het natuur- en land-
schapsschoon in kaart te brengen. Het was één 
van de eerste keren dat het Oversticht bij een 
werkverschaffingsproject betrokken werd. De 
stichting pleitte onder andere voor behoud van 
een klein natuurgebiedje in het midden van de 
Weitemanslanden, de Kooyplas - met positief 
resultaat. Trots meldde het Oversticht in haar 
jubileumboek: ‘Het is [het Oversticht] mogen 
gelukken om de zeer fraaie Kooyplas [een plas 
in de kern van dit gebied]  met de oeverlanden 
als natuurreservaat te mogen behouden.’108 Het 
behoud van het gebied zou ook bijdragen aan 
de aantrekkelijkheid van de omgeving.109 Daar 
hield het niet op met de invloed van het Over-
sticht, zo bleek uit de voorwaarden voor uitgif-
te van de gronden: ‘De gronden worden alleen 
uitgegeven op voorwaarde, dat de eigenaren 
zich voor bebouwing e.d. hebben te houden 
aan de aanwijzingen van Schoonheidscom-
missie en landschapscommissie van het Over-
sticht, zoodat in de toekomst een homogeen en 
aantrekkelijk geheel zal ontstaan.’110
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er steeds meer aandacht voor het kleine-boe-
renvraagstuk.96 Het relatief grote aantal boeren 
met minder dan 5-10ha grond had het econo-
misch zwaar. De versnippering en de ‘ongun-
stige bedrijfsverkaveling met slechte bereik-
baarheid van vele percelen’ bleven - ondanks 
moderniseringen op ander gebied - bestaan.97   
In 1924 werden de eerste grondslagen voor ruil-
verkavelingen gelegd, maat deze zouden vooral 
invloed hebben op de periode na WO II.98 

Agrarische moderniseringen in 
Vriezenveen

In het Vriezenveense veenontginningsland-
schap vonden tussen 1890-1954 vrijwel geen 
agrarische moderniseringen plaats. Het ‘land 
der duizend bruggen’, zoals het gebied ge-
noemd werd in een krantenartikel, was sterk 
versnipperd.99 De lange, smalle kavels, van ge-
middeld 14m breed en 4-5km lang, waren via 
bruggetjes met elkaar verbonden. Om deze af-
stand te overbruggen was men zo’n twee uur 
kwijt.100 Met de ‘zeer verspreide ligging van 
het grondeigendom’ en de percelen ‘met ‘een 
zoodanigen ongunstigen vorm’ of ‘zo klein’ 
van formaat, zou van een ‘loonend bedrijf geen 
sprake’ kunnen zijn.101 Door veenoxidatie daal-
den de bouwlanden bovendien, waardoor veel 
percelen te nat werden voor akkerbouw.  Daar 
moest worden omgeschakeld naar grasland. 
Het verlies aan bouwlanden werd gecompen-
seerd door nieuwe ontginningen.

Ontginning van de Weitemanslanden

De  grootste moderniseringen vonden plaats op 
de tot dan toe weinig productieve moerasgron-
den. Toen in 1926 de N.V. Ontginningsmaat-
schappij Overijssel werd opgericht, behoorde 
de Vriezeveense Weitemanslanden tot één van 
de eerste gebieden die men op het oog had om 

Afb. 4.19
Het Vriezenveense landschap 
bestond tot de ruilverkavelingen 
uit smalle, langgerekte percelen, 
door sloten van elkaar geschei-
den.
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Afb. 4.20
Voor de ontginningen van de 
Weitemanslanden bestond het 
landschap nog uit uitgestrekte 
veenmoerassen, waar vanaf het 
voorjaar eenjarig wollegras en 
veenpluis bloeiden. 

Afb. 4.22
Videostill uit een 
promotiefilmpje 
over de Weite-
manslanden 
(daterend van na 
de oorlog)

Afb. 4.21
De lange veenkavels waren ca. 7m breed en 4 á 5 km lang.



111. Het Tijdschrift der Nederlandsche 
Heidemaatschappij meldde in 1890 dat 
de ontginningen die dan plaatsvinden 
voornamelijk door fabrieksarbeiders 
wordt verricht die een woning buiten 
de stad kregen toegwezen en daar met 
wat land- en tuinbouw voor eigen ge-
bruik hun levensonderhoud wat aan-
vullen. De eigenerfden (grotere boeren) 
laten hun woeste gronden dan nog on-
productief liggen. xxxi.
112. Ons Blad werd uitgegeven door de 
Lonneker Landbouwersbank en Han-
delsvereniging. Via: Buursink (1956), 
79. De coöperatie heeft zelf sterk bij-
gedragen aan het stimuleren van het 
kunstmestgebruik. In de eerste plaats 
door het verschaffen van leningen 
en gezamenlijk inkopen van kunst-
mest, maar ook door het aanleggen 
van proefvelden waar de werking van 
kunstmest werd beproefd en bewezen.
113. HCO Toegangsnr. 0330.1, inv.nr. 
1006, De Kuntsmestcommissie, doel en 
werkwijze.
114. Buursink (1956), 202. Het betreft 
een briefwisseling uit 1903.
115. Buursink (1956), 231. Vanaf 1909 
verdween de potstal langzaam uit 
Twente.
116. Buursink (1956), 231. Zie ook het 
verslag van den toestand der gemeente 
Lonneker, HCO Toegangsnr 0025, inv.nr 
9632. In 1919 bezit de gemeente Lon-
neker in totaal 2533ha bouwland tegen 
3279ha hooi- en weiland.
117. Zie topografische kaart ca. 1935.
118. A.J. Blijdenstein is voorzitter van 
1889 tot zijn overlijden in 1896. A. Lede-
boer wordt in 1896 Commissaris van de 
landelijke tak. In 1897 overlijdt hij. 
119.Rotterdamsch nieuwsblad 02-05-
1892. Het ging om zo’n 200ha, Tuban-
tia, 25-01-1893.
120. Tubantia 13-05-1893.
121. Tubantia 17-05-1893.
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Agrarische moderniseringen in 
Lonneker/Losser

In het deelgebied op de grens van Lonneker en 
Losser waren de arealen weiland en bos flink 
toegenomen ten opzichte van 1890.  Procentu-
eel  was het areaal weiland sterker toegenomen 
dan het areaal bos, maar toch waren het de ont-
ginningen voor boscultuur die het landschap 
het meest domineerden en bovendien op de 
meest grootschalige wijze werden aangepakt. 

Beide ontwikkelingen beschrijf ik kort.

Van heide naar weiland

In 1890 lag het grootste deel van de woeste 
gronden er nog altijd onontgonnen bij.111 Rond 
1900 zou daar verandering in komen. De op-
richting van het coöperatiewezen maakte de 
weg vrij voor het gebruik van kunstmest, ook 
voor de kleinere boeren. Tot dan waren scha-
pen belangrijke mestproducenten. In 1905 viel 
in Ons Blad te lezen: ‘Kunstmest heeft het ver-
trouwen van alle boeren gewonnen, en tegen-
woordig hoeft men geen gebrek meer aan mest 
te hebben. Schapen worden afgeschaft.’112 Vanaf 
1913 stelde de Overijsselsche Landbouwmaat-
schappij een speciale kunstmestcommissie in, 
die tot doel had ervoor te zorgen ‘dat de land-
bouwer kreeg, wat hij noodig had’.113

Langzaam raakten de boeren over rationalise-
ring en modernisering. Boeren lieten bijvoor-
beeld hun melkopbrengst wegen en het vetge-
halte onderzoeken.114 Stallen werden gemoder-
niseerd.115 Akkerbouw maakte langzaam plaats 
voor de melkveehouderij.116  Toch duurde het 
nog tot midden jaren dertig totdat het grootste 
deel van alle heidegronden in het gebied was 
ontgonnen.117

Boscultuur

De meeste boeren legden zich niet toe op 
boscultuur. Dit vergde een investering in de 
toekomst, een luxe die veel boeren zich niet 
konden permitteren. Boscultuur was dan ook 
vooral voorbehouden aan de grondbezittende 
fabrikanten uit de regio, maar ze gingen hierin 
voortvarend te werk. De voortrekkers waren 
de A.J. Blijdenstein en A.Ledeboer. Blijdenstein 

Rechtsboven afb. 4.24
Bosweg op De Snippert

Linksonder afb. 4.26
De boscultuur met monocultuur van 
dennen leverde niet de ‘schoonste’ 
en meest vitale bossen op en werd 
daarom later vervangen door boscul-
tuur met onderzaaiing.

Afb. 4.23
Tijdens grootschalige werk-
verschaffingsprojecten werd 
het landschap in enkele jaren 
getransformeerd. Vermoed wordt 
dat deze foto de arbeiders van de 
ontginning van het Oldenzaalse 
veen betrof.

was in die periode voorzitter van de Heide-
maatschappij, Ledeboer vervulde diezelfde taak 
bij de Enschedese afdeling van die maatschap-
pij.118 In 1892 kocht Ledeboer de tot dan toe 
enige onverdeelde grond van het Oldenzaalse 
Veen van de gemeente Oldenzaal voor f60,- per 
hectare.119 Hij was voornemens om deze te be-
planten met dennen. Ruim een jaar later bleek 
dat hij zich niet bepaald geliefd maakte, omdat 
zijn plannen tot ontwatering van het veen zou-
den leiden tot wateroverlast in het aangren-
zende buurtschap Lindermaten.120 Hierdoor 
zou de ‘hooibouw aldaar bij natte jaren totaal 
[...] mislukken en bij droge jaren alsnog voor 
het grootste gedeelte’.121 

Zowel Blijdenstein als Ledeboer schakelden 
de Heidemij in voor het opstellen van advies-
werk, maar stelden een eigen ‘boschbaas’ aan 
voor het leiden van de ontginningen. Met be-
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122. Tijdschrift der Nederlandsche Hei-
demaatschappij 1890, xxxi. 
123. De opgaven van de jaarlijks ont-
gonnen gronden zijn terug te vinden 
in de gemeentelijke verslagen, HCO, 
Toegangsnr. 0025, inv. nr. 9622-9635. 
Enkele voorbeelden: 1913 40ha, 1915 
20ha, 1925 70ha, 1926 60ha, 1927 
25ha. De opgave voor 1894 is afkom-
stig uit Tijdschrift der Nederlandsche 
Heidemaatschappij 1894, lvi. Er zijn 
geen gegevens voor de periode van de 
werkverschaffing.
124. Op de topografische kaart van 
1907 is het bos al te zien. Alleen de Ju-
dithoeve ontbrak nog.
125. Twentsch dagblad Tubantia en 
Enschedesche courant 22-03-1918;  
Twentsch dagblad Tubantia en Ensche-
desche courant 15-02-1936; Twentsch 
dagblad Tubantia en Enschedesche 
courant 15-12-1937; Twentsch dagblad 
Tubantia en Enschedesche courant 12-
02-1937; Twentsch dagblad Tubantia 
en Enschedesche courant 17-02-1940.
126. Het zal zeker niet alleen om het 
natuurschoon zijn gegaan, want de wet 
bood ook belastingvoordelen. Deson-
danks komen de fabrikantenfamilies 
ook veelvuldig terug in communicatie 
over bescherming van natuurschoon.
127. Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche courant, o9-03-1932.

hulp van een ploegwerktuig en een zesspan 
ossen werden grote arealen heide omgeploegd. 
In de omgeving van Enschede waren in 1890 
meerdere fabrikanten actief met het ontginnen 
van gronden. Samen ontgonnen ze ongeveer 
50ha per jaar, met een uitschieter van 110ha in 
1894.122

Na het overlijden van Blijdenstein en Ledeboer, 
in respectievelijk 1896 en 1897, zetten hun na-
bestaanden deze ontginningen voort en breid-
den ze het grondbezit verder uit. De ontgin-
ningscapaciteit voor Lonneker bleef rond de 
50ha per jaar steken.123 Doordat ontginningen 
niet gelijkelijk verdeeld waren over de gemeen-
te, konden ze lokaal een grote impact hebben. 
Het areaal bos was toegenomen van 89,4ha in 
1890 tot meer dan 200ha in 1907.124

Van boscultuur naar natuurschoon

De dennenbossen werden aangelegd met een 
economisch doel, maar de houtverkopen bleef 
uiteindelijk zeer beperkt. Alleen tijdens peri-
oden van grote schaarste - de Eerste Wereld-
oorlog en tijdens de economische crisis van de 
jaren dertig - vonden deze plaats.125

Opvallend is dat veel erfgenamen van de ont-
ginners van het eerste uur zich later ontpopten 
tot voorvechters van behoud van het natuur-
schoon.126 Toen in 1928 de Natuurschoonwet 
van kracht werd, behoorden de landgoederen 
van de Blijdensteins, het Haagsche Bosch on-
der Lonneker en De Snippert onder Losser tot 
de eerste die zich onder deze wet openstel-
den.127

4.3 Reconstructie 
fysieke landschap
Voor de reconstructie van het landschap is ge-
bruikgemaakt van de topografische kaart die in 
1954-1955 werd uitgebracht, waar mogelijk aan-
gevuld met fotomateriaal.

Grondgebruik, houtopstanden  en 
openheid

Tot de werkverschaffingsprojecten in de jaren 
dertig bestond het Twentse landschap feitelijk 
nog voor een heel groot deel uit woeste gron-
den. Vanaf 1928 werden de woeste gronden in 
een versneld tempo ontgonnen, zodat in 1938 
nog maar een fractie van de woeste gronden 
resteerde. Afhankelijk van de waterhuishou-
ding waren deze gronden omgezet naar wei-
land (relatief nat) of boscultuur (relatief droog). 
Er werd niet langer onderscheid gemaakt tus-
sen weiland en hooiland. Er was maar één soort 
grasland en dat was weiland.

Ten opzichte van 1890 was er een sterke ver-
schuiving te zien met betrekking tot houtop-
standen. Houtwallen werden in toenemende 
mate geruimd en vervangen door prikkeldraad. 
Deze ontwikkeling was het sterkst ten tijde van 
de werkverschaffingen in de jaren dertig. 

Door de heide-ontginningen naar boscultuur 
werd het areaal bos sterk uitgebreid, waardoor 
grote, aaneengesloten bossen ontstonden. De 
fijnmazige structuur van het houtwallenland-
schap maakte plaats voor robuustere structu-
ren. Dit had een effect op de mate van open-
heid. De 'onafzienbare' vlaktes van heide met 
bosschages maakten plaats voor duidelijk afge-
bakende ‘kamers’ van grasland, omringd door 
dichte bossen.

Afb. 4.27
‘Verovering van 
woeste gronden in 
Twente’, 1888-1938, 
afkomstig uit een ju-
bileumboek van de 
Heidemij, De Gulden 
Spade.
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Opgaande beplanting

4.29. Dichtheid opgaande beplantingselementen 1954 1:250.000
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Zeer open

Open

Halfopen

Enigszins gesloten

Gesloten

Zeer gesloten (bos)

4.30 Openheid 1954 Schaalniveaus [km]

2,51,50,80,4

1:250.000
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Reconstructie van het landschap 
van Lonneker/Losser rond 1954

Grondgebruik
In 1954 verschilde het grondgebruik in het 
deelgebied Lonneker/Losser sterk met dan van 
1890. Het areaal woeste grond was afgenomen 
van bijna 70% in 1890 tot 5,5% in 1954. Hiervoor 
in de plaats waren weilanden gekomen, die in 
areaal toe waren genomen van 0,8% in 1890 tot 
36% in 1954, en (hakhout)bossen, waarvan het 
areaal bijna verdubbelde. Ook infrastructuur 
vroeg meer grond.

 Openheid
Door de toename van het areaal bos en de aan-
plant van houtwallen rondom weilanden en 
bomen langs wegen was de openheid van het 
gebied sterk afgenomen.  Van een grootscha-
lig landschap met verre zichtlijnen (ruim 3km) 
in 1890, kan in 1954 nog maar vanaf één punt 
maximaal 1,3km ver gekeken worden. Over het 
algemeen is het zichtveld veel beperkter dan 
dat.

Percelering
Sinds 1890 was de percelering kleinschaliger 
geworden, van gemiddeld 1,73 ha in 1890 naar 
1,19 ha in 1954. Dit had een grote impact op de 
omgeving. Hoewel de woeste grond in 1890 al 
wel was verdeeld, was dat niet of nauwelijks 
te herkennen aan perceelsafscheidingen. In 
1954 waren die wel duidelijk zichtbaar, door de 
aanwezigheid van houtwallen, prikkeldraad en 
droge greppels.128 

Afb. 4.30
Openheid Lonneker/Losser 1954.

Afb.4.31
Perceelsgrootte Lonneker/Losser 1954.

Bodemgebruik 1890
(in % van totaal)

Bodemgebruik 1954
(in % van totaal)

Verandering 
tov 1890

Openheid 
1890

Openheid 
1954

Percelen 1890 (in ha) Percelen 1954 (in ha)

Bouwland 13,7%
Weiland 0,8%
Heide 69,9%
Hooiland 0,4%
Hakhout en bos 
13,5%
Bebouwing <0,1%
Overig 4,2%

Bouwland 13,1%
Weiland 36,0%
Heide 5,5%
Hooiland 0%
Hakhout en bos 36,4%
Bebouwing 0,3%
Overig 8,8%

-2,2%
+4244,6%
-92,0%
-100%
+174,6%

+150,0%
+375,0%

Maximale 
zichtlijn 3,3 
km

Maximale 
zichtlijn 1,3 
km

Mean value 1,73
Median value 0,81

Mean value 1,19
Median value 0,63

< 0,4 ha

0,4-1 ha

1-2,5 ha

2,5-5 ha

5-10 ha

> 10 ha
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128. Watervoerende sloten kwamen in 
dit deelgebied weinig voor.
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Afb.4.33
Vogelvlucht-3D reconstructie van het landschap van Lonneker/Losser in 1954, vanuit het standpunt gemarkeerd op kaart 4.32
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Afb. 1.12
Schoolwandplaat van 
industriestad Enschede, 
1922 (Dijkstra)
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Reconstructie van het landschap 
van Vriezenveen rond 1954

Grondgebruik
Ook in Vriezenveen verschilde het landschap 
van 1954 van dat van 1890, al waren de veran-
deringen minder ingrijpend. Zo bleef het are-
aal bouwland vrijwel gelijk. Wel vond er, met 
name in de omgeving van de bebouwing, een 
verschuiving plaats van bouwland naar wei-
land. Door oxidatie van het veen had namelijk 
verdere bodemdaling plaatsgevonden, waar-
door het reliëf van het onderliggende zand-
landschap steeds meer het bodemgebruik ging 
bepalen. Daar waar lokaal kleine dekzandkop-
jes lagen, kon men nog akkerbouw bedrijven. 
De nog woeste veen- en heidegronden uit 1890 
waren in 1954 vrijwel alle omgezet in bouw- of 
weiland. De woeste gronden die resteerden, 
werden deels als particulier natuurreservaat  
beheerd.129 

Openheid
Vriezenveen bleef een landschap van grote 
contrasten. Het grote, open bouwlandcomplex 
in het noordwesten lag naast de kleinschalige, 
met elzensingels verdichte weilanden aan de 
zuidkant van Vriezenveen en rondom buurt-
schap de Pollen. Deze elzensingels waren re-
latief transparant, maar doordat het er veel 
waren, was het zicht toch sterk beperkt. De 
Weitemanslanden waren relatief open, maar 
minder open dan de bouwlanden in het noor-
den. Langs de wegen waren bomen geplant. 
Dat kwam elders in Vriezenveen niet voor.

Percelering
Er waren tussen 1890-1954 kleine verschuivin-
gen geweest, als gevolg van erfdeling, maar ook 
samenvoeging van percelen. Dit verschil zal 
echter nauwelijks merkbaar zijn geweest. Het 
grote contrast in percelering tussen de Weite-
manslanden en de rest van het gebied moet wel 
in het oog zijn gesprongen. Zowel de grootte 
van de percelen als verkavelingsrichting week 
af.

Grondgebruik 1890
(in % van totaal)

Grondgebruik 1954
(in % van totaal)

Verandering 
tov 1890

Openheid 
1890

Openheid 1954 Percelen 1890 (in 
ha)

Percelen 1954 (in 
ha)

Bouwland 25,1%
Weiland 27,9%
Woest 25,5%
Hooiland 16,2%
Hakhout en bos 1,5%
Bebouwing 0, 5%
Overig 3,3%

Bouwland 26,4%
Weiland 60,7%
Woest 1,0 %
Hooiland 0%
Hakhout en bos 1,4%
Bebouwing 0, 9%
Overig 9,6%

+4,5%
+117,0%
-96,0% 
-100%
-5,9%
+76,5%
+230,0%

Maximale 
zichtlijn 3 km

Maximale zicht-
lijn 1,3 km

Mean value 0,27
Median value 0,11

Mean value 0,49
Median value 0,28

< 0,4 ha

0,4-1 ha

1-2 ha

2-3 ha

> 3 ha

Afb. 4.34
Openheid Vriezenveen 1954

Afb. 4.35
Perceelsgrootte Vriezenveen 1954
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129. Waaronder het gebied De Kooy-
plas.
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Afb.4.37
Vogelvlucht-3D reconstructie van het land-
schap van Vriezenveen in 1954, vanuit het 
standpunt gemarkeerd op kaart 4.36
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Vriezenveen voor de ruilverkaveling

Afb. 4.40
De lange percelen waren over-
dwars doorsneden door enkele 
waterleidingen, die - vanaf het dorp 
geteld - de eerste, tweede en derde 
waterleiding werden genoemd. 
Om op het land erachter te kunnen 
komen, lagen er in elke waterleiding 
ongeveer 200 bruggen. Vriezenveen 
stond daardoor ook bekend als 
'Het land der 1000 bruggen'. De 
houtwallendichtheid nam af per 
waterleiding. Tot de eerste waterlei-
ding waren er veel houtopstanden, 
tussen de tweede en derde was dat 
al veel minder en na de derde was 
het landschap relatief kaal.

Afb. 4.38
Er stonden soms wel drie tot vier boerderijen 
achter elkaar op percelen die vaak maar 14, 
soms zelf slechts 7 meter, breed waren.

Afb. 4.39
Vriezenveen werd in krantenartikelen wel een 
stofkam´ genoemd. Het lintdorp van bijna 5 
kilometer lang had aan beide zijden smalle 
percelen van enkele kilometers lang. Boeren 
bezaten zowel bouwland aan de noordzijde van 
het lint als grasland aan de zuidzijde en wat 
veengrond voor de turfwinning. Die percelen 
lagen door vererving en huwelijken vrijwel 
nooit naast elkaar. Het bezit was daardoor sterk 
versnipperd.
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Afb. 4.41
Langs de sloten aan de zuidzijde was het landschap erg gesloten, vanwege de boom- en struikopslag. Met name in de zomer, als alles in het blad 
stond, kon je vaak nauwelijks verder kijken dan het volgende perceel. 

Afb. 4.42 en 4.43
In het artikel in het Tijdschrift van de Leefomgeving uit 1957, waarbij de foto links 
van de 'slechte weg in Vriezenveen' is geplaatst, leest men het volgende: 'Wat de 
toestand van de wegen betreft, zit Overijssel letterlijk en figuurlijk in het moeras.' De 
natuurlijke omstandigheden maakten dat grote delen van de provincie bij langdu-
rige regen met ernstige wateroverlast te kampen hadden. De overvloedige (zomerse) 
regenbuien uit de jaren 1954 en 1956 hadden de nodige mislukte oogsten tot gevolg. 
In Vriezenveen zou het natte jaar van 1954 een belangrijke motivatie zijn geweest 
om voor de ruilverkaveling te stemmen.
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4.4 Landschapsbeleving 
1891-1954
Voor de reconstructie van de landschapsbele-
ving in de periode 1891-1954 is gebruikgemaakt 
van een groot aantal contemporaine bronnen.130 

In deze bronnen is een sterke toename te zien 
van het benoemen en het beschrijven van land-
schappelijke veranderingen: het landschap 
zoals het was en hoe het is geworden of het 
landschap zoals het is en hoe men denkt dat 
het gaat worden als de plannen doorgaan. Deze 
veranderingen liet de mensen doorgaans niet 
onverschillig. Men waardeerde het landschap 
na verandering meer of juist minder. 

In het vorige hoofdstuk is het jaartal 1865, als 
‘knip’ gehanteerd in de landschapswaardering, 
omdat toen de tijdgeest, als gevolg van de in-
dustrialisatie, sterk begon te veranderen. Wat 
betreft de periode 1891-1954 is het logischer om 
het moment van de daadwerkelijke landschap-
pelijke verandering als omslagpunt te kiezen 
en een indeling te maken in ‘waardering in het 
landschap voor verandering’ en ‘waardering in 
het landschap na verandering’.131

Waardering van verschillende 
landschapstypen

Kampen- en essenlandschap

Het Twentse kampen- en essenlandschap ge-
noot grote en unanieme waardering onder  
zowel boeren, burgers als buitenstaanders. 
Men roemde onder andere de hoge essen met 
‘bekoorlijke’ wuivende rogge, de grote hoeven 
tussen hoog opgaand geboomte, de schilder-

130. Om zoveel mogelijk perspectieven 
te verzamelen, maakte ik gebruik van 
oa. plaatsbeschrijvingen (toeristenfol-
ders), bijdragen van natuurliefhebbers, 
krantenberichten, gemeenteverslagen, 
poëzie, folkloristische literatuur, ego-
documenten, reisverslagen, landbouw-
verslagen, etc. De waardeoordelen 
over de verschillende landschappen 
zijn als volledig citaat opgenomen in 
bijlage 5. Daarnaast zijn ze - voor zover 
een locatie bekend was - verwerkt in 
een landschapswaarderingskaart van 
Twente (afb. 4.40) en tabellen van de 
landschapswaardering per subgroep, 
per landschapstype. 
131. Wanneer een waardeoordeel 
werd uitgesproken over een plan 
voor verandering, is dit ingedeeld bij 
'waardering na verandering'. In deze 
paragraaf wordt een andere indeling 
in landschapstypen gehanteerd dan in 
paragraaf 3.4. De verschillende typen 
woeste gronden (heide, broekgronden/
moeras en veen) werden niet anders 
gewaardeerd. Een samenvoeging tot 
‘woeste gronden’ . De hooi-, wei- en 
groenlanden werden vanaf ca. 1910 
door ‘verbeteringen’ (oa. door kunst-
mestgebruik) niet meer apart onder-
scheiden van weilanden. Deze zijn 
samengevoegd tot ‘weilanden’. Daar-
naast gaven de bronnen aanleiding tot 
de introductie van een viertal nieuwe 
categorieën, te weten: ‘het beekdal-
landschap’ (beken en aangrenzend 
oeverland), ‘kleine houtopstanden’ 
(houtwallen, erfbeplanting, singels, 
wegbeplantingen) en ‘boscultuur’. Deze 
laatste categorie week in zoverre af van 
het bos, zowel in natuurwaarden, es-
thetische waarden als gebruikswaarde 
dat deze duidelijk anders gewaardeerd 
werd en daardoor beter apart beschre-
ven kon worden. 
132. Oa. Anrooy (1917), 360; Dingeldein 
(1959, geschreven voor 1954), 3; Deinse 
(1925), 8; Nieuwsblad van het Noorden 
04-08-1934; Blink (1902-1906), 218; Hei-
mans (1899), 291.
133. Oa. Dingeldein (1952), 91; Elderink 
(1924), 94;
134. Staatscommissie landbouw 
(1912), 372, 373. 
135. De Hoogh, Sanders & Het Over-
sticht  (1950), 96, 98; HCO Toegangsnr 
0025, inv.nr. 19127 (1934), 20.
136. Uitspraak tijdens een vergadering 
van de Lonneker landbouwersbank in 
1906, via: Meijer (1907), 135.
137. Oprechte Haarlemsche courant 
30-04-1941; Oprechte Haarlemsche 
courant 30-04-1941.  
138. De Kampioen (1949), nr 10. 

achtige essen en vergezichten.132 De burgers 
en buitenstaanders benadrukten vooral de es-
thetische kwaliteiten, de boeren met name de 
goede oogst.133 De schaarse negatieve reacties 
vanuit de boerengemeenschap waren puur ge-
richt op de bedrijfsvoering. Ze hadden bijvoor-
beeld betrekking op vervuiling van de grond of 
de aanwezigheid van oerbanken.134

Veranderingen aan het kampen- en essenland-
schap werden in deze periode niet zo heel vaak 
benoemd. Op kleine schaal werden al wel en-
kele ruilverkavelingsplannen gemaakt, waar 
de boerengemeenschap duidelijk positiever op 
reageerde dan de burgers en de buitenstaan-
ders.135 Boeren waren blij met kleine moderni-
seringen die het leven eenvoudiger maakten.136 

Veenontginnings- en 
verveningslandschap

Het veenlandschap komt enkel voor in de om-
geving van Vriezenveen en werd daardoor veel 
minder vaak in bronnen genoemd dan het 
kampen- en essenlandschap. In tegenstelling 
tot het essenlandschap, dat men unaniem po-
sitief waardeerde, riep het veenlandschap meer 
gemengde gevoelens op.

Vooral over het verveningslandschap waren 
de meningen verdeeld.  Men wist niet zo goed 
wat men ervan moest vinden en vond het land-
schap ‘eigenaardig en enigszins melancholiek’,  
van een ‘ongeciviliseerde schoonheid’ of met 
‘een geheel aparte bekoring’.137 Over de turfwin-
ning was men stelliger: dit zou niet meer van 
deze tijd zijn.138

Over het veenontginningslandschap, met de 
weelderige plantengroei langs de slootkanten, 
waren burgers en buitenstaanders duidelijk po-

Afb. 4.44
Door de 'ontdekking' van het Twentse platteland als ongerept en authentiek landschap, maar ook door 
grootschalige veranderingen die in deze periode plaatsvinden, nam het aantal bronnen waarin geschreven 
werd over veranderingen in het Twentse landschap sterk toe. Het platteland moderniseerde en ook de sobere 
leefwijze werd langzaam minder sober. Op de foto een schaapskooi te Enschede (voor 1905).



Perspectief Landschapstype Waardering voor verandering

Boerenperspectief 

(1891-1954)

Kampen - en essenlandschap 3 positief, 1 neutraal, 1 negatief, totaal 5 bronnen

Veenontginnings- en verve-

ningslandschap

0 positief, 0 neutraal, 2 negatief, totaal 2 bronnen

Bos 1 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 1 bron

Boscultuur -

Woeste gronden 6 positief, 0 neutraal, 6 negatief, totaal 12 bronnen

Weilanden 2 positief, 0 neutraal, 2 negatief, totaal 4 bronnen

Beekdallandschap 0 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 1 bron

Kleine houtopstanden 2 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 2 bronnen

Infrastructuur 0 positief, 0 neutraal, 2 negatief, totaal 2 bronnen

Landgoed -

Stad -

Dorp -

Cultuurlandschap 1 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 1 bron

Totaal voor verandering 15 positief (50%), 1 neutraal (3%), 14 negatief (47%), gebaseerd op in totaal 30 bronnen

Perspectief Landschapstype Waardering na verandering

Boerenperspectief 

(1891-1954)

Kampen - en essenlandschap 2 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 3 bronnen

Veenontginnings- en verve-

ningslandschap

2 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 2 bronnen

Bos 1 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 1 bron

Boscultuur 1 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 1 bron

Woeste gronden 10 positief, 1 neutraal, 3 negatief, totaal 14 bronnen

Weilanden 1 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 1 bron

Beekdallandschap 1 positief, 1 neutraal, 1 negatief, totaal 3 bronnen

Kleine houtopstanden 2 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 3 bronnen

Infrastructuur 3 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 4 bronnen

Landgoed -

Stad 0 positief, 1 neutraal, 0 negatief, totaal 1 bron

Dorp -

Cultuurlandschap 1 positief, 1 neutraal, 0 negatief, totaal 2 bronnen

Totaal na verandering 24 positief (69%), 4 neutraal (11%), 7 negatief (20%), gebaseerd op in totaal 35 bronnen

* De verzameling waardeoordelen over de verschillende landschapstypen, waar bovenstaande tabel op is gebaseerd,  is opgenomen als bijlage 5. Land-

schapsbeleving en waardering uit contemporaine bronnen, 1891-1954.

50+3+4769+11+20
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Waardering vanuit verschillende perspectieven* 
1891-1954

Waardering
vóór verandering

Waardering
na verandering
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Perspectief Landschapstype Waardering voor verandering

Burgergemeenschap 

(1891-1954)

Kampen - en essenlandschap 27 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 27 bronnen

Veenontginnings- en verve-

ningslandschap

1 positief, 1 neutraal, 0 negatief, totaal 2 bronnen

Bos 24 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 24 bronnen

Boscultuur 3 positief, 3 neutraal, 2 negatief, totaal 8 bronnen

Woeste gronden 32 positief, 6 neutraal, 7 negatief, totaal 45 bronnen

Weilanden -

Beekdallandschap 7 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 7 bronnen

Kleine houtopstanden 4 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 4 bronnen

Infrastructuur 7 positief, 1 neutraal, 1 negatief, totaal 9 bronnen

Landgoed 13 positief, 1 neutraal,0 negatief, totaal 14 bronnen

Stad 1 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 2 bronnen

Dorp 4 positief, 1 neutraal, 2 negatief, totaal 7 bronnen

Cultuurlandschap 4 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 4 bronnen

Totaal voor verandering 127 positief (83%), 13 neutraal (8,5%), 13 negatief (8,5%), gebaseerd op in totaal 153 bronnen

Perspectief Landschapstype Waardering na verandering

Burgergemeenschap 

(1891-1954)

Kampen - en essenlandschap 0 positief, 0 neutraal, 2 negatief, totaal 2 bronnen

Veenontginnings- en verve-

ningslandschap

0 positief, 1 neutraal, 0 negatief, totaal 1 bron

Bos 4 positief, 1 neutraal, 1 negatief, totaal 6 bronnen

Boscultuur 3 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 3 bronnen

Woeste gronden 8 positief, 11 neutraal, 8 negatief, totaal 27 bronnen

Weilanden 0 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 1 bron

Beekdallandschap 0 positief, 6 neutraal, 4 negatief, totaal 10 bronnen

Kleine houtopstanden 0 positief, 2 neutraal, 4 negatief, totaal 6 bronnen

Infrastructuur 10 positief, 3 neutraal, 3 negatief, totaal 16 bronnen

Landgoed 1 positief, 1 neutraal, 0 negatief, totaal 2 bronnen

Stad 0 positief, 1 neutraal, 4 negatief, totaal 5 bronnen

Dorp 0 positief, 4 neutraal, 1 negatief, totaal 5 bronnen

Cultuurlandschap 0 positief, 0 neutraal, 2 negatief, totaal 2 bronnen

Totaal na verandering 26 positief (30%), 30 neutraal (35%), 30 negatief (35%), gebaseerd op in totaal 86 bronnen

* De verzameling waardeoordelen over de verschillende landschapstypen, waar bovenstaande tabel op is gebaseerd,  is opgenomen als bijlage 5. Land-

schapsbeleving en waardering uit contemporaine bronnen, 1891-1954.

Waardering
vóór verandering

Waardering
na verandering



Perspectief Landschapstype Waardering voor verandering

Buitenstaanders 

(1891-1954)

Kampen - en essenlandschap 12 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 12 bronnen

Veenontginnings- en verve-

ningslandschap

0 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 1 bron

Bos 24 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 24 bronnen

Boscultuur 3 positief, 2 neutraal, 0 negatief, totaal 5 bronnen

Woeste gronden 32 positief, 6 neutraal, 7 negatief, totaal 45 bronnen

Weilanden 4 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 4 bronnen

Beekdallandschap 9 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 10 bronnen

Kleine houtopstanden 3 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 3 bronnen

Infrastructuur 0 positief, 0 neutraal, 3 negatief, totaal 3 bronnen

Landgoed 5 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 5 bronnen

Stad 0 positief, 1 neutraal, 1 negatief, totaal 2 bronnen

Dorp 3 positief, 1 neutraal, 1 negatief, totaal 5 bronnen

Cultuurlandschap 1 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 2 bronnen

Totaal voor verandering 87 positief (82%), 4 neutraal (4%), 15 negatief (14%), gebaseerd op in totaal 106 bronnen

Perspectief Landschapstype Waardering na verandering

Buitenstaanders 

(1891-1954)

Kampen - en essenlandschap 0 positief, 2 neutraal, 4 negatief, totaal 6 bronnen

Veenontginnings- en verve-

ningslandschap

1 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 1 bron

Bos 2 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 3 bronnen

Boscultuur 6 positief, 3 neutraal, 4 negatief, totaal 13 bronnen

Woeste gronden 12 positief, 3 neutraal, 10 negatief, totaal 25 bronnen

Weilanden 4 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 4 bronnen

Beekdallandschap 2 positief, 2 neutraal, 6 negatief, totaal 10 bronnen

Kleine houtopstanden -

Infrastructuur 4 positief, 1 neutraal, 1 negatief, totaal 6 bronnen

Landgoed 5 positief, 2 neutraal, 0 negatief, totaal 7 bronnen

Stad 1 positief, 1 neutraal, 1 negatief, totaal 3 bronnen

Dorp 1 positief, 1 neutraal, 0 negatief, totaal 2 bronnen

Cultuurlandschap 1 positief, 0 neutraal, 4 negatief, totaal 5 bronnen

Totaal na verandering 39 positief (46%), 15 neutraal (18%), 31 negatief (36%), gebaseerd op in totaal 85 bronnen

* De verzameling waardeoordelen over de verschillende landschapstypen, waar bovenstaande tabel op is gebaseerd,  is opgenomen als bijlage 5. Land-

schapsbeleving en waardering uit contemporaine bronnen, 1891-1954.
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Afb. 4.45 Landschapsbelevingskaart  
1891-1954
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Het boerenperspectief liet een verschuiving in 
waardering zien ten opzichte van de periode 
1800-1890. Toen waren de boeren overwegend 
positief over het veenontginningslandschap, 
maar dat sloeg in deze periode om naar nega-
tief. De inefficiënte verkaveling leverde steeds 
meer problemen op en leende zich nauwelijks 
voor mechanisering.141 Verbeteringen of plan-
nen daartoe werden dan ook positief beoor-
deeld.142

Bos en boscultuur

Boscultuur had duidelijk een andere status 
dan bos en zijn daarom apart geïnventariseerd. 
Gemengd, oud loofbos kon, met name bij bur-
gers en buitenstaanders, op grote waardering 
rekenen. Boscultuur week daarvan af, omdat 
het ging om relatief jong bos, aangeplant op 
heide-ontginningen. In de beginjaren werd bo-
vendien vaak een monocultuur van grove den 
aangeplant, waardoor variatie ontbrak.  

Een enkeling was blij dat de kale, dorre heide 
was vervangen door bos, maar een veel groter 
deel bleef kritisch over de jonge dennenbos-
sen.143  Men noemde ze ‘eentonig’, ‘somber’, 
‘doodsch’, bossen met een zekere ‘bekoring, al 
haalt ‘t niet in schoonheid bij een loofbosch’.144 
Nog kritischer waren de opmerkingen ‘den-
nenakkers’, ‘onafzienbare dennenbosschen, 
nog akeliger dan kale vlakten’ en ‘dennenbosch, 
wensch ik alleen daar waar niets anders wil 
groeien’.145 

Boscultuur leverde eentonige bossen op, die, 
vanwege de monocultuur,  gemakkelijk ten 
prooi vielen aan vraatschade door schadelijke 
insecten, wat zowel het aanzien als de houtop-
brengst van de bossen niet ten goede kwam.146 
De aanleg concurreerde bovendien met het 
streven naar zoveel mogelijk productieve land-
bouwgrond.147

De boerenstand was gematigd positiever, deels 
omdat ze zelf boscultuur bedreven, deels om-
dat er bijverdiend kon worden in de boscultuur 
bij de ‘groote grondbezitters’.148

Naarmate de bossen groeiden en er - door an-
der beheer - een gevarieerder loofbos ontstond, 
veranderden de inzichten.149 Men beschouwde 
deze bossen van ‘groote beteekenis voor vreem-
delingenverkeer en toerisme’, die door het 
nieuwe beheer ‘ontegenzeggenlijk aan beko-
ring’ zouden hebben gewonnen.150

Woeste gronden

De woeste gronden kregen in deze periode aan-
zienlijk meer waardering van de buitenstaanders, 
die hier tot 1890 nog uitgesproken negatief hier-
over waren. Van de, eentonige, dorre, ellendige, 
onafzienbare woestijn veranderden de woeste 
gronden rond 1900 eerst in ‘primitieve natuurta-
fereelen’ of gebieden ‘waarin weinig opmerkens-
waardig wordt aangetroffen’. Dankzij menig plei-
dooi van natuurliefhebbers werd dit al vrij snel 

‘een ideaal-heide’, een ‘woeste natte heide’ vol 
‘aantrekkelijkheden voor een vriend van wilde 
natuur’ of een ‘brok wilde, ongestoorde natuur’.151 

Onder burgers en buitenstaanders werd de 
liefde voor natuur steeds breder gedragen en 
daarmee nam de waardering voor de woeste 
gronden sterk toe.152 Hoe meer woeste gronden 
er door ontginningen verdween, hoe meer het 
behoud van de restanten onderdeel werd van 
het publieke discours:

‘Ongetwijfeld zijn er velen, die in dit uit-
gestrekte moeras de nog ongerepte natuur 
zien, maar daartegenover staat de meening 
van anderen, die bij het aanschouwen van 
deze omgeving van een troostelooze woes-
tenij spreken. De vraag is nu maar wie ge-
lijk heeft.’153

Het discours werd overigens niet alleen be-
paald door voor- en tegenstanders. Een groot 
aantal droeg een veel genuanceerder standpunt 
uit. Daaronder waren burgers, die het ongerep-
te landschap graag wilden behouden, maar ook 
begrip hadden voor de vraag naar productieve 
landbouwgronden.154 

Ook de boerengemeenschap was veel genu-
anceerder. De schepers zagen hun geliefde 
landschap, waar zij en hun voorouders met 
hun kuddes hadden gelopen, steeds verder in-
krimpen. Boeren ‘van de oude stempel’ hadden 
heimwee naar vroeger en ook de imkers raak-
ten snel terrein kwijt.155 Voor de veehouderij 
was de ontginning van de woeste gronden juist 
veelbetekenend. Het bracht nieuwe mogelijk-
heden. Zij reageerden hier dan ook positief op. 

Hoewel een enkele boer zeker de natuurwaar-
den van heide en veen kon waarderen, werd de 
waarde voor de boer doorgaans uitgedrukt in 
praktisch nut: ‘De schoonheid is voor den be-
zoeker van buiten. Zij interesseert den bewoner 
van het veenland nauwelijks. Hem boezemt de 
practijk van het leven meer belang in.’156

Niet geheel onverwacht leidden ontginningen 
van de woeste gronden bij boeren tot een po-
sitievere waardering van deze gronden. Bij de 
burgers en buitenstaanders was het juist omge-
keerd. Hoe meer er ontgonnen werd, hoe nega-
tiever men over die veranderingen oordeelde.

Hooi- en weilanden

Hooi- en weilanden werden weinig genoemd 
in bronnen en dat is enigszins opvallend, om-
dat juist het areaal weiland in deze periode zo 
snel toenam. De grootschalige ontginningen 
van heide en broekgrond in weiland leverde 
op wat wel een ‘cultuursteppe’ werd genoemd: 
Een eindeloze, boomloze vlakte met percelen 
die afgezet waren met paaltjes en prikkeldraad. 
Deze konden niet op ieders waardering reke-
nen.157 Met houtwallen omzoomde weilanden 
kon op meer waardering rekenen.158 Door mo-
derniseringen, zoals de aanleg bevloeiingsyste-
men, het gebruik van kunstmest en het scheu-
ren van het gras, nam de kwaliteit van het hooi 

139. Venneman (1941), 30.
140. De Kampioen (1949), nr 10.
141. Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche courant 24-11-1934
142. HCO Toegangsnr 0025, inv.nr. 
19127 (1934), 20; Provinciale Overijssel-
sche en Zwolsche courant 24-11-1934;  
Twentsch dagblad Tubantia en Ensche-
desche courant 25-09-1937.
143. Algemeen Handelsblad, 26-06-
1916; De Gooi- en Eemlander : nieuws- 
en advertentieblad, 06-09-1937.
144. Hogeslag (1927), 41, 6; Poortman & 
Het Oversticht (1939), 42.
145. Van Balen & De Heidemij (1938), 
22-23; Ericus (1893), 5-6, 15.
146. Idem.
147. Met de boscultuur nam men de 
grond immers voor minstens 40 jaar 
uit productie. Van Balen & De Heidemij 
(1938), 5; 
148. Landbouwcommissie (1890), VIII, 
3.
149. Van Balen & De Heidemij (1938), 
22-23. De functie veranderde vaak ook, 
van productiebos naar natuurschoon, 
waardoor kap niet langer grootschalig 
plaatsvond.
150. Landbouw - veeteelt en industrie 
(1936), 62; Van Balen & De Heidemij 
(1938), 23. 
151. Vereeniging ter bevordering van 
het Vreemdelingenverkeer voor Olden-
zaal en Omstreken (1903), 60; Blijden-
stein (1890), 72; Heimans (1899), 290, 
293; Bernink (1978, herdruk uit 1916), 
29.
152. In contemporaine bronnen van 
burgers en buitenstaanders trof ik maar 
liefst 64 positieve oordelen over de on-
ontgonnen, woeste gronden aan.
153. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant 15-12-1929.
154. Twentsch dagblad Tubantia en 
Enschedesche courant 13-10-1933; 
De Kampioen (1949), nr 10; Elderink 
(1924), 78.
155. Twentsch dagblad Tubantia en 
Enschedesche courant 15-01-1936;  
Hosmar (2004), 177-178; De Kampioen 
(1953), nr 8; Hosmar (2004), 55.
156. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant 25-09-1937.
157. Meer hierover bij kleine houtop-
standen.
158. Blijdenstein (1890), 81; Van den 
Bergh (1917), 61, 62; HCO  Toegangsnr 
0233.1, inv.nr. 454. Brief 10 mei 1928.
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toe, waardoor de waardering eerder toe dan 
afnam.159

Beekdallandschap

In de periode 1800-1890 werden beken nau-
welijks genoemd in bronnen, maar vanaf 1900 
ontdekte men op grote schaal de schoonheid 
ervan.  Tegelijkertijd werden beken ook steeds 
vaker genormaliseerd, zodat overstromingen 
grotendeels tot het verleden gingen behoren.160 
Beeknormalisaties hadden positieve effecten 
voor de landbouw, maar vormden een aan-
tasting van het ‘natuurschoon’. Met name het 
Dinkelbeekdal, de Buurserbeek en de Schip-
beek waren onderwerp van discussie, omwille 
van hun schoonheid en natuurwaarden, maar 
ook de dreiging van aantasting van diezelfde 
waarden door normalisatie. 

In dit licht is het niet verwonderlijk dat de boe-
rengemeenschap positiever werd na beeknor-
malisaties en de burgergemeenschap en bui-
tenstaanders hier juist overwegend afwijzend 
tegenover stonden. Over één aspect waren alle 
groepen het eens: De grootschalige vervuiling 
van de beken door de textielindustrie moest 
stoppen.161

Kleine houtopstanden

De Twentse houtopstanden werden regelma-
tig geroemd. Het ging dan niet alleen om bos, 
maar zeker ook om kleinere houtopstanden, 
zoals bosjes, solitaire bomen, erf- weg- of sloot-
beplanting of singels en houtwallen rondom 
akkers en weilanden. Net als bij beeknorma-
lisatie zorgde ook hier moderniseringen voor 
een spanningsveld tussen boeren en burgers. 
De populariteit van prikkeldraad en het streven 
naar productieverhoging leidde in deze perio-
de tot de verwijdering van veel van die kleine 
houtopstanden. Zo meldde de Staatscommis-
sie van de Landbouw in 1912 met enige trots: 

‘Op tal van plaatsen zijn deze houtwallen 
uitgeroeid, de moerassige laagten aange-
vuld en ziet men nu vruchtbare grashel-
lingen naast de bouwkampen. De nieuwe 
richting van het landbouwbedrijf [doet] de 
niet meer loonende exploitatie van hout-
wallen, deze meer en meer verdwijnen.’162

Terwijl Het Oversticht in 1939 juist met droefe-
nis constateerde dat er: 

‘[...] zeker niet minder schade aan ons rijke 
natuurschoon is voortgekomen uit het op-
ruimen van kleine boschjes bij de boerde-
rijen en van het eikenhakhout. Houtwal-
len, singels en hagen moesten plaats ma-
ken voor paaltjes en prikkeldraad om den 
grond meer productief te maken.’163

Buitenstaanders leken zich het minst druk te 
maken om de Twentse houtopstanden, moge-
lijk omdat ze zich minder bewust waren van de 
veranderingen die plaatsvonden. Hun oordelen 
zijn daardoor het minst genuanceerd. Zij wa-
ren ofwel voor- of tegen.

Infrastructuur
Infrastructuur lijkt één van de weinige thema’s 
waarbij boeren en burgers ongeveer dezelfde 
ontwikkeling doormaakten. Bij de meeste 
thema’s werden boeren positiever naarmate 
moderniseringen werden doorgevoerd en gold 
voor burgers juist het omgekeerde. Bij verbete-
ringen aan de infrastructuur profiteerde ieder-
een mee en dat zorgde ervoor dat ook burgers 
steeds positiever  werden.164 Wel was het zo dat 
vanuit de burgergemeenschap op een gegeven 
moment ook steeds meer kritische geluiden te 
horen waren. Zo luidde vaker het pleidooi om 
niet alle rurale zandwegen te verharden en we-
gen niet dusdanig te verbeteren dat daardoor 
alle fraaie beplantingen en schilderachtige 
bochten zouden sneuvelen.165 De boerenge-
meenschap was voor een goede bedrijfsvoering 
vooral aangewezen op diezelfde rurale zandwe-
gen en deelde deze visie dan ook niet.166

Landgoed

Landgoederen konden op een onverminderd 
grote waardering rekenen onder burgers en 
buitenstaanders. Ze werden vooral gewaar-
deerd om hun oude houtopstanden en zorg 
voor het natuurschoon.167 Juist het uitblijven 
van de moderniseringen, het vrijwel afwezig 
zijn van het streven naar een hogere landbouw-
productiviteit, leek één van de belangrijkste 
pluspunten te zijn.

‘De fraaiste boschcomplexen behooren tot 
die groote landgoederen, waar de schoon-
heid van het bosch hooger geschat wordt 
dan de waarde van het hout.’168

159. Blijdenstein (1890), 81; Staatscom-
missie landbouw (1912), 372-373, 375.
160. O.a. Geillustreerde gids Enschede 
(1924), 45; Blijdenstein (1890), 58; Hei-
mans (1899), 210; Blink (1902-1906), 
218; Mooy (1921), 111; Twentsch dag-
blad Tubantia en Enschedesche cou-
rant 11-06-1929; Dingeldein (1959), 3-5; 
Thijsse (1943), 372-373.
161. Visser (1914), 153; Dingeldein 
(1959, geschreven voor 1954), 4; Koster 
(1927), 389; Coeverden (1934), 1.
162. Staatscommissie landbouw 
(1912), 373. 
163. Poortman & Het Oversticht (1939), 
9.
164.  Oa. HCO Toegangsnr 0025, inv.nr. 
19127 (1934), 20; Vereeniging ter bevor-
dering van het Vreemdelingenverkeer 
voor Oldenzaal en Omstreken (1903), 
52, 55-56; Geillustreerde gids Enschede 
(1924), 43..
165. Poortman & Het Oversticht (1939), 
10-11, 35, 139; HCO Toegangsnr 0025, 
inv.nr. 19118 (1929), 11.
166. De Hoogh, Sanders & Het Over-
sticht  (1950), 33; HCO Toegangsnr 
0025, inv.nr. 19118 (1929), 11; HCO Toe-
gangsnr 0025, inv.nr. 19127 (1934), 20.
167. Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche courant, 09-03-1932; Din-
geldein (1964), 93.
168. Poortman & Het Oversticht (1939), 
40.
169. Een aparte tabel hierover is opge-
nomen als bijlage 9.
170. Een deel van het gebied was al 
ontgonnen voor boscultuur vóór 1890, 
andere delen, zoals het zuidelijk deel 
van het ‘Haagse Bos’ en Landgoed 
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‘De Snippert’ volgden kort daarop. Dit 
werd ontgonnen tussen 1892-1902, zie: 
De Gooi- en Eemlander : nieuws- en 
advertentieblad, 06-09-1937. Een her-
nieuwde kadastrale hulpkaart werd 
opgemaakt in 1903. De Snippert volgde 
tussen 1915-1919, zie HCO toegangsnr 
0233.1, inv. nrs 293-296.
171. In één zo’n plaatsbeschrijving 
stond een route die door het buurt-
schap Berghuizen voerde, niet ver van 
het Haagse bos. Er werd daarin een 
kleine detour langs het erf Boerskotten 
aangeraden met de expliciete opmer-
king ‘vooral aanbevolen aan liefheb-
bers van houtteelt.’  Vereeniging ter 
bevordering van het Vreemdelingen-
verkeer voor Oldenzaal en Omstreken 
(1903), 51. 
172. Dingeldein (1964, herdruk uit 
1948), 38.
173. Blijdenstein (1890), 72. 
174. Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche courant, 09-03-1932.
175. Uitspraak tijdens een vergadering 
van de Lonneker landbouwersbank in 
1906, via: Meijer (1907), 135.
176. Waar de ontginners van het Haag-
se bos zelf ook deel van uitmaken
177. Het nieuws van den dag, 19-09-
1899, 2.

Landschapsbeleving in Lonneker/
Losser

In tegenstelling tot voorgaande periode, bracht 
de periode 1891-1954 ruim voldoende bronnen 
voort om in te kunnen zoomen op de land-
schapsbeleving in dit deelgebied.169 

Door de aanleg van boscultuur op ontgonnen 
heidegrond vond een drastische transformatie 
plaats.170 Toch werd juist die transformatie zelf 
nauwelijks benoemd. De focus lag vooral op de 
daaropvolgende transformatie: Van produc-
tiebos, met een monotone aanplant van grove 
den, naar de gevarieerde loofbossen die onder 
natuurschoon werden geschaard.  Rond 1890 
werd het gebied hoogstwaarschijnlijk nog niet 
als natuurschoon beschouwd.

De burgergemeenschap

Toen rond 1900 de ‘plaatsbeschrijvingen’ in po-
pulariteit toenamen en de mooiste plekken van 
Twente in publicaties voor toeristen werden 
beschreven, kwam de omgeving van Oldenzaal 
er steevast zeer goed vanaf. Het gebied werd 
geroemd om de prachtige bossen. Een nadere 
analyse van deze plaatsbeschrijvingen leert dat 
de aangeprezen wandelroutes steeds vooral 
de omgeving aan de noordoostzijde betreffen, 
richting de Tankenberg, Hakenberg, Dene-
kamp, Ootmarsum, de Dinkel, de Lutte of de 
grens over naar Bentheim, waar de oudere bos-
sen te vinden zijn. 

Het Haagse bos (toen nog Haagsche bosch), dat 
aan de zuidoostzijde van Oldenzaal ligt, werd 
daarentegen nooit aangeprezen.171 De boscul-
tuur viel duidelijk niet bij iedereen in de smaak. 
Het predicaat ‘dennenakker’, dat veelvuldig ge-
bruikt werd voor de dennenboscultuur, spreekt 
nu ook niet bepaald tot de verbeelding. Naar-
mate het bos volwassener werd en het gebied 
vanaf 1932 onder de Natuurschoonwet werd 
opengesteld, verschoof de focus van boscultuur 
naar natuur, waarmee het bos in aantrekkelijk-
heid toenam. Burgers gingen het bos daarna 
meer waarderen.172

A.J. Blijdenstein, ontginner van het eerste uur, 
verantwoordelijk voor de ontginning van het 
noordelijk deel van het Haagse bos en de nabij 
gelegen Lonnekerberg, tevens mede-oprichter 
en voorzitter van de Heidemij, had overigens al 
in 1890 grote verwachtingen van de boscultuur 
toen hij schreef:

‘De veelvuldige aanplant van bosschen in 
alle delen der gemeente Lonneker zal ze-
kere een gunstigen invloed hebben op de 
wildstand aldaar en misschien voor de ja-
gers den gouden tijd van voorheen doen 
terugkeren.’173

De boerengemeenschap

De boeren die landbouw bedreven op omlig-
gende percelen waren vooral verheugd om de 
voortgaande modernisering in het eigen boe-
renbedrijf. Zij leken zich niet erg te bekomme-

ren om de schoonheid van de omliggende bos-
sen. Illustratief is volgend citaat uit 1906:

‘Wanneer wij ons even den toestand van 
vóór 1896 in herinnering roepen, dan valt 
het ons op hoe bij tal van boeren, waar 
destijds drie a vier koetjes nauwlijks kon-
den worden onderhouden, nu 7 a 8 — en 
bij sommigen zelfs 10 tot 15 flinke koeien 
op stal staan. Hoe verscheidene boeren-
woningen, welke destijds aan of in de 
heide lagen, nu omringd zijn van prach-
tige weiden, hoe in die woningen, waarin 
men vroeger smerige, stinkende potstallen 
vond, waarin geen koe zindelijk te houden 
was, nu frissche, gezonde groepstallen 
worden aangetroffen.’175

Buitenstaanders

Buitenstaanders die het gebied bezochten en 
daarover schreven, kwamen grotendeels uit de 
organisatie van de Heidemij.176 Uit alle delen 
van het land kwam de ontginnende elite bij el-
kaar op excursie en deed daar na afloop verslag 
van.

Terwijl bij de andere subgroepen te zien was dat 
men na verloop van tijd steeds positiever werd, 
is bij deze, specifieke groep buitenstaanders 
juist te zien dat men steeds kritischer werd. Zo 
werden verbeteringen in de beplanting rond 
1900 nog met veel optimisme beschreven:

‘In de laatst aangelegde beplantingen 
wordt het eikenhakhout vervangen door 
opgaand eikenhout. [...] De nieuwste be-
plantingen der Nederlandsche Heide-
maatschappij zijn er op aangelegd om ons 
de heerlijke eikenwouden onzer voorou-
ders terug te geven.’177

Dertig jaar later bezoekt de Heidemij het ge-
bied opnieuw en dan is dat aanvankelijke op-
timisme aanzienlijk getemperd. Terwijl men 
lyrisch schreef over de andere bezochte land-
goederen waar men boscultuur bedreef, moet 

Afb. 4.46
Landgoed De Snippert in 1936, waar loof- en naaldhout door elkaar werden geplant.
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het Haagse bos het doen met:

‘Daar is nog een stuk van de oude open hei-
de gespaard, met een aardigen plas, maar 
verder domineert daar de grove den.’178

Opvallend is dat De Snippert, veel later ont-
gonnen dan het Haagse bos, vrij kort na de aan-
leg al op meer waardering kon rekenen dank-
zij ‘haar goed groeiende bosschen.’179 Men had 
blijkbaar geleerd van eerdere misstappen met 
de monocultuur van dennen en plantte een ge-
varieerder bos aan, wat al in een vroeg stadium 
een fraaier resultaat opleverde.

Landschapsbeleving in 
Vriezenveen

Vermoedelijk waren er weinig regio’s in Twente 
waar de waardeoordelen over het landschap zo 
haaks op elkaar stonden als in Vriezenveen. Het 
landschap, met name het verveningslandschap 
of de nog onontgonnen venen, moeras en hei-
de, maakte nogal wat los. Men kon er lyrisch 
over zijn of het verafschuwen. Omgekeerd wer-
den de ontginningen van datzelfde landschap 
dan ook ofwel veroordeeld ofwel afgekeurd. De 
ontginning van de Weitemanslanden in 1930 
maakte helemaal veel los. Hierbij was het ze-
ker niet zo dat de standpunten verschilden per 
subgroep. Onder zowel boeren, burgers als bui-
tenstaanders trof men voor- en tegenstanders.

De boerengemeenschap

Het ‘oude’ landschap had grote betekenis voor 
bepaalde boeren, met name de schepers, turf-
stekers en imkers voor wie dat landschap hun 
werkterrein was.180 De omvorming ervan tot 
landbouwgrond betekende voor hen verlies. 
Een ander deel van de  boerengemeenschap 
had andere zorgen.181 Zij die op het veenontgin-
ningslandschap boerden liep tegen de grenzen 
van dat landschap aan:

‘[...] als men bedenkt, hoeveel grond op het 
oogenblik aan stegen en slooten verloren 
gaat en hoe moeilijk men bij de gebrekkige 
waterafvoer van de lagere gedeelten in den 
polder de russchen de baas kan blijven 
[...].’182

Landschappelijke schoonheid behoorde niet 
tot de zorgen van de boer.183 Een verandering 
ten goede was een verandering waaraan ver-
diend kon worden.184

Buitenstaanders

Genuanceerde meningen over de ontginnin-
gen van de Weitemanslanden waren schaars 
onder de buitenstaanders. Dat leverde vaak een 
sterk gepolariseerde discussie op. Om dit te il-
lustreren een tweetal stellingen die haaks op 
elkaar stonden:

‘Zoo vindt men beoosten Almelo en Vrie-
zenveen, de zgn. Weitemanslanden; even-
eens tot voor kort een morsige landstreek 
wier toekomst hopeloos leek. Want de 
geheele uitgestrektheid bestond uit niets 
dan moerassige heide en veen van nau-
welijks eenige waarde [...] een vacuüm dat 
niet eens landschappelijke bekoring bezat 
[...] Natuurschoon viel hier niet te beder-
ven, want er was letterlijk niets.’185

En:

‘Wij behoeven slechts, te denken aan het 
enorme verlies, dat geleden werd toen de 
Weitemanslanden bij Vriezenveen, or-
chideeënrijke blauwgraslanden met een 
bijzondere flora en een enorme vogelrijk-

178. De Telegraaf, 05-09-1937.
179. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant, 29-08-1921.
180. Hosmar (2004), 55; Twentsch 
dagblad Tubantia en Enschedesche 
courant 25-09-1937; Hosmar (2004), 
177-178.
181. HCO Toegangsnr 0025, inv.nr. 
19127 (1934), 20; H. Abbink (1954). In: 
Abbink 2008 (2008), 18-19.
182. Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche courant 24-11-1934.
183. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant 25-09-1937.
184. Idem.
185. Van Balen & De Heidemij (1938), 
17-18.
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186. De Hoogh, Sanders & Het Over-
sticht (1950), 192. (geschreven door J. 
van Dijk)
187. De Kampioen (1949), nr 10.
188. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant 13-10-1933.

dom, verloren gingen.’186

De burgergemeenschap

De burgergemeenschap was veel genuanceer-
der in haar oordeel. Het deed velen verdriet om 
het landschap te zien veranderen, maar aan de 
zijde van de burgers was ook de meeste begrip 
voor de boeren. Men zag over het algemeen 
in dat het onvermijdelijk was dat modernise-
ringen moesten worden doorgevoerd. In een 
kleine gemeenschap als Vriezenveen leefden 
boeren en burgers naast elkaar en waren daar-
door ook meer betrokken bij elkaars zorgen. 
De volgende twee citaten illustreren de spagaat 
van de burgers:

‘De huidige Dienst der Cultuurtechnische 
Commissie in ons land grijpt met zijn ruil-
verkaveling, ontwatering en wat dies meer 
zij, zodanig om zich heen en dikwijls met 
zo weinig respect voor natuurlijke schoon-
heid [...] dat ook in dit gebied de betref-
fende instanties een halt moet worden 
toegeroepen, al gunnen wij de om grond 
schreeuwende, op emigratie aangewezen 
jonge boeren gaarne hun boerderij en de 
mogelijkheid om te bestaan.’187

En:

‘Velen misschien hebben dezen zomer dit 
uitgestrekte gebied wel eens doorkruist, 
om te zien hoe hier de zegevierende cul-
tuur voortschreed en overwinning op 
overwinning boekte op de wildernis, die, 
hoe taai zij ook stand hield, ten lange leste 
tusschen de beschermende boschjes van 
het Weitenbosch en de veilige omwalling 
van den Kooyplas teruggedrongen werd. 
De overwinning is volkomen. Tot onaf-
zienbaren einder rijen zich de groene wei-
den, de gele stoppelvelden en de zwarte 
ontginningen. En hoewel wij niet anders 
dan ontzag kunnen hebben voor dit cul-
tuurwerk, toch stemt ons dezen zege-
vierenden opmarsch weemoedig en met 
heimwee denken wij terug aan de heerlijke 
dagen doorgebracht te midden der ga-
gel en riet-wildernissen van Heulaand en 
Weitepölle.’188

Afb. 4.47
Burgermeester Alberda van Vriezenveen plant de eerste boom in de ontgonnen Weitemanslanden in 1930. Burgers en boeren leefden hier naast 
elkaar, waardoor de betrokkenheid groter was en ook het wederzijds begrip.
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4.5 Conclusies en 
synthese

Tijdgeest en krachtvelden

De periode 1891-1954 is niet eenvoudig terug te 
brengen tot de essentie, omdat er zoveel ont-
wikkelingen gelijktijdig plaatsvonden. Toch 
zou gesteld kunnen worden dat er drie hoofd-
thema’s zijn, die elk van grote invloed waren 
op de landschapsbeleving. Ook bepaalden deze 
grotendeels de lust of tegenzin om te verande-
ren. 

De sprong voorwaarts

Het eerste thema is het al eerder genoemde 
streven naar vergaande moderniseringen.189 
Juist tijdens crisissen en oorlogen bleek het be-
langrijk om klappen op te kunnen vangen en de 
groeiende bevolking te kunnen blijven voeden. 
Buitenstaanders, zoals het Rijk, de Overijssel-
sche Ontginningsmaatschappij en de Heide-
mij, zetten dan ook vol in op modernisering 
van de landbouw.

Ook veel textielfabrikanten vielen, zeker in 
eerste instantie, onder de moderniserings-
gezinden, maar maakten daarin een ontwik-
keling door.190  Het geloof in de vooruitgang 
en modernisering, deelden zij met de buiten-
staanders, die vaak ook hun inspiratiebronnen 
vormden. Tegelijkertijd voelden zij een grote 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor 
de regio. Zij waren zich niet alleen bewust van 
de positieve, maar ook de negatieve effecten 
van moderniseren. De moderniseringsdrang 
raakte daardoor al na enkele decennia wat ge-
temperd. Niet dat het verdween, maar de vaart 
was eruit. Veel textielfabrikanten raakten toen 
meer onder invloed van andere tendensen uit 
deze periode: de liefde voor natuur en regio-
nale folklore.191

Natuurliefde en het regionalisme

Het Twentse essen- en kampenlandschap ge-
noot vóór 1890 al grote waardering, maar na 
1890 ontstond die waardering ook voor de on-
ontgonnen, woeste gronden, die tot dan toe 
door burgers en buitenstaanders vrijwel una-
niem verguisd werden. Eerst alleen bij een se-
lecte groep natuurliefhebbers, maar vanaf 1900 
bij een steeds groter deel van de bevolking.192 
Met de opkomst van het dagtoerisme werd het 
bovendien steeds gebruikelijker om op zondag 
in een natuurgebied te bivakkeren. 

Terwijl de stad steeds verder moderniseerde, 
verliepen moderniseringen op het platteland 
heel wat trager. Het platteland werd heront-
dekt vanwege het ongerepte, ouderwetse ka-
rakter. Het werd een plek waar de stedeling 
kon ontsnappen aan de dagelijkse beslomme-
ringen en de drukte van de stad.

Die liefde voor natuurschoon en ‘het ouder-
wetse’ heeft een grote impact gehad op de 

waardering van het platteland en daarmee ook 
op de beleving van veranderingen. Veel bur-
gers en buitenstaanders gaven er dan ook de 
voorkeur aan dat het platteland bleef zoals het 
was en als het veranderde, dacht men met wee-
moed terug aan vroegere tijden.

Ook onder boeren kon weemoed en vasthou-
den aan het oude een rol spelen, maar dat had 
een andere oorsprong. Voor de stedeling was 
het platteland de tijdelijke vlucht uit de stad, de 
plek om te recreëren. Voor de plattelandsbewo-
ner was het dat niet. Meestal was men zich niet 
eens bewust van de schoonheid ervan. Zoals 
Rientjes dat in 1945 nogal kort door de bocht 
formuleerde: ‘Zoo weinigen uit eigen dorp zien 
de schoonheid van de streek. Zij hebben het al-
leen van haaren zeggen van de “stadsche lui”.193 
Hoewel bovenstaande opmerking een typische 
opmerking van een stedeling is, zat er zeker 
een kern van waarheid in. De boer bekom-
merde zich niet erg om schoonheid. Het plat-
teland had boven alles een functionele waarde, 
als woon- en werkplek. Maar dat betekende 
niet dat het landschap hem onverschillig liet. 
Het was het landschap van zijn voorouders. 
Hij ontleende er zijn identiteit aan, was er op 
zichtbare en onzichtbare manier nauw mee 
verbonden. Het gaat hier om sense of place, niet 
om esthetische of ecologische waarden. Verlies 
aan natuurschoon of de sobere leefstijl was dus 
zeker niet wat de boer weemoedig maakte. Een 
veranderende band met dat landschap zeker 
wel. 

De natuurbeweging werd in eerste instantie in-
gezet van buitenaf, door natuurliefhebbers als 
Van Eeden, Heimans en Thijsse, maar ook in 
de eigen burgergemeenschap werd dit al vanaf 
1900 opgepakt, door Twentenaren als Bernink, 
Dingeldein en Van Heek.194 

De liefde voor het oude  en de regionale folklo-
re was eveneens een landelijke tendens, maar 
werd op regionale schaal breed opgepakt door 
de oprichting van verenigingen voor vreemde-
lingenverkeer, oudheidkundige verenigingen 
en mensen als Van Deinse, Ter Kuile en Elde-
rink.195 

In 1928 werd het Oversticht opgericht, een 
stichting dat zich wilde inzetten voor behoud 
van natuur- en landschapsschoon. Het Over-
sticht presenteerde zich hierbij niet als op-
ponent, maar zocht samenwerking met de 
ontginningsmaatschappijen om verlies aan 
natuur- en landschapsschoon zoveel mogelijk 
te beperken. Met de oprichting van het Over-
sticht kon echter niet gesteld worden dat de 
sprong voorwaarts en de liefde voor de natuur 
en landschapsschoon voortaan hand in hand 
gingen. Het ging meer om ‘damage control’.

De boer aan het roer

De boerenemancipatie, door boerencoöpera-
ties ingezet, maakte dat de boerengemeenschap 
voortaan voor zichzelf kon opkomen. Wet- en 
regelgeving werd nog steeds van buitenaf op-
gelegd en voor grootschalige ontginningen was 

189. Die eerder ‘dankzij’, en dus niet 
‘ondanks’, de verschillende crisissen en 
oorlogen in deze periode, extra daad-
krachtig waren ingezet.
190. Deze elitegroep is lastig in één 
subgroep te plaatsen. Met hun elite-
status stonden ze enigszins boven de 
burgergemeenschap, maar - ondanks 
hun agrarische activiteiten - waren ze 
ook niet tot de boerengemeenschap te 
rekenen. Voor de groep ‘buitenstaan-
ders’ waren ze echter te betrokken bij 
de regio en teveel getuige van verande-
ringen in de eigen samenleving.
191. In vrijwel alle regio's is rond 1900 
sprake geweest van een sterke ople-
veing van het regionalisme. In twente 
kende deze stroming veel liefhebbers.
192. Onduidelijk is hoe groot deze 
groep precies was en of bijvoorbeeld 
ook de onderklasse de natuur op zocht. 
Populaire plekken als het Lutterzand 
hadden in ieder geval zeer te lijden on-
der hun populariteit, omdat het vaak 
zo druk was dat zo'n plek snel vervuilde 
en de bezoekers schade veroorzaakten. 
De arbeidersklasse mengde zich in ie-
der geval niet in het discours als voor- 
of tegenstander van de ontginningen.
193. Rientjes (1945), 1.
194. Meester Bernink werd al eerder 
genoemd. Met hulp van kapitaal van 
Twentse fabrikantenfamilies, onder 
meer van Van Heek, Jannink, Scholten 
en Blijdenstein, richtte hij in 1911, met 
hulp van meester Dingeldein, Natura 
Docet in Denekamp op. Onder de fa-
briekantenfamilies waren veel natuur-
liefhebbers, maar leden van de familie 
Van Heek spande mogelijk de kroon. 
Dankzij hun financiële bijdragen werd 
het Naardermeer de eerste aankoop 
van Natuurmonumenten. De Twentse 
natuurgebieden het Buurserzand en 
het Molenven zijn door hen geschon-
ken aan Natuurmonumenten.
195. Cato Elderink was dochter van een 
fabrikant. Ze was via moederskant ver-
bonden met de Blijdensteinfamilie. Ze 
heeft een grote betekenis gehad in het 
vastleggen van oude, Twentse volks-
verhalen, vaak in streektaal. Haar be-
kendste werken zijn Oet et laand van al-
eer (1921) en Twenther leu en laand en 
lèven (1937). Ko van Deinse, Zeeuw van 
oorsprong,  was zeer geinteresseerd in 
alles wat met het verleden van Twente 
te maken had. In 1905 richtte hij samen 
met G.J. Ter Kuile en H.B. Blijdenstein 
de Oudheidkamer Twente op. Zijn le-
venswerk was Uit het land van katoen 
en heide (1922). Ter Kuile schreef on-
der andere De Twentsche watermolens 
(1922).
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196.  Schermerhorn (1934), 23. 
197.Zie tabel in paragraaf 4.4.
198. Zie tabellen in paragraaf 4.4. en 
bijlage 10.
199.  Zie tabel in paragraaf 4.4.

eveneens kapitaal en mankracht van buiten no-
dig, maar de boeren hadden duidelijk veel meer 
zeggenschap dan in de negentiende eeuw. Toen 
waren het nog vooral de buitenstaanders die 
moderniseringen stimuleerden of opdrongen. 
Vanaf begin twintigste eeuw, kreeg het groot-
ste deel van de boerengemeenschap zelf ook de 
wens om te moderniseren. Door het coöpera-
tiewezen kon die wens veel meer daadkracht 
worden bijgezet. 

Verschil in perspectief

Deels tekende het verschil in perspectief zich 
al af bij de eerder beschreven krachtvelden. In 
grote lijnen kan namelijk gesteld worden dat 
‘de sprong voorwaarts’ gedomineerd werd door 
de buitenstaander’, de ‘liefde voor natuur en 
het sobere leven’ door de burgergemeenschap 
en de boerenemancipatie door de boerenge-
meenschap. 

Toch ligt het allemaal net iets genuanceerder 
dan dat. Zo ‘bewogen’ de textielfabrikanten 
tussen de subgroepen, maar ook de burger-
gemeenschap was allerminst een homogene 
groep. Het maakt namelijk veel uit of het om 
stedelijke burgers ging of om dorpelingen. 
Beide hadden een andere verhouding met het 
platteland en daardoor ook een ander perspec-
tief.

De burgergemeenschap

Toen op het platteland de moderniseringen  - 
veel later dan in de stad - momentum kregen, 
had een aanzienlijk deel van de bevolking in-
middels een andere verhouding met het platte-
land. Vanaf de zijlijn zag men de gewaardeerde, 
sobere, authentieke volksaard op het platteland 
langzaam moderniseren en de geliefde woeste 
gronden verdwijnen, soms op zeer grote schaal. 
Dit wordt mooi geïllustreerd aan de hand van 
volgend citaat over het platteland uit 1934:

‘De stedeling heeft zich nu eenmaal be-
paalde gedachten daarover gevormd en 
van die gedachten uit ziet hij zekere ver-
schijnselen. [...] De stedeling zoekt bijv 
op het boerenland het antieke en wordt 
dan soms zelfs onaangenaam verrast als 
dit blijkt te zijn vervangen door het mo-
derne.’196

De burgergemeenschap was dan ook het minst 
blij met de moderniseringen van het platte-
land. Hun waardering daalde van 83% positief 
vóór veranderingen naar 30% erna.197 

In dit onderzoek is geen onderscheid gemaakt 
tussen dorpelingen en stedelingen. Dankzij 
de casestudy over Vriezenveen, waarvan zeker 
is dat veel van de bronnen daadwerkelijk af-
komstig zijn van Vriezenveense dorpelingen, 
krijgen we hier toch meer inzicht in. Een ver-
gelijking van de uitkomsten voor Vriezenveen 
met de uitkomsten van de burgergemeenschap 
van heel Twente laat zien dat de Vriezenveense 
dorpsgemeenschap veel genuanceerder was in 
hun reactie op veranderingen. Onder de bur-
gergemeenschap van heel Twente had ‘slechts’ 
35% een genuanceerd oordeel, van de Vriezen-
veners was dat maar liefst 54%.198 Per saldo was 
men hier overigens zeker niet positiever over 
het landschap na de veranderingen. Zij von-
den het net zo erg om hun geliefde landschap 
te zien veranderen, maar hadden tegelijkertijd 
wel meer begrip voor de boerengemeenschap, 
met wie zij hun landschap deelden en een ster-
ke sociale binding hadden.

De boerengemeenschap

Boeren zagen hun landschap over het alge-
meen juist verbeteren, doordat het mogelijk 
werd om hogere opbrengsten van hun grond te 
telen en meer vee te houden. Hun waardering 
steeg dan ook van 50% positieve oordelen vóór 
veranderingen naar 69% erna.199

Afb. 4.48
De transformatie van het platteland was groot in de periode 1890-1954. Woeste gronden verdwenen in hoog tempo.  Op de Weitemanslanden na, 
bleven de veengebieden van Vriezenveen nog gespaard. 



VERAN
D

EREN
D

  PLATTELAN
D

                   1891-1954: O
ntginningen w

oeste gronden

120

Buitenstaanders

Buitenstaanders zagen het landschap meestal 
niet veranderen. Men reageerde op wat men 
ter plaatse zag gebeuren en oordeelde daarover. 
Hun oordelen waren daardoor het minst genu-
anceerd. Men was voor of tegen, meer smaken 
waren er bijna niet. Ook deze subgroep was - 
net als de burgergemeenschap - overwegend 
negatiever na moderniseringen. De positieve 
waardering daalde van 82% naar 44%.200

De invloed van moderniseringen 
op de landschapsbeleving

In het vorige hoofdstuk werd al duidelijk dat 
moderniseringen, met name in de laatste de-
cennia van de periode 1800-1890 niet altijd 
positief werden ontvangen en dat men bewust 
werd van de schaduwzijde ervan. Toch bleef in 
die periode het gevoel overheersen dat de winst 
van moderniseringen veel groter waren dan 
het verlies. In de periode 1891-1954 zijn daarin 
verschuivingen te zien. Moderniseringen bleef 
men over het algemeen zien als noodzakelijk - 
vaak zelfs door sceptici - maar het verlies aan 
culturele waarden, natuurschoon en land-
schapsschoon werd steeds vaker benadrukt.

Het ‘moderne’ tegenover het ‘ongerepte’

Over smaak valt niet te twisten en dat ging dus 
ook op voor de periode 1891-1954. Wat de één 
fraai of waardevol vond, kon de ander genade-
loos afkeuren. Alleen al de tegengestelde hou-
dingen ten opzichte van de woeste gronden 
illustreerde dat. De één werd haast lyrisch van 
de schoonheid en wilde de ‘reine heidelucht 
met diepe teugen in zijn longen zuigen’, de 
ander  vond het een ‘morsige landstreek wier 
toekomst hopeloos leek’.201

Toch waren, er wel bepaalde tendensen te ont-
dekken in de collectieve smaakontwikkeling. 
Deze tendensen hing samenhing met de toene-
mende afkeur van ‘het moderne’ of de toene-
mende waardering van het tegenovergestelde, 
‘het ongerepte’. Voor 1890 werd ‘het moderne’ 
beschouwd als praktisch en net, maar ook ka-
rakterloos en weinig artistiek. Gedurende deze 
periode ging men nog meer waardering ont-
wikkelen voor oudheden, maar - in tegenstel-
ling tot voorgaande periode - ook dat wat sober 
en vervallen was begon men mooi te vinden.202 

In 1948 beschreef Dingeldein die veranderin-
gen in collectieve smaak treffend, aan de hand 
van een citaat van Boom van honderd jaar 
daarvoor:

‘Behalve de kerk heeft Ootmarsum wei-
nig, dat aan de grijze oudheid herinnert. 
Te veel is gesloopt en “verfraaid”. [...] Dat 
zijn dus nog van die “vele ouderwetse en 
wonderlijk gebouwde en versierde huizen, 
die in verregaande insubordinatie langs de 
hobbelige straten staan en voor elkander 
heenkijken” en niet in de smaak vielen van 

de reiziger Harm Boom, die in de herfst 
van 1846 het stadje bezocht en niet kon na-
laten, overal zijn geestige spot uit te stor-
ten over de “rampzalige stadspoorten” en 
dito huizen, waarvan wij thans de verdwij-
ning zo zeer betreuren. Tijden, smaken en 
inzichten veranderen wèl!’202

Ook Van Heuvel beschreef die verandering 
toen hij het oude Rijssen rond 1875 vergeleek 
met het Rijssen uit 1925: ‘Wie dat alles ziet, nu 
er al zooveel verdwenen en gemoderniseerd is, 
die beseft er iets van, hoe het hier was voor een 
zestig jaar. Vuil en rommelig ja, maar ook ge-
moedelijk en schilderachtig.’204

Niet alleen verval kreeg steeds meer waarde-
ring, maar eigenlijk alles wat niet met de tijd 
was meegegaan. Met name de buitenstaanders 
die uit regio’s kwamen die veel verder gevor-
derd waren in het moderniseringsproces, zoals 
de Hollandse provincies, keken hun ogen uit 
op het Twentse platteland, waar nog zoveel 
‘ongereptheden’ te vinden waren. Een van de 
mooiste voorbeelden daarvan was afkomstig 
van een randstedelijk lid van de Heidemij die 
in 1921 mee was op excursie naar Twente. On-
danks dat juist de leden van de Heidemij tot 
de meest moderniseringsgezinden behoorden, 
kon hij zijn bewondering voor het  weinig ra-
tionele, romantische Twentse landschap niet 
onder stoelen of banken schuiven:

‘Wel zeer groot is hier het verschil met 
het Hollandsche landschap, in Holland 
het vlakke en geconstrueerde van rechte 
weiden, doorsneden van rechte slooten, 
waarin meer „intellectueel”, het geestige 
van molens en zeiltippen, hier in Twente 
een meer zinnelijk, zwoel romantisch 
landschap, hoogten en laagten, de weiden 
en bouwland altijd omzet van een warm-
aandoende beplanting of zich vlijend te-
gen een krachtigen bosch-rug.’205

De industrialisatie begon tegelijkertijd hoe lan-
ger hoe meer weerzin op te roepen. Kon men 
in de vorige periode of aan het begin van deze 
soms nog esthetiek zien in de ‘slanke schoor-
steenpijpen’, enkele decennia later is daar wei-
nig van over:

‘[...] het rumoerige ploeterende zwoe-
gende  Hengelo, de groote fabrieksstad 
met de „materialistische” industrieelen. 
[...] De „hel” der fabrieken zal zich uit-
breiden. Meer zullen de industrieën zich 
concentreeren. [...] Steden zullen geen 
steden meer zijn, maar een groot complex 
fabrieksgebouwen.[...] stampende, dreu-
nende, slordige Hengelo.’206

Sociale moderniseringen

Ook moderniseringen binnen de sociale struc-
tuur hadden invloed op de landschapsbeleving. 
Tot 1890 waren het vooral elitegroepen - en 
dan met name elites van buiten de regio - die 
van alles ‘vonden’ van het Twentse landschap 
en de wijze waarop het gemoderniseerd moest 

200. Zie tabel in paragraaf 4.4.
201. Bernink (1978, herdruk uit 1916), 
48; Van Balen & De Heidemij (1938), 17.
202. De Romantiek moet hier een grote 
invloed op hebben gehad. Hoewel 
deze ontwikkeling al ruim voor 1890 
was ingezet, had deze blijkbaar tot 
dan een beperkte invloed op de col-
lectieve smaak gehad. Toen was men 
nog vooral verguld over steden zoals 
Almelo, welke statige, goed onderhou-
den, oude panden bezat. Stadjes als 
Ootmarsum en Oldenzaal, die net als 
Almelo, veel oudheden bezaten, maar 
ook veel sporen van verval, kwamen 
er toen niet zo goed vanaf. Na 1890  en 
zeker na 1900 veranderde dat op grote 
schaal.
203. Dingeldein (1964, herdruk uit 
1948), 197-198. 
204. Van Heuvel (1925), via: Veldhuizen, 
A. van, & Waterink, J. (1925), 144.
205. Twentsch dagblad Tubantia en En-
schedesche courant, 29-08-1921.
206. Van den Bergh (1917), 64-65.
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207. Een zeker opleidingsniveau was 
hiervoor wel een vereiste, waarmee 
indirect uiteraard wel kan worden 
afgeleid dat de arbeidersklasse en 
de onderklasse van de agrarische ge-
meenschap zeker nog geen deel uit-
maakte van het discours. Hoewel ook 
deze groepen vanaf de invoering van 
de Leerplichtwet in 1901 verplicht naar 
school moesten tussen het 6e en 12e 
jaar, duurde het nog decennia voordat 
hier daadwerkelijk breed gehoor aan 
werd gegeven. Vooral plattelandsge-
meenschappen bleven nog heel lang 
op de oude voet doorgaan. Ook omdat 
hier weinig toezicht op was. De échte 
onderklasse mengde zich overigens 
tot vrij recent nauwelijks in het pu-
blieke discours. Door de populariteit 
van sociale media als Facebook en het 
populisme in de polititiek, zijn hier pas 
verschuivingen te zien. De democra-
tisering van de samenleving vanaf ca. 
1900 en de opkomst van landbouwcoo-
peraties en arbeiderspartijen heeft de 
onderklasse misschien wel meer een 
stem gegeven, maar de vertegenwoor-
diging van die onderklasse, bleef toch 
het domein van de hoger geschoolden.
208. Thijsse, J.P. (1927). Woeste gron-
den. In: De levende natuur, 32 (1927), 
129-132., p131.
209. Van Balen & Heidemij (1938), 21-
22.
210. Zwijnenberg in: Landbouw - Vee-
teelt en Industrie (1936). 64e jaargang, 
nr. 198, 38. 
211. Buursink (1956, herdruk uit 1951), 
324.

worden. Deze elite had daarmee bij wijze van 
spreken een ‘monopolie op de tijdgeest’. 

In de periode 1890-1954 kreeg de regionale be-
volking, zowel boeren als burgers, geleidelijk 
een veel grotere zeggenschap over de eigen 
regio.207 Journalisten, onderwijzers, (amateur)
natuurkenners, etc., hadden in toenemende 
mate invloed op het publieke discours en de 
tijdgeest. De samenleving werd meer een zelf-
corrigerend systeem en men stond opener voor 
discussie. Men probeerde ‘de andere partij’ va-
ker tegemoet te komen.

Voorbeelden voor de nuancering en het begrip 
voor de positie van de ander kwamen al voor-
bij in de casestudy over Vriezenveen, maar zijn 
legio. Een goed voorbeeld vanuit de natuur-
beweging kwam van Thijsse, die op zoek was 
naar een balans tussen ontginnen en behouden 
van de woeste gronden. Ook hij was zich ervan 
bewust dat de ontginningen nodig waren en 
pleitte dus niet uitsluitend voor behoud van 
het natuurschoon:

‘De tijd is nu gekomen, dat wij de een-
voudige en eerbiedwaardige praktijk van 
het „halfjemijn” kunnen toepassen: voor 
elke hektare woeste grond die ontgon-
nen wordt een andere hektare woeste 
grond als zoodanig behouden, voor elke 
gulden, die de overheid geeft als subsidie 
voor ontginning en werkverschaffing een 
andere gulden besteed voor het behoud 
van natuurschoon. Jammer dat we dit niet 
dadelijk kunnen vaststellen in een nood-
wetje.’208

Ook de Heidemij was zich er in 1938 van be-
wust dat een grote groep burgers de ontginnin-
gen als een bedreiging voor het natuurschoon 
ervoeren, maar vroeg zich tegelijkertijd af of 
men daar niet in doorschoot:

‘Waar nu precies het juiste evenwicht zal 
liggen, zal van persoonlijke gevoelens af-
hangen en het kan dan ook waarlijk geen 
kwaad dat er te dezer zake een zekere 
wrijving van denkbeelden blijft bestaan, 
mits er maar geen eenzijdig fanatisme 
wordt doorgedreven. Is ook het begrip 
natuurschoon in den loop der eeuwen 
niet gebleken, aan voortdurende wijziging 
onderhevig te zijn? [...] Nog niet zo lang 
geleden dweepten onze eigen voorouders 
met theekoepels en lommerijke prieelen 
langs de Vecht, terwijl zij de heide of het 
dennenbosch als onoogelijke wildernis 
verafschuwden. En vlak achter ons ligt een 
periode van nogal armzaligen prentbrief-
kaartstijl die elk winderig lapje woeste 
grond aan ons meende te kunnen voort-
zetten als het alleenig echte natuurschoon 
van mooi-dit-of-dat. [...] De cultureele na-
latenschap onzer voorvaderen behooren 
wij in eere te houden. Maar even dom als 
moedwillige schending is, even verkeerd 
zou klakkeloos behoud van dingen zonder 
waarde zijn, of koppig verzet tegen nieuw 
leven van eigen tijd.’209 

Landbouwmoderniseringen

De vaart waarmee woeste gronden verdwe-
nen, beken werden genormaliseerd, zandpa-
den werden verhard en houtwallen werden 
gekapt, maakte burgers en buitenstaanders 
bezorgd om verlies aan natuurschoon en cul-
turele waarden. Het had een negatieve invloed 
op de landschapswaardering. Zelfs binnen de 
boerengemeenschap ontstonden kritische ge-
luiden. Zo maakte Zwijnenberg (een veearts) 
zich in 1936 zorgen om de ‘hyperintensivering 
van het landbouwbedrijf ’:

 ‘Wij wijzen op een ongelimiteerd gebruik 
van kunstmeststoffen, een te ver doorge-
voerde verfijning van het vee tengevolge 
van de zucht om tot steeds groeiende 
melkproductie te geraken [...]. Men be-
grijpe dat de natuur zich slechts tot een 
bepaald punt straffeloos laat forceeren. 
De hedendaagsche wetenschap heeft te 
bedenken dat de boerenstand het contact 
met de natuur niet mag verliezen.’210

In 1951 zetten de boeren vol in op modernise-
ren, maar volgens Buursink was dat niet altijd 
tegen wil en dank van de boeren zelf:

‘De klacht van de moderne tijd is veelal, 
dat wij [de boeren] er weliswaar nog steeds 
de vaart er in hebben - vooral na de tweede 
wereldoorlog is er overal een zich bezin-
nen op culturele waarden te constateren 
-  maar dat wij tegen wil en dank in de 
stroom zijn opgenomen, dat we dus wel 
mee moeten blijven doen om niet onbarm-
hartig aan de kant geslingerd te worden.’211

Het lijkt er dan ook op alsof vrijwel alle sub-
groepen hun bedenkingen hadden en - op de 
boeren na - overwegend negatief waren over de 
effecten van de moderniseringen op het land-
schap en natuurschoon. Toch  leek het grootste 
gedeelte van de betrokkenen er niet aan te twij-
felen dat deze moderniseringen noodzakelijk 
waren. De trein reed al, men moest door.
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1. Ontwikkelingen waren complexer en 
meer verweven dan in voorgaande pe-
riodes. Doordat processen veelal gelijk-
tijdig plaatsvonden, was een volledig 
chronologische opbouw niet mogelijk.
2. In Twente was de schade vergeleken 
met de zuidelijke provincies en de pro-
vincies die geïnundeerd waren,  Zuid-
Holland en Zeeland, relatief gezien 
mee. Wel waren veel wagens, karren 
en werktuigen tijdens de oorlog door 
de bezetters geïndexeerd. Bieleman 
(2008), 461.
3.Schuyt & Taverne  (2000), 38. 
4. Schuyt & Taverne  (2000), 39.
5. Lörzing (2014), 11. Dit gold zeker voor 
de mannelijke bevolking.
6. De bevolking deelde nauwelijks mee 
in de beloofde welvaart, wat in de jaren 
vijftig tot een piek aan emigraties leid-
de. Tussen 1950-60 vetrokken 320.500 
mensen, om elders een beter bestaan 
op te bouwen. Lörzing (2014), 14. 
7. Andela (2000), 16.
8. Idem.
9. Lörzing (2014), 83.
10. In het westen van het land bestond 
het dagelijks dieet in 1945 slechts uit 
617 kilocalorieën; Decorrespondent.
nl/1666/nooit-meer-oorlog-nooit-
meer-honger-wil-de-europeaan-die-
dat-nog-gelooft-nu-opstaan/76859244-
acc08b40, geraadpleegd op 10-09-2017.
11.  Beris, Corporaal & Stortelder 
(2009), 86.
12. Bieleman (2008), 463.
13. De grootschalige inzet op arbeids-
besparing vond vooral plaats na 1960-
63, toen het matigende loonbeleid 
van de overheid werd losgelaten en 
arbeidslonen sterk stegen.
14. Lörzing (2014), 15, 132-133; Schuyt 
& Taverne  (2000), 45. Tussen 1973-1976 
bevond de economie zich in een laag-
conjunctuur, waardoor het inkomens-
peil tijdelijk daalde.
15. Lörzing (2014), 15.
16. Van Bergen (2014), 191-192. In 1950 
ging 18% van de Nederlanders op va-
kantie, in 1960 30% en in 1970 50%.
17. Lörzing (2014), 144. Een groot deel 
daarvan is inmiddels weer voor auto-
verkeer afgesloten.
18. Van Bergen (2014), 131, 163; Lörzing 
(2014), 288.
19. Lörzing (2014), 288-289; Van Bergen 
(2014), 184.
20. Tijdens een lezing op de Bondsdag 
van de Christelijke Plattelandsjongeren 
in 1964; Tijdschrift van de Leefomge-
ving (jaargang 1964), 373-374.

Na de Tweede Wereldoorlog verlegde de over-
heid de nadruk van land saving technologies 
(heideontginningen met behulp van kunst-
mest, teeltverbeteringen) naar labour saving 
technologies (mechanisatie, intensivering, rati-
onalisatie specialisatie en schaalvergroting).12  
Arbeid werd, kortom, vervangen door kapi-
taal.13 

Het economisch wonder

Door elkaar opvolgende loongolven  begon Ne-
derland vanaf begin jaren zestig in snel tempo 
welvarend te worden.14 Er waren geen tekorten 
aan goederen en diensten. De steeds grotere 
bestedingsruimte maakte dat er geld overbleef 
voor een zekere mate van luxe, waardoor er een 
consumptiemaatschappij ontstond. Ook voor 
de lagere klassen kwamen zaken als een fiets, 
wasmachine of zelfs een auto binnen bereik.15 

Vrije tijd voor iedereen

In 1960 werd de vijfdaagse werkweek ingevoerd. 
Dit leverde meer vrije tijd op dan men ooit had 
gehad. Door de gestegen welvaart beschikte 
men nu - massaler dan ooit - over de midde-
len om te gaan recreëren. Nadat Nederlanders 
één of twee weken doorbetaalde vakantiedagen 
kregen en er ook nog eens vakantiegeld werd 
uitgekeerd, kreeg een steeds grotere groep de 
mogelijkheid om op vakantie te gaan.16 

Ook het toeren per auto werd vanaf de jaren 
zestig populair. De ANWB zette door het hele 
land tientallen bewegwijzerde toerroutes uit. 
Hierbij werden enkele van de mooiste, lande-
lijke routes geasfalteerd voor recreatief autoge-
bruik.17 Terwijl men in de jaren vijftig nog per 
fiets op vakantie ging naar de natuurcamping 
of kampeerboerderij, raakte de fiets in de jaren 
zestig uit de gratie en werd de auto een status-
symbool.18 Die situatie zou tot eind jaren zeven-
tig blijven bestaan. Door de verbeterde mobili-
teit werden afstanden verkleind. Ook werd een 
ver oord steeds vaker als vakantiebestemming 
verkozen boven het eigen platteland.19

Recreatiedruk platteland

Dat nam niet weg dat het platteland - ook in de 
zestiger jaren - populair bleef. De recreatiedruk 
op het platteland nam zulke vormen aan dat 
de boerengemeenschap steeds meer rekening 
moest houden met de recreant en dat soms 
zelfs als bedreigend beschouwde. Een jonge 
boer sprak zich uit:

‘Recreatie is bereikbaar geworden voor de 
massa. Dat is verheugend, maar ook be-
angstigend [...]. Een noodzakelijk gevolg 
zal zijn, dat voor recreatie landbouwgron-
den aan hun bestemming moeten worden 
onttrokken. [...]Het moderne landbouw-
bedrijf eist een vergroting van schaal als 
gevolg van nieuwe werk-en produktieme-
thoden. De recreatie zou evenwel histo-
risch gegroeide landschapsvormen zoveel 
mogelijk willen behouden.’20
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5.1 Historische context
De belangrijkste, historische ontwikkelin-
gen gedurende de periode 1955-1985 worden 
hieronder, op hoofdlijnen, beschreven. Deze 
vormden de achtergrond waartegen de fysieke, 
landschappelijke veranderingen en de land-
schapsbeleving in diezelfde periode tot stand 
zijn gekomen.1

Wederopbouw en arbeidsmoraal

Na de Tweede wereldoorlog stond Nederland 
voor een grote opgave. Bombardementen had-
den veel schade veroorzaakt, in steden, maar 
ook op het platteland.2 Hoewel de industri-
ele productie al in 1947 weer op hetzelfde peil 
stond als in 1938 en de infrastructuur een jaar 
later goeddeels weer op orde was, gold dat ze-
ker niet voor dagelijkse leefomstandigheden.3 

Er was een groot woningtekort en ook de im-
materiële schade was groot. Uit naam van 
economisch herstel en modernisering van de 
natie, moest er veel worden opgeruimd en ver-
geten.4  Er werd een groot beroep gedaan op de 
gezamenlijke arbeidskracht en men stak mas-
saal de handen uit de mouwen.5

De werkloosheid was extreem laag. De over-
heid had hierin een sterk regulerende en sti-
mulerende rol. Om werk en voedsel voor (bij-
na) iedereen te kunnen garanderen, werden de 
lonen kunstmatig laag gehouden. Ook waren 
veel exportproducten alleen  ‘op de bon’ ver-
krijgbaar. Het was weliswaar een zeker, maar 
ook erg sober bestaan.6

Ook op het platteland waren de effecten van 
het sociaal-economische stimuleringsbeleid 
groot. In achterstandsgebieden, waar de land-
bouw te weinig perspectieven bood, werd vol-
op ingezet op industriële ontwikkelingen. Dit 
leidde tot ingrijpende, ruimtelijke en demogra-
fische veranderingen.7   Werkloze landarbeiders 
en overtollige boerenzoons en dochters trok-
ken in grote aantallen naar de steden om in de 
industrie te werken.8  

Ondanks het sobere bestaan, was het wel een 
periode van optimisme. Het enorme tempo van 
herstel en vernieuwing, waar men gezamenlijk 
aan bijdroeg, wekte bewondering en zorgde 
voor een gevoel van trots en saamhorigheid.9

Nooit meer honger

Ondanks dat de landbouw het met steeds min-
der arbeidskracht moest stellen, steeg de pro-
ductiviteit aanzienlijk. Ook hierin had de over-
heid een flink aandeel. Vlak na de oorlog was 
voedsel - door schade aan landbouwgronden - 
schaars, wat de prijzen enorm opdreef.10 Onder 
het motto ‘Nooit meer oorlog, nooit meer hon-
ger’, pakte de overheid het landbouwbeleid van 
voor de oorlog weer zo snel mogelijk op, onder 
andere door de Landbouw Voorlichtingsdienst 
flink uit te breiden.11 Ook de Ruilverkavelings-
wet van 1954 moest de landbouw efficiënter 
maken. 
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21. Tijdschrift van de Leefomgeving 
(jaargang 1964), 376-378.
22. Landbouwcommissie Overijssel 
(1957), 23.
23. Idem.
24. Rond het hoogtepunt van de in-
dustrialisatie, in 1960, was het aandeel 
werkzaam in de industrie verder ge-
groeid tot 55%.23 Tijdens de volkstelling 
in 1971 was de dienstensector echter al 
tot ruim 41% gestegen.24 De industrie-
sector was toen nog steeds het grootst, 
maar de piek was inmiddels gepas-
seerd. Volkstelling.nl. Beroepentelling 
1960, document 10B T1; Volkstelling.
nl. Beroepentelling 1971, document 
BRT_1971_15B-H6.pdf; Schuyt & Ta-
verne  (2000), 44.
25. Schuyt & Taverne  (2000), 48.
26. Schuyt & Taverne  (2000), 44.
27. Cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-ver-
stedelijking, storymap Verstedelijking, 
geraadpleegd op 16-08-2017. Het ging 
om een tijdelijk fenomeen. Vanaf mid-
den jaren 80 begonnen steden weer te 
groeien.
28. Van de Wouden & De Bruijne (2001), 
9. Deze ontwikkeling had een veel gro-
tere omvang in de Randstad dan in 
Twente; Atlas van Nederland (2003), 4. 
Dorpen, via: Avn.geo.uu.nl.
29. Die individualisering en het toe-
komstgerichte optimisme lijken niets 
nieuws onder de zon. Gedurende de 
negentiende eeuw, tijdens de opkomst 
van de industrialisatie,  speelde dit na-
melijk ook al. Toen betrof het echter 
een verschijnsel dat met name bij de 
elite leefde. Ditmaal ging het om een 
veel bredere, maatschappelijke ont-
wikkeling.
30. Berting (2006), 97.
31. Idem.
32. Berting (2006), 98, 102.
33. Berting (2006), 102.
34. Lindenberg (2006), 18,19,50, 51. 
De culturele revolutie en de opkomst 
van nieuwe media zou hierin een be-
langrijke rol hebben gespeeld. Ook het 
loskomen van de verzuiling, die volgens 
Wielenga halverwege de jaren vijftig het 
hoogtepunt had bereikt en daarna op 
haar retour ging, droeg eraan bij dat 
men loskwam van instituties. Wielenga 
(2010), 208.
35. Hellema (2012), 186.
36. Hellema (2012), 187.
37. Idem.
38. Karel (2013), 51.
39. Karel (2013), 17.
40. Van Schendelen (1999), 226. 
41. Lörzing (2014), 193.
42. Van Schendelen (1999), 227.
43. Tijdschrift van de Leefomgeving 
(jaargang 1966), 5.
44. Bezwaarschriften (1966).

Overigens zagen niet alle boeren de recreant 
als bedreiging. Mits er een goede balans ge-
zocht werd tussen landbouw en recreatie en 
men ervoor zou waken dat men van het plat-
teland geen museum zou willen maken, zou 
de recreatie de leefbaarheid van het platteland 
zeker ten goede kunnen komen en zouden boe-
ren kunnen profiteren van de nieuwe bron van 
inkomsten die de plattelandsrecreatie bracht.21

Industrialisatie en deïndustrialisatie

Tot 1947 waren de landbouw en de industrie 
de grootste werkgevers geweest, maar toen 
wisselde de landbouw stuivertje met de dien-
stensector.22 De landbouw zou daarna alleen 
maar verder aan belang verliezen; de indus-
trie- en dienstensector zouden verder groeien. 
In 1947 was de industrie nog veruit de groot-
ste. De sector en gaf werk aan bijna de helft 
van de beroepsbevolking.23 Tot halverwege de 
jaren zestig bleef de industrie groeien, maar 
toen keerde het tij en kwam Nederland in een 
deïndustralisatieproces terecht gekomen.24 De 
dienstensector werd uiteindelijk de grootste.25 
Vanaf de jaren zeventig spreekt men daarom 
van een postindustriële samenleving.26 

Suburbanisatiegolf

De verstedelijking zette zich in eerste instantie 
voort, maar gedurende de zestiger en zeventi-
ger jaren, raakten de steden hun aantrekkings-
kracht kwijt.27 Door de verbeterde mobiliteit 
en het toenemend autobezit raakte ook het 
pendelen naar het werk steeds meer ingebur-
gerd. Er kwam een suburbanisatiegolf op gang, 
waarbij gezinnen uit de stad vertrokken naar 
het platteland.28

Ook deze ontwikkeling had grote gevolgen 
voor de band met het platteland. Voor deze 
groep was het hun woonlandschap geworden. 
De boerengemeenschap was inmiddels in de 
minderheid.  Deze ontwikkeling had invloed 
op het collectieve discours en de tijdgeest. 
Agrarische moderniseringen werden hierdoor 
steeds kritischer bekeken, omdat deze vaak een 
bedreiging voor de kwaliteit van het woonland-
schap vormden.

Het ‘ik-tijdperk’

Tijdens de periode van ongekende, economi-
sche  groei tussen 1960-80, vond een sterke in-
dividualiseringsgolf plaats.29 Socioloog Berting 
duidt de samenleving die toen ontstond als 
een ‘individualistische prestatiesamenleving’.30 
Hierin ontstond het idee dat men in de samen-
leving en het beroepsleven vooral vooruit kon 
komen door ‘eigen inspanningen’.31 Dit ging 
gepaard met een duidelijk ‘vooruitgangsopti-
misme’ en een toekomstgerichte blik.32 

Maatschappelijke middengroepen kregen, 
door betere scholing, mobiliteit en sterke, eco-
nomische groei, kansen als nooit tevoren.33 Dit 
was helemaal het geval vanaf de jaren zestig. In 
die periode steeg de welvaart en keuzevrijheid 

aanzienlijk en werd men kritischer op gezag, 
maakte men zich steeds meer los van institu-
ties als politieke partijen, vakbonden of kerken, 
raakte men, kortom, steeds zelfstandiger en 
steeds meer gericht op zichzelf en het eigen 
gezin.34 

De jaren zeventig worden door meerdere au-
teurs aangeduid als het ‘ik-tijdperk’, als een 
periode van zelfontplooiing.35 Deze ontwikke-
ling vond zo massaal plaats dat ook wel van 
massa-individualisering wordt gesproken.36 De 
gemeenschapszin zou daar, volgens verschil-
lende auteurs, onder geleden hebben.37

Ook op het platteland - binnen de boerenge-
meenschap - raakte men meer op zichzelf. Door 
ruilverkavelingen en ‘streekverbeteringen’ was 
het boerenbedrijf steeds vaker buiten het dorp 
geplaatst. Door specialisatie en mechanisatie 
was de boerengemeenschap ook steeds minder 
op elkaar, het noaberschap, of op coöperaties 
aangewezen.38 Karel schrijft hierover: ‘De boer 
verscheen niet langer als vanzelfsprekende ver-
tegenwoordiger van het plattelandsbeeld op 
de voorgrond. Als modern ondernemer had hij 
zich teruggetrokken op zijn bedrijf.’39

Nederland als ordeningsstaat

Er was inmiddels een heuse traditie ontstaan 
op het gebied van de ruimtelijke ordening.  De 
belangen van verstedelijking, landbouw, infra-
structuur en natuurbehoud  vereisten steeds 
meer afstemming op nationaal niveau.40 Plano-
logen, juristen, stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten ontwikkelden hiervoor een 
ordeningsstelsel dat vanaf 1960 ondersteund 
werd door wetgeving, middels regelmatig ver-
nieuwde rijksnota’s. 

De eerste Nota  Ruimtelijke Ordening (1960) was 
nog vrij bescheiden en vooral van toepassing 
op concentraties van bevolking en welvaart 
in de Randstad.41 Met de Tweede Nota uit 1966 
nam de overheidsinvloed  op de ruimtelijke or-
dening sterk toe. In deze nota werd een voor-
keur uitgesproken voor een scheiding tussen 
agrarische gebieden enerzijds en recreatie- en 
natuurgebieden anderzijds.42 

Hoewel de landbouw hierdoor in bepaalde ge-
bieden werd ingeperkt, pleitte een groot deel 
van de boerengemeenschap ervoor dat men 
zich nu eens moest uitspreken. De onzekerheid 
hield verdere moderniseringen tegen: 

‘We dienen nu wel eens te weten welke 
groene gebieden er voor de landbouw 
overblijven en dan zal er voor gezorgd 
moeten worden dat deze gebieden zo mo-
dern mogelijk worden ingericht.’43

In Twente zorgde het in 1966 opgestelde ont-
werp-streekplan Twente voor veel beroering. 
Het leverde ruim 2000 bezwaarschriften op, 
van zowel boeren als burgers.44



en hogere lonen. Ook de boeren kwamen mas-
saal in actie tegen het verslechterende econo-
mische klimaat en voor een openere, meer di-
recte vorm van belangenbehartiging.53 

Spanningsveld en groene nota’s

Tussen 1947-1971 nam de Overijsselse boeren-
gemeenschap af van ruim een kwart tot slechts 
11% van de bevolking.54 De sterk gekrompen 
boerengemeenschap bepaalde, door ruilver-
kavelingen en schaalvergrotingen, echter nog 
steeds grotendeels hoe het platteland eruit 
kwam te zien. Het maatschappelijk draagvlak 
voor deze gang van zaken nam echter steeds 
verder af. De conflicten tussen stedeling en 
landbouwer waren onderwerp van een artikel 
in het tijdschrift van de Heidemaatschappij uit 
1975:

‘De aard van de belangstelling van de stede-
ling voor het platteland heeft in de loop van 
de laatste 150 jaar een sterke wijziging on-
dergaan. Tegenwoordig wordt deze belang-
stelling vooral gekenmerkt door de wens 
een deel van de vrije tijd in het landelijke 
gebied door te brengen, door de behoefte 
van sommige stedelingen buiten te wonen 
en door de zorg voor behoud van natuur en 
landschap. Deze wensen van de stedeling 
ten aanzien van het platteland komen niet 
zelden in conflict met de behoefte van de 
landbouw vaak ingrijpende veranderingen 
aan te brengen in het cultuurlandschap.’55

Het groeiend milieubesef, de behoefte aan een 
prettige leefomgeving en een grotere biodiver-
siteit, alsmede behoud van landschappelijke 
waarden, leidde tot de ‘Groene Nota’s’, welke 
een uitbreiding waren op de Tweede Nota.56 
Waardevolle natuurgebieden werden aangewe-
zen in de Nota Nationale Parken, waardevolle 
cultuurlandschappen in de Nota Nationale 
Landschapsparken en in de Relatienota, tot slot, 
werden gebieden aangewezen waarin de agra-
rische bedrijfsvoering moest aansluiten aan het 
natuur- en landschapsbeheer.

Crisis en een nieuwe koers

In 1981 bereikte de crisis haar hoogtepunt. De 
werkeloosheid was nog nooit zo groot. Door de 
stijgende werkeloosheid, de onzekerheid over 
de toekomst, maar ook door teleurstelling en 
vermoeidheid bij activisten, vond er begin jaren 
tachtig een politieke omslag plaats.57 De sociale 
koers van kabinet van Agt werd opgevolgd door 
de conservatievere koers van kabinet Lubbers.58 

Er ging een andere wind waaien. De burger 
bleef mondig, maar ‘het collectief’ viel weg en 
het ‘gemeenschapsbelang’ deed er minder toe.59 
Toch werden juist in deze tijd, onder het ka-
binet Lubbers, de nodige maatregelen getrof-
fen die het collectieve belang zouden moeten 
dienen. ‘Recreatie’, ’natuur’ en ‘milieu’ werden 
nieuwe beleidsterreinen, die werden onderge-
bracht bij ministeries.60
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Door de toegenomen welvaart werd de ruim-
teclaim op het gebied van verstedelijking, in-
frastructuur, industrialisatie en intensivering 
in de landbouw er, ondanks de nota, niet min-
der om.45  Met name de natuur- en milieube-
weging trok begin jaren zeventig steeds feller 
ten strijde tegen enerzijds de oprukkende ver-
stedelijking en anderzijds het ‘agrarisch front’, 
dat met intensivering en bio-industrie grote 
schade dreigde toe te brengen aan het natuur-
lijk milieu.46  

Uit een, in 1974 gehouden, enquête onder 
Overijsselse plattelandsgezinnen bleek dat 
niet alleen burgers, maar ook de boerenge-
meenschap de problemen onderkende, al vond 
men overwegend dat het op dat moment nog 
wel meeviel en zag men de vervuiling vooral 
als probleem voor de toekomst.47 Enkelen ga-
ven aan ‘dat men wel tot inkrimping van de 
bio-industrie [kon] overgaan, mits de kosten 
van inkomensbeperking voor de boer door de 
overheid [werden] gedragen.’48 De boeren voel-
den zich vaak speelbal. Het stimulerende over-
heidsbeleid van de periode ervoor had hen tot 
moderniseren en schaalvergroten aangezet en 
toen men er goed de vaart in had gezet en grote 
investeringen had gedaan, werd moderniseren 
juist ongewenst.

Zijn er grenzen aan de groei?

Het voortdurend streven naar economische 
groei en het volop ruimte geven aan het moder-
niseringproces werd steeds kritischer bekeken. 
Het in 1972 verschenen rapport Grenzen aan de 
groei van de ‘Club van Rome’ werd in Nederland 
opvallend goed verkocht.49 Hierin werd een 
doemscenario geschetst over de consequenties 
van de voortschrijdende industriële groei. De 
bio-industrie werd hierin zeker niet als enige 
boosdoener aangewezen. Het consumptiege-
drag en streven naar ongebreidelde groei van de 
westerse wereld ten koste van de derde wereld 
werden aangewezen als overkoepelende pro-
blemen. De landbouw had hier een aandeel in, 
vanwege het ruime gebruik van pesticiden en 
mest.50 Vanaf die tijd werden vervolgens steeds 
meer overheidsmaatregelen genomen om mili-
euverontreiniging aan banden te leggen.51

Culturele revolutie en protesten

Niet alleen de milieubeweging liet van zich ho-
ren. Steeds meer mensen organiseerden zich in 
de strijd tegen de gevestigde orde. In de jaren 
zestig was het vooral gegaan om het doorbre-
ken van de conservatieve taboes die de samen-
leving in zijn greep hielden. Vanaf midden jaren 
zeventig werd actie gevoerd tegen allerlei vor-
men van onrecht en ongelijke behandelingen. 
De anti-conservatieve geest van de jaren zestig 
transformeerde in een anti-kapitalistische geest 
in de jaren zeventig. In 1974 waren in Nederland 
maar liefst 400 actiegroepen actief.52 Men pro-
testeerde tegen kruisraketten, oorlog, huisjes-
melkers, de aanleg van snelwegen, apartheid en 
dierenmishandeling en vóór meer zeggenschap 

45.Van Schendelen (1999), 227.
46. Van Schendelen (1999), 228.
47. Tijdschrift voor de leefomgeving 
(Jaargang 1974), 125.
48. Idem.
49. Hellema (2012), 36.
50. Bovendien werd vaak zo extreem 
ontwaterd dat verzilting optrad; Me-
adows, Meadows & Club of Rome 
(1972), 98.
51. Hellema (2012), 37.
52. Schuyt & Taverne  (2000), 44.
53. Bieleman (2008), 472. Een gesloten 
overlegorgaan als belangenbehartiger 
het Landbouwschap verloor in die tijd 
snel aan draagvlak.
54.  Landbouwcommissie Overijssel 
(1957), 23. In 1947 werkten in Overijssel 
54.000 in de dienstensector en 53.000 
in de landbouw, resp. 27% en 26,5% 
van de totale, mannelijke beroeps-
bevolking in Overijssel; Volkstelling.
nl. Beroepentelling 1971, document 
BRT_1971_15B-H6.pdf.  Voor een goede 
vergelijking met de cijfers uit 1947 is al-
leen de mannelijke beroepsbevolking 
van Overijssel berekend.
55. Tijdschrift van de Leefomgeving 
(jaargang 1975), 311.
56. Tijdschrift van de Leefomgeving 
(jaargang 1975), 418.
57. Hellema (2012), 300. Hellema be-
noemt in dit verband ook een her-
nieuwde energie bij een nieuwe gene-
ratie conservatief-liberalen.
58. In Engeland waren de conservatie-
ven twee jaar daarvoor aan de macht 
gekomen, waarna Thatcher het land 
met ijzeren hand regeerde. Bij de Ne-
derlandse verkiezingen in 1982 verloor 
de sociaal-liberale D66 sterk en was er 
flinke winst voor de conservatief-libe-
rale VVD. 
59. Hellema (2012), 300-301.
60.  Natuur en recreatie werden vanaf 
1982 ondergebracht bij het Ministerie 
van Landbouw en Visserij, milieu bij 
het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM). Vanaf 1989 werd ‘natuurbe-
heer’ zo belangrijk gevonden dat de 
naam van het ministerie veranderde in 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
Sinds 2010 is ‘natuur' weer uit de naam 
van het miniterie verdwenen. 
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Gezonde buitenlucht

1978 was het dieptepunt als het om fietsgebruik 
ging, maar vanaf begin jaren tachtig ontstond 
weer een opgaande lijn toen de fiets werd her-
ontdekt.61 De aandacht voor het milieu, maar 
zeker ook voor de gezondheid, maakte dat 
steeds meer hoogopgeleiden de fiets kozen voor 
recreatieve fietstochten.62 Plattelandsrecreatie 
was inmiddels niet meer weg te denken uit de 
samenleving. Massaal zocht men het platteland 
op in het weekend. Ondertussen stonden boer 
en burger verder van elkaar af dan ooit. In tien 
jaar tijd was de boerengemeenschap nog eens 
gehalveerd, waardoor in 1980 nog maar een 
krappe 6% van de totale, Nederlandse beroeps-
bevolking in de landbouw werkte.63 De ruimte-
claim van de stedeling op het platteland werd 
ondertussen alsmaar verder opgevoerd. 

Van wie is het platteland nu eigenlijk?

De landbouwpraktijk werd steeds vaker onder-
werp van discussie. De Groene Nota’s bleken 
niet langer toereikend. De nota’s waren ge-
baseerd op vrijwilligheid vanuit de boerenge-
meenschap; de Nota Landelijke Gebieden (1977), 
die uiteindelijk pas in 1983 werd ingesteld, nam 
de keuzevrijheid en ontplooiingskansen van de 
gehele bevolking als uitgangspunt.64 Het zette 
in veel gebieden een rem op zowel de stedelijke 
uitbreidingsdruk als de landbouw. 

Met de totstandkoming van de Landinrich-
tingswet in 1985 werd het tijdperk van de ruil-
verkavelingswet uit 1954 definitief afgesloten.65 
De nieuwe wet vormde een kader voor de toe-
komstige inrichting van het Nederlandse land-
schap. 

61. Van Bergen (2014), 162.
62. Van Bergen (2014), 170. Het ‘actieve 
toerisme’ werd halverwege jaren tach-
tig ook dankbaar geadopteerd door de 
VUTters die hun vrije tijd graag actief 
doorbrachten.
63. De totale beroepsbevolking in 
1980 bedraagt 5293.000 (CBS Statline: 
Beroepsbevolking; vanaf 180o). In de 
landbouw werken dan 305.000 mensen 
(CBS Statline: Landbouw; vanaf 1851). 
Hierbij is geen onderscheid meer ge-
maakt tussen mannen en vrouwen.
64. Andela (2000), 222-223.
65. Andela (2000), 224.
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128 1945 
Oprichting 
Verenigde Naties

STAATKUNDIG-POLITIEK

LANDBOUWKUNDIGE ONTWIKKELINGEN

SOCIAAL-ECONOMISCH

LANDSCHAPSINRICHTING & NATUUR

CULTUUR & TIJDGEEST

Tijdbalk ontwikkelingen  
1955-1985

1954 
Oprichting West-
Europese Unie

1957 
Verdrag van 
Rome (op-
richting EEG)

1954 
Tweede ruilver-kavelingswet 
en instemming ruilverkaveling 
Vriezenveen

1960 
12% van de beroeps-
bevolking is werkzaam in 
de landbouw84

1945 
Einde WOII

1950 
Instelling 
Nationaal Park 
Kennemerduinen

1949 
Invoering 
werkeloosheidswet 
(WW)

1957 
Invoering Alge-
mene Ouder-
domswet (AOW)

1959 
Algemene Weduwe- 
en wezenwet 
(AWW)

1948-1952 
Marshallhulp voor 
wederopbouw

1948 
Oprichting 
Benelux

1944-45 
Hongerwinter

1964 
Recordaantal 
woningen gebouwd 
(100.850)79

1962 
Instelling Europees 
Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB)

1961-62 
Invoering vijf- 
daagse werk- 
week

1944 
Oprichting Werkgroep 
Cultuurlandschappen89

1964 
Voor het eerst meer 
tractoren dan paarden 
in de landbouw74

1951-1973 
Periode van snelle economische 
groei, aangedreven door 
industrialisatie en export.

1965 
Wet op de Ruimtelijke 
Ordening

Vanaf jaren 60 
Suburbanisatiegolf. Hoger opgeleiden 
vertrekken massaal uit de grote steden 
naar buitenwijken of plattelandskernen.

Jaren 50 
Veel zekerheid, maar een zeer sober 
bestaan, wat velen doet besluiten te 
emigreren naar bijv. Canada.

Jaren 60 
De auto wordt gezien als 
statussymbool, de fiets 
juist niet.

1951 
Oprichting 
Borgstellingsfonds met 
Marshallsteun72

1962 
Boswet

1954 en ‘56 
Extreme regenval in 
Overijssel, met grote schade 
voor de landbouw73

1953 
Herstelwerkzaam-
heden Walcheren na 
watersnoodramp67

1965 
Ministerie van 
Cultuur, Recreatie & 
Maatschappelijk Werk

1954 
Het bisschoppelijke mandement zou als 
hoogtepunt (en dus ook begin van het 
einde) van de verzuiling kunnen gelden91

66. NPS/VPRO, 17 januari 1995, Na de 
oorlog (3): 1949 De lotgevallen van koe 
Meibloem. 
67. Deze vormden de aanzet voor de 
ruilverkavelingswet van 1954.
68. Sprokkereef (1977), 12; CLO/CBS. 
Tussen 1970 en 1980 vond bijna een 
verdriedubbeling plaats van de Neder-
landse rundveestapel, van 1.890.000 
naar 5.226.000, de varkensstapel ver-
dubbelde ruim, van 5.533.000 naar 
12.383.000.
69. Bieleman (2008), 476.
70. geheugenvannederland.nl, NG-
1982-17-52.
71. Bieleman (2008), 465.
72. Bieleman (2008), 464.
73. Tijdschrift voor de Leefomgeving 
(jaargang 1955), 248.
74. Van Bergen (2014), 287.
75. Bioscoopjournaal weeknummer 68-
22 (1-05-1968).
76. Zie afb. 4.15.
77. Bieleman (2008), 472.
78. Van de Berg (1974), 77.
79. Noordhoff (2011), 496.
80. Dungen (1977), 5.
81. Schuyt & Taverne  (2000), 44.
82. Noordhoff (2011), 496.
83. Schuyt & Taverne  (2000), 42.
84. Noordhoff (2011), 528.
85. Van Bui  et al. (2017), 6. Het gaat hier 
om de toegevoegde waarde.
86. Van Bergen (2014), 162.
87. Keiser (1967), 125. 
88. Lörzing (2014), 324. Dat is 8,5% van 
het huidige snelwegennetwerk.
89. Van Schendelen (1999), 226. Dit viel 
onder de Contact Commissie inzake 
Natuurbescherming (CC), waar onder 
andere V. Westhoff en J.T.P. Bijhouwer 
deel van uitmaakten. Ook de Heidemij, 
Grontmij en Staatsbosbeheer sloten 
zich in 1940 en 1947 bij de CC aan.
90. Het blijft dan nog bij een plan. Pas 
later, in het Streekplan Twente van 
1990 werd hier echt werk van gemaakt, 
waarna, vermoedelijk in 1993, het ge-
bied de status Waardevol Cultuurland-
schap (WCL) kreeg. In 2005 werd het 
gebied één van de 20 Nationale Land-
schappen.
91. Wielenga (2010), 208.
92. Noordhoff (2011), 536.
93. Bieleman (2000), 14.

1963 
10,6% van het 
oppervlakte van 
Twente is bebost87

ca. 1949-50 
In de koelcellen in Neder-
land ligt voor ongeveer een 
jaarvoorraad aan boter66



1975 1985

1975 1985

1975 1985

1975 1985

1975 1985

1966 
Tweede Nota 
Ruimtelijke 
Ordening

1974 
Derde Nota 
Ruimtelijke 
Ordening
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1972 
Rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome verschijnt . Hierin wordt 
een verband gelegd tussen economische groei en de gevolgen hiervan voor 
het milieu, wat de aanzet vormt tot de 'Tweede Groene Golf'.

1966 
Invoering Wet 
Arbeidsongeschikten 
(WAO)

1965 
Algemene 
Bijstandswet 
(ABW)

1973 
Eerste 
oliecrisis

1979 
Tweede 
oliecrisis

1981 
Recordaantal 
werklozen 
(475.000)82

1975-85 
Maatschappelijke onvrede leidt tot massale 
protesten tegen oa. kernwapens, apartheid, 
'huisjesmelkers' en milieuvervuiling, etc.92

1962 
Instelling Europees 
Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB)

1990 
Natuur 
beleidsplan 
(EHS)

1968 
Rijkswegenplan, 
grote toename 
snelwegen

1988 
Vierde Nota 
Ruimtelijke 
Ordening

1985 
Landinricht- 
ingswet

1968 
Natuur- 
bescher- 
mingswet

1977-1983 
Nota 
Landelijke 
Gebieden

1975 
Drie Groene Nota's (Natio-
nale Parken, Nationale Land-
schapsparken & Relatienota)

Ca. 1965 
Piek aantal wer-
kenden in de 
industriesector

Vanaf jaren 70 
Postindustriële tijdperk: industriesector 
neemt af in belang, dienstensector wordt 
de grootste werkgever.

Vanaf ca. 1980 
De populariteit van het  
platteland neemt (opnieuw) 
toe als recreatiegebied.

1986 
Plan Ooievaar 
(EO Wijers-
prijsvraag)

1989 
Ministerie Land-
bouw, Natuur-
beheer & Visserij

1984 
Structuurschema 
Natuur en 
Landschapsbehoud

1982 
Milieu, natuur en 
recreatie worden 
beleidsterreinen

1976 
Verstedelijkings-
nota (oa. 
groeikernen)

1985 
Piek stikstof-
gebruik (>500 
miljoen kg/jr)71

1973 
Piekjaar wegenbouw, 
212km nieuwe 
snelwegen88

1966 
Bijdrageregeling 
voor openstelling 
van bossen

1977 
Regeling 
Bos-
bijdrage

1962 
Bestrijdings-
middelenwet

1966 
Werkeloosheid 
Twente 1,8%80

1970 
De teelt van 
snijmaïs neemt 
sterk toe76

1970 
De varkens- en 
rundveestapel neemt 
zeer sterk toe68

1968 
Het overschot aan melk-
producten leidt tot een 
'boterberg' en melkoorlog.75

1971 
Grote demonstratie 
boeren in Brussel 
tegen plannen EEG69

1966 
Ontwerp- 
streekplan 
Twente

1974 
Massale 
boeren-
protesten77

1980 
Demonstratie van 
boeren tegen de EG-
landbouwvoorstellen70

1974 
Twentse boeren en burg- 
ers houden 15 vogelreser-
vaten in stand78

1979 
Herziening 
streekplan 
Twente

1980-81 
Herziening 
streekplan 
Twente

1967 
Streekplan Twente

1985 
Streekplan 
Twente

1983-84 
Voorontwerp 
streekplan 
Twente

1970 
Opkomst term Landschaps-
park, combinatie landbouw/
natuur

1975 
Plan tot oprichting 20 
Nationale Landschapsparken, 
waaronder NO-Twente90

1974 
In Nederland zijn 
maar liefst 400 
actiegroepen actief81

1978 
Dieptepunt 
Fietsgebruik86

1969 
Dienstensector verant-
woordelijk voor 56% 
Nederlandse economie85 
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1955-1985 in beelden

Afb. 5.5-5.7
De evolutie van de recreatie in het buitengebied in de jaren 50-80 wordt mooi geillustreerd aan de hand van promotieposters van het Nederlands 
Bureau voor Toerisme & Congressen uit de jaren 1959, 1975 en 1982. De auto was vanaf de zestiger jaren het populairste vervoermiddel, ook voor 
recreatie. De fiets mistte status en was hoogstens hip onder progressievelingen. Vanaf eind jaren zeventig vond - onder invloed van milieu- en ge-
zondheidsoverwegingen - een omkering plaats. Daarmee nam ook de populariteit van het platteland als recreatiegebied toe.

Afb. 5.2
Voor de wederopbouw werd een beroep gedaan op de arbeidskracht 
van de bevolking. Men zette de schouders er gezamenlijk onder. 

Afb. 5.3
Gedurende de zestiger en zeventiger jaren raakten de binnensteden tij-
delijk hun aantrekkingskracht kwijt. De middenstand trok massaal weg 
naar het omliggende platteland, waar kleine groeikernen ontstonden. In 
de binnensteden leidde dit tot leegstand en verloedering.

Afb. 5.4
Door de bevolkingsgroei werden steden sterk uitgebreid met 
nieuwe woonwijken aan de randen. De groei van steden ging ten 
koste van het omliggende, agrarische land. Op de foto een deel van 
de uitbreidingen van Almelo in 1959.
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Afb. 5.11
Ook de boerengemeenschap kwam in 1980 in protest tegen de EG-landbouw-
voorstellen om de melkprijzen te bevriezen op het prijspeil van twee jaar 
daarvoor.

Afb. 5.8
De vijfdaagse werkweek, die in 1960 werd ingesteld, en de vrije tijd die 
dat opleverde, leidde tot meer recreatie. Door de toegenomen welvaart 
raakte de auto ingeburgerd, ook onder de midden- en onderklassen.In 1960 
haalde de auto de fiets in wat populariteit betrof. Bermtoerisme werd een 
heus fenomeen. 

Afb. 5.9
De zestiger jaren kenmerkten zich door de opkomst van progres-
sieve protestbewegingen die zich vooral verzetten tegen het 
conservatisme en taboes binnen de verzuilde samenleving. In de 
jaren zeventig werd protesteren bijna 'mainstream'. Ongeacht leef-
tijd, politieke voorkeur of geloofsovertuiging ging men massaal de 
straat op om te demonstreren tegen het kapitalisme en zeer diverse 
vormen van onrecht.

Afb. 5.12
Het milieubewustzijn nam toe. Door vervuiling en 
verzuring  werd het draagvlak steeds groter.

Afb. 5.10
Begin jaren zeventig was de caravan sterk in opkomst in Nederland, ook voor 
vakantie in eigen land.
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5.2 Agrarische 
ontwikkelingen
Begin jaren vijftig had de landbouw zich al 
grotendeels hersteld  van de meest directe 
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog.93 De 
ontginningen uit de periode ervoor hadden de 
boeren wat ademruimte gegeven, waardoor de 
gemiddelde bedrijfsgrootte op de zandgronden 
was toegenomen naar 8ha, maar het plafond 
was bereikt.94 Het resterende areaal woeste 
gronden was beperkt en wat er nog over was, 
betrof doorgaans gronden met een dermate 
slechte kwaliteit of geringe omvang dat ont-
ginning nauwelijks rendabel was.95 Voor ver-
dere modernisering van de landbouw was het 
belangrijk om de productie van de bestaande 
landbouwgronden op te voeren en tegelijker-
tijd de boerengemeenschap in omvang terug 
te brengen. Hiervoor werden verschillende sti-
muleringsmaatregelen getroffen.

Sanering boerengemeenschap

Er was op de zandgronden een wanverhouding 
ontstaan tussen het hoge aantal landarbeiders 
en de beperkte hoeveelheid grond per bedrijf, 
wat leidde tot een lage arbeidsprestatie.96 Dit 
betekende dat - om de landbouwsector op de 
zandgronden gezond te houden -  de agrarische 
sector niet meer mocht groeien.  Gemiddeld 
zou bijna 70% van de agrarische jongeren moe-
ten afvloeien.97 Met deze drastische sanering 
van de sector zou de arbeidsprestatie van de 
resterende boeren sterk toenemen.98 

Kapitaalinjectie voor de mechanisatie en 
motorisering

Het Borgstellingsfonds, dat in 1951 door het 
Rijk werd ingesteld dankzij steun in het kader 
van de Marshallhulp, werden boeren in staat 
gesteld om machines en gebouwen te finan-
cieren.99 Deze kapitaalinjectie leidde onder 
andere tot een vertienvoudiging van het aantal 
melkmachines in tien jaar tijd.100 

De geallieerden brachten na de oorlog ook 
hulpmiddelen in voor grondverzet, zoals bull-
dozers en draglines. Grootschalige ruilverkave-
lingen werden hierdoor sterk vereenvoudigd.102 

In eerste instantie kwam de mechanisatie 
moeizaam op gang, vanwege de lage kostprijs 
van arbeid. Hierdoor bleef de spade nog lang 
het belangrijkste hulpmiddel. De herstelwerk-
zaamheden na de watersnoodramp in 1953 
vormden echter een nieuwe stimulans.103 Bij 
cultuurtechnische werken bleken deze machi-
nes al gauw niet meer weg te denken. In 1955 
sprak de Heidemij haar leden vol optimisme 
toe met de woorden:

‘Dames en Heren, hier is geen terug meer 
mogelijk, de machine heeft bij het cul-
tuurtechnische werk haar intrede gedaan 
en zal bij dit zware werk een steeds meer 
overheersende rol gaan spelen.’104

De vraag naar arbeiders in de nog altijd groei-
ende industriesector maakte arbeidskracht 
bovendien steeds duurder, waardoor mechani-
satie en motorisering in toenemende mate aan 
draagkracht wonnen.105  Vanaf de jaren zestig 
kwamen de ontwikkelingen écht in een stroom-
versnelling. In 1964 werd het paard en wagen 
ingehaald door de tractor.106 

Ruilverkaveling en streekverbetering

De mechanisatie zou geen succes worden als 
het platteland niet mee zou moderniseren. 
Het oude cultuurlandschap leende zich door-
gaans slecht voor het gebruik van machines. De 
grond was drassig of vol kuilen, er was sprake 
van een ongunstige gebruiksverkaveling en 
slechte bereikbaarheid.101 Het was het grote 
landbouwvraagstuk van die tijd.107

Dit probleem speelde in vrijwel alle delen van 
Nederland, maar de doorgaans zeer inefficiënte 
verkavelingsstructuur en het relatief lage per-
centage onverharde wegen maakte dat Over-
ijssel tot de provincies hoorde met de laagste 
arbeidsproductiviteit.108

In 1954 waren nog altijd 5200km aan wegen 
in de provincie onverhard.109 Deze verkeerden 
bovendien in zo’n ‘desolate toestand’ dat ge-
motoriseerd verkeer hierop vrijwel uitgesloten 
was.110 Wat de verkavelingssituatie betrof, was 
het kleine formaat  of de grillige vorm niet het 
enige probleem. Vaak lagen de percelen ook 
ver uit elkaar. De Overijsselse boer was daar-
door veel reistijd kwijt. Dat zou er, volgens de 
Heidemij, ook toe leiden dat de veraf gelegen 
percelen ‘stiefmoederlijk’ behandeld werden, 
doordat de boer er geen stalmest naartoe zou 
brengen of rantsoenbeweiding op zou toepas-
sen.111

Dergelijke problemen moest men gezamenlijk 
oppakken, onder meer door ruilverkavelingen 
en streekverbeteringen, waarbij niet alleen de 
verkavelingsstructuur op de schop ging, maar 
waarbij een algehele moderniseringsslag kon 
worden gemaakt. Denk aan het verbeteren van 
de waterhuishouding, een herziening en ver-
betering van de infrastructuur, krotopruiming 
en aansluiting op nutsvoorzieningen. Ook de 
verhuizing van boerenbedrijven uit het dorp 
dichter bij de percelen was een noodzakelijke 
stap in het moderniseringsproces.

In de vernieuwde Ruilverkavelingswet wer-
den veel financiële en juridische obstakels op-
geruimd uit de wet van 1938, waardoor veel 
boeren na 1954 alsnog overstag gingen. Vrie-
zenveen was één van de eerste regio’s waar de 
ruilverkaveling plaatshad onder de nieuwe wet. 
Daarna ging het hard. Tussen 1924-57 waren in 
Overijssel 22 ruilverkavelingen voltooid onder 
de oude wet.112 Deze hadden een bescheiden 
omvang van 21.127ha.113 Onder de nieuwe wet 
waren in 1957 al 18 blokken in uitvoering en 
105 blokken in aanvraag of voorbereiding.114 
De gezamenlijke omvang bedroeg maar liefst 
246.523ha.115

94. Maris (1951), 41.
95. Maris (1951), 35.
96. Maris (1951), 16; Landbouwcom-
missie Overijssel (1952), 23, 39-40. In 
Twente had in 1952 71% van de boeren 
minder dan 10ha grond. Landbouw-
commissie Overijssel (1952), 5.
97. Maris (1951), 85. Hiervoor pro-
beerde men de plattelandsjongeren te 
stimuleren om een opleiding te volgen 
voor werk in een andere sector.
98. Maris (1951), 87-94. Gevolg van dit 
beleid was overigens dat al in 1955 
gevreesd werd dat 10-20 jaar later 
mogelijk een tekort aan opvolgers zou 
ontstaan.; Buursink (1956), 348-349. De 
jongeren gaven er, volgens een enquete 
uit 1955, steeds vaker de voorkeur aan 
in de industrie of in de bouw te gaan 
werken, omdat er voor hen weinig 
aantrekkelijks in zat, vaders voetspo-
ren op te volgen. Door lage lonen, sei-
zoenwerkloosheid, slecht onderwijs 
en slechte sociale voorzieningen is ge-
neraties lang het stempel van minder-
waardigheid gedukt op het beroep van 
landarbeider.
99. Bieleman (2008), 464; Andela 
(2000), 38, 42.
100. Bieleman (2008), 465. Het aantal 
steeg van 4000 in 1950 tot 39.000 in 
1960.
101. Maris (1951), 94,95.
102. Tijdschrift voor de Leefomgeving, 
jaargang 1949, 318-321; Eshuis (1963), 
19.
103. Eshuis (1963), 19.
104. Tijdschrift voor de Leefomgeving 
(jaargang 1955), 248.
105.  Eshuis (1963), 19.
106.  Bieleman (2008), 465.
107. Tijdschrift voor de leefomgeving 
(jaargang 1957), 246-247.
108. Tijdschrift voor de Leefomgeving 
(1959), 190. Het arbeidsinkomen van 
een boer op de gemengde bedrijven op 
de zandgronden in Overijssel bedroeg 
in 1959 (bij 2900 arbeidsuren) f4.750,-. 
Een Friese of Zeeuwse boer op de klei 
had een arbeidsinkomen van meer dan 
f11.000,- (bij 2900 arbeidsuren). Alleen 
de akkerbouwbedrijven in het Oldambt 
doen het slechter dan de Overijsselse 
zandgrond-boeren, met een arbeidsin-
komen van f2.150,-. Zie ook Buursink 
(1956), 341.
109. Tijdschrift voor de Leefomgeving 
(1957), 272.
110. Idem.
111. Tijdschrift voor de Leefomgeving 
(1957), 274. Dit had uiteraard een nega-
tief effect op de opbrengst.
112. Landbouwcommissie Overijssel 
(1957), 14.
113. Landbouwcommissie Overijssel 
(1957), 14.
114. Idem.
115. Idem.
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gen door gras en vanaf 1970 steeds vaker door 
het energierijkere snijmaïs.121 In Twente be-
sloeg het areaal mais in 1971 nog 3% en in 1980 
was dit al gestegen naar 14%.122

Een gewas als maïs stelt hoge eisen aan de ont-
watering, maar is verder weinig ziektegevoelig 
en kan daardoor jaren achtereen op dezelfde 
percelen worden verbouwd.123 Het gewas werd 
daardoor veel verbouwd op de hogere essen, 
waardoor het landschap een heel ander aanzien 
kreeg. Ook vereiste het in veel gevallen een da-
ling van het (ondiepe) grondwater, waardoor 
nabijgelegen natuurgebieden verdroogden.124

Europese Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB)

Het landbouwbeleid van vlak na de oorlog, 
plan Mansholt (1947), was gericht op groei en 
productiestijging, wat onder meer bereikt werd 
door middel van een garantieprijsbeleid.116 Het 
was niet langer de markt die het prijspeil be-
paalde. Het loonde om continu meer te produ-
ceren. De boer kreeg immers toch wel betaald. 
Al rond 1950 ontstond de eerste boterberg.117 
Overschotten werden vaak voor dumpprijzen 
verkocht in derdewereldlanden. Toen in 1962 
de EEG werd opgericht en er een gemeen-
schappelijk landbouwbeleid (GLB) werd inge-
steld, waren de zorgen voorlopig voorbij.119

Specialisatie

Op de zandgronden maakte het gemengde 
bedrijf snel plaats voor gespecialiseerde melk-
vee-, varkens- en pluimveebedrijven. Dat was 
een logisch vervolg, aldus Buursink, die in 1956 
schreef:

‘De simpele vooruitzichten van de groei-
ende stad met haar toenemende bevolking 
deed de opvatting wettigen, dat de veeteelt 
meer perspectieven bood dan de akker-
bouw. De graanramp van de crisisjaren lag 
nog te vers in het geheugen [...].’120

De specialisatie in veeteelt maakte dat de ak-
kerbouw in dienst kwam te staan van de vee-
teelt. De geteelde gewassen werden groten-
deels gebruikt als veevoer.

Van rogge naar maïs

De Twentse  ‘eeuwige roggebouw’ paste niet 
meer in de nieuwe bedrijfsvoering van het 
gespecialiseerde, gemoderniseerde veeteeltbe-
drijf. De arbeidsintensieve rogge werd vervan-

116. Schuyt & Taverne  (2000), 153.
117. NPS/VPRO, 17 januari 1995, Na de 
oorlog (3): 1949 De lotgevallen van koe 
Meibloem. 
118. Van der Heiden & Stortelder 
(2013), 84-85.
119. NPS/VPRO, 17 januari 1995, Na de 
oorlog (3): 1949 De lotgevallen van koe 
Meibloem. 
120. Buursink (1956), 342.
121. Wonink (1977), 143. Telde Twente 
en Salland samen in 1960 nog 17.200ha 
rogge, tien jaar later was dat nog maar 
6.500ha en in 1975 nog maar 2.100ha.
122. Katteler & Kropman (1982), 23. 
Deze ontwikkeling loopt synchroon 
met de rest van Nederland (zie afb 
5.14). 
123. Linden & Oosterveld (1978), 41. 
Brilman (1974), 35.
124. In Twente ging het, in de periode 
1950-1990, om een gemiddelde da-
ling van 20-40cm, met uitschieters 
van meer dan 40cm.  CBS, PBL, Wage-
ningen UR (2003). Grondwatersituatie, 
landelijk beeld, 1950-1990 (indicator 
0283, versie 03 , 2 december 2003 ).

Afb.5.13
Uitplaatsing van boerderijen, van-
uit het dorp naar de bouwlanden 
op het platteland, verkleinde de 
reistijd voor de agrariër aanzien-
lijk, maar had ook impact op de 
sociale structuur. De boer was 
niet langer de buurman van de 
burgers.

200
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Snijmais

Afb. 5.14
Teelten in Nederland 1950-90. Met de omschakeling van akkerbouw naar veeteelt begon het areaal 
rogge en haver sterk af te nemen. Vanaf 1970 werden hoogenergetische voederteelten, vooral snij-
mais, populair als vervanging van of aanvulling op gras. 

in ha x 1000
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Afb. 5.18
De afwatering van gebieden werd sterk verbeterd tijdens ruilver-
kavelingen. Links een niet verbeterde sloot, rechts een verbeterde 
watergang, waarvan de afvoercapaciteit vele malen groter was. 
Locatie: Vriezenveen.

Afb. 5.15
Het oude cultuurlandschap van Vriezenveen werd aangepast aan 
de eisen van de modernere landbouw. Men streefde naar een zo 
rationeel en efficient mogelijke verkavelingsstructuur.

Afb.5.17
De technische ontwikkelingen volgden elkaar in hoog tempo op. Nog geen 
twee decennia nadat de tractor het paard had ingehaald, waren ook de 
eerste tractoren ingehaald door hun veel grotere broers.

Afb. 5.20
De landbouw stond vooral in het teken van schaalvergroting en intensive-
ring. De bio-industrie, waarbij zoveel mogelijk dieren per vierkante meter 
werden gehouden, had de toekomst.

Afb. 5.19
Vanaf halverwege de zeventiger jaren werd op zeer kleine schaal 
geëxperimenteerd  met biologische landbouw en alternatieve 
energie. De Kleine Aarde was in 1973 één van de eerste pioniers. 
Ze kregen weinig navolging. De échte opmars van de biologische 
landbouw liet vervolgens op zich wachten tot begin eenentwintig-
ste eeuw.

Afb.5.16
In 1964 waren er binnen het landbouwbedrijf voor het eerst meer tractoren 
in gebruik dan paarden.
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Opnieuw overschotten en het (2e) plan 
van Mansholt

De landbouwproductie was, door de gespecia-
liseerde veehouderij, verder toegenomen me-
chanisering en (Europese) stimuleringsregelin-
gen, al snel opnieuw groter dan de vraag, waar-
door binnen de EEG enorme overschotten ont-
stonden. Eind jaren zestig was het probleem zo 
nijpend dat er op Europese schaal grote hervor-
mingen nodig waren. Het was Sicco Mansholt, 
landbouwcommissaris, zelf agrariër en tussen 
1945-1958 minister van Landbouw, die hiervoor 
de contouren schetste.125 

In 1968 lanceerde hij het plan ‘Landbouw 1980’. 
Voor een gezonde landbouw zou (opnieuw) 
een drastische sanering van de boerengemeen-
schap nodig zijn, maar niet op nationale schaal, 
zoals in de jaren na de oorlog, maar op Europe-
se schaal.126 Kleine boeren zouden met behulp 
van financiële regelingen gestimuleerd moeten 
worden om te stoppen, zodat hun grond ten 
goede zou kunnen komen aan de grotere, wel 
levensvatbare boeren.127 Hiermee zou in 1980 
de helft van de Europese boeren verdwenen 
zijn. 

Hoe goed zijn bedoelingen ook waren, het le-
verde hem de bijnaam ‘boerendoder’ op.128  In 
1971 gingen de boeren massaal in protest. Het 
plan werd, op kleine onderdelen na, niet uit-
gevoerd, maar door de marktwerking voltrok 
dit proces, een drastische inkrimping van de 
boerengemeenschap, zich alsnog, omdat kleine 
boeren geen weerstand konden bieden aan de 
concurrentie van grote boeren.129

Schaalvergroting en intensivering

Het aantal ‘kleine boeren’ in Twente, bedrijven 
onder de 10ha, daalde sterk, van 52% in 1960 tot 
32% in 1974.130 Na 1970 begon ook het aantal be-
drijven tussen 10-15ha terug te lopen en groeide 
het aandeel bedrijven van meer dan 15ha.131 De 
grond van kleine boeren werd overgenomen 
door de grotere, die daardoor in areaal toena-
men.132 Vanaf 1970 nam ook de melkveestapel 
elke drie jaar met zo’n 20-25% toe.133  De kleine 
boer zou door al deze ontwikkelingen uitein-
delijk verdwijnen, voorspelde het landbouw-
rapport al in 1965:

‘Het extensieve kleinbedrijf zal als type 
verdwijnen, daar dit bedrijf moeilijkhe-
den bij een verantwoorde mechanisatie 
ondervindt. [...] Op een groot bedrijf is de 
aanschaf van een bepaalde machine gauw 
rendabel terwijl op een klein bedrijf [...] 
lichte machines worden aangeschaft, die 
door lange stilstand een gering rendement 
opleveren.’134

Schaalvergroting, intensivering en mechanise-
ring waren, kortom, een must geworden.

Spanningsveld boer en samenleving

‘De successtory [van de landbouw] toonde in de 
loop van de jaren 1970 steeds duidelijker haar 

keerzijde’, schreef Bieleman.135 De intensieve 
productiemethoden legden een zware druk op 
milieu, natuur en landbouw.136 Het continue 
streven naar productieverhoging leverde een 
spanningsveld op tussen boeren en samen-
leving. De agrarische sector had de vaart erin 
en voerde de ene na de andere modernisering 
door.137 

Het streven naar productieverhogingen ging 
nauwelijks gepaard met enige vorm van land-
schapsverzorging of natuurbehoud. Binnen de 
ruilverkavelingswet van 1954 gold de verplich-
ting om minimaal 5% van het totaaloppervlak 
in te ruimen voor natuur, maar meer dan dat 
zat er meestal niet in. De boerengemeenschap, 
die in feite niet anders handelde dan de eeuwen 
daarvoor, had geen nut meer voor houtwallen 
en andere, overbodig geworden perceelsaf-
scheidingen en ruimde deze bij voorkeur op. 
Voor het vee werden geen stallen meer ge-
bouwd van streekeigen, eiken gebinten, afge-
werkt met riet of dakpannen, maar van goed-
kope, moderne materialen als beton en golfpla-
ten. In de weilanden kregen hoogproductieve 
grassoorten, zoals Italiaans raaigras, de voor-
keur, waardoor de gevarieerde flora verdween 
en er ‘groene biljartlakens’ overbleven. 

In het kader van de beoogde productieverho-
ging waren dit allen logische keuzes, maar de 
burgergemeenschap zag het platteland verar-
men en er ontstond steeds meer druk op het 
Rijk om de boer een halt toe te roepen. Het 
Streekplan Twente uit 1966 was een vroege po-
ging daartoe. Hierin werd een toekomstbeeld 
geschetst van de Twentse ontwikkelingen tot 
1985. In het plan werd getracht een toekomst-
bestendige infrastructuur uit te rollen en de 
bevolkingsgroei en verstedelijking in goede 
banen te leiden. Voor de boerengemeenschap 
waren de gevolgen vele malen groter dan voor 
de burgers, omdat het grotendeels hun gron-
den betrof die ‘bevroren’ werden voor de aan-
leg van toekomstige nieuwe wegen en dorp-
suitbreidingen. Het voorstel om gebieden aan 
te wijzen die bestemd waren voor recreatie of 
die de classificatie ‘landschappelijk waardevol 
gebied’, ‘natuurgebied’ of ‘natuurmonument’ 
kregen. De consequenties van deze bestem-
mingswijzigingen hadden grote impact op de 
bedrijfsvoering. Boeren maakten dan ook mas-
saal bezwaar.138 Hoewel de soep niet zo heet ge-
geten werd als ‘ie werd opgediend en het plan 
dan ook niet geheel tot uitvoer kwam, was het 
grote ‘touwtrekken’ om het Twentse platteland 
begonnen.139

De vrijheid aan banden

Om de landbouw verder te reguleren en over-
productie tegen te gaan werden in de tachtiger 
jaren verschillende landbouwquota ingesteld, 
als eerste het melkquotum in 1984, waarna ook 
quota’s voor de akkerbouw volgden. De boer 
mocht niet meer produceren dan zijn vast-
gestelde quotum. Het inkomensverlies werd 
gecompenseerd door directe inkomenssteun. 
Zo werd de productie enigszins  aan banden 
gelegd.

125. Bieleman (2008), 467;  Hellema 
(2012), 36. Sicco Mansholt zou hier-
bij sterk beïnvloed zijn geweest door 
het rapport van de Club van Rome. Hij 
pleitte voor versobering en matiging.
126. In de jaren na WOII was het ook 
Sicco Mansholt die, tijdens zijn mi-
nistersschap, de kleine boer en zijn 
nakomelingen had gestimuleerd om 
de landbouw op te geven en werk te 
zoeken in de industrie. Ook was hij het 
die in 1962 de grondlegger was van het 
Europese landbouwbeleid.
127. Bieleman (2008), 467.
128. Decorrespondent.nl/1666/nooit-
meer-oorlog-nooit-meer-honger-wil-
de-europeaan-die-dat-nog-gelooft-
nu-opstaan/76859244-acc08b40, 
geraadpleegd op 10-09-2017. 
129. Idem. In 1974 verdiende 70% van 
de melkveehouders, ondanks produc-
tieverhoging, nog altijd minder dan 
in een gelijkwaardige functie elders, 
doordat de kosten harder waren ge-
stegen dan opbrengsten;  Katteler & 
Kropman (1982), 22.
130. Katteler & Kropman (1982), 23.
131. Katteler & Kropman (1982), 23; 
Linden (1980), 21.
132. De gemiddelde grootte van het 
Twentse landbouwbedrijf ging van 
11,9 ha in 1971 naar 12, 7 ha in 1977. 
Linden (1980), 21.
133. Katteler & Kropman (1982), 23.
134. Provinciale Planologische Dienst 
van Overijssel (1965), 9.
135. Bieleman (2008), 478.
136. Idem.
137. Toch leek ook in delen van Twente 
vanaf ongeveer 1974 de échte vaart 
er wel een beetje uit te zijn. De inten-
sieve veehouderij nam nog steeds toe, 
maar niet meer zo sterk als in de jaren 
ervoor. In Twente bedroeg de gemid-
delde groei  van de intensieve veeteelt 
in de periode 1971-1974 6% per jaar, 
tussen 1974-1976 ging het om 1,5% per 
jaar. De landelijke gemiddelde waren 
resp. 2,4% en 1,5%. Zie ook Linden & 
Oosterveld (1978), 22.
138. Bezwaarschriften (1966). Het over-
grote deel van de bezwaarschriften, 
naar schatting zo'n 90-95%, was af-
komstig van de boerengemeenschap. 
De overige 5-10% was afkomstig van 
landgoedeigenaren, natuur- en land-
schapsorganisaties en enkele gemeen-
teraden.
139. Bij bestudering van het plan blij-
ken overigens veel van de voorstellen 
in een veel later stadium alsnog tot 
uitvoer te zijn gekomen. Streekplan 
Twente (1966).
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Ook op het gebied van gewasbeschermings-
middelen werden steeds meer regels gesteld.  
Vlak na de oorlog had de overheid het gebruik 
ervan juist gestimuleerd. Zo vertelt tuinder 
Arend-Jan Vahl: ‘ je kon direct merken dat de 
opbrengst omhoogging. We waren de koning te 
rijk. [...] Als de overheid zei dat het goed was, 
werkte je gewoon met die rommel.’140 Vanaf 
halverwege de jaren zestig werden de nodige 
maatregelen getroffen om het aantal insectici-
den terug te brengen. Zo werd in 1966 al het 
gebruik van DDT verboden.141  

Het jaar 1970, het Europees natuurbescher-
mingsjaar,  was een echt omslagpunt voor het 
denken over natuur en milieu.142 De al vaker 
aangehaalde Sicco Mansholt lanceerde in 1974 
een plan om ‘milieuzuivere’ boeren te belonen. 
De intensieve veeteelt, dat hij met zijn land-
bouwbeleid in de periode na WOII zelf had 
helpen stimuleren, had zulke vormen aange-
nomen dat het ‘geen landbouw meer [te] noe-
men [was], zelfs geen veeteelt’.143 Volgens hem 
was het een ‘vlees-of-ei-industrie’ geworden en 
zou daardoor ook behandeld moeten worden 
als industrie.144 Toch bleef de landbouw in aan-
vullende milieuwetgeving nog lange tijd buiten 
schot.145 Een eerste vorm van regulering van het 
mestoverschot werd bijvoorbeeld pas in 1986 
aangepakt in de Meststoffenwet.146 Nederland 
behoorde midden jaren tachtig tot één van de 
grootste gebruikers van gewasbeschermings-
middelen.147 

Geintegreerde en bio(dynamische) 
landbouw

Toen verreweg het grootste deel van de boe-
rengemeenschap nog altijd streefde naar 
productieverhoging en intensivering, kwam 
omstreeks 1970 de alternatieve landbouw op, 
waaronder de biologische en biologisch dyna-
mische landbouw.  Deze ontwikkeling hing sa-
men met de opkomst van de milieubeweging. 
Halverwege de jaren tachtig ontstonden ook 
termen als ‘geïntegreerde landbouw’ en ‘duur-
zame landbouw’.148 Het aanbod was toen nog 
zeer klein. In 1985 ging het in Nederland om 
een areaal van in totaal slechts ca. 2.500ha.149 

Het beperkte areaal biologische landbouw 
(o,1% van het totale areaal) laat echter zien dat 
het milieubesef in die tijd met name leefde bij 
de burgers en (nog) nauwelijks bij de boerenge-
meenschap.150 In welke mate verbrede, biologi-
sche of natuurinclusieve landbouw onderdeel 
was van de Twentse landbouwpraktijk is onbe-
kend, omdat gegevens hierover pas sinds 1998 
worden bijgehouden door het CBS.151 De Land-
bode Overijssel was in 1974 in ieder geval wei-
nig positief over bio(dynamische) landbouw. 
In een artikel werd een rapport van het WHO 
geciteerd, waarin het biologisch geproduceerde 
‘gezondheidsvoedsel’ ronduit ‘voedselkwakzal-
verij’ wordt genoemd.152 De wetgeving van de 
landbouw zou onder invloed van angst kwe-
kende ‘hysterische pressiegroepen’ tot stand 
komen.153 

140. Van der Horst & Van der Linde 
(2016), 59.
141. Dit middel had tot massale sterfte 
onder vogels en andere dieren geleid. 
Van der heiden & Strotelder (2013), 87.
142. Jaarboek ecologische geschiede-
nis (2007), 145.
143. De Landbode (1974), 203.
144. De Landbode (1974), 203.
145. Zo was de Wet Verontreiniging Op-
pervlaktewater, die in 1970 van kracht 
werd, vooral gericht op bestrijding van 
industriële lozingen. Uitspoeling van 
meststoffen werd daarmee niet tegen 
gegaan. Alleen in waterwingebieden 
waren extra regels gesteld. De Nota 
Gewasbescherming uit 1984 bleef 
volgens Bieleman niet veel meer dan 
een 'dode letter'. Pas in 1991, met het 
instellen van het Meerjarenplan gewas-
bescherming werden er echt zaken in 
gang gezet. Bieleman (2008), 479.
146. http://wetten.overheid.nl/
BWBR0004054/2016-03-01. Het daad-
werkelijk gebruik van meststoffen 
werd pas in 1997 aan banden gelegd in 
het Besluit gebruik meststoffen. Vanaf 
2002 werd regulering van de ammoni-
akemmissie geregeld in de Wet ammo-
niak en veehouderij.
147.  Van der heiden & Strotelder 
(2013), 87.
148.  Van der Heiden en Stortelder 
(2013), 88.  
149. Linden (1999), 11.
150. 2.500ha biologische landbouw op 
een totaal landbouwareaal van rond 
de 2.400.000 in 1989; Agriholland.nl/
dossiers/landbouwgrond, geraad-
pleegd op 10-09-2017. 
151. CBS Statline; Landbouw; gemeen-
te, 1980 - 2000.
152. De Landbode (1974), 19-04-1974.
153. Idem.
154. Van de Berg (1974), 72-81.
155. Van de Berg (1974), 80. Men kreeg 
daar toen nog geen vergoeding voor.
156. De Landbode (1975), 1103.
157. Katteler & Kropman (1983), 85.
158. Katteler & Kropman (1983), 177, 
196-197. In de ideale situatie stond de 
overhoed hierbij naast de boer. Een 
dwangmatig karakter stootte veel boe-
ren tegen de borst.
159. Katteler & Kropman (1983), 102.  
De bereidheid hing wel samen met 
een financiele compensatie voor het 
inkomstenverlies.
160.  Het tijdschrift van de Heidemij 
(1980), 122-123.
161. Linden (1980), 44-45. Het inkomen 
van de ondernemer kwam ver onder 
het CAO loon van vakarbeiders. Zo lag 
dat CAO-loon in 1976/77 op f 33.100,- 
en verdiende de ondernemer gemid-
deld f1050,- . Het netto-bedrijfsover-
schot was tussen 1975-1978 negatief, 
gemiddeld -f35.567,- voor de kleinere 
bedrijven onder 123 sbe en -f 28.700,- 
voor de grotere bedrijven. 

De boerengemeenschap mag echter niet geheel 
onder een kam geschoren worden, want bij een 
kleine groep leefde natuur en milieu zeker wel. 
Zo is bekend dat verschillende Twentse boe-
ren vanaf 1966 vogelreservaatjes begonnen in 
te stellen.154 Hierbij werd samengewerkt met 
natuurorganisaties en vogelwerkgroepen. Dit 
ging op basis van vrijwilligheid en op ideële 
gronden.155 

Ook vond er vanaf 1974 regelmatig overleg 
plaats tussen natuur- en milieufederaties en 
Twentse landbouworganisaties om te praten 
over zaken als de intensieve veehouderij, on-
derhoud van kleinschalige landschapselemen-
ten, de bouw van torensilo’s of de drie groene 
nota’s.156 De bedoeling hiervan was nader tot 
elkaar te komen.

Uit een, in 1983 gehouden, onderzoek naar de 
inpasbaarheid van  natuur- en landschapszorg 
in de bedrijfsvoering onder Twentse boeren 
bleek tweederde van de ondervraagden bereid 
te zijn houtwallen te laten staan en ruim de 
helft achtte extensief maaibeheer inpasbaar.157 
Maar liefst 44% vond zichzelf betrokken bij 
natuur en een meerderheid van  71% was van 
mening dat de landbouw een taak kon heb-
ben in het beheer van natuur en landschap.158 
Ook bij de boerengemeenschap was dus be-
slist een transitie gaande. Dat neemt niet weg 
dat het stoppen met zaken als het gebruik van 
onkruidverdelgers, uitrijden van drijfmest en  
scheuren en herinzaaien van de grond voor 
respectievelijk 58%, 87% en 96%  van de boeren 
nog geen optie was.159

Kamperen bij de boer

Op kleine schaal ontstaat rond 1980 nog een 
nieuw fenomeen dat enkele boeren nevenin-
komsten verschafte: ‘kamperen bij de boer’. 
Hoewel deze ontwikkeling de nodige protesten 
opleverde - vaak zag men het als landschaps-
vervuiling - zette het ook een omslag in denken 
in gang. Met de recreant als inkomstenbron 
leverde het vergroenen van het landschap de 
boer weer wat op.160

Was het ‘goed boeren’ in Twente?

In voorgaande uiteenzetting kan de indruk 
zijn ontstaan dat de agrarische ontwikkelin-
gen binnen de boerengemeenschap uitsluitend 
dreven op economische motieven. Gedeeltelijk 
is dat waar, maar in veel gevallen was dit bit-
tere noodzaak. Met name in Twente bleef het 
inkomen van de boer lange tijd achter in ver-
gelijking met gelijkwaardige functies in andere 
branches. Eenmaal in de maalmolen van pro-
ductievergroting moest men wel mee niet ten 
onder te gaan aan de concurrentie. Eventuele 
winsten werden dan ook meestal weer geïnves-
teerd.161 In Twente hebben in die periode maar 
weinig agrariërs daadwerkelijk  ‘goed geboerd’. 
Men bouwde vooral schulden op.
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162. Boo, Coops, & Demarée (1988), 18.
163. Zo was het exploitatietekort van 
het bos Singraven (Denekamp) in 
1965/66 opgelopen tot f 66,25 per ha. 
Tijdschrift van de Heidemij (1967), 345.
164. Boo, Coops, & Demarée (1988), 18
165. Idem.
166. Boo, Coops, & Demarée (1988), 
19. Het aandeel van natuurbescher-
mingsorganisaties was relatief gering. 
In 1985 was 47% van het totaal van 330 
ha bos in handen van de Staat en ge-
meenten, 41% van particulieren en al-
leen de overige 12% viel onder beheer 
van natuurbescherminsorganisaties. 
In Twente lag het particuliere bosbezit 
vermoedelijk hoger. In de bosstatistiek 
van 1961-63 is in het Oostelijk Bosge-
bied maar liefst 89,2% in particuliere 
handen. 
167. Algemeen Handelsblad, 20-03-
1965; Algemeen Handelsblad, 21-03-
1970.
168.  Boo, Coops, & Demarée (1988), 
21.
169. Tijdschrift van de Heidemij (jaar-
gang 1966), 252. Het ging niet uitslui-
tend om de recreatie, maar ook om 
'de bijdrage die bosbeheer leverden de 
bevordering van een goede waterhuis-
houding; de bescherming tegen erosie 
en schadelijke klimaatsinvloeden; de 
vorming van een houtreserve voor tij-
den van gestoord handelsverkeer; het 
behoud van de natuurlijke flora en fau-
na; de verhoging van het landschaps-
schoon en ten slotte de bevordering 
van de gezondheid.'
170. Boo, Coops, & Demarée (1988), 21.
171. Tijdschrift van de Heidemij (jaar-
gang 1975), 296.
172. Boo, Coops, & Demarée (1988), 21.
173. Streekverbetering Vriezenveen 
(1966), 9.
174. Streekverbetering Vriezenveen 
(1966), 9; Excursiegids ruilverkaveling 
vriezenveen. (1960), 2. 
175. Streekverbetering Vriezenveen 
(1966), 9.
176. Herman Peters, tijdens een inter-
view op 9-8-2017. Van der Ploeg (1964), 
12. 
177.Streekverbetering Vriezenveen 
(1966), 10. 
178. Idem.
179. Streekverbetering Vriezenveen 
(1966), 10.
180. Volkskrant, 15-9-1954.
181. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, vergadering 18-
10-1950, 3. De fiets was sneller dan 
paard en wagen, maar alleen geschikt 
voor de kleinere boer.
182.Tijdschrift van de Heidemij (1957), 
275.

Agrarische moderniseringen in 
Lonneker/Losser 

Het deelgebied Lonneker/Losser had te maken 
met de eerder genoemde overschakeling van 
het gemengde bedrijf naar het gespecialiseerde 
veeteeltbedrijf. Het leidde onder andere tot een 
verandering in teelten, van rogge naar maïs. Op 
bescheiden schaal werden ook enkele houtwal-
len verwijderd en percelen vergroot. De impact 
hiervan bleef echter zeer beperkt, omdat het 
landschap op andere plekken juist verdichte 
door de aanplant van nieuwe houtwallen. 

Met het verhoudingsgewijs grote areaal pro-
ductiebossen in dit deelgebied, bleef de mate 
van intensivering en schaalvergroting ver ach-
ter in vergelijking met veel andere delen van 
Twente. Er was simpelweg niet voldoende 
grond beschikbaar. Wel speelden hier andere 
ontwikkelingen die vooral betrekking hadden 
op de bosbouw. Deze zal ik kort beschrijven.

De economische waarde van het bos

De boscultuur heeft gedurende de periode 
1955-1985 grote veranderingen ondergaan. In 
de jaren vijftig beleefde de bosbouw nog goede 
tijden. Tijdens de wederopbouw was er grote 
behoefte aan hout. Alles soorten waren gewild, 
zelfs berketakken kon men gebruiken om be-
zems van te binden.162 Halverwege de jaren zes-
tig vond een kentering plaats. De arbeidslonen 
gingen omhoog - en daarmee de kosten voor 
het bosbeheer - terwijl tegelijkertijd de hout-
prijzen daalden.163 Dat had enerzijds te maken 
met de explosieve ontwikkeling van de wereld-
houthandel, anderzijds met een dalende hout-
vraag.164  

Bosbedrijven kwamen in de rode cijfers terecht, 
het onderhoud ging achteruit en na jaren van 
verwaarlozing bleek er vaak geen andere oplos-
sing dan verkoop.165 Dit vond op relatief grote 
schaal plaats.166

Ook de landgoederen ‘De Snippert’ en ‘Het 
Haagse Bos’ werden in respectievelijk 1965 en 
1969 aangekocht door Natuurmonumenten.167 
De landgoederen werden vervolgens openbaar 
toegankelijk en door middel van natuurlijk be-
heer omgevormd van boscultuur naar natuur. 
Deze functieverandering paste binnen andere, 
niet op economische leest geschoeide ontwik-
kelingen, die niet uniek waren voor Twente.

De recreatieve en natuurwaarde

Bossen en bosbouw hadden na de oorlog een 
steeds breder maatschappelijk draagvlak, ge-
kregen door de toegenomen belangstelling 
voor natuur en landschap.168 Voor de samenle-
ving ging het niet zozeer om de houtproductie, 
maar vooral ook om het ‘indirecte, ontastbare 
gemeenschapsnut’.169 Als gevolg daarvan waren 
vanaf begin jaren zestig enkele wetten en maat-
regelen tot stand gekomen die bij moesten dra-
gen aan het beschermen en publiek toeganke-
lijk maken van bossen en het tegemoetkomen 
van bos-eigenaren ten behoeve van behoud en 

onderhoud.170 Dit was hard nodig, want door 
het kelderen van de houtprijs, moest er vaak 
geld bij. 

Zware stormen die in 1972-73 de Nederlandse 
bossen teisterden, zette een discussie op gang 
over de toekomst van het bos. Voor niet parti-
culier beheerde bossen kregen ‘andere motie-
ven dan houtproduktie de overwegende aan-
dacht’.171 Recreatie en natuurbehoud werden 
steeds meer gezien als belangrijke, maatschap-
pelijke functies.172

Agrarische moderniseringen in 
Vriezenveen

Vriezenveen maakt gedurende de periode 1955-
1985 een flinke transitie mee. Dit kan uiteraard 
gesteld worden voor vrijwel elke plattelands-
streek van Nederland, maar de schaal en het 
korte tijdsbestek waarop deze in Vriezenveen 
plaatshadden, waren vrij uitzonderlijk te noe-
men. De ruilverkaveling, die het landschap 
tussen 1956-68 volledig veranderde, had een 
enorme impact op de landbouwpraktijk en de 
samenleving. 

De problemen van het ‘oude’ landschap

De ligging van de boerderijen, dicht naast el-
kaar in het dorpslint, met daarachter vaak nog 
één tot twee huizen, liet nauwelijks ruimte op 
het erf over voor staluitbreiding. Zelfs de stal-
mest moest ’s winters naar de landerijen wor-
den gebracht om daar te worden opgeslagen.173 

Op een groot deel van de bouwlanden lag nog 
een veenlaag.174 De laag teelaarde daarbovenop 
was dun, had een zeer hoog humusgehalte 
en bevatte weinig kalk.175 Voor de akkerbouw 
waren het geen beste gronden. Verder was de 
ontwatering slecht. De landerijen aan de zuid-
zijde,  tussen Almelo en Vriezenveen, stonden 
regelmatig volledig blank.176 Tussen de smalle, 
opstrekkende bouwlanden aan de noordkant 
waren voor de ontwatering slechts ondiepe 
greppels aanwezig die voortdurend dichtgroei-
den.177 Aan de zuidzijde betrof het sloten, waar-
langs veel struikopslag voorkwam.178 Langs 
de perceelsgrenzen liepen toegangsweggetjes 
(‘stegen’) om op de percelen te kunnen komen. 
De Cultuurtechnische Dienst berekende dat 
het verlies aan cultuurgrond voor stegen en 
sloten op 10-15% van het totaaloppervlak uit-
kwam.179 

De verkavelingssituatie was niet alleen erg in-
efficiënt, ook was er sprake van zeer versplin-
terd grondbezit. Boeren die 20-30, verspreid 
liggende, percelen in gebruik hadden, waren 
geen uitzondering.180  Door alle problemen 
waren de Vriezenveense boeren 30-40% van 
hun tijd kwijt met reizen.181 De Cultuurtechni-
sche Dienst had vastgesteld dat de kosten voor 
elke 100m dat een perceel verder van huis lag, 
met f5,- per ha/jaar zouden toenemen.182 Die 
afstand resulteerde bovendien in een slechtere 
bemesting, waardoor de opbrengst van de verst 
weg gelegen percelen 30-50% minder opbrach-



183. Tijdschrift van de Heidemij (1957), 
274-275.
184. Hans Holland, tijdens een inter-
view op 10-08-2017.
185. Streekverbetering Vriezenveen 
(1966), 7.
186. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, Rapport Ruilverka-
veling Vriezenveen, 8-6-1954, 4.
187. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, Rapport Ruilverka-
veling Vriezenveen, 8-6-1954, 9.
188. Idem.
189. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, Rapport Ruilverka-
veling Vriezenveen, 8-6-1954, 10.
190. Idem.
191. In eerste instantie ging het om ca. 
1000 onjuiste registraties, die door tus-
senkomst van de gemeente tot 115 kon 
worden teruggebracht. Algemeen Han-
delsblad 18-9-1954.
192. Hans Holland, tijdens een inter-
view op 10-8-2017. 
193. Op basis van aantallen uit de Vrie-
zenveense Courant 17-9-1954.
194. Van der Ploeg (1964), 18.
195. Idem.
196. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B510.3, ingekomen brief 
Entjens, 30-4-1960; Kobes, 27-4-1960. 
Bij de ruilverkaveling Westerhoeven 
waren kleine boeren er veelal slecht 
vanaf gekomen en die ervaring was 
men niet vergeten.
197. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, notulen vergade-
ring 5-12-1950, 1.

ten dan de gronden dichtbij huis.183

Hans Holland, agrariër in Vriezenveen en oog-
getuige van het landschap van vóór de ruilver-
kaveling geeft inzage in de dagelijkse praktijk: 

‘Tot een uur of vier stond je op de Ooster-
bouwlanden, aan de noordkant, tegen de 
rand van het veenschap, om aardappels 
te rooien. Dan fietste je 3km naar huis en 
bond daar één of twee lege melkbussen op 
je fiets. Je had toen van die transportfiet-
sen, die nu weer modern zijn, maar toen 
was het armoe. Daarmee fietste je over de 
steegjes enkele kilometers naar de weilan-
den aan de zuidzijde om de koeien te mel-
ken. Het waren graspaadjes, maar als het 
goed nat was, waren ze wel modderig. Op 
de terugweg had je volle melkbussen en 
fietste je liever om via de  Adijk, wat een 
fietspad van grind had.’184

De levensvatbaarheid van de bedrijven stond, 
kortom,  op het spel en de ‘bijna revolutionaire 
ontwikkelingen in de landbouw na de tweede 
wereldoorlog dreigde aan [Vriezenveen] voor-
bij te gaan’ als er niets gedaan zou worden aan 
genoemde problemen.185

Het ruilverkavelingsplan

Het ruilverkavelingsplan kwam, na jaren van 
voorbereiding, tot stand in 1954. In dit plan 
was ervoor gekozen de verkavelingsrichting 90 
graden te draaien, om zo het aantal benodigde 
ontsluitingswegen drastisch terug te brengen. 
Van de oorspronkelijke 448ha die ‘verloren’ 
ging aan wegen en waterlopen, werd in het 
nieuwe plan teruggebracht tot 225ha.186 Ook 
waren 61km aan verharde wegen ingepland 
en nog eens 27km aan onverharde ontslui-
tingswegen.187 Verder werd een watersysteem 
ontworpen dat een ontwatering van 60-80cm 
mogelijk maakte.188 Een voorwaarde voor het 
verkrijgen van rijkssubsidie was dat de strook 
nog verveenbare hoogveen aan de noordzijde 
werd ondergebracht in een veenschap, zodat 
vervening voortaan minder willekeurig zou 
plaatsvinden.189 Een andere voorwaarde was 
dat 70 boeren bereid gevonden zouden worden 
om buiten het dorp geplaatst te worden met 
hun nieuwe boerderij.190

De stemming en de kosten

Over de ruilverkaveling moest eerst gestemd 
worden. Dat had de nodige voeten in de aarde, 
omdat de nieuwe eigendomssituatie bij verer-
ving vaak niet goed werd doorgegeven bij het 
Kadaster. Een groot aantal van de  stemgerech-
tigden waren zelfs al overleden.191 Wie echter 
niet kwam opdagen, telde als een stem voor.  
Ondanks dat dit bij velen een gevoel van on-
rechtvaardigheid opriep, was de meerderheid 
van de Vriezenveners wel vóór de ruilverkave-
ling.192 Slechts één op de zes stemgerechtigden 
stemde tegen.193 Desalniettemin vertegenwoor-
digden de tegenstemmers nog wel zo’n 40% 
van het areaal.194 Onder de tegenstemmers 
waren enkele grote boeren die in de veronder-
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stelling waren dat ze het al goed hadden en het 
niet veel beter zouden kunnen krijgen.195 Ook 
enkele kleinere boeren, met een areaal tus-
sen de 5-10ha, maakten zich zorgen over hun 
voortbestaan, omdat de ervaring had geleerd 
dat kleine boeren vaak de dupe werden.196

Verder maakte men zich zorgen over de finan-
ciële consequenties, omdat men niet goed wist 
waar men aan toe was.197 ‘Voor die tijd ging het 
om enorme bedragen’, aldus Holland: ‘Men-
sen hadden weinig en hadden geen zicht op 
wat de toekomst zou brengen. Als je veel risico 
zou nemen, kon dat betekenen dat je de bakker 

Afb. 5.21
Er was sprake van een sterk versnipperd grondbezit.

Afb. 5.22
Na ruilverkaveling kreeg men aaneengesloten perce-
len die dichtbij de boerderij gelegen waren.
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198. Hans Holland, tijdens een inter-
view op 10-8-2017.
199. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, notulen vergade-
ring 27-12-1951, namenlijst; Gemeen-
tearchief Vriezenveen, Toegangsnr. 
B512.4, verslag no. 19449, 2. Hieronder 
waren ook 13 gegadigden die niet vol-
deden aan het minimaal vereiste 8ha 
grond en dus niet in aanmerking zou-
den komen voor 40% subsidie. 
200. Dagblad van het Oosten, 9-7-1952. 
201. Een deel werd gedaan met de 
hand, met een schop, maar groten-
deels werd gebruikgemaakt van drag-
lines, een diepploeg en Karel de Grote. 
Hans Holland, tijdens een interview op 
10-08-2017.
202. Streekverbetering Vriezenveen 
(1966), 11.
203. Van der Ploeg (1964), 9.
204. Van der Ploeg (1964), 19.

niet meer zou kunnen betalen en dan ging je 
dood van de honger. Er stond wel wat op het 
spel.’198 Dat de overheid driekwart van de cul-
tuurtechnische kosten en ongeveer de helft van 
de bouwkosten voor de verplaatste boerderijen, 
waarvan de afbetaling ook nog eens over der-
tig jaar gespreid werd, verzachte het leed, maar 
de landbouw had de nodige crisissen gekend 
en de Vriezenveense boeren hadden verhou-
dingsgewijs weinig ‘spek op de botten’. Ook het 
verplaatsen van de boerderijen kon in eerste 
instantie op weinig animo rekenen. Uit een 
enquête, in 1951 gehouden onder de 555 grond-
gebruikers, bleken slechts 65 boeren bereid om 
te verhuizen.199 Begrijpelijk, want de sociale ge-
volgen, zowel voor de boerengezinnen, als de 
dorpsgemeenschap als geheel, waren groot.200 

De werkzaamheden

Ondanks alle mitsen en maren viel de stem-
ming, zoals gezegd, uit in het voordeel van de 
ruilverkaveling, waarna met de werkzaamhe-
den kon worden begonnen. Met groot mate-
rieel werd het landschap volledig getransfor-
meerd en geschikt gemaakt voor de eisen van 
het moderne landbouwbedrijf.201 Door het ver-
plaatsen van boerderijen werd de afstand tot 
de percelen met ongeveer de helft verkort.202 

Door intensieve bodembewerking  kon de wa-
terhuishouding  sterk verbeterd worden.203 Er 
werd gestreefd naar aaneengesloten blokken 
die met één zijde aan de verharde weg zouden 
liggen.204

Om voor rijkssubsidie in aanmerking te komen 
moest een percentage grond worden bestemd 
als natuurschoon. De Fayersheide, een moe-
rasachtig heideveldje van 6ha, werd door de 
Natuurwetenschappelijk Commissie aangewezen 
om in de oorspronkelijke staat te behouden. De 
struikbegroeiing langs de kavelsloten aan de 

Boven afb. 5.23
Met de Rathjens grondvijzel- en 
egaliseermachine werd het terrein 
geëgaliseerd.

Midden afb. 5.24
De ruilverkaveling hield de gemoede-
ren flink bezig.

Onder afb. 5.25
De aanleg van verharde wegen was 
onderdeel van het verkavelingsplan. 
Tot die verbetering waren slechts 
twee wegen van een halfverhard 
fietspad voorzien.

Afb. 5.21
De machines waarmee gewerkt 
werd, trokken veel bekijks onder 
de dorpelingen, vanwege hun 
indrukwekkende formaat.
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205. Herman Peters, tijdens een inter-
view op 9-8-2017. Dit is ook te zien op 
de topgrafische kaart van vlak na de 
ruilverkaveling.
206. Hans Holland, tijdens een inter-
view op 10-8-2017. In Van der Ploeg 
(1964), 32 valt te lezen dat er in 1955 
in Vriezenveen al 13 tractoren zouden 
zijn. In 1963 waren dit er 31. Dat zou 
een toename van 2,25 tractoren heb-
ben betekent.
207. Van één in 1955 tot 131 in 1963.
208. Gerhard Hoff, tijdens een interview 
op 9-8-2017.
209. Idem. 
210. Van der Ploeg (1964), 28.
211. Idem. 
212. Streekverbetering Vriezenveen 
(1966), 15. In geheel Vriezenveen lag 
dit aantal op 115, op de verplaatste 
bedrijven 138 en in de rest van twente 
132 per 100ha grasland.Het betrof een 
stijging van 48% ten opzichte van de 
periode vóór de ruilverkaveling, ter-
wijl in de rest van Vriezenveen de groei 
van de melkveestapel 16% en elders in 
Twente 19% bedroeg. Wel moet aange-
tekend worden dat deze groei vooral 
de melkveestapel betrof. In de rest van 
Twente werd een groot deel van de 
productieverhoging behaald met de 
groei van de varkensstapel. Deze groei 
was in Vriezenveen vele malen lager. Er 
was duidelijk sprake van specialisatie 
in melkvee.

aldus Hoff.208 Ook groeien bleek lastig, vertelt 
Hoff: ‘Tijdens de ruilverkaveling, was die 15ha 
een enorme schaalvergroting, maar omdat er 
daarna nauwelijks nog grond vrijkwam, is dat 
later eigenlijk eerder een beperking geweest.’209 

Daar kwam nog bij dat de periode van de ruil-
verkavelingen het landbouwbedrijf weliswaar 
zo goed en kwaad als mogelijk werd doorgezet, 
maar doordat toewijzingen vaak nog niet defi-
nitief waren, bleven tussentijdse investeringen 
uit.210 Hierdoor kreeg Vriezenveen de achter-
standen die men had op Twente, laat staan de 
rest van Nederland, moeilijk weggewerkt.211 

Inhaalslag

Er was al snel een duidelijk verschil tussen de 
boerenbedrijven die in het dorp waren geble-
ven en de uitgeplaatste boerderijen. In 1965 lag 
het aantal koeien per 100ha grasland op de uit-
geplaatste boerderijen een stuk hoger dan in de 
rest van Vriezenveen, zelfs hoger dan in de rest 
van Twente.212

Achteraf bleek dat degenen die de grootste fi-
nanciele risico’s hadden genomen daar geen 
spijt van hadden. Zo vertelt Hans Holland:

‘Degenen die al vroeg zijn uitgeplaatst, 
zijn er het meest op vooruit gegaan. Men 
begon pas met betalen van rente nadat de 
ruilverkaveling helemaal was afgerond, 
dus in 1968. Wij konden daardoor al veel 
langer profiteren van gunstige betalings-
voorwaarden en grote, aaneengesloten 
percelen dan degenen die in het dorp ble-

zuidzijde moest, door het veranderen van ka-
velrichting, geheel verdwijnen. Wel probeerde 
men hier zoveel mogelijk solitaire bomen te 
sparen.205 

Moderniseren ná de ruilverkaveling

In de jaren zestig hadden vrijwel alle uitge-
plaatste boeren nieuwe bedrijven gekregen. 
Toen de familie Holland in 1960 in hun nieuwe 
woning trokken, had mevrouw Holland tevre-
den verzucht: ‘Zo, en nu zijn we klaar. Hier 
kunnen we wel mee vooruit!’ De schaalsprong 
was enorm. Zoon Hans vertelt: 

‘Ineens was er ruimte voor 20 koeien en 
25 fokzeugen. De bedrijven die hier toen 
gebouwd zijn, werden beschouwd als de 
bedrijven van de toekomst. Als je tegen-
woordig zulke eenheden hebt, kun je daar 
geen droog brood meer mee verdienen. 
Mijn moeder had nooit gedacht dat we 
met die aantallen tien jaar later alweer 
zouden achterlopen. Toen we net verhuisd 
waren kocht de buurman de eerste trekker 
van het dorp en daarna kwam er elk jaar 
wel ergens één bij.’206 

Ook nam het aantal melkmachines sterk toe.207 

De vader van Gerhard Hoff, die in 1965 verhuis-
de, liet in 1973 een ligboxstal bouwen. ‘Dat was 
de eerste ligboxstal die de plaatselijke aanne-
mer in Vriezenveen bouwde en daarmee lagen 
we achter op de rest van Twente. Doordat men 
in de jaren zestig alles nieuw had gekregen, 
waren ontwikkelingen daarna weer wat gestag-
neerd. Je begint dan niet gelijk weer opnieuw’, 

Afb. 5.27
De Fayersheide, een 6ha groot,  kwelrijk, moerrassig heideveldje, werd gespaard (foto uit 1948).
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213. Hans Holland, tijdens een inter-
view op 10-8-2017.
214. Streekverbetering Vriezenveen 
(1966), 17. Deze boeren hadden vrijwel 
altijd minder dan 7ha ter beschikking.
215. CBS Statline, Landbouw; gemeen-
te, 1980 - 2000. Voor Twente zijn de 
gegevens gebruikt van het landbouw-
gebied. De voorsprong bleef behouden. 
Het gemiddelde Twentse bedrijf had 
in 1980 11,5ha ter beschikking, tegen 
15,3 ha in Vriezenveen.215 In 1990 is die 
voorsprong behouden, als de Vriezen-
veense boer 17,4ha heeft tegen 13,1ha 
in Twente.
216. Het areaal snijmais nam in die pe-
riode minder snel toe dan in Twente. In 
1980 was het aandeel snijmais in Vrie-
zenveen 13,5% tov. 16% in heel Twente. 
In 1990 loopt het verschil  nog verder uit 
elkaar, namelijk 18,4% in Vriezenveen 
tegen 27,3% in Twente. Pas in 1999 
naderen ze elkaar weer als in Twente 
het areaal snijmais 27,2% bedraagt en 
in Vriezenveen 25,3%. Cijfers CBS Stat-
line, Landbouw; gemeente, 1980 - 2000. 
Helaas zijn enkel gegevens bekend voor 
de gehele Vriezenveense gemeente, 
niet uitsluitend voor de uitgeplaatste 
bedrijven. 
217. Keiser (1967), 125; BBG 1993. Hoe-
wel de afname van de woeste gronden, 
wat areaal betreft, gedurende de peri-
ode 1890-1954 veel sterker was afgeno-
men, was de procentuele afname juist 
sterker in de periode 1955-85. Tussen 
1890-1954 ging het om een afname 
van 47%, in de laatste een afname van 
maar liefst 80%.
218. Idem. De cijfers lopen niet volledig 
synchroon met de periodes  die ik han-
teer. De werkelijke opnamejaartallen 
zijn 1897, 1950 en 1993 (ipv. 1890, 1955 
en 1985). De afwijkingen zullen niet 
enorm zijn, omdat de tussenliggende 
periodes niet bijzonder dynamisch 
waren.
219. erfgoedenruimte.nl/nieuws/het-
groene-maatpak-ruilverkavelingen-
beeld.

5.3 Reconstructie 
fysieke landschap
Voor de reconstructie van het landschap is ge-
bruikgemaakt van de topografische kaart die 
tussen 1987-89 werd uitgebracht, aangevuld 
met luchtfoto’s uit datzelfde jaar en ander fo-
tomateriaal.

Grondgebruik, houtopstanden  en 
openheid

Sinds 1954 heeft het landschap de nodige trans-
formaties ondergaan. Het areaal bos nam iets 
toe, van 9 naar 11%, maar dit heeft vermoede-
lijk alleen plaatselijk een grote impact gehad.217 
Voor de woeste gronden was dat een ander ver-
haal.217  Rond 1950 bestond nog 10% van het to-
tale oppervlakte van Twente uit woeste gron-
den, in 1985 was dat nog maar 2%.218 Ondanks 
het relatief beperkte areaal, was de impact van 
het verdwijnen ervan enorm, simpelweg door-
dat het besef groeide dat het om de laatste res-
tanten ging.

Het opruimen van houtwallen, vooral tijdens 
ruilverkavelingen, had eveneens een grote im-
pact op het landschap. De kleinschaligheid van 
het landschap van vlak na de oorlog verdween 
daarmee. Tegelijkertijd werden overgebleven 
groenstructuren juist robuuster. Bij ruilver-
kavelingsplannen werden de groenstructu-
ren doorgaans ontworpen aan de randen van 
kavels, samenvallend met infrastructuur (als 
wegbeplantingen). De erven werden voorzien 
van een royale groene omlijsting, zodat deze 
als groene eilanden in het open landschap 
kwamen te liggen. Henk van Blerck, die pro-
motieonderzoek verricht naar vroege ruil-
verkavelingsplannen, noemt deze robuuste 
groenstructuren ‘een groen maatpak’, wat een 
mooie metafoor is voor de ruimtelijke ontwik-
kelingen in die periode.219 Je zou kunnen stellen 
dat het landschap in ruimtelijke zin duidelijker 
gedefinieerd werd, maar tegelijkertijd namen 
de schaalverschillen af. Open gebieden wer-
den minder open, houtwalrijke, kleinschalige 
gebieden werden juist opener. Met het ver-
dwijnen van de grote schaalverschillen, gingen 
landschappen ook meer op elkaar lijken.

De sterke toename van het areaal snijmaïs 
vanaf 1970 moet het landschap, althans ’s zo-
mers, weer veel geslotener hebben gemaakt, 
omdat maïs zo hoog groeit dat het zicht erdoor 
belemmerd wordt. Dit kon helaas niet in kaart 
gebracht worden, omdat geografische gegevens 
hiervoor ontbreken.

ven. In diezelfde periode was er bovendien 
sprake van een flinke inflatie. Hierdoor viel 
het financieel achteraf allemaal erg mee.’213 

Terwijl de uitgeplaatste boeren bezig waren 
aan een inhaalslag, werd het voor de niet ver-
plaatste, veelal kleine boeren juist steeds moei-
lijker. Tussen 1955-1964 staakte gemiddeld één 
boer per maand zijn bedrijf.214  Deze gronden 
werden overgenomen door de resterende boe-
ren, die daardoor sneller in omvang toenamen 
dan elders in Twente.215

De verdere ontwikkelingen zijn vergelijkbaar 
met de eerder beschreven ontwikkelingen in 
Twente. Intensivering en specialisatie was in 
Vriezenveen, meer nog dan op het zand, gericht 
op de melkveehouderij.216 
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Opgaande beplanting

5.28. Dichtheid opgaande beplantingselementen 1985 1:250.000
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Zeer open

Open

Halfopen

Enigszins gesloten

Gesloten

Zeer gesloten (bos)

5.29 Openheid 1985 Schaalniveaus [km]

21,50,80,4

1:250.000
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Reconstructie van het landschap 
van Lonneker/Losser rond 1985

Grondgebruik

Het grondgebruik veranderde niet drastisch, 
maar toch kreeg het landschap wel een wat 
ander aanzien. In tegenstelling tot veel andere 
gebieden in Twente was het areaal heide min-
der afgenomen dan elders.220 Heidepercelen in 
bezit van boeren werden ontgonnen, maar de 
heide dat in bezit was van fabrikantenfamilies, 
waren in de jaren zestig overgedragen aan Na-
tuurmonumenten, waarna deze werden gecon-
serveerd. 

Het areaal bouwland veranderde weinig, maar 
de teelten veranderden wel. Net als elders in 
Twente had de melkveehouderij aan belang 
gewonnen, waardoor ook hier een sterke toe-
name te zien was van het areaal snijmaïs.

Het areaal bos nam iets toe, maar die toen-
name was mogelijk niet merkbaar.221 Wel merk-
baar was de verandering van het sortiment. 
Door het toepassen van een meer natuurlijk 
beheer werden dennenbossen omgevormd tot 
gemengde bossen, waardoor meer variatie ont-
stond.

Openheid

Wat openheid betreft weken de ontwikkelin-
gen in dit deelgebied af van de algemene ont-
wikkelingen in Twente. Er werden meer hout-
wallen aangeplant dan er werden verwijderd. 
Het landschap is daardoor geslotener en klein-
schaliger geworden.

Percelering

Ook de verkavelingsstructuur ontwikkelde zich 
afwijkend ten opzichte van de trend in Twente. 
De gemiddelde perceelsgrootte nam iets af.222 

Afb. 5.30
Openheid Lonneker/Losser 1985.

Afb. 5.31
Perceelsgrootte Lonneker/Losser 1985.

Bodemgebruik 1954
(in % van totaal)

Bodemgebruik 1985
(in % van totaal)

Verandering 
tov 1954

Openheid 
1954

Openheid 
1985

Percelen 1954 (in ha) Percelen 1985 (in ha)

Bouwland 13,1%
Weiland 36,0%
Heide 5,5%
Hooiland 0%
Hakhout en bos 
36,4%
Bebouwing 0,3%
Overig 8,8%

Bouwland 11,7%
Weiland 38,1%
Heide 2,6%

Bos 38,7%

Bebouwing 0,8%
Overig 8,0%

-10,2%
+5,7%
-52,2%
nvt
+6,4%

+189,5,0%
-8,9%

Maximale 
zichtlijn 1,3km

Maximale 
zichtlijn 
1,3km

Mean value 1,19
Median value 0,63

Mean value 1,03
Median value 0,48

< 0,4 ha

0,4-1 ha

1-2,5 ha

2,5-5 ha

5-10 ha

> 10 ha
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220. Zie ook de inleiding van deze pa-
ragraaf. Hier betrof het namelijk een af-
name van iets meer dan de helft, terwijl 
de gemiddelde afname 80% bedroeg.
221. Het ging om een relatief beschei-
den procentuele toename van 6,4%.
222. Dat nam niet weg dat enkele agra-
rische percelen rondom de landgoede-
ren annex natuurgebieden wel iets in 
grootte zijn toegenomen. 
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1:3.000

Loofbos

Dennenbos

Gemengd bos

5.32 Grondgebruik 1985

Weiland

Bouwland

Heide

Onverharde weg

Straatweg

Erf

Bebouwing

Bomenrij

VERAN
D

EREN
D

  PLATTELAN
D

                   1955-1985: D
e landbouw

 kom
t op stoom

Haagse Bos

Adahoeve

Koksbos

Losserhof

Ulenkotte en Kershuis

Liesket

Pompstation

Rotboer

Standpunt visualisatie

De Snippert 
(Judithhoeve)

Zogland

Linderzijde
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Afb. 5.33
Vogelvlucht-3D reconstructie van het landschap van Lonneker/Losser in 1985, vanuit het standpunt gemarkeerd op kaart 5.32
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Afb. 1.12
Schoolwandplaat van 
industriestad Enschede, 
1922 (Dijkstra)

VERAN
D

EREN
D

  PLATTELAN
D

                    Lonneker/Losser rond 1800t

147

VERAN
D

EREN
D

  PLATTELAN
D

                    1955-1985: D
e landbouw

 kom
t op stoom

147



148

Reconstructie van het landschap 
van Vriezenveen rond 1985

Grondgebruik

Het aandeel woeste gronden was ook in 1954 
al laag, maar in 1985 was dat areaal verder ge-
daald, waarna uitsluitend de Fayersheide nog 
over was. Dit gebied was al in het ruilverkave-
lingsplan bestempeld als natuurreservaat en 
stond daardoor niet meer onder druk om te 
verdwijnen. Verdroging bleef wel een punt van 
zorg, omdat de ontwatering van de omliggende 
landbouwgronden grote invloed had op de nat-
te heide. Het areaal bos was toegenomen, maar 
dat was vooral te wijten aan het dichtgroeien 
van de Kooiplas, waar eveneens verdroging 
plaatsvond. Rondom de nieuwe erven werden 
in eerste instantie tamelijk robuuste houtwal-
len aangelegd, die na uitbreiding van stallen 
vaak toch weer gedeeltelijk het veld moes-
ten ruimen. Het verdwijnen van de struik- en 
boomopslag langs de sloten was helaas niet 
zichtbaar in het areaal bos, omdat deze niet 
ingetekend waren op kadastrale kaarten en 
daardoor ‘officieel’ geen ruimte innamen. Dat 
neemt niet weg dat het verdwijnen ervan een 
grote impact heeft gehad op het aangezicht van 
het landschap.

Een andere grote verandering was uiteraard 
het verdwijnen van het onderscheid tussen 
de bouwlanden aan de noordzijde en de gras-
landen aan de zuidzijde. Het landschap kreeg 
daardoor een veel uniformer karakter. In 1985 
stonden de bouwlanden overwegend in dienst 
van de veeteelt. Er werd snijmais of andere voe-
dergewassen op verbouwd.

Openheid

Met name aan de zuidzijde was de openheid 
drastisch veranderd. Van een zeer gesloten ge-
bied werd dit een zeer open gebied. De robuus-
te beplantingen langs de randen en rondom 
de erven werden, nadat ze enige body hadden 
gekregen, wel meer benadrukt.

Percelering

De verkavelingsstructuur is dusdanig op de kop 
gegaan dat de gemiddelde perceelsgrootte van 
0,49ha na de ruilverkaveling 1,27ha was. Hier-
bij zijn ook de dorpskavels geteld. De werke-
lijke impact was dus nog vele malen groter.

Grondgebruik 1954
(in % van totaal)

Grondgebruik 1985
(in % van totaal)

Verandering 
tov 1954

Openheid 
1954

Openheid 1985 Percelen 1954 (in ha) Percelen 1985 (in 
ha)

Bouwland 26,4%
Weiland 60,7%
Woest 1,0 %
Hakhout en bos 1,4%
Bebouwing 0, 9%
Overig 9,6%

Bouwland 16.8%
Weiland 70.3%
Woest 0,8 %
Bos 2.9%
Bebouwing 1,4%
Overig 7,7%

-4,3%
+15,7%
-22,9% 
+106,3%
+61,7%
-19,0%

Maximale 
zichtlijn 1,3km

Maximale zicht-
lijn 2,4km

Mean value 0,49
Median value 0,28

Mean value 1,27
Median value 0,36

< 0,4 ha

0,4-1 ha

1-2 ha

2-3 ha

> 3 ha

Afb. 5.34
Openheid Vriezenveen 1985

Afb. 5.35
Perceelsgrootte Vriezenveen 1985
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Afb. 5.37
Vogelvlucht-3D reconstructie van het landschap van Vriezenveen 
in 1985, vanuit het standpunt gemarkeerd op kaart 5.36
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Vriezenveen na de ruilverkaveling

Afb. 5.39
De rationalisering van het landschap werd zover mogelijk doorgevoerd. Er werd naar gestreefd om elk nieuw landbouwperceel, elk idealiter 320m 
lang en 100m breed, met tenminste één zijde aan een verharde weg te leggen. Hiermee werd de bereikbaarheid sterk verbeterd.

Afb. 5.38
Solitaire eiken werden zoveel mogelijk gespaard, maar alle andere sporen van het veenontginningslandschap waren volledig 'uitgewist'. Carte blan-
che voor de moderne landbouw.
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Afb. 5.40
'Goed boeren - goed wonen', zo werd het aangeprezen in de brochure 
'Streekverbetering Vriezenveen, 1956-1966'. De boer had, net als de 
stedeling, ook recht op modern woongenot.

Afb. 5.41
De modernisering van het boerenbestaan hield ook in dat gebroken 
werd met de Saksische kop-hals-romp boerderij. Een 'stadse' woning die 
niet of nauwelijks vastzat aan de stal was een logisch vervolg daarop.

Afb. 5.42 & 5.43
Een schoolwerkstuk uit 1960, waar deze foto en de afbeelding ernaast in waren opgenomen, liet de bewondering doorschemeren van een jong 
persoon, die vrijwel geen binding had met het landschap van voor de ruilverkaveling. Vanuit die optiek werd het nieuwe landschap uitsluitend als 
vooruitgang beschouwd, in alle opzichten beter dan het vorige.

Afb. 5.44 & 5.45
In de jaren zeventig was het echt nieuwe karakter van het landschap verdwenen. De groene omlijsting rondom de erven begon enige body te krijgen. 
Het rationele landschap van de wederopbouwperiode was volop in bedrijf.
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5.4 Landschapsbeleving 
1955-1985
Voor de reconstructie van de landschapsbele-
ving in de periode 1955-1985 is gebruikgemaakt 
van een groot aantal contemporaine bronnen.223 
De contemporaine bronnen zijn aangevuld met 
- via interviews verkregen - oral history.

Onderscheid plan en uitvoering

De waardeoordelen over de verschillende land-
schappen zijn als volledig citaat opgenomen in 
bijlage 7. Net als in voorgaande hoofdstukken 
is in de landschapswaarderingskaart (afb 5.46) 
een onderscheid gemaakt tussen de waardering 
vóór de verandering en erna. In de tabellen is 
een extra onderscheid aangebracht, namelijk of 
het waardeoordeel is gegeven naar aanleiding 
van een plan tot verandering of de uitvoering 
van dit plan. Tijdens het verzamelen van waar-
deoordelen bleek veelvuldig dat de plannen die 
in deze periode gemaakt werden op veel verzet 
stuitten, maar de waardering na uitvoering 
bleek vaak lang niet zo negatief.224 

Categorieën

In deze periode is de indeling in landschapsty-
pen iets gewijzigd ten opzichte van de periode 
ervoor. Alle typen woeste gronden, ongeacht of 
ze nat of droog waren of heide dan wel veen-
vegetatie hadden, werden over het algemeen 
aangeduid als ‘natuur’. Veen en heide zijn dan 
ook samengevoegd.

De rubrieken ‘stad’ en ‘dorp’ zijn vervallen. Het 
is niet zo dat deze geen onderwerp van gesprek 
meer waren, integendeel, maar de issues die er 
speelden hadden nog maar zo weinig relatie 
met de ontwikkeling op het platteland dat het 
bijhouden ervan niet zou bijdragen aan dit on-
derzoek.

De verschillende oude cultuurlandschapstypen, 
zoals het veenontginningslandschap en essen- 
en kampenlandschap, werden niet meer zo na-
drukkelijk benoemd. Het was daarom zinvoller 
deze samen te voegen tot ‘cultuurlandschap’. 
Jonge (broek)ontginningen werden, opvallend 
genoeg, vrijwel niet apart benoemd, terwijl 
deze door hun rationele verkavelingsstructuur 
en lage houtwallendichtheid toch een heel ei-
gen karakter moeten hebben gehad. Een eigen 
categorie was dan ook niet zinvol. Wel gaven de 
bronnen aanleiding tot de introductie van één 
extra rubriek, te weten ‘boerderijen’.  

223. Om zoveel mogelijk perspectieven 
te verzamelen, maakte ik gebruik van 
oa. toeristenfolders, onderzoeksrap-
porten, landbouwverslagen, bezwaar-
schriften, krantenberichten, regionale 
boekpublicaties, archiefmateriaal, etc. 
224. Het onderscheiden van plan en 
uitvoering gaf hierdoor extra inzichten.



Perspectief Landschapstype Waardering voor verandering

Boerenperspectief 

(1955-1985)

Natuur 1 positief, 3 neutraal, 0 negatief, totaal 4 bronnen

Cultuurlandschap 1 positief, 2 neutraal, 3 negatief, totaal 6 bronnen

Beekdallandschap -

Verveningslandschap 2 positief, 1 neutraal, 0 negatief, totaal 3 bronnen

Landgoed -

Bos en boscultuur -

Houtopstanden 2 positief, 12 neutraal, 6 negatief, totaal 20 bronnen

Infrastructuur 0 positief, 1 neutraal, 2 negatief, totaal 2 bronnen

Boerderijen -

Totaal voor verandering 6 positief (17%), 19 neutraal (53%), 11 negatief (30%), gebaseerd op in totaal 36 bronnen

Perspectief Landschapstype Waardering voor plan van verandering

Boerenperspectief 

(1955-1985)

Natuur 0 positief, 4 neutraal, 10 negatief, totaal 14 bronnen

Cultuurlandschap 7 positief, 10 neutraal, 59 negatief, totaal 76 bronnen

Beekdallandschap -

Verveningslandschap 0 positief, 0 neutraal, 3 negatief, totaal 3 bronnen

Landgoed -

Bos en boscultuur 0 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 1 bron

Houtopstanden 3 positief, 3 neutraal, 8 negatief, totaal 14 bronnen

Infrastructuur 1 positief, 0 neutraal, 15 negatief, totaal 16 bronnen

Boerderijen 0 positief, 0 neutraal, 2 negatief, totaal 2 bronnen

Totaal voor plan 11 positief (9%), 17 neutraal (13%), 98 negatief (78%), gebaseerd op in totaal 126 bronnen

Perspectief Landschapstype Waardering na verandering

Boerenperspectief 

(1955-1985)

Natuur 2 positief, 2 neutraal, 5 negatief, totaal 9 bronnen

Cultuurlandschap 19 positief, 10 neutraal, 8 negatief, totaal 37 bronnen

Beekdallandschap 0 positief, 1 neutraal, 0 negatief, totaal 1 bron

Verveningslandschap 0 positief, 3 neutraal, 4 negatief, totaal 7 bronnen

Landgoed -

Bos en boscultuur 3 positief, 5 neutraal, 2 negatief, totaal 10 bronnen

Houtopstanden 6 positief, 12 neutraal, 5 negatief, totaal 23 bronnen

Infrastructuur 0 positief, 1 neutraal, 1 negatief, totaal 2 bronnen

Boerderijen 2 positief, 3 neutraal, 0 negatief, totaal 5 bronnen

Totaal na verandering 32 positief (34%), 37 neutraal (39%), 25 negatief (27%), gebaseerd op in totaal 94 bronnen

* De verzameling waardeoordelen over de verschillende landschapstypen, waar bovenstaande tabel op is gebaseerd,  is opgenomen als bijlage 7 Land-
schapsbeleving en waardering uit contemporaine bronnen, 1955-1985.

17+53+30 34+39+27
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Waardering vanuit verschillende perspectieven* 
1955-1985

Waardering
vóór verandering

9+13+78
Waardering voor

plan tot verandering
Waardering

na verandering
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Perspectief Landschapstype Waardering voor verandering

Burgerperspectief 

(1955-1985)

Natuur 29 positief, 3 neutraal, 0 negatief, totaal 32 bronnen

Cultuurlandschap 15 positief, 1 neutraal, 0 negatief, totaal 16 bronnen

Beekdallandschap 2 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 2 bronnen

Verveningslandschap 2 positief, 1 neutraal, 0 negatief, totaal 3 bronnen

Landgoed 3 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 3 bronnen

Bos en boscultuur 10 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 10 bronnen

Houtopstanden 10 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 10 bronnen

Infrastructuur 2 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 2 bronnen

Boerderijen 1 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 1 bron

Totaal voor verandering 74 positief (94%), 5 neutraal (6%), 0 negatief (0%), gebaseerd op in totaal 79 bronnen

Perspectief Landschapstype Waardering voor plan van verandering

Burgerperspectief 

(1955-1985)

Natuur 0 positief, 2 neutraal, 9 negatief, totaal 11 bronnen

Cultuurlandschap 3 positief, 17 neutraal, 18 negatief, totaal 38 bronnen

Beekdallandschap -

Verveningslandschap 0 positief, 2 neutraal, 1 negatief, totaal 3 bronnen

Landgoed 0 positief, 1 neutraal, 7 negatief, totaal 8 bronnen

Bos en boscultuur 0 positief, 1 neutraal, 8 negatief, totaal 9 bronnen

Houtopstanden 0 positief, 4 neutraal, 2 negatief, totaal 6 bronnen

Infrastructuur 2 positief, 3 neutraal, 13 negatief, totaal 18 bronnen

Boerderijen 0 positief, 1 neutraal, 1 negatief, totaal 2 bronnen

Totaal plan verandering 5 positief (5%), 31 neutraal (33%), 59 negatief (62%), gebaseerd op in totaal 30 bronnen

Perspectief Landschapstype Waardering na verandering

Burgerperspectief 

(1955-1985)

Natuur 4 positief, 23 neutraal, 12 negatief, totaal 39 bronnen

Cultuurlandschap 18 positief, 14 neutraal, 10 negatief, totaal 42 bronnen

Beekdallandschap 1 positief, 2 neutraal, 3 negatief, totaal 6 bronnen

Verveningslandschap 0 positief, 2 neutraal, 0 negatief, totaal 2 bronnen

Landgoed 1 positief, 0 neutraal, 0 negatief, totaal 1 bron

Bos en boscultuur 6 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 7 bronnen

Houtopstanden 7 positief, 1 neutraal, 6 negatief, totaal 13 bronnen

Infrastructuur 5 positief, 1 neutraal, 1 negatief, totaal 7 bronnen

Boerderijen 3 positief, 5 neutraal, 7 negatief, totaal 12 bronnen

Totaal na verandering 42 positief (32%), 48 neutraal (37%), 40 negatief (31%), gebaseerd op in totaal 130 bronnen

* De verzameling waardeoordelen over de verschillende landschapstypen, waar bovenstaande tabel op is gebaseerd,  is opgenomen als bijlage 7 Land-
schapsbeleving en waardering uit contemporaine bronnen, 1955-1985.

94+6+0 32+37+31
Waardering

vóór verandering

5+33+62
Waardering voor

plan tot verandering
Waardering

na verandering



Perspectief Landschapstype Waardering voor verandering

Buitenstaander 

(1955-1985)

Natuur 7 positief, 4 neutraal, 0 negatief, totaal 11 bronnen

Cultuurlandschap 1 positief, 2 neutraal, 14 negatief, totaal 17 bronnen

Beekdallandschap 21 positief, 3 neutraal, 2 negatief, totaal 26 bronnen

Verveningslandschap 0 positief, 0 neutraal, 3 negatief, totaal 3 bronnen

Landgoed -

Bos en boscultuur 10 positief, 6 neutraal, 1 negatief, totaal 17 bronnen

Houtopstanden 3 positief, 1 neutraal, 1 negatief, totaal 5 bronnen

Infrastructuur 1 positief, 1 neutraal, 6 negatief, totaal 8 bronnen

Boerderijen -

Totaal voor verandering 43 positief (49%), 17 neutraal (20%), 27 negatief (31%), gebaseerd op in totaal 87 bronnen

Perspectief Landschapstype Waardering voor plan van verandering

Buitenstaander 

(1955-1985)

Natuur 0 positief, 7 neutraal, 1 negatief, totaal 8 bronnen

Cultuurlandschap 11 positief, 6 neutraal, 8 negatief, totaal 25 bronnen

Beekdallandschap 0 positief, 2 neutraal, 2 negatief, totaal 4 bronnen

Verveningslandschap 2 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 3 bronnen

Landgoed 0 positief, 3 neutraal, 0 negatief, totaal 3 bronnen

Bos en boscultuur 1 positief, 2 neutraal, 2 negatief, totaal 4 bronnen

Houtopstanden 1 positief, 0 neutraal, 2 negatief, totaal 3 bronnen

Infrastructuur 1 positief, 0 neutraal, 3 negatief, totaal 4 bronnen

Boerderijen -

Totaal voor verandering 15 positief (29%), 20 neutraal (38%), 17 negatief (33%), gebaseerd op in totaal 52 bronnen

Perspectief Landschapstype Waardering na verandering

Buitenstaander 

(1955-1985)

Natuur 1 positief, 4 neutraal, 6 negatief, totaal 11 bronnen

Cultuurlandschap 5 positief, 4 neutraal, 3 negatief, totaal 12 bronnen

Beekdallandschap 0 positief, 7 neutraal, 5 negatief, totaal 13 bronnen

Verveningslandschap -

Landgoed -

Bos en boscultuur 0 positief, 0 neutraal, 2 negatief, totaal 2 bronnen

Houtopstanden 0 positief, 0 neutraal, 2 negatief, totaal 2 bronnen

Infrastructuur 1 positief, 0 neutraal, 1 negatief, totaal 2 bronnen

Boerderijen -

Totaal voor verandering 8 positief (18%), 15 neutraal (34%), 21 negatief (48%), gebaseerd op in totaal 44 bronnen

* De verzameling waardeoordelen over de verschillende landschapstypen, waar bovenstaande tabel op is gebaseerd,  is opgenomen als bijlage 7 Land-
schapsbeleving en waardering uit contemporaine bronnen, 1955-1985.

49+20+31 18+34+4829+38+33
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LEGENDA

Boerengemeenschap

Boerengemeenschap (na verandering*)

Burgergemeenschap

Burgergemeenschap (na verandering*)

Buitenstaanders

Buitenstaanders (na verandering*)

* Onder verandering wordt ook verstaan ‘het plan tot verandering’.
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Afb. 5.46 Landschapsbelevingskaart  
1955-1985
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Waardering van verschillende 
landschapstypen

Cultuurlandschap

Het cultuurlandschap werd deze periode wis-
selend gewaardeerd door de verschillende doel-
groepen. Opmerkelijk is dat vanuit de boeren-
gemeenschap niet zoveel bekend was over wat 
men vond van het landschap in ‘oude’ staat.225 
Mogelijk kwam dat doordat de boerengemeen-
schap in deze periode in een moderniserings-
golf terechtkwam, waardoor de blik vooruit 
was gericht. De nadruk lag daardoor meer op 
de verandering dan op de oude toestand. 

Veranderingsplannen vielen, tegen de verwach-
ting in, echter niet altijd in goede aarde. Ruim 
driekwart van de plannen werden in eerste in-
stantie negatief beoordeeld.226 In voorgaande 
perioden was de boerengemeenschap juist 
overwegend positief over het veranderende 
cultuurlandschap. De uitvoering van verande-
ringen leverde bij de boeren, net als in voor-
gaande periode, wel een positievere waarde-
ring op.227 Toch was die waardering lager dan 
verwacht. De moderniseringen die gedurende 
deze periode werden doorgevoerd, hadden in 
potentie immers heel gelukkige boeren kun-
nen opleveren. Vanaf de jaren zestig ging het 
echter niet langer alleen om landbouwmo-
derniseringen. Veel veranderingen stonden de 
landbouw juist in de weg. Zo werd cultuurland 
onteigend voor de aanleg van wegen of dorp- 
en stadsuitbreidingen en raakten boeren een 
groot deel van hun vrijheid kwijt door regelge-
ving. Ook stedelingen die voor recreatie of wo-
nen het platteland verkozen, werden niet altijd 
verwelkomd, vanwege de negatieve invloed die 
ze hadden op de (rationele) landbouw.228

De burgergemeenschap was zeer te spreken 
over het landschap als dat - naar hun idee - nog 
in ‘onaangetaste’ staat verkeerde.229 Verande-
ringsplannen stuitten daarentegen op veel ver-
zet, al was dat iets minder fel dan bij de boe-
ren.230 Deels komt dat, omdat daar ook plannen 
bij waren om het landschap te beschermen. 
Plannen ten dienste van agrarische moderni-
seringen vielen doorgaans minder goed, al was 
er vaak ook wel begrip voor de boer. Opvallend 
is dat burgers, net als boeren, minder negatief 
oordeelden over het cultuurlandschap ná de 
verandering dan over het planstadium.231 

In tegenstelling tot burgers en boeren oordeel-
den buitenstaanders overwegend negatief over 
het ‘oude’ cultuurlandschap, terwijl ze in de 
voorgaande periode nog overwegend positief 
waren. Er werd hierbij vooral met een prakti-
sche blik gekeken: Was het landschap bijvoor-
beeld geschikt voor de rationele landbouw of 
juist voor recreatie? Bij veranderingsplannen 
waren buitenstaanders veel genuanceerder dan 
burgers en boeren. Men woog eerder voor- en 
nadelen tegen elkaar af. Over het cultuurland-
schap ná veranderingen zijn zij vergelijkbaar 
met de burgergemeenschap.

Natuur

Boeren hadden een wat complexe relatie met 
natuur. Wat burgers en buitenstaanders als 
’natuur’ beschouwden, stond voor boeren voor 
gronden die nog op ontginning wachtten. Wa-
ren die gronden aangekocht door natuurbe-
schermingsorganisaties, dan was dat een gege-
ven, waarvan men verder weinig last had. Tus-
sen 1955-85 veranderde die houding, toen grote 
gebieden in Twente werden aangewezen als 
natuurgebied. Dit had grote implicaties voor 
een (rationele) bedrijfsvoering.232 Per saldo be-
oordeelde de boer natuur nadien overwegend 
negatief, maar volgens een boer was dat niet 
omdat boeren niet van natuur houden, maar 
vanwege de beperkingen. Zo liet een boer we-
ten: ‘Iedere boer is wel voor de natuur, maar je 
moet hem niet dwingen.’233

De burgergemeenschap beoordeelde ‘onaan-
getaste’ natuur, net als in 1891-1954, als zeer 
positief en, net als toen, hadden veranderingen 
een negatief effect op de waardering. Toch lag 
in deze periode de nadruk meer op het tellen 
van de zegeningen. Hoe veel er ook al ontgon-
nen, verdroogd, of vervuild was of aan recre-
atie ten onder gegaan, wat er nog resteerde, 
werd gekoesterd. Dat is ook de voornaamste 
reden waarom men negatiever was over plan-
nen tot verandering dan over de verandering 
zelf. De laatste resten natuur moesten met 
hand en tand verdedigd worden. Had de aan-
tasting eenmaal plaatsgevonden, dan was men 
tenminste nog blij dat er nog iets van over was. 
Alleen plannen om natuurgebieden te bescher-
men werden toegejuicht. 

De waardeoordelen die ik van buitenstaanders 
verzamelde over natuur komen grotendeels 
van natuurliefhebbers en vanwege de beperkte 
doelgroep zijn daar weinig echte verrassingen. 
Deze groep reageerde grotendeels positief over 
‘ongerepte’ natuur, was relatief terughoudend 
als het ging om plannen en overwegend nega-
tief na veranderingen.

Beekdallandschap

Hoewel ook in deze periode de nog niet ge-
normaliseerde beekdalen onder druk stonden, 
werden ze beduidend minder vaak bespro-
ken.234 Alleen buitenstaanders benoemden 
herhaaldelijk de schoonheid en ecologische 
waarde van de Twentse beken. Veranderingen 
werden doorgaans negatief beoordeeld, al wa-
ren er ook enkele voorzichtig positieve reacties 
toen de waterkwaliteit, na maatregelen, verbe-
terde.235

Landgoederen

Landgoederen lijken in deze periode niet meer 
zo nadrukkelijk in de aandacht te staan. Van-
wege hun vaak oude bossen en ander natuur-
schoon bleven ze in trek, maar ze vallen in het 
niet bij de aandacht die er was voor natuurge-
bieden. Misschien was men in de veronderstel-
ling dat landgoederen, vaak nog in particulier 
en doorgaans van enige ouderdom, de tand des 

225. Dit is opmerkelijk omdat er binnen 
de andere subgroepen erg veel bron-
nen zijn waarin het oude cultuurland-
schap aan bod komt. Over de waar-
dering van het oude landschap van 
Vriezenveen kunnen meer uitspraken 
worden gedaan. Deze komen verderop 
aan bod.
226. Belangrijk hierbij is aan te teke-
nen dat er veel bezwaarschriften zijn 
gebruikt als bronmateriaal. Deze gaven 
weliswaar een heel goed inzicht in wat 
er speelde, maar vertekenen de uitslag 
mogelijk wel.
227. Ruim 70% van de boeren is positief 
tot neutraal over het cultuurlandschap 
na verandering.
228. Men moest steeds meer rekening 
houden met burgers. Zo klaagden bur-
gers over de geur van mest, waarna re-
gels werden opgelegd mbt. bemesten. 
Recreanten zouden verder gewassen 
beschadigen of stelen of men moest 
houtopstanden laten staan omwille 
van de recreatie, waarmee men aan 
zelfbeschikking moest inleveren. De 
meeste boeren waren overigens niet 
tegen recreatie, maar maakten vooral 
bezwaar tegen de opgelegde beperkin-
gen. Zie oa. Katteler & Kropman (1983), 
199.
229. 94% positief, geen negatieve waar-
deringen.
230. 92% neutraal tot negatief, waarbij 
de neutrale en negatieve oordelen een 
ongeveer even groot aandeel hadden.
231. Ruim tweederde was positief tot 
neutraal. Hierbij was het helaas niet 
mogelijk om plannen en veranderingen 
rechtstreeks aan elkaar te koppelen. 
De waardeoordelen kunnen dan ook 
betrekking hebben op plannen die niet 
zijn uitgevoerd of later in gewijzigde 
vorm zijn uitgevoerd.
232. De nabijheid van natuur had bij-
voorbeeld consequenties mbt. bemes-
ting, ontwatering en mogelijkheden om 
stallen te vergroten.
233. Katteler & Kropman (1983), 218.
234. Dat kan te maken hebben met de 
bronverzameling, maar de conclusie 
kan ook zijn dat beeknormalisaties 
niet zo'n grote impact hadden of al niet 
meer zo rücksichtslos werden uitge-
voerd als in de periode ervoor.
235.  Dit had vooral te maken met be-
perkingen die de industrie was opge-
legd. Het (kunst)mestgebruik van de 
landbouw was toen nog niet aan ban-
den gelegd, waardoor veel mest kon 
uitspoelen naar grond en oppervlak-
tewater.
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tijds wel zouden doorstaan? Misschien nam 
men ze gewoon voor lief? Een opmerkelijk de-
tail is dat juist in deze periode, waarin Twentse 
fabrikantenfamilies vanaf de deïndustrialisatie 
veel kapitaal kwijtraken, het beheer en behoud 
van landgoederen problematischer werd. De 
aanleg van wegen dreigde bovendien veel land-
goederen te versnipperen. Eigenaren tekenden 
daar wel bezwaar tegen aan, maar ‘het grote 
publiek’ had blijkbaar andere prioriteiten.

Bos en boscultuur

De boerengemeenschap heeft bossen altijd be-
schouwd als houtvoorziening en toen dat eco-
nomische nut wegviel, bleef alleen de estheti-
sche waarde over. Daar had de boerengemeen-
schap weinig mee. Pas later in deze periode, 
ongeveer vanaf halverwege de jaren zeventig en 
mogelijk onder invloed van de publieke opinie, 
begonnen ook boeren die esthetische waarde 
steeds meer te zien, maar men was wel terug-
houdend. Na het instellen van strenge kapver-
ordeningen plantte boeren niet graag bomen, 
want eenmaal geplant, was kappen (vrijwel) 
onmogelijk. De verordeningen werden als be-
tuttelend ervaren en stonden een rationele be-
drijfsvoering in de weg. Een boer formuleerde 
het als volgt: ‘Het is vandaag de dag in Twente 
eenvoudiger om tien boeren figuurlijk de nek 
om te draaien dan om één boom te mogen kap-
pen.’236

Burgers waren onverminderd positief over bos-
sen en als gevolg daarvan waren ze steevast ne-
gatief over veranderplannen, vooral omdat het 
daarbij vaak om aantastingen ging, geen ver-
beteringen. Omwille van de aanleg van wegen 
werd menig bos bedreigd. Burgers verdedigden 
daarbij vaak hun eigen bospercelen, maar kon-
den ook in de bres springen voor andere, waar-
devolle bossen.235

Buitenstaanders keken, althans in de verzamel-
de bronnen, wat analytischer naar de Twentse 
bossen.238 Alleen onder deze groep werd het 
onderscheid tussen bos en productiebos nog 
wel eens benoemd. Hoewel ook zij overwegend 
positief waren over de bossen, maakten zij wel 
hun kanttekeningen, bijvoorbeeld over schade-
lijke bodembewerking, monocultuur of aantas-
ting door verzuring.239

Kleine houtopstanden

Wat de beekdalen waren in de periode 1891-
1954, gold in deze periode voor de (kleine) 
houtopstanden. Houtwallen, solitaire bomen, 
boomgroepen, singels en erfbeplanting wer-
den vanaf begin jaren zeventig steeds vaker 
onderwerp van het discours. De strengere kap-
verordeningen waren ingesteld doordat de ra-
tionalisering van de landbouw tot steeds groot-
schaligere kap leidde, maar de komst van wel-
standsbepalingen en kapverordeningen deed 
daar nog een schep bovenop. Zo gaf een boer 
aan juist in die periode veel hout te hebben zien 
verdwijnen.240 Een andere boer liet weten: ‘Als 
je een boer iets gaat verbieden, dan doet hij het 
wel bij volle maan.’241

De veranderende waarderingen voor houtop-
standen zijn, in het licht van bovenstaande, 
dan ook goed verklaarbaar. De boer had er geen 
nut meer voor, maar zolang ze niet in de weg 
stonden, had ‘ie er ook geen problemen mee. 
Dat veranderde  toen de kap ervan aan ban-
den werd gelegd en men zogezegd ‘geen baas 
meer was op eigen erf’. Buitenstaanders, maar 
vooral de burgergemeenschap, beschouwden 
de houtopstanden juist als onmisbaar voor het 
streekeigen karakter en zagen de aantasting 
ervan met lede ogen aan. Pas aan het eind van 
deze periode, begin jaren tachtig, kwamen er 
weer wat positieve geluiden. Vanuit de bur-
gergemeenschap, maar ook bij boeren begon 
de waardering te groeien.243 Het lijkt erop dat 
dit vooral kwam doordat overheid, burgers en 
boeren meer in dialoog gingen.244 Voor de boer 
waren houtwallen net zo goed onderdeel en 
verfraaiing van hun leefomgeving, maar men 
moest er wel enigszins flexibel mee om kunnen 
gaan.245 Met wederzijds begrip was er veel meer 
mogelijk en groeide zelfs de belangstelling voor 
herinplant.246

Infrastructuur

De verbetering van de infrastructuur gold vo-
rige periode nog als een agrarische modernise-
ring en dat zette zich deze periode voort, ten-
minste, voor zover het verbetering van de plat-
telandswegen betrof. Met de opkomst van de 
planologie en de groeiende populariteit van de 
auto werden vanaf de zestiger jaren ook (snel)
wegen gepland en aangelegd die de landbouw 
niet ten goede kwamen, maar die juist veel 
kostbare cultuurgrond kostten en landbouw-
bedrijven versnipperden.247 

De burgergemeenschap werd door de aanleg 
van wegen in eerste instantie vooruit gehol-
pen, doordat dorpen uit hun isolement raakten 
en beter bereikbaar werden. Toch ging het in 
het publieke discours steeds vaker over de ne-
gatieve impact die wegen hadden op het land-
schap.248 Ook het verdwijnen van voetpaden 
en het asfalteren van plattelandswegen werd 
betreurd, al kon men daar vaak ook wel enig 
begrip voor opbrengen.250

Buitenstaanders, vaak de planners van die we-
gen, waren, niet verrassend, overwegend ne-
gatief over de ‘oude’ staat van het wegennet.251 
Opmerkelijk is dat uitbreiding van het netwerk 
vervolgens niet uitsluitend op waardering kon 
rekenen. Ook buitenstaanders merkten op dat 
de omgeving steeds meer gedomineerd ging 
worden door asfalt-wegen.252

Boerderijen

Naarmate de landbouw sneller moderniseerde 
en steeds meer boerenbedrijven verplaatst wer-
den, nam de nieuwbouw op het platteland toe. 
Al in 1925 was de opkomst van deze nieuwbouw 
aanleiding geweest voor oprichting van het 
Oversticht, maar pas vanaf 1955 begon dit echt 
een thema te worden in het publieke discours. 
De burger zag het platteland liever met authen-
tieke, Saksische boerderijen en niet met ‘stadse’ 

236. Brilman (1974b), 71.
237. Vooral het plan om een weg dwars 
door het bos van Twickel te leggen 
stuitte op zeer veel verzet.
238. Dat kwam mede doordat onder de 
auteurs van de aangetroffen bronnen 
enkele professionals waren die zich 
met bosbeheer bezig hielden.
239. Dat laatste begon in de tachtiger 
jaren een steeds groter probleem te 
worden.
240. Katteler & Kropman (1983), 192.
241. Idem. Desalniettemin gaf men ook 
aan dat de schade zonder kapveror-
deningen mogelijk veel groter zou zijn 
geweest.
242. Veel instanties hadden wel enkele 
lokale cultuurtechnici in dienst.
243. Van buitenstaanders zijn te weinig 
bronnen om hier uitspraken over te 
doen. Zij waren na verandering nega-
tief, maar hierbij werd er vooral gere-
ageerd op het op grote schaal verdwe-
nen zijn van de houtwallen. Het proces 
zelf, evenals de spanning én dialoog 
tussen burgers en boeren,  maakte de 
buitenstaander nauwelijks mee.
244. Buter & Wester (1981), 15; Roding 
(1974a), 46; Katteler & Kropman (1983), 
192.
245. Katteler & Kropman (1983), 191-
192.
246. Buter & Wester (1981), 15; De Land-
bode (1974), 91; Tijdschrift van de leef-
omgeving (Jaargang 1974), 125.
247. O.a. in: Roerink (1966), 21; Van 
de Berg (1974), 79; Bezwaarschriften 
(1966), nrs. 112, 163, 384, 495, etc.
248. Verbeteringen worden oa. aange-
stipt in: Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B511.1, Artikel Dagblad 
van het Oosten, 21-10-1952; Archief 
Vereniging Oud Vriezenveen, Toe-
gangsnr. 89.3, artikel ‘Langs de oude 
Paterswal’ (ca. 1956). Bezwaren oa. in: 
Bezwaarschriften (1966), nrs. 10, 11, 15, 
20, 36, 42. 
249. Oa. in: HCO Toegangsnr. 0025.6, 
in.nr. 4484, 20; Gemeentearchief Vrie-
zenveen, Toegangsnr. B512.4, Rapport 
Ruilverkaveling Vriezenveen, 8-6-1954, 
4; Centrale Cultuurtechnische Commis-
sie (1970), 5-6.
250. Wonink (1983), 23; Roerink (1966), 
21.
251. Landbouwcommissie Overijssel 
(1952), 30.
252. Centrale Cultuurtechnische Com-
missie (1970), 11.
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253. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B511.1, Dagblad van het 
Oosten, 22-3-1958.
254. Of de mogelijkheid een extra wo-
ning voor ouders of kinderen te bou-
wen
255. Bezwaarschriften (1966), notulen 
vergadering te Tubbergen op 28-01-
1966.
256. Bezwaarschriften (1966), nrs. 495, 
521.
257. Provinciale Planologische Dienst 
van Overijssel (1965),  6.
258. Idem, 7.
259. Daarnaast waren er ook nog ca-
tegorieën voor bijvoorbeeld dorps- en 
stadsgroen, maar die zijn niet in dit rap-
port meegenomen. Streekplan Twente 
(1966).
260. Zo was het in natuurgebieden niet 
toegestaan nieuwe gebouwen neer te 
zetten, het landbouwareaal uit te brei-
den of op dusdanige wijze te ontwa-
teren dat schade aan natuurgebieden 
zou ontstaan. In landschappelijk waar-
devol landbouwgebied betekende dat 
dat het agrarische bedrijfsleven ener-
zijds de gegeven landschappelijke be-
perkingen en waarden niet zou frustre-
ren, maar wel de mogelijkheid behield 
zijn positie te handhaven en binnen 
grenzen te verbeteren. Voorwaarden 
waren onder andere dat de essen onbe-
bouwd bleven en er geen ontsierende 
opslagplaatsen werden gebouwd. Ook 
zouden landschappelijk waardevolle 
elementen, zoals houtwallen en boom-
groepen, middels bestemmingsplan-
nen beschermd kunnen worden. Vooral 
hierop volgden veel bezwaren vanuitd 
e boerengemeenschap, omdat dit een 
'rationele bedrijfsvoering' in de weg 
zou staan.
261. Het plan werd opgesteld door bui-
tenstaanders, al was dit met advies van 
lokale vertegenwoordigers. De Provin-
ciale Planologische Dienst van Overijs-
sel zetelde in Zwolle, niet in Twente.
262. Provinciale HCO, toegangsnr. 
0025.2, inv.nr 6681. Brief 05-11-1962, 
blad 2. 

en ‘weinig karakteristieke eenheidsboederijen’ 
die ‘elke zweem van persoonlijkheid’ misten.253

De boer wilde daarentegen - net als de burgers 
- een moderne woning.254 Door welstandsregels 
werd dat de boer steeds moeilijker gemaakt, 
waar hij vanzelfsprekend moeite mee had. Re-
acties als: ‘Waarom voortklungelen in een Sak-
sische boerderij die bij lange na het predicaat 
modern bedrijf niet kan dragen?’ of ‘Laat de 
boer ook vrijheid en [hem] een moderne gerie-
felijke boerderij toegestaan’, illustreren dit.256

Landschapswaardering in 
plankaarten

Voor de periode 1955-85 waren er, naast tek-
stuele bronnen, ook enkele landschapswaarde-
ringskaarten beschikbaar. 

Waarderingskaart landbouwgronden

Deze waarderingskaart (afb. 5.47) was een bijla-
ge bij De landbouw in Twente, een landbouw-
rapport dat was opgesteld door de Provinciale 
Planologische Dienst in 1965. De makers stel-
den deze kaart samen op basis van meningen 
van grondgebruikers. Het gaat hier dus om de 
waardering van de boerengemeenschap. Op-
vallend hierbij was, volgens de auteurs, dat 
verschillende gronden een hogere waardering 
kregen dan verwacht werd op basis van de bo-
demkaart. Dit zou beïnvloed zijn door ‘de me-
chanisatie en de moderne opvattingen inzake 
bedrijfsorganisatie.’257 Een ‘gemakkelijke be-
werkbaarheid, bereikbaarheid, goede structuur 
en ontwatering [..] alsmede gunstige kavelvorm 
[namen] als waardebepalende factoren in bete-
kenis toe’, aldus de auteurs.258

Kaart landschappelijke waarden

Voor het streekplan Twente werd in 1963 een 
kaartinventarisatie gemaakt van de landschap-
pelijke waarden (afb. 5.48). Er werd hierbij on-
derscheid gemaakt in natuurmonumenten, 
natuurgebieden, landschappelijk waardevol 
landbouwgebied, recreatie en landbouw en re-
creatieopvanggebied.259 Deze waarden zouden 
in het streekplan zoveel mogelijk moeten wor-
den gehandhaafd.

Spanningsveld landbouw en landschap

Een combinatie tussen beide waarderings-
kaarten (afb. 5.49) laat zien hoe groot het 
spanningsveld tussen landbouw en andere 
landschapsfuncties begin jaren zestig al was. 
De grote overlap tussen beide waarderings-
kaarten, betekende dat het stimuleren van een 
rationele landbouw een aanzienlijk effect had 
op de aanwezige of aangrenzende natuur- en 
landschapswaarden. In het streekplan wer-
den voor het eerst gebieden aangewezen waar 
landbouwmodernisering niet voorop stond. De 
landbouw zou in kwetsbare en waardevolle ge-

bieden de bedrijfsvoering voortaan moeten in- 
en aanpassen.260 

De landbouw werd door overheden niet langer 
uitsluitend gestimuleerd tot moderniseren, 
maar ook (steeds vaker) ingeperkt. Naast het 
belang van de landbouw werd nu ook dat van 
de burger meegewogen in het bepalen van het 
ruimtelijk beleid. De planologie was geboren. 
Buitenstaanders hadden hier een voorberei-
dende rol in gespeeld, juist als de genuanceerde 
onpartijdige. Ingrijpen was nodig, aldus de Pla-
nologische Dienst in 1962:

‘Er dient te worden gestreefd naar een ver-
antwoord evenwicht van belangen, waar-
bij de belangen van de landbouw worden 
afgewogen tegen bijv. die van de recreatie 
, zodat tot een planologisch verantwoord 
resultaat wordt gekomen. Daarbij dient 
dus niet alles ondergeschikt te worden 
gemaakt aan het landbouwbelang, maar 
moet daartegenover ook worden voor-
komen dat om reden van natuurbescher-
ming aan de landbouw onnodig veel hin-
dernissen in de weg worden gelegd. [...] 
Naar mijn mening wordt het welzijn van 
de Twentse bevolking in gevaar gebracht 
wanneer voortgegaan wordt met de af-
braak van het Twentse landschap ter ver-
groting van de landbouwproductie zonder 
rekening te houden met de recreatiebe-
hoefte van de Twentse bevolking.’262
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Afb. 5.47 Landbouwgronden waarderingskaart 1965

Bosrijke gebieden of gebieden met een hoge bebouwingsdichtheid zijn buiten beschouwing gelaten (wit).
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Afb. 5.48 Landschappelijke waarderingskaart 1963
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Afb. 5.49 Landbouw- en landschappelijke waarderingskaart 1965
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263. Zowel burgers als boeren waren 
100% negatief. Dat is niet zo vreemd als 
de belangrijkste bron hierin gevormd 
werd door de bezwaarschriften die er 
op dit plan binnenkwamen. Deze zijn 
namelijk per definitie negatief.
264. Buursink (1956), 328; Bezwaar-
schriften (1966), 1872.
265. Oa. Bezwaarschriften (1966), nr. 
36, 42
266. Bezwaarschriften (1966), nr. 178.
267. Bezwaarschriften (1966), 1975.
268. Bezwaarschriften (1966), 1231. Zie 
ook: Bezwaarschriften (1966), 1650, 
1872. 
269. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, vergadering 8-4-
1949.
270. Slechts één van de 49 vragen ging  
hierover. Deze is mogelijk gesteld door 
een burger.
271. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B511.1, Artikel Vriezen-
veense Courant 8-11-1950; Gemeen-
tearchief Vriezenveen, Artikel Vriezen-
veense Courant 20-3-1953.
272. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B511.1, Artikel Dagblad 
van het Oosten 27-11-1951.
273. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, vergadering 5-12-
1950, 2.

dien vastleggen voor toekomstig gebruik, wat 
de moderniseringen afremde, aldus een boer 
die liet weten dat  ‘dit plan zoals het zich laat 
aanzien het agrarisch gebruik van mijn gron-
den nu en in de toekomst dwarsboomd.’267

Buitenstaanders

Als pril eigenaar van landgoed De Snippert, 
doet buitenstaander Natuurmonumenten juist 
de suggestie om de begrenzing van het natuur-
gebied nog iets verder uit te breiden, zodat er 
geen grootschalige bouwprojecten konden 
plaatsvinden.268

 
Landschapsbeleving in 
Vriezenveen

De enorme transformatie die Vriezenveen 
tussen 1956-69 meemaakte, had niet alleen fi-
nancieel onzekere consequenties, maar viel de 
meesten ook emotioneel erg zwaar. Hoe moei-
lijk het ook boeren was in het ‘oude’ landschap, 
het was wel de omgeving die men kende en 
waar men om gaf. Om een goed beeld te krij-
gen van de ontwikkelingen, was het nodig om 
iets verder terug te kijken dan 1954, namelijk in 
1949, de start van de voorbereidingen voor de 
ruilverkaveling.

De boerengemeenschap

De notulen van een openbare vergadering uit 
1949 geeft inzicht in de start van het proces en 
het sentiment.269  Het belang van de ruilverka-
veling werd zeker ingezien, maar men had ook 
zorgen, om de kosten, een eerlijke verdeling 
van gronden en het belang van de kleine boer. 
Het natuur- en landschapsschoon was nau-
welijks een issue.270 De jaren erna was er soms 
grote twijfel; angst dat het een groot ‘fiasco’ 
voor het dorp zou worden, of dat Vriezenveen 
de concurrentie met de wereldmarkt toch niet 
aan zou kunnen.271

Tegelijkertijd groeide het besef dat ‘wil men de 
meerdere opbrengst, zoals die voorgespiegeld 
wordt, inderdaad bereiken, men de gronden 
in de allerbeste cultuur toestand dient te heb-
ben’.272 Ook dacht men aan de toekomst: ‘Het 
nageslacht zal ons dankbaar zijn voor het ruil-
verkavelingsplan.’273

De burgergemeenschap

Voor de burgergemeenschap viel er minder te 
winnen, maar uit vrijwel alle bronnen blijkt dat 
men toen nauwelijks keek naar de persoonlijke 
verliezen, maar vooral naar de winst voor de 
samenleving als geheel: burgers, boeren, het 
nageslacht. Zo sprak de burgemeester: 

‘Er zal diep, heel diep worden ingegrepen 
in de toestanden op ons dorp, zoals deze 
in de loop van zoveel eeuwen is gegroeid. 
Toch mogen wij anderzijds niet vergeten 
dat dit ingrijpen ook tot een grote zege, 

Landschapsbeleving in Lonneker/
Losser

In het deelgebied Lonneker/Losser speelden 
verschillende thema’s die ook al eerder behan-
deld zijn. Waar deze casus vooral inzicht in 
geeft, is het spanningsveld dat ontstond toen 
het streekplan in 1966 werd geïntroduceerd 
en er veel landbouwgrond werd gereserveerd 
voor de aanleg van nieuwe en de verbreding 
van bestaande wegen. Ook kregen grote gebie-
den een gewijzigde bestemming. Het bos werd 
aangewezen als ‘natuurgebied’, wat gevolgen 
had voor het omliggende landbouwgebied. Van 
dat landbouwgebied werd bovendien een groot 
deel bestemd als ‘landschappelijk waardevol 
landbouwgebied’, wat aanvullende consequen-
ties meebracht. De aanleg en verbreding van 
wegen zou het gebied bovendien sterk versnip-
peren. De waardering voor veranderingen in 
dit deelgebied is opgenomen als bijlage 12.

Burgers en boeren

De resultaten van het brononderzoek laten 
een sterk ongenuanceerd, zeer negatief beeld 
zien van de waardering van plannen.263 Dat er 
voor dit deelgebied geen positieve bronnen 
gevonden zijn, wil niet zeggen dat er geen po-
sitieve geluiden waren. Zo was menig natuur-
organisatie erg te spreken over de aanwijzing 
van natuurgebieden en ander landschappelijk 
schoon. De uitkomst geeft, ondanks het gebrek 
aan perspectieven, echter wel inzage in hoe 
men reageerde op van buitenaf opgelegde plan-
nen, met name als die weinig direct voordeel 
voor betrokkenen met zich meebrachten. 

Zo vond de boerengemeenschap dat ‘steden en 
de wegen knabbelden aan het grondbezit van 
de boeren’ en konden individuele boeren ern-
stig gedupeerd worden wanneer een weg een 
‘aaneengesloten perceel wei - en bouwland ter 
grootte van plm. 11 ha dwars [zou] doorsnijden.’ 
264

Landgoedeigenaren maakten zich zorgen om 
verlies aan landschapsschoon, recreatiemoge-
lijkheden of versnippering van hun landgoe-
deren. Ook kwamen zij op voor hun pachters, 
wiens landbouwbedrijf schade zou lijden.265

De bestemming landschappelijk waardevol 
landbouwgebied of natuurgebied viel boeren 
in het verkeerde keelgat, omdat er:

 ‘[...] te veel rekening is gehouden met de 
waarde van dit gebied als uitloopgebied 
voor de stedelijke centra en te weinig met 
de waarde als landbouwgebied [dat] vol-
gens de waarderingskaart landbouwgron-
den [bovendien grotendeels] goede cul-
tuurgrond bezit en dat door de bescher-
mingsmaatregelen de uitoefening van een 
rationele landbouw in dit gebied in ernsti-
ge mate wordt belemmerd en het normale 
agrarische gebruik wordt aangetast.’266

De lange tijdsspanne - het plan vormde een 
toekomstbeeld naar 1985 - zou gronden boven-

Zeer goede gronden

Goede gronden

Vrij goede gronden

Matige gronden

Slechte gronden
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niet alleen voor de landbouwende bevol-
king kan zijn, maar voor het overige deel 
der inwoners, indien het ruilverkavelings-
plan goed wordt uitgevoerd.’274

Toen er gestemd moest worden, was vrijwel 
iedereen overtuigd dat de ruilverkaveling er 
moest komen, ondanks het emotionele verlies. 
Toen er vóór verkaveling gestemd was ‘volgde 
een zucht van verlichting, ofschoon in stilte 
vele tranen zijn gevloeid waar de buitenwereld 
niets van af weet. Het was voor velen een onbe-
schrijfelijk verlies.’275

Buitenstaanders

De buitenstaanders die zich in de verzamelde 
bronnen uitlieten over Vriezenveen, waren 
geen toeristen die van het kleinschalige land-
schap kwamen genieten, maar professionele 
plannenmakers en cultuurtechnici, die onder-
zochten hoe Vriezenveen uit ‘de modder’ kon 
komen.276 Men zag Vriezenveen ‘als een patiënt 
die geholpen moet worden’ en het was beslist 
een ‘onhoudbare toestand’.277 Over het ruilver-
kavelingsplan was men dan ook van meet af 
aan erg positief: ‘Het plan heeft uit cultureel 
oogpunt beschouwd vele voordelen, hoewel de 
Vriezenveners dat nog niet zien.’278 

Er werd gesproken over toekomstplannen 
die ‘niet over U, maar met U’ zouden moeten 
worden gemaakt.279 In eerste instantie viel dat 
‘met u’ nog wat tegen, want er werd flink wat 
druk uitgeoefend. Toen werd ingebracht dat 
de Vriezenveners het gevoel hadden met de 
rug tegen de muur te staan, het gevoel weinig 
keuze te hebben, werd dat weggewuifd met de 
opmerking dat ‘niemand een plan wordt op-
gedrongen’.279 Toen de boeren bezorgd waren 
dat kapitaalkrachtige Almelose boeren grond 
in Vriezenveen zouden kunnen kopen, werd 
geantwoord dat ‘het ruilverkavelingsplan de 
belangen van de landbouw beoogt en niet die 
van de landbouwers.’280 Alles werd in het werk 
gesteld om de landbouw te moderniseren. Met 
veel overtuigingskracht werden de Vriezenve-
ners gemasseerd: ‘Ziet u dus goed, gij boeren, 
en laat u dit niet ontgaan. De buitenwacht 
heeft blijkbaar meer vertrouwen in de goede 
afloop van deze ruilverkaveling dan uzelf. En 
de toekomst zal u dat aantonen.’281 

De voorbereidingen gaven een goed beeld van 
de planningscultuur die in die periode ont-
stond en de verhoudingen daarbinnen. Het 
was dus zeker niet zo dat buitenstaanders de 
Vriezenveners het ruilverkavelingsplan ‘door 
de strot’ hebben geduwd, maar het was wel zo 
dat buitenstaanders, zonder angst voor hun ei-
gen portemonnee, verlies aan sociale en land-
schappelijke waarden, rationele keuzes konden 
maken, waardoor zij al vanaf het begin van het 
proces overtuigd vóór de ruilverkaveling wa-
ren.  De Vriezenveners zelf hadden daar meer 
tijd voor nodig.

Tijdens de ruilverkaveling

Toen de machines kwamen en het land rigou-

reus ‘op de schop’ ging, kwamen zowel burgers 
als boeren in een andere mindset terecht. De 
twijfel verdween grotendeels en daar kwam 
een soort vooruitgangsoptimisme voor in de 
plaats, vooral onder boeren en jongeren. Dat 
de koningin kwam kijken, evenals de land-
bouwminister, en dat allen vol lof waren, hielp 
ongetwijfeld in die overtuiging, maar men had 
zelf ook echt het gevoel ‘we gaan met zijn allen 
vooruit.’282 

De eerste boeren die verhuisden waren ook al 
gauw gewend aan de nieuwe situatie. Zo ook 
boer Hoff in 1958: ‘Voor geen geld van de we-
reld [...] zou ik weer terug willen naar mijn 
oude spullen in Vriezenveen, al stonden daar 
dan ook vaak de stadsmensen voor de deur om 
naar mijn mooie ouderwetse houten geveltje te 
kijken.’283

Naast optimisme waren er ook zorgen. Om 
het verdwijnend natuurschoon, de kale steppe 
die aan het ontstaan was, maar ook de kleine 
boer die, ondanks eerdere beloften, alsnog de 
dupe leek te worden.284 Dat de transformatie, 
ondanks de verliezen, noodzakelijk was, daar 
twijfelde echter niemand aan.

Na de ruilverkaveling

Toen de ruilverkaveling in 1969 was afgerond, 
waren velen die destijds tegen de ruilverkave-
ling hadden gestemd ‘toch blij dat het door-
gang heeft gevonden’.285  Ook nu terugkijkend is 
vrijwel iedereen ervan overtuigd dat de situatie 
hopeloos vastgelopen zou zijn, als er toen niets 
was veranderd.286

Er is veel te schrijven over de beleving van de 
veranderingen ná de ruilverkaveling, maar ik 
koos ervoor om twee perspectieven te belich-
ten die mijns inziens de verschillen in beleving 
goed vertegenwoordigen. Het gaat om Roelf 
Wichers en Hans Holland. De eerste was bur-
ger, maakte de stemming nog mee en verhuis-
de kort daarop naar Nieuw-Zeeland om jaren 
later weer eens terug te keren naar het - inmid-
dels onherkenbaar veranderde - landschap uit 
zijn jeugd. Hans Holland, boer, was tien jaar 
tijdens de stemming en verhuisde in 1960 met 
zijn ouders naar een ruilverkavelingsboerderij 
buiten het dorp. 

Toen ik Hans Holland vroeg of hij de ruilverka-
veling beschouwde als een ‘knip’, als scheiding 
tussen het landschap uit zijn jeugd en het land-
schap nu antwoordde hij: 

‘Je kunt de situatie voor mijn gevoel niet 
echt ‘knippen’ bij de ruilverkaveling. Het 
landschap veranderde steeds. Zo was er 
vlakbij mijn boerderij een bosje en dat 
werd op een gegeven moment gekapt om-
dat er hout nodig was. De verrassingen van 
de moderniseringen namen ook elk jaar 
toe. Toen kwam de melkrobot en vervol-
gens de voerrobot. Er zijn dus iedere keer 
wel weer ‘knippen’ geweest, mede moge-
lijk gemaakt door de automatisering en 
mechanisering.’287

274. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B511.1, Artikel Vriezen-
veense Courant 29-12-1950.
275. Wichers (2017), 153.
276. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B511.1, Artikel Vriezen-
veense Courant 8-11-1950; 
277. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, vergadering 18-
10-1950, 4; Toegangsnr. B511.1, De 
Vriezenveense Courant 15-6-1955, uit-
spraak minister Mansholt.
278. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, vergadering 5-12-
1950, 4.
279. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, vergadering 5-12-
1950, 3-4.
280. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, vergadering 8-4-
1949., 6.
281. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B512.4, vergadering 5-12-
1950, 3-4..
282. Henriette Abbink, tijdens een in-
terview op 10-8-2017.
283. Gemeentearchief Vriezenveen, 
Toegangsnr. B511.1, Dagblad van het 
Oosten, 22-3-1958.
284. Archief Vereniging Oud Vriezen-
veen, Toegangsnr. 89.3, brief 15-10-
1956; Toegangsnr. B 531-2, notulen 
12-1-1960; Toegangsnr. B 510.3, 
ingezonden brief Entjens, 30-4-1960; 
Archief Vereniging Oud Vriezenveen, 
Toegangsnr. 89.3, artikel ‘Hoe zal Vrie-
zenveen er straks uitzien’.
285. Archief Vereniging Oud Vriezen-
veen, Toegangsnr. 84.1, nota ruilver-
kaveling (ca.1970). Zie ook: Hosmar 
(2004), 38.
286. Hans Holland, tijdens een inter-
view op 10-8-2017.
287. Hans Holland, tijdens een inter-
view op 10-8-2017.
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Verkavelen

Grote griepers griept op ’t Vjenne 
Vjölle mooie plekkies weg. 

Woer ’k tjörfies uut dröug in ne benne, 
Steit noe zun deenk, dat nöumt ze dreg. 

Weg gaat ok de oolde stieëgies, 
Mie deunk, de jöst, dei is al vot. 

Daar sneden wie bessemries en wieëchies 
En veurties böuten wol daar vlot.

Grote griepers griept op 't Vjenne 
Noa walvoart vuur et noageslacht. 

Woer 't vroeger was bie Dieks en Jenne, 
Word lääter misschien wal veracht. 

Meer. .. wat konden ze wat presteren 
Op eren langen smallen streek. 

Van '’n oandertweggen kwömmen de "heren 
Väke op ’t Vjenne um hypotheek.

Al is op ’t Vjenne naings meer 
Ne smorre nog in tel; 

Al zint de lösse veurs ok vot 
En kwakken wie op 'n stel,  

Onthaalt toch dä-i geboren zint 
Op ’n dorp woer ’t eins zo was; 

Woer ’t boaj en duffel wör gebroekt 
As stof vuur rok en jas. 

Weg zint ok de berrestjään, 
Gein wicht zit meer in 't pak. 

Der geit nen bult van 't oolde vot, 
Breank vuurdeel en gemak. 

Meer. .. de oolderwetse waikzoamhäid, 
De deugd van ’t vuurgeslacht, 

Dei möt nen Vjenneboer neit kwiet, 
Wjäät daar goud op verdacht.

Herman Abbink, 1956  
Uit: Abbink, H. (2008). Miemeringen. Vriezenveen : Stichting ken uw dorp.

Afb. 5.47
Eén van de machines die veel indruk had gemaakt 
en waar nu nog steeds met ontzag over gesproken 
wordt, is Karel de Grote, die zand onder het veen 
werggroef voor bezanding.



288. Wichers (2017), 153.
289. Hans Holland, tijdens een inter-
view op 10-8-2017.
290. Het boerenperspectief voor deze 
periode is grotendeels gebaseerd op 
bronnen uit Vriezenveen en leent zich 
daarom niet voor generieke conclu-
sies. Deze laat ik hier daarom buiten 
beschouwing. Hetzelfde geldt voor 
de planfase bij het burgerperspectief. 
Plannen werden toen immers nog niet 
op grote schaal gemaakt. Vriezenveen 
was eerder uitzondering dan regel.

5.5 Conclusies en 
synthese 

Tijdgeest en krachtvelden

De samenleving moderniseerde in zo’n hoog 
tempo dat zelfs een indeling in ‘voor’, ‘planfase’ 
en ‘na’ de lading eigenlijk niet goed dekt. Zowel 
plannen als veranderingen waren in deze peri-
ode, zoals ik al eerder aangaf, immers niet meer 
uitsluitend gericht op landbouwmoderniserin-
gen. Er vonden ook tegengestelde ontwikke-
lingen plaats, gericht op bijvoorbeeld recreatie, 
landschapsherstel of natuurbeheer. 

Ook de tijdgeest veranderde snel. Het conser-
vatisme van de sobere, verzuilde maatschappij 
uit de jaren vijftig stond ver af van de toene-
mend welvarende, individualiserende maat-
schappij van de jaren zestig. De kritische pro-
testmaatschappij van de jaren zeventig wijkt 
daar op haar beurt weer vanaf. Deze periodi-
sering begint en eindigt niet precies aan het 
eind van elk decennium. Als er al een ‘knip’ te 
maken is, dan zou dat zijn in het jaartal 1963 
(sterke toename welvaart) en in 1972-73 (eerste 
oliecrisis en verschijnen van het rapport van de 
club van Rome, start deïndustrialisatie). Ook 
1982 luidde een nieuwe periode in. De crisis 
was op haar retour en de klassenmaatschappij, 
waar de jaren ervoor tegen gevochten was, leek 
zich weer grotendeels te herstellen. Als gevolg 
daarvan ging er een conservatief-liberale wind 
waaien.

‘Harde knippen’ maken is om verschillende 
redenen vrijwel ondoenlijk. De belangrijkste 
reden is dat de genoemde omslagpunten geen 
gelijke effecten hadden op de onderzochte sub-
groepen. De welvaartstijging vanaf 1963, het 
gevolg van het loslaten van het loonmatigings-
beleid, had op de boerengemeenschap in eerste 
instantie juist een negatief effect. Hun eigen 
inkomsten als ondernemer stegen niet direct, 
terwijl men wel meer moest betalen voor exter-
ne arbeidskracht. De oliecrisis had daarentegen 
vooral invloed op de industrie en weer minder 
op de boeren. 

Ondanks de verschillen tussen de subgroepen, 
is het toch belangrijk om kort in te gaan op die 
verschillende periodes. Het samenpakken van 
alle data geeft namelijk een nogal vertekend 
beeld. Hierbij zal de omslag in 1982 buiten 
beschouwing gelaten worden, vanwege de be-
perkte omvang van het bronmateriaal ná 1982. 
Op de pagina hiernaast staan de resultaten 
weergegeven in taartdiagrammen.  Bij de ana-
lyse daarvan zijn de tijdgeest en krachtvelden 
meegenomen, vanwege de nauwe samenhang.

Periode tot 1963: Wederopbouw, 
schouders eronder. De overheid reguleert 
en stimuleert de landbouw

De opvallend genuanceerde mening van bur-
gers ná veranderingen gaf te denken.290 Het 
grote begrip voor veranderingen was opmer-

Voor de boerengemeenschap was het land-
schap niet alleen de entourage, het uitzicht 
vanuit de auto. Het was hun werklandschap, 
dat de boer continu moest aanpassen aan de 
eisen van de moderne tijd. De aanschaf van een 
melkrobot veranderde het ‘werklandschap’ dan 
ook net zozeer als een verdwenen houtwal. 

Roelf Wichers heeft die ‘knip’ wel ervaren. 
Over zijn hereniging met het landschap na de 
ruilverkaveling schreef hij: 

‘Ik ben altijd blij geweest dat ik de “ver-
woesting” niet in werkelijkheid heb ge-
zien. Dat heeft mij veel hartzeer bespaard, 
vanwege al de herinneringen die daarmee 
gepaard gaan.’288

Wichers was burger, maar door zijn vertrek 
werd hij buitenstaander, die niet deelde in het 
veranderingsproces. Holland zegt hierop: ‘Ik 
kan me wel voorstellen dat hij wel het gevoel 
heeft gehad van: ‘Dit is jammer’, maar hij heeft 
dat gevoel ook gemist, van we gaan samen 
vooruit. De overgang naar het nieuwe Vriezen-
veen was daardoor heel vanzelfsprekend.’289
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28+29+43 100
Boerenperspectief

(7 bronnen) (3 bronnen)* (26 bronnen)

16+65+19 Voor 
verandering

35+18+47 19+43+38 Plan van
verandering

36+36+28 32+40+28 Na
verandering

1950-1962 1963-1971 1972-1985 

(17 bronnen) (88 bronnen) (21 bronnen)

(14 bronnen) (4 bronnen)* (75 bronnen)

1+6+93
75+25+0

37+22+41
Buitenstaander

(32 bronnen) (35 bronnen) (20 bronnen)

Voor 
verandering

32+33+35 100 Plan van
verandering

0+0+100 Na
verandering

1950-1962 1963-1971 1972-1985 

(34 bronnen) (18 bronnen) (0 bronnen)*

(32 bronnen) (9 bronnen) (3 bronnen)*

22+50+28
11+45+44

96+4+0
Burgerperspectief

(23 bronnen) (10 bronnen) (46 bronnen)

91+9+0
12+52+36 17+58+25
20+72+8 37+26+37

1950-1962 1963-1971 1972-1985 

(25 bronnen) (58 bronnen) (12 bronnen)

(25 bronnen) (16 bronnen) (89 bronnen)

0+19+81
25+44+31

100+0+0

71+6+23 30+40+30

* Te weinig bronnen 
beschikbaar22+34+44
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kelijk vooral als men bedenkt dat de verande-
ringen die toen plaatsvonden heel sterk gericht 
waren op rationalisatie van de landbouw. In 
eerdere periodes was het begrip daarvoor niet 
zo groot. 

De naoorlogse tijdgeest van samen vooruit en 
de schouders eronder moet zijn weerslag heb-
ben gehad op de mening van de burgers. Daar-
naast leefden Twentse boeren en burgers nog 
niet zo sterk in gescheiden werelden, wat het 
begrip vergrootte. In de casus van Vriezenveen 
is die verweving goed geïllustreerd. Bovendien 
was natuurschoon in die periode niet echt een 
prioriteit. Het ging om een ‘luxe’ die men zich 
niet kon veroorloven. Zo schrijft Lörzing:

‘Natuur was kort na de oorlog voor de ge-
middelde Nederlander een abstract begrip. 
Als men zich er al een voorstelling van kon 
maakte, overheerste de gedachte dat Ne-
derland er gewoon te klein voor was.’291

Bij de buitenstaanders was de waardering vóór 
verandering in deze periode vrijwel identiek 
aan de waardering ná verandering in de peri-
ode 1891-1954. Ook dit is opmerkelijk, want 
waarom was men ineens zoveel negatiever 
over het ‘oude’ cultuurlandschap. Ook dit is 
verklaarbaar. Met de opkomst van de plano-
logie en de toenemende bemoeienis van de 
overheid op ruimtelijke ontwikkelingen, waren 
het vooral buitenstaander die, net als in de pe-
riode 1800-1890, het landschap bekeken met 
een analytische blik. Wat deugd er nog niet en 
wat kan er beter. Met het oog op een rationele 
landbouw, deugde er weinig aan het Twentse 
landschap, vanwege de slechte ontwaterings-
situatie en bereikbaarheid, evenals de ineffici-
ente verkavelingsstructuur. 

Het toeristische buitenstaandersperspectief, 
wat in bronnen uit de periode 1891-1954 nog 
ruimschoots vertegenwoordigd was, was nu 
vrijwel afwezig.292 Dit eenzijdige perspectief 
verklaart, kortom, de trendbreuk. Niet alleen 
was men vrij negatief over het landschap, ver-
anderingsplannen werden juist relatief positief 
beoordeeld, niet verwonderlijk, want het wa-
ren vaak hun eigen plannen. 

Na verandering was men juist vrij negatief, veel 
negatiever dan de andere subgroepen. Terwijl 
boeren en burgers toch ook vaak constateerden 
dat het leven er - na moderniseringen - toch wat 
comfortabeler op werd, bleven buitenstaanders 
die kritische blik houden en constateerden bij-
voorbeeld dat er partijen achtergesteld waren 
bij onteigeninsprocedures of dat een drastische 
achteruitgang van natuurwaarden had plaatsge-
vonden.

Periode 1963-1971: De landbouw in een 
stroomversnelling. Topdown planologie 
vanuit de overheid. 

In deze periode werd er voor het eerst, en bo-
vendien steeds krachtiger, op de rem getrapt 
met betrekking tot landbouwmoderniserin-
gen.  Het platteland diende niet meer alleen 

in dienst van de landbouw te staan, maar ook 
burgerbelangen te behartigen. Stedelijke ont-
wikkelingen, recreatie en natuur combineer-
den echter moeizaam met de rationele en zeer 
snel mechaniserende landbouw, wat het span-
ningsveld tussen boeren en burgers verder op 
scherp zette. 

Alle belangen werden meegewogen in het 
streekplan Twente, dat in 1966 gereed kwam.  
Hoewel er bij de totstandkoming ervan wel 
enkele Twentenaren waren betrokken, was het 
vooral door buitenstaanders ontwikkeld, waar-
mee het toch ‘van bovenaf’ werd opgelegd. Een 
enkeling kon er best sympathie voor opbren-
gen, maar de stortvloed aan bezwaarschriften, 
van zowel burgers als boeren, bewijst dat velen 
zich er niet in konden vinden. Men had inmid-
dels beter geleerd voor zichzelf op te komen. 
Het belang van de samenleving ging minder 
tellen en het persoonlijke verlies meer. Dat het 
plan niet echt door de samenleving werd ge-
dragen, maakte dat men nog feller in het ver-
weer kwam.

De overheid vormde nog steeds de dominante 
aanjager in ontwikkelingen, maar, ondanks 
ruimtelijke nota’s en streekplannen, op lokaal 
niveau was de boer aan zet. En die had weinig 
keuze. De mechanisatie van de landbouw vroeg 
flinke investeringen en verliep in zo’n tempo 
dat men wel moest meedoen óf stoppen. Dit 
zwengelde het publieke discours flink aan. De 
burger werd steeds kritischer over ruilverka-
velingsplannen en kon steeds minder begrip 
opbrengen voor de boer. Ook buitenstaanders 
bemoeiden zich ermee. Zij zagen het fraaie, 
Twentse coulisselandschap teloorgaan. 

Periode 1972-1985: Grenzen aan de groei. 
Opmaat naar een integrale benadering

In deze periode bleef het niet bij plannen al-
leen, maar moest de landbouwbedrijfsvoering 
daadwerkelijk steeds meer concessies gaan 
doen. De milieuschade liet zich inmiddels niet 
meer onder het tapijt schuiven en de overpro-
ductie in de landbouw nam alsmaar grotere 
vormen aan. Bovendien eiste de burger steeds 
meer plek op voor recreatie en natuur. Van de 
boerengemeenschap werd een groot aanpas-
singsvermogen gevraagd. Dat ging niet zonder 
slag of stoot. Zij hadden alles in het werk ge-
steld om de - door de overheid gestimuleerde - 
moderniseringen door te voeren, waarna de sa-
menleving van ze verlangde dat die modernise-
ringen weer gedeeltelijk teruggedraaid werden. 

Opvallend is dat ook de boeren beïnvloed wer-
den door de tijdgeest, waarin recreatie, milieu 
en natuur een steeds belangrijkere rol speelde. 
Er was steeds meer begrip voor burgerbelan-
gen, maar boeren vroegen op hun beurt ook 
begrip voor hun rationele bedrijfsvoering. In-
dien dit onmogelijk was, zou een financiële 
onkostenvergoeding nodig zijn om een stap te-
rug te kunnen doen. Op een in 1974 gehouden 
enquête over milieuschade en de landbouw be-
noemde een groep boeren hun dilemma: 

291. Lörzing (2014), 351. 
292. De grote populariteit van de toeris-
tische plaatsbeschrijvingen was voorbij 
en het waren nu vooral regionale au-
teurs die de streekboeken schreven. 
Hoewel er ongetwijfeld nog toeristen 
van buiten de regio van het  Twentse 
cultuurlandschap kwamen genieten, 
waren er helaas weinig bronnen die 
hier inzicht in geven. 
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293. Tijdschrift van de Heidemij (1974), 
126.
294. Karel (2013), 26.
295. Buursink (1969), 14-15.
296. Roerink (1967), 22.
297. Toeristenkampioen (1962), 374-
375.

‘Jarenlang heeft de voorlichting ons met 
kracht in de oren getuit dat we zo nodig 
moesten uitbreiden en intensiveren. Nu 
moeten we ons in allerlei bochten wrin-
gen om iets van deze investeringen terug 
te verdienen en daarna weer te investeren 
en uit te breiden. Niemand van ons voelt 
zich echt gelukkig met deze situatie. Wij 
zouden zelfs wel een klein stapje terug wil-
len doen om uit deze kringloop te komen 
[...].’293

De boerengemeenschap zelf was uiteraard 
geen homogene groep en juist in deze periode 
kwamen die verschillen duidelijker naar voren. 
Zo waren er al in een heel vroeg stadium, ruim 
voor de politiek daarop stuurde, boeren die 
hun houtopstanden met zorg beheerden, wei-
devogelreservaten instelden of  campings be-
gonnen. Er kwam beweging in en boer en bur-
ger gingen wederzijdse concessies doen. Voor 
het eerst verschilde de waardering na verande-
ring niet zo gek veel meer van elkaar. De bur-
ger was - net als in de periode 1891-1954 - het 
gelukkigst met het landschap als er (naar zijn 
idee) niets veranderd was. Voor de boer had dat 
landschap vaak nog allerlei (niet al te grote) te-
kortkomen. Over veranderingsplannen waren 
zowel boeren als burgers even verdeeld en het 
landschap na verandering werd ook vergelijk-
baar gewaardeerd. Men was niet dik tevreden, 
noch echt ontevreden, maar meestal kon men 
ermee leven. Het had immers nog altijd erger 
kunnen zijn. 

De overheid werkte in deze periode toe naar 
een meer integrale benadering. Andere partijen 
gingen daarentegen steeds nadrukkelijker aan-
spraak maken op het platteland. Karel schrijft 
hierover: 

‘De boer stond na de jaren zeventig niet 
langer centraal op het platteland. Vanaf 
die tijd meldden zich ook andere belang-
hebbenden (de natuurbeschermers, de 
projectontwikkelaars, de recreatie-onder-
nemers) die hun deel van het platteland 
opeisten.’294

Verschil in perspectief

De spanningsvelden die ontstonden tussen de 
verschillende subgroepen kwamen al enigszins 
aan bod. In het publieke discours probeerde 
men, elk voor zich of de eigen achterban, een 
deel van dat platteland voor zichzelf te clai-
men. De één was daar genuanceerder in dan de 
ander. 

Zo was auteur Buursink zich goed bewust van 
de heersende opvattingen onder burgers, maar 
was hij eveneens sterk betrokken bij de boeren-
gemeenschap. In volgend citaat uit 1969 zwen-
gelde hij de discussie aan, waarbij hij opriep 
elkaar scherp te houden:

‘Toch is het wel goed, dat we allemaal een 
beetje voor elkaar op onze hoede zijn: de 
folkloristen die vrezen dat van het aloude 

volksgebruik een winstgevend kijkspul 
wordt gemaakt - terwijl ze het aan de 
andere kant vaak zelf in de hand werken 
- de natuurbeschermers en natuurliefheb-
bers die waken over de ongereptheid van 
het Twentse paradijs èn de boeren die 
hun beroepsbelangen naarstig verdedi-
gen. Met elkaar zijn we dan geneigd een 
gemeenschappelijke afweerhouding te 
moeten aannemen tegen een al te drieste 
aanranding van ons eigen stukje in die 
enige Twentse hemel door de onverdroten 
bevorderaars van recreatie en toerisme. 
Zo houden we onszelf aan elkaar in even-
wicht [...].’295

Minder genuanceerd was Roerink twee jaar 
daarvoor, toen hij opkwam voor de boerenge-
meenschap, die door het Streekplan Twente 
naar zijn idee wel érg veel moesten inleveren:

‘Is niet het mooie Twente met zijn welige 
akkers en golvende essen, zijn coulisse-
pracht en zijn natuurschoon hoofdza-
kelijk door boerenhanden zo ontstaan? 
Daarom is het des te pijnlijker [...] dat 
de ontreddering van een  groot deel van 
het bedrijfvoerende, agrarische Twente 
met een verbijsterende onbewogendheid 
wordt genegeerd. Men wil weliswaar be-
houden, wat er nog te behouden is, maar 
uitsluitend ter wille van de wetenschap 
of van het natuurschoon of van de recre-
atie van de stadsmens, in het ergste geval 
om vreemdelingen te trekken. Want de 
boer als bezienswaardigheid is dan alleen 
nog overgebleven. Die moet met smarte-
geld dan maar gesust worden. Misschien 
richt men nog wel eens een gedenkteken 
op met de woorden: ‘Hier ploegde eens 
een boer, waar nu de steden tieren, en op 
diens vruchtbare grond rees flat na flat 
omhoog’.’296

De recreant was juist op zoek naar een muse-
aal landschap, waarbij zoveel mogelijk bij ‘het 
oude’ bleef. Zo stond er in 1962 in de Toeris-
tenkampioen een flinke aanklacht, gericht op 
de rationele landbouw:

‘[...] de zandweg die [...] loopt door het Lut-
terzand [...] zal worden verhard, zoals ook 
gaat gebeuren met de zandweg van De-
nekamp naar Volthe en Singraven. Twee 
schilderachtige zandwegen met een voor 
fietsers berijdbaar pad erlangs, het zon-
licht en de oude bomen spelen er hun spel 
van licht en schaduw over de brede voren 
die in het zand zijn getrokken. Het zoveel-
ste offer aan de rationalisatie, aan het ver-
langen der boeren beter berijdbare wegen 
te hebben. Dat zij door een omweg van 
slechts twee kilometer te maken ook van 
Volthe naar Denekamp kunnen komen, is 
blijkbaar geen argument. Er worden zoveel 
wegen in het gebied van de grote ruilver-
kavelingen verhard - kan men voor deze 
twee nu niet een uitzondering maken? Alle 
natuurliefhebbers zouden er dankbaar 
voor zijn!’297
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In 1974 was de blik van de stedeling op het plat-
teland al dusdanig veranderd dat hij het land-
schap niet langer zag als een productieland-
schap, maar als een consumptielandschap:

‘Wanneer wij vandaag aan de dag aan een 
willekeurige stadsbewoner vragen wat 
de betekenis is van het platteland voor 
de stad, is de kans gering dat hij ons zal 
antwoorden dat daar het ook voor de 
stedeling onmisbare voedsel en sommige 
grondstoffen worden geproduceerd. [...] In 
de beleving van de huidige stadsbewoners 
is het platteland vermoedelijk in sterke 
mate het gebied waar het heerlijk is om er 
in de zomer op  vrije dagen en in de vakan-
tie je tent op te slaan. Verscheidene stede-
lingen zullen aan het platteland denken als 
een mogelijkheid om er buiten te wonen 
dan wel er een tweede woning te hebben, 
terwijl er ook zijn die het platteland pri-
mair zien als het gebied waar natuur en 
landschap zoveel mogelijk behouden moe-
ten blijven.’298

Die laatste missie, het instandhouden van na-
tuur, kreeg met de ontginning van de laatste 
woeste gronden inderdaad steeds meer urgen-
tie:

‘Was het in 1888 een probleem om de ont-
ginning op gang te krijgen, thans gaat het 
erom de laatste 200.000 ha woeste grond 
ongeschonden te bewaren en voor ontgin-
ning te behoeden.’299

De boerengemeenschap pleitte er juist voor de 
mogelijkheid tot ontginnen of houtwallen te 
rooien te behouden, zo:

‘[...] moet de boer zijn vrijheid behouden 
over zijn grond inzake het rooien van bo-
men en wallen, alsmede het ontginnen of 
herontginnen van grond voorzover dat 
voor zijn bedrijf noodzakelijk is. [Anders 
zou] de agrarische plattelandsbevolking 
[...] te zijner tijd gedoemd zijn uit te ster-
ven hetgeen ik in deze onmenselijk zou 
vinden.’300

Het is niet moeilijk om voor deze periode een 
breed scala aan perspectieven te verzamelen.  
Door geografen en ruraal-sociologen wordt het 
platteland, met name na de zeventiger jaren, 
niet voor niets vaak omschreven als een arena, 
waarin allerlei groeperingen de eigen belangen 
voorop proberen te stellen.301  In de beschreven 
periode werden, zogezegd, de degens alvast ge-
slepen.

De invloed van moderniseringen 
op de landschapsbeleving

De dynamiek van landschappelijke veranderin-
gen lag in deze periode in veel opzichten min-
der hoog dan tijdens de werkverschaffingen in 
de jaren dertig. De landbouw moderniseerde 
echter in een tempo dat nog nooit eerder was 
vertoond en dat gold ook voor de samenleving. 

Na, wat men wel ‘de lange jaren vijftig noemt’ 
waren de moderniseringen bijna niet meer bij 
te houden. Het duurde dan ook niet lang voor-
dat de keerzijde van het moderniseringsproces 
zichtbaar werd. Natuur, landschap, milieu, al-
les leed eronder. 

De mondig geworden samenleving, was sterk 
verdeeld geraakt. De boeren vormden daarin 
een minderheidsgroep die zich steeds vaker 
moest verdedigen voor de ingezette moderni-
seringsrace en de negatieve effecten daarvan 
op het landschap. Daarbij werden de protes-
ten steeds feller. In eerste instantie leverde 
dat strijdveld op dat zowel burgers, boeren als 
buitenstaanders veranderingen negatiever gin-
gen waarderen. De samenleving was nog alles 
behalve een collectief. Vooruitgang voor de ene 
partij, betekende achteruitgang voor de ander.

Naarmate de burger meer claims kon leggen op 
het platteland, vaak ten kostte van de rationele 
landbouw, werd de burger weer iets tevredener, 
maar de boer vrijwel niet. Voor de boer beston-
den er in deze periode ook maar weinig andere 
opties dan het volop inzetten op de rationele 
landbouw. De markt voor biologisch voedsel 
was een kleine niche en er waren nog geen sub-
sidies voor ‘natuurinclusieve landbouw’.  Alleen 
met recreatie, het ‘kamperen bij de boer’ was 
een nieuwe (modernere) weg in te slaan. Voor 
de boer kwam het dus vooral aan op inleveren 
en weinig terugkrijgen, wat het negatieve sen-
timent verklaart.

298. Tijdschrift van de Heidemij (1974), 
312.
299. Otto (1963), 78.
300. Bezwaarschriften (1966), nr. 490.
301. Karel (2013), 26.  
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Afb. 5.51
Vriezenveen in 1972, kort na afronding van de 
ruilverkaveling. Een jaar later werd de eerste 
ligboxstal van Vriezenveen gebouwd.





6Synthese en 
theorievorming

Afb. 6.1
Hans Holland, boer in Vriezenveen en bewoner  van een ruilverkavelingsboerderij. Net als veel boeren en 
burgers behield hij een stukje veengrond, wat hij nu, samen met andere eigenaren, als natuur beheert. 
De geschiedenis van de turfwinning willen ze zichtbaar houden. Een schaapskudde en vrijwilligers zorgen 
ervoor dat het gebied open blijft.



1. Om in deze paragraaf niet in her-
haling te treden, worden uitsluitend 
de meest bepalende veranderingen 
beschreven en zal er uitsluitend gefo-
cused worden op de lange termijn ver-
anderingen van de gehele onderzoeks-
periode. 
2. De stijging van het areaal cultuurland 
tussen 1933-1953 in tabel 6.1 heeft ver-
moedelijk vrijwel geheel plaatsgevon-
den in de periode 1933-1938, maar om-
dat gegevens hierover ontbreken, kan 
dit niet met zekerheid gesteld worden.
3. Een uitzondering geldt voor de HIS-

Tijdens en vlak na de (piekperiode van de) mar-
keverdelingen, tussen 1840-1860, werden in 
korte tijd relatief veel natte, relatief vruchtbare 
broeklanden ontgonnen. Die ontginning hield 
feitelijk niet veel meer in dan het graven van 
sloten voor ontwatering, waarna de gronden in 
gebruik genomen konden worden.   

Om de arme heidegronden te kunnen ont-
ginnen tot vruchtbare cultuurgronden was 
kunstmest nodig en dat was nog vrijwel onbe-
taalbaar. Ontginnen voor dennenteelt was wel 
mogelijk. Vanaf ca. 1870-90 kochten textielfa-
brikanten aanzienlijke arealen woeste grond 
om deze om te zetten in boscultuur. Het areaal 
cultuurgrond nam in die periode nauwelijks 
toe, maar het areaal bos wel.

Na de oprichting van de Heidemij en verschil-
lende landbouwcoöperaties (rond 1890) nam 
het ontginningstempo toe. Door de betere 
verkrijgbaarheid van kunstmest, werden nu 
jaarlijks meer gronden ontgonnen tot wei- of 
bouwland.  Tot 1922 was sprake van een gestage 
afname. Tijdens de werkverschaffingsperiode 
(1922-38) vond echter een enorme schaalver-
groting plaats. De snelheid waarmee woeste 
gronden in die jaren werden ontgonnen, maakt 
deze periode de meest dynamische van de ge-
hele onderzoeksperiode.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog lagen de 
prioriteiten  elders en werd er nauwelijks gron-
den ontgonnen.  De dynamiek van landschap-
pelijke veranderingen lag laag. Vanaf de Ruil-
verkavelingswet van 1954 veranderde dit. Met 
name tot 1963 werden nog veel woeste gronden 
ontgonnen. Dat vlakte na 1963 weer af.

6.1 Fysieke veran-
deringen en landbouw-
moderniseringen  
1800-1985
In voorgaande hoofdstukken werden de fysie-
ke veranderingen die het Twentse landschap 
doormaakte tussen 1800-1985 gereconstrueerd. 
In deze paragraaf zijn deze ontwikkelingen sa-
mengebracht, voor beantwoording van de vol-
gende onderzoeksvragen:1

Welke transformaties maakte het Twentse platte-
land in hoofdlijnen door tussen 1800-1985? 

Zijn er periodes aan te wijzen waarin het fysieke 
landschap sterk(er) veranderde? 

Veranderingen in grondgebruik

Gedurende de hele onderzoeksperiode was er 
sprake van een afname van woeste gronden, 
maar het betrof geen constante afname. Er 
waren periodes dat er nauwelijks gronden ont-
gonnen werden, maar ook piekperiodes waarop 
landelijk meer dan 10.000ha per jaar werd ont-
gonnen. In de afbeeldingen 6.2 en 6.3 is deze 
afname weergegeven. Een zekere nuancering is 
hierbij op zijn plaats. In de grafiek lijkt sprake 
te zijn geweest van een geleidelijke afname van 
woeste gronden tussen 1832 en 1873. Dat was 
niet het geval, maar door het ontbreken van cij-
fers was het niet mogelijk het precieze verloop 
weer te geven. Voor de markeverdelingen wer-
den er nauwelijks woeste gronden ontgonnen. 
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Afb. 6.2
Toename van het areaal bos en cultuurgron-
den en afname van het areaal woeste gronden 
in Twente. Bronnen: Keiser (1967), 125; HISGIS 
1832, Overijssel; Provinciale, Planologische 
Dienst Overijssel (1965), 2; BBG 1993. 

NB! Van de toename in agrarische cultuur-
gronden zijn de jaartallen niet exact gelijk 
aan die van de af- en toename van de arealen 
woeste grond en bos. Ook is onbekend of 
hierbij groenlanden zijn gerekend als cultuur-
grond.  Tot slot is onbekend welke gemeenten 
bij de verschillende databronnen tot de regio 
Twente is gerekend. Hierdoor kunnen kleine 
afwijkingen zijn ontstaan. Voor 1832 is alle 
data afkomstig uit HISGIS 1832 en voor 1993 
uit BBG 1993. Beide zijn berekend op basis 
van exact dezelfde outline van Twente. Hierin 
zullen dan ook geen afwijkingen voorkomen. Zeer hoge dynamiek

Hoge dynamiek

Gemiddelde dynamiek

Rel. lage dynamiek

Lage dynamiek

W
er

kv
er

sc
ha

ffi
ng

sp
er

io
de

M
ar

ke
de

lin
ge

n

St
ar

t r
ui

lv
er

ka
ve

lin
gs

pe
rio

de

x 1000 ha



VERAN
D

EREN
D

  PLATTELAN
D

                   Synthese en theorievorm
ing

177

GIS dataset voor Overijssel, die is geba-
seerd op de kadstrale kaarten van 1832 
(Fryske Akademy).

Veranderingen in openheid en 
houtopstanden

Omdat er vrijwel geen nauwkeurige, in een 
GIS omgezette, historische kaarten beschik-
baar zijn, is de verandering in openheid van het 
Twentse landschap niet te kwantificeren.3 Met 
behulp van kaartfragmenten uit voorgaande 
hoofdstukken zijn deze veranderingen wel in 
beeld te brengen. Het landschap voor de mar-
keverdelingen (1832) liet sterke contrasten zien 
tussen de open, kale, woeste gronden en geslo-
ten hooi- en bouwlanden. Rond 1900 waren 
veel van die woeste gronden nog niet ontgon-
nen, maar door spontane houtopslag, die kon 
ontstaan door vermindere begrazingsdruk, wa-
ren deze al wel dichter begroeid geraakt. Ook 
werden steeds vaker bomen geplant langs we-
gen, waardoor het landschap verder verdichtte.

Door de toename van ontginningen, vanaf 
1900 en vooral vanaf 1922, werd het landschap 
langzaam weer iets opener. In de periode na 
1950 werden steeds meer houtwallen verwij-
derd ten behoeve van de rationele landbouw. 
Langs wegen en de buitenste randen van per-
ceelsclusters werden de houtopstanden juist 
robuuster. Ook het areaal bos is sterk gegroeid, 
van 2,5% in 1832 tot 11% in 1993. 

De mate van openheid van het landschap is 
daardoor weer meer gaan lijken op de openheid 
uit 1832, met relatief grote contrasten tussen 
open en gesloten gebieden. Vaak heeft er wel 
een omdraaiing van  open en gesloten gebieden 

41+5+43+1128,5%

2,5%57%

Agrarische cultuurgronden

Bos en hakhout

Woeste gronden (incl groenlanden)

Overig (incl. water)

Legenda

12,5%

Grondgebruik 1832

71+9+10+10

Grondgebruik 1895

42,5%

5,5%

43%

 11%

Grondgebruik 1993

11%

2%

71%

16%

Grondgebruik 1950

71%

10%

10%

9%

Afb. 6.3
Verandering grondgebruik in Twente tussen 1832 en 1993 (gebaseerd op 6.2). Het percentage 'overig' bij de 
jaartallen 1895 en 1950 kan fouten bevatten, omdat dit berekend is als het restant van de overige getallen. De 
afname na 1832 kan te maken hebben met verdroging, waardoor het areaal water afnam, maar waarschijn-
lijker is het dat dit te maken heeft met een iets andere indeling van de regio Twente, zie ook het bijschrift van 
6.2. Algemeen werd namelijk aangenomen dat het areaal in gebruik voor stedelijke uitbreidingen, industrie 
en infrastructuur sinds 1832 alleen maar is toegenomen. 

1832 ca. 1900

ca. 1955 ca. 1985

Afb. 6.4 t/m 6.7
Steeds is hetzelfde fragment gekozen. Boven, iets links van het midden, ligt Almelo. Onder, 
iets rechts van het midden, Twickel. 



het tempo lag veel lager.

In de tabel op de  volgende pagina zijn histo-
rische en landbouwkundige ontwikkelingen 
samengebracht en gekoppeld aan de belang-
rijkste landschappelijke  veranderingen. Hierin 
is ook de dynamiek van landschappelijke ver-
anderingen weergegeven.

plaatsgevonden. De huidige, dichte bossen zijn 
geplant waar in 1832 nog open, kale heidevlak-
tes lagen en waar in 1832 gesloten bouw- en 
hooilanden te vinden waren, zijn de gebieden 
juist opener geworden door het verwijderen 
van houtwallen.

Specialisatie en schaalvergroting

Wanneer er in de huidige samenleving gespro-
ken wordt over veranderingen op het platte-
land, dan gaat het lang niet altijd over het ge-
slotener of opener worden van het landschap 
of het verdwijnen van woeste gronden. De 
schaalvergroting van landbouwbedrijven lijkt 
de afgelopen halve eeuw een groter stempel te 
hebben gedrukt op landschappelijke verande-
ringen dan een verandering in openheid of het 
verdwijnen van woeste gronden. De enorme 
groei van het aantal en de omvang van stal-
len, alsmede alle toebehoren die gepaard gaan 
met schaalvergrotingen, zoals voedersilo’s en 
mestopslagplaatsen, gaven het platteland een 
andere aanblik. Het is daarom goed om ook 
iets nader in te gaan op het tempo van schaal-
vergrotingen. Uit de grafiek in afb. 6.8 komt 
duidelijk naar voren dat vanaf 1950 een sterke 
stijging te zien was van de veestapel, waarbij de 
periode 1970-80 de grootste groei liet zien. Na 
1980 is een aftopping van de groeicurve te zien. 
De schaalvergroting zette zich wel door, maar 
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Groei van de veestapel in Nederland van 1910-1990. Bron: Sprokkereef (1977), 12; CLO/CBS.
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Afb. 6.9
Het Lonneker landschap , tegen de rand van het Haagse bos (2017). Houtopstanden tussen de percelen zijn vrijwel allemaal 
verwijderd of sterk ingekort. Aan de randen van clusters percelen, langs wegen en op langs de erven zijn de houtopstanden 
vrij robuust. Vergeleken met het landschap uit 1832 is het landschap veel minder open. In vergelijking met de situatie in 1955 
is het landschap iets opener, maar niet aanzienlijk. Vergeleken met 1985 is het landschap juist weer wat geslotener gewor-
den. het areaal bos is uitgebreid. De houtwal links van de weg zijn veen zeer recente datum.
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HISTORISCHE, LANDBOUWKUNDIGE & LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

Periode PERIODE MARKEVERDELINGEN (H3)   PERIODE GROOTSCHALIGE ONTGINNINGEN HEIDEGRONDEN (H4)
PERIODE RUILVERKAVELINGEN EN
RATIONALISATIE (H5)

Tijd 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880    1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Historische ontwik-
kelingen

Frans-Bataafse tijd WOI WOII
Ontstaan moderne verzorgingsstaat

Ontstaan                          moderne vakbeweging, democratisering samenleving (zelfregulering) Ontstaan planologie, vooral na Tweede Nota

Industriële revolutie, ontstaan                          moderne industrie Deïndustrialisatieperiode

Sterke urbanisatie in Twente: 25% in 1850,                               50% in 1890, 55% in 1930, ruim 60% in 1961 De-urbanisatie Re-urbanisatie

Aanjagers 
ontwikkelingen

Elite (buitenstaanders) stimuleert ontwikkelingen. Lokale elite ontwikkelt op kleine, lokale 
schaal. 

Lokale elite stimuleert  en finan-                       ciert ontwikkelingen Overgangsperiode: overheidsbemoeienis neemt toe. Overheid dominante factor in ruimtelijke 
ontwikkelingen

Integrale benadering

Landbouw-                      coöperaties reguleren en stimuleren. Boerengemeenschap steeds meer zeggenschap Boeren worden ondernemers, grote mate zelfregulering
Overheidsinstrumen-
tarium

Onderzoek Invoering Kadaster, vroege start centralisatie ruimtelijke  ordening, markewetten
Kapitaalinjecties overheid voor industrie (niet voor landbouw)

Wetten (Eerste ruilverkavelingswet, Boswet, Na-
tuurschoonwet, etc.)
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat

Regulering, subsi-
dies, wetten

Streekplannen en nota's

Landinrich-
tingswet

Landbouw-
moderniseringen

Landbouwonderzoek (Kops) Zwaartepunt markeverdelingen Oprichting land-                         bouwcoöperaties Werkverschaffingen Vergaande mechanisatie

Heideontginningen voor                       boscultuur Sterke toename specialisatie, 
schaalvergroting

Ontginning broekgronden en graslanden Landbouw neemt afscheid van oude tradities en moderniseert (oa. kunstmest vervangt plaggen-
bemesting, toename gebruik machines, etc.)

Begin verweving boer, natuur & 
recreatie

Tempo modernisering 
landbouw
(hoe donkerder, hoe 
hoger het tempo)*
Landbouwconjunctuur 
Twente
Infrastructuur Eerste stappen verbeteringen infrastruc-

tuur
Start aanleg lokaalspoor-                     netwerk Toename aantal (half)verharde wegen

Start verbetering plattelandswegen
Opschaling wegenaanleg (oa. snelwegen)

Landschappelijke 
veranderingen

Weinig, wel verdere (over)exploitatie van gemeenschap-
pelijke gronden

Nattere (broek)gronden worden rationeel 
verkaveld en ontgonnen

Toename areaal boscultuur Heide wordt ontgonnen voor boscul-
tuur en weilanden

Sterke toename 
weilanden, sterke 
afname woeste 
grond

Relatieve 
pas op de 
plaats

Sterke rationalisatie van het landschap, 
sterke toename nieuwbouw, omschake-
ling akkerbouw naar grasland. Rogge 
verdwijnt als teelt

Opkomst integratie 
natuur/recreatie 
met landbouw (oa. 
campings)

Houtkap

Toename snijmaïs. Afname 
grasland.

Geringe afname woeste gronden Afname natte groenlanden, toename 
weilanden, lichte toename houtwallen

Afname heidegronden (in                    steeds hoger tempo) Beeknormalisaties Houtopstanden verdwijnen snel. 
De laatste, woeste gronden wor-
den (vrijwel geheel) ontgonnen

Afname verande-
ringen, soms zelfs 
herstel

Toename wegbeplantingen  (boomsingels) Houtkap

Dynamiek fysieke 
veranderingen 
(hoe donkerder, hoe 
dynamischer)*
Veranderingen in open-
heid
(hoe donkerder, hoe 
geslotener)*

Zeer grote contrasten: uitgestrekte, open, kale gebieden 
(woeste gronden) en kleinschalige gebieden (hooi-
landen). De bouwlanden vormden met opgaand hout 
omzoomde, relatief open plekken. Op de erven veel 
opgaand hout.

Overgangsperiode, waarbij het landschap steeds verder 
verdicht raakt, vanwege het ontstaan van spontane 
houtopslag langs randen van ontgonnen groenlanden en 
door verlaging van de begrazingsintensiteit op woeste 
gronden. Plaggenbemesting vond nog steeds plaats.

Door toena-
me van het 
areaal bos 
vond enige 
verdichting 
plaats. Daar-
naast was 
er veel meer 
sprake van 
spontane 
houtopslag 
op de heide, 
doordat 
gronden  
minder 
intensief 
begraasd 
werden.

Verdichting door 
nieuwe ontginnin-
gen tot boscultuur 
als bouw- en wei-
landen, meestal 
omzoomd door 
houtwallen. Prik-
keldraad was nog 
vrij schaars. Ook 
vond er verdere 
verdichting plaats 
door houtop-
slag op de nog  
niet ontgonnen 
woeste gronden.

Door 
(il-
legale) 
hout-
kap 
tijdens 
WO I 
werd 
het 
land-
schap 
opener

Grootschalige ont-
ginningen werden 
vaker omzoomd 
met prikkeldraad. 
Toch laten kaarten 
een grote  toename 
van het aantal 
houtwallen zien. 
Houtopslag op 
resterende woeste 
gronden nam 
verder toe door 
afschaffing plag-
genbemesting, 
waardoor regenera-
tie mogelijk werd.

Door (illega-
le) houtkap 
tijdens WO 
II werd het 
landschap 
iets opener.

Tijdens ruilverka-
velingen werden 
vele houtwallen 
verwijderd. Ook 
werden steeds 
meer houtwallen 
vervangen door 
prikkeldraad. 
Nieuwe ontgin-
ningen werden 
omzoomd door 
prikkeldraad.

Ondanks kapveror-
deningen worden 
in deze periode 
nog veel houtwal-
len gekapt. Ook 
erfbeplanting nam 
sterk af.

Verwijde-
ren van 
houtwallen 
ging door, 
maar in een 
iets lager 
tempo, 
vooral na 
instellen 
Landinrich-
tingswet.  

Niet 
onder-
zocht, 
maar 
mo-
gelijk 
licht 
herstel 
door 
komst 
sub-
sidies 
hout-
walbe-
heer.

* De kleurintensiteit is niet te vertalen naar een exacte waarde, omdat hiervoor geen exacte meetwaarden beschikbaar zijn. De intensiteitswaarde is 
enigszins subjectief bepaald aan de hand van voorgaand onderzoek. Een donkerdere grijstint houdt in dat (met vrij grote zekerheid) gesteld kan wor-
den dat het beschreven effect in hogere mate plaatsvond dan in een periode met een lichtere tint. De  kleurnuances zijn uitsluitend indicatief bedoeld.
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HISTORISCHE, LANDBOUWKUNDIGE & LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

Periode PERIODE MARKEVERDELINGEN (H3)   PERIODE GROOTSCHALIGE ONTGINNINGEN HEIDEGRONDEN (H4)
PERIODE RUILVERKAVELINGEN EN
RATIONALISATIE (H5)

Tijd 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880    1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Historische ontwik-
kelingen

Frans-Bataafse tijd WOI WOII
Ontstaan moderne verzorgingsstaat

Ontstaan                          moderne vakbeweging, democratisering samenleving (zelfregulering) Ontstaan planologie, vooral na Tweede Nota

Industriële revolutie, ontstaan                          moderne industrie Deïndustrialisatieperiode

Sterke urbanisatie in Twente: 25% in 1850,                               50% in 1890, 55% in 1930, ruim 60% in 1961 De-urbanisatie Re-urbanisatie

Aanjagers 
ontwikkelingen

Elite (buitenstaanders) stimuleert ontwikkelingen. Lokale elite ontwikkelt op kleine, lokale 
schaal. 

Lokale elite stimuleert  en finan-                       ciert ontwikkelingen Overgangsperiode: overheidsbemoeienis neemt toe. Overheid dominante factor in ruimtelijke 
ontwikkelingen

Integrale benadering

Landbouw-                      coöperaties reguleren en stimuleren. Boerengemeenschap steeds meer zeggenschap Boeren worden ondernemers, grote mate zelfregulering
Overheidsinstrumen-
tarium

Onderzoek Invoering Kadaster, vroege start centralisatie ruimtelijke  ordening, markewetten
Kapitaalinjecties overheid voor industrie (niet voor landbouw)

Wetten (Eerste ruilverkavelingswet, Boswet, Na-
tuurschoonwet, etc.)
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat

Regulering, subsi-
dies, wetten

Streekplannen en nota's

Landinrich-
tingswet

Landbouw-
moderniseringen

Landbouwonderzoek (Kops) Zwaartepunt markeverdelingen Oprichting land-                         bouwcoöperaties Werkverschaffingen Vergaande mechanisatie

Heideontginningen voor                       boscultuur Sterke toename specialisatie, 
schaalvergroting

Ontginning broekgronden en graslanden Landbouw neemt afscheid van oude tradities en moderniseert (oa. kunstmest vervangt plaggen-
bemesting, toename gebruik machines, etc.)

Begin verweving boer, natuur & 
recreatie

Tempo modernisering 
landbouw
(hoe donkerder, hoe 
hoger het tempo)*
Landbouwconjunctuur 
Twente
Infrastructuur Eerste stappen verbeteringen infrastruc-

tuur
Start aanleg lokaalspoor-                     netwerk Toename aantal (half)verharde wegen

Start verbetering plattelandswegen
Opschaling wegenaanleg (oa. snelwegen)

Landschappelijke 
veranderingen

Weinig, wel verdere (over)exploitatie van gemeenschap-
pelijke gronden

Nattere (broek)gronden worden rationeel 
verkaveld en ontgonnen

Toename areaal boscultuur Heide wordt ontgonnen voor boscul-
tuur en weilanden

Sterke toename 
weilanden, sterke 
afname woeste 
grond

Relatieve 
pas op de 
plaats

Sterke rationalisatie van het landschap, 
sterke toename nieuwbouw, omschake-
ling akkerbouw naar grasland. Rogge 
verdwijnt als teelt

Opkomst integratie 
natuur/recreatie 
met landbouw (oa. 
campings)

Houtkap

Toename snijmaïs. Afname 
grasland.

Geringe afname woeste gronden Afname natte groenlanden, toename 
weilanden, lichte toename houtwallen

Afname heidegronden (in                    steeds hoger tempo) Beeknormalisaties Houtopstanden verdwijnen snel. 
De laatste, woeste gronden wor-
den (vrijwel geheel) ontgonnen

Afname verande-
ringen, soms zelfs 
herstel

Toename wegbeplantingen  (boomsingels) Houtkap

Dynamiek fysieke 
veranderingen 
(hoe donkerder, hoe 
dynamischer)*
Veranderingen in open-
heid
(hoe donkerder, hoe 
geslotener)*

Zeer grote contrasten: uitgestrekte, open, kale gebieden 
(woeste gronden) en kleinschalige gebieden (hooi-
landen). De bouwlanden vormden met opgaand hout 
omzoomde, relatief open plekken. Op de erven veel 
opgaand hout.

Overgangsperiode, waarbij het landschap steeds verder 
verdicht raakt, vanwege het ontstaan van spontane 
houtopslag langs randen van ontgonnen groenlanden en 
door verlaging van de begrazingsintensiteit op woeste 
gronden. Plaggenbemesting vond nog steeds plaats.

Door toena-
me van het 
areaal bos 
vond enige 
verdichting 
plaats. Daar-
naast was 
er veel meer 
sprake van 
spontane 
houtopslag 
op de heide, 
doordat 
gronden  
minder 
intensief 
begraasd 
werden.

Verdichting door 
nieuwe ontginnin-
gen tot boscultuur 
als bouw- en wei-
landen, meestal 
omzoomd door 
houtwallen. Prik-
keldraad was nog 
vrij schaars. Ook 
vond er verdere 
verdichting plaats 
door houtop-
slag op de nog  
niet ontgonnen 
woeste gronden.

Door 
(il-
legale) 
hout-
kap 
tijdens 
WO I 
werd 
het 
land-
schap 
opener

Grootschalige ont-
ginningen werden 
vaker omzoomd 
met prikkeldraad. 
Toch laten kaarten 
een grote  toename 
van het aantal 
houtwallen zien. 
Houtopslag op 
resterende woeste 
gronden nam 
verder toe door 
afschaffing plag-
genbemesting, 
waardoor regenera-
tie mogelijk werd.

Door (illega-
le) houtkap 
tijdens WO 
II werd het 
landschap 
iets opener.

Tijdens ruilverka-
velingen werden 
vele houtwallen 
verwijderd. Ook 
werden steeds 
meer houtwallen 
vervangen door 
prikkeldraad. 
Nieuwe ontgin-
ningen werden 
omzoomd door 
prikkeldraad.

Ondanks kapveror-
deningen worden 
in deze periode 
nog veel houtwal-
len gekapt. Ook 
erfbeplanting nam 
sterk af.

Verwijde-
ren van 
houtwallen 
ging door, 
maar in een 
iets lager 
tempo, 
vooral na 
instellen 
Landinrich-
tingswet.  

Niet 
onder-
zocht, 
maar 
mo-
gelijk 
licht 
herstel 
door 
komst 
sub-
sidies 
hout-
walbe-
heer.

* De kleurintensiteit is niet te vertalen naar een exacte waarde, omdat hiervoor geen exacte meetwaarden beschikbaar zijn. De intensiteitswaarde is 
enigszins subjectief bepaald aan de hand van voorgaand onderzoek. Een donkerdere grijstint houdt in dat (met vrij grote zekerheid) gesteld kan wor-
den dat het beschreven effect in hogere mate plaatsvond dan in een periode met een lichtere tint. De  kleurnuances zijn uitsluitend indicatief bedoeld.



4. De bronnen uit deze periode waren 
voornamelijk afkomstig van buiten-
staanders. Bovendien betrof het vaak 
elite-groepen. Zij hadden geld om te 
reizen en konden bovendien schrijven, 
iets wat onder boeren en burgers in 
die tijd veel zeldzamer was. Ondanks 
het wat eenzijdige perspectief, gaven 
de bronnen wel enkele inzichten. De 
bronnen die de boerengemeenschap 
vertegenwoordigen, waren vaak ook 
geschreven door 'elite-boeren'; wel-
gestelde grootgrondbezitters (adel, 
patriciaat) die een functie hadden als 
markerichter of schout.
5. Zie ook: Schouten (2005), 234 en 
hoofdstuk 1.
6. Het is belangrijk om hierbij ook het 
trage reistempo van die tijd mee te ne-
men. De voet- of kartocht over een aan-
zienlijk heideveld met slechte wegen, 
waar geen beschutting was tegen weer 
en wind, moet beslist een rol hebben 
gespeeld in de negatieve waardering.
7. Alleen in de piekperiode rond de 
markeverdelingen (1840-60) was er 
sprake van een toegenomen dynamiek. 
De natte broek-/groenlanden konden 
relatief eenvoudig ontgonnen worden, 
vanwege de betere bemestingssituatie. 
Het verbeteren van de ontwatering was 
doorgaans voldoende om deze gron-
den als weiland in gebruik te nemen. 
8. Bernink (1978, herdruk uit 1916), 37.
9. Ik trof slechts twee citaten waarin 
de beken worden genoemd en daarin 
werd niet gerefereerd aan hun schoon-
heid. Craandijk (1876), 50-51; Aa (1841, 
deel 5), 11.

buitenstaanders toch verschuivingen te bemer-
ken in de landschapsbeleving en de waardering 
van moderniseringen. 

Onder invloed van de industriële revolutie, die 
in Twente rond 1863-65 een vlucht nam, ont-
stond er onder buitenstaanders een hoopvol 
optimisme en een alsmaar groeiend geloof in 
modernisering. Twente zou daarmee uit haar 
isolement verlost worden. Het maakbaarheids-
denken was inmiddels zo sterk geworteld dat 
- met name de elite - bleef hechten aan verbete-
ringen en deze ook bleef stimuleren, ook als dat 
betekende dat daar karakterloze nieuwbouw in 
steden voor in de plaats kwam. Er ontstonden 
grotere verschillen tussen wat modern was en 
‘door mensenhanden gemaakt’  versus het oude 
en ‘de natuur’. Dit leek vooral gestalte te krijgen 
in het groeiende contrast tussen nieuwe indus-
triesteden, als Hengelo en Enschede, enerzijds 
en het oude cultuurlandschap met bouwlanden 
en bossen anderzijds. De verschillen werden zo 
groot dat dit steeds vaker benoemd werd.

1891-1954

Rond 1880 vonden er langzame veranderingen 
plaats. Onder invloed van de - aan belang win-
nende - natuurbeweging, de toenemende liefde 
voor het ‘ongerepte’ en de opkomende recre-
atie werden woeste gronden steeds meer ge-
waardeerd door burgers en buitenstaanders. In 
eerste instantie ging het om selecte gezelschap-
pen, die vervolgens toch steeds meer mensen 
wisten te inspireren. Voor hen kwamen de 
woeste gronden uit het ‘verdomhoekje’ en ver-
huisden naar de ‘schatkamer’.

Deze ontwikkeling werd niet uitsluitend ver-
oorzaakt door de opkomst van de natuurbewe-
ging en het dagtoerisme. Tijdens de werkver-
schaffingen van de jaren dertig verdwenen de 
woeste gronden in zo’n rap tempo dat steeds 
meer burgers en buitenstaanders zich zorgen 
begonnen te maken. Zij voerden een steeds 
krachtiger pleidooi om de woeste gronden toch 
vooral niet te drastisch te ontginnen.

Een citaat van onderwijzer Bernink uit 1916 
illustreert de zorgen om het verdwijnend na-
tuurschoon:

‘Nu de cultuur van Twente met reuzen-
schreden naar het toppunt van stoffelijke 
welvaart streeft; nu de dorre heide en de 
wilde, woeste gronden alom in cultuur 
worden gebracht, nu is het tijd te beden-
ken, dat wij geen enkel plekje ongemoeid 
moeten laten, om te kunnen zeggen aan 
onze kinderen en kleinkinderen: “Zie, zoo 
was het eens!”’8

Opvallend is dat ook het beekdallandschap een 
vergelijkbare ontwikkeling doormaakte. Tot 
1890 werden deze zelden genoemd.9 Na 1890 
juist in toenemende mate en vaak in combi-
natie met de dreiging van beeknormalisatie. 
Het lijkt erop dat men - aangewakkerd door 
het besef dat een landschap op de nominatie 
stond om verloren te gaan - er nog meer van 

6.2 Landschapsbeleving 
en tijdgeest 1800-1985
In voorgaande hoofdstukken reconstrueerde 
ik de landschapswaardering en de beleving van 
landschappelijke veranderingen in Twente tus-
sen 1800-1985. Daarbij werden verschillende 
perioden onderscheiden. In deze paragraaf 
breng ik de belangrijkste ontwikkelingen sa-
men, voor beantwoording van de volgende on-
derzoeksvraag:

Welke ontwikkeling maakte de landschapswaar-
dering door en hoe werden landschappelijke ver-
anderingen beleefd tussen 1800-1985.

1800-18904

In de landschapsbeleving en -waardering van 
de negentiende eeuw stond het geloof in de 
‘maakbare maatschappij’ centraal, met name 
bij buitenstaanders. Ze beoordeelden het land-
schap op basis van hun maatschappelijk nut. 
Modernisering van de landbouw en een nut-
tiger gebruik van de beschikbare gronden was 
noodzakelijk om de groeiende bevolking te 
kunnen blijven voeden. 

Esthetiek en nut gingen hand in hand in de 
negentiende eeuw. Wat nuttig was, werd 
mooi gevonden: het ideaalbeeld van het ‘nut-
tig Arcadië’.5 Zo was er grote waardering voor 
de vruchtbare essen en kampen die ‘zeeën 
van wuivend, goudgeel graan’ voortbrachten. 
De woeste gronden werden juist verguisd als 
‘eindeloze, sombere en dorre woestijnen waar 
niets wilde groeien’.6 Boeren hadden niets op 
met esthetiek. Groeizaam weer was ‘mooi’, of 
een goede oogst. 

Wat onder nuttig verstaan werd, verschilde ook 
per perspectief. De buitenstaanders vonden dat 
het gemeenschappelijk gebruik van de woeste 
gronden voor plaggenbemesting en veebegra-
zing geen bijdrage leverde aan de maatschap-
pij. Het rendement was nihil, zo oordeelden 
zij. De boerengemeenschap dacht daar anders 
over. Boeren beschouwden de woeste gron-
den als een onmisbaar onderdeel van hun 
landbouwsysteem. Zonder woeste gronden 
geen schapenmest en plaggen, zonder mest en 
plaggen geen vruchtbare bouwlanden en zon-
der vruchtbare bouwlanden geen bestaan. De 
Twentse boeren en buitenstaanders stonden 
gedurende de negentiende eeuw dan ook lange 
tijd lijnrecht tegenover elkaar in hun waarde-
ring van de woeste gronden. 

Ook na de markedelingen bleef die verdeeld-
heid bestaan. Het ontbrak de meeste boeren 
aan financiële en technische capaciteiten om 
hun woeste gronden te ontginnen en er be-
stond bovendien weinig lust om te breken met 
het landbouwsysteem waarmee voorouders het 
hadden weten te redden. Door die omstandig-
heden veranderde er gedurende die eeuw niet 
zoveel aan het fysieke landschap. De meeste 
woeste gronden bleven er onontgonnen bij lig-
gen.7  Ondanks die lage dynamiek, waren er bij 
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10. De enorme groei in het ledenaantal 
na 1990 is mogelijk niet alleen gerela-
teerd aan de komst van wetgeving en 
instelling van de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS). Een dergelijk sterke 
trendbreuk doet vermoeden dat er 
daarnaast meer aan de hand is. In 1991 
werd een nieuw logo ontworpen, waar 
ongetwijfeld een slimme marketings-
trategie en campagne aan verbonden 
was. Ook werd in 1988 de populaire, 
voormalige minister van VROM, Win-
semius, het gezicht van de organisa-
tie. De sterke stijging in ledenaantal is 
daardoor naar alle waarschijnlijkheid 
niet direct gerelateerd aan de gestegen 
interesse in natuur. Dit is niet verder 
onderzocht.

Niet alleen burgers en buitenstaanders, maar 
ook de boerengemeenschap ging anders den-
ken over landbouwmoderniseringen. Een deel, 
noem het de boeren van de oude stempel, bleef 
vasthouden aan het oude en dacht met wee-
moed aan de verloren, heide, veen of moeras-
sen terug. De jongere generatie boeren liep 
inmiddels steeds warmer voor het modernise-
ringsproces en door de opkomst van de land-
bouwcoöperaties kwamen de mogelijkheden 
daarvoor steeds meer binnen handbereik. De 
moderniseringsgezinde boeren begonnen de 
woeste gronden steeds meer te zien zoals de 
buitenstaanders in de negentiende eeuw de-
den: als onbenutte potentie. Naarmate meer 
woeste gronden ontgonnen werden, nam hun 
positieve waardering toe.

1955-1985

Tussen 1955-85 veranderde de wijze waarop 
ingrepen aan het landschap werden georgani-
seerd. Enerzijds verloren landbouwcoöperaties 
hun invloed en namen de individuele boeren 
steeds meer het heft in handen. Die boerenge-
meenschap, die nog maar een krappe 10% van 
de bevolking vertegenwoordigde en zich als 
ondernemer had teruggetrokken op het eigen 
erf, had het echter niet langer alleen voor het 
zeggen op het platteland. De stedelijke burger-

ging houden of althans de behoefte voelde om 
de schoonheid ervan te beschrijven. 

In iets mindere mate ging dit ook op voor de 
gecultiveerde landschappen, zoals het es-
sen- en kampenlandschap. Door landbouw-
moderniseringen werden deze landschappen 
langzaam steeds rationeler. Houtwallen en erf-
beplantingen werden gekapt en plattelandswe-
gen verhard. De idylle van het authentieke, dat 
de stedelijke burger zo graag zag op het platte-
land, verdween bij elke modernisering. 

Dankzij de voortschrijdende democratisering 
begonnen steeds meer mensen zich te men-
gen in het publieke discours. Ook begon men 
steeds vaker de verandering zelf te benoemen, 
mede doordat deze zo zichtbaar was en zo be-
wust werd meegemaakt. Veranderingen verlie-
pen immers niet meer geleidelijk maar schoks-
gewijs. In de meeste gevallen werden de land-
bouwmoderniseringen en de landschappelijke 
veranderingen die deze teweeg brachten nega-
tief ervaren door burgers en buitenstaanders, al 
waren er ook nog steeds buitenstaanders voor 
wie moderniseringen niet snel genoeg konden 
gaan. Burgers waren vaak genuanceerder in 
hun oordeel dan buitenstaanders. Ze hadden 
begrip voor de landbouw en waren daardoor 
meestal niet tegen moderniseringen; wel pleit-
ten ze voor meer terughoudendheid.
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Afb.6.10
Groei ledenaantallen areaal natuurgebieden Natuurmonumenten als graadmeter voor 
het draagvlak voor natuur bij het grote publiek.10 Bron: Natuurmonumenten. 
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11. Natuurliefhebbers bleven uiteraard 
wel duidelijk onderscheid maken tus-
sen natuurtypen. 
12.Eén van de belangrijkste pleitbezor-
gers hiervoor was Victor Westhoff.
13. Van den Berg (1974), 72.
14. Wonink (1983), 6.

weg over ‘natuur’. De enige variant hierop was 
‘heide’. 

De term ‘natuur’ was in eerste instantie vooral 
voorbehouden aan woeste grond. Het ontgon-
nen, houtwalrijke cultuurlandschap werd vlak 
na de oorlog zelden als ‘natuur’ beschouwd. 
Slechts een select gezelschap zette zich in voor 
de bescherming van deze half-natuurlijke land-
schappen.12 In het Streekplan Twente uit 1966 
werd de natuurwaarde van kleinschalige cul-
tuurlandschappen echter al wel erkend. Hal-
verwege de zeventiger jaren kreeg die erken-
ning een steeds breder draagvlak. Zo schreef 
Van den Berg in 1974:

‘Het begrip natuur wordt steeds meer sy-
noniem met cultuur. De bewustwording 
van dit proces dringt langzamerhand door 
tot steeds grotere groepen van de bevol-
king.’13

In de waardeoordelen was dit vooral te herken-
nen aan het toenemend belang dat men hecht-
te aan houtopstanden. 

Bij het ‘gepolder’ om het platteland moesten 
alle partijen, zowel boeren, burgers als bui-
tenstaanders,  concessies doen en dat zorgde 
ervoor dat niemand nog echt tevreden was. 
Vanaf eind jaren zeventig, begin jaren tachtig 
leek er echter steeds meer een soort berusting 
te ontstaan. Het sentiment werd vaker iets in 
de trant van: ‘Het is niet anders, hier moeten 
we het mee doen.’ Men zocht minder de con-
frontatie op en reikte elkaar vaker de hand. De 
natuurliefhebber telde zijn zegeningen en werd 
tevredener met de restanten gespaarde natuur. 
Sommige boeren begonnen campings, beplan-
ten hun erf opnieuw in of richten vogelreserva-
ten op. Burgers raakten langzaam gewend aan 
het veranderde platteland. Zo schreef Wonink 
in 1983:

‘Zandweggetjes slingeren tussen maisvel-
den door en nu herinneringen aan de rog-
gevelden uit het geheugen wegebben, be-
gin je die statige planten die zo laat in het 
seizoen de akkers nog bezet houden, toch 
wel te waarderen.’14

bevolking, waaronder recreanten en natuur-
liefhebbers, eisten ‘hun deel’ op en deden dat 
steeds krachtiger.  Hierbij streefden burgers en 
boeren meestal tegengestelde doelen na. 

Het ontstane spanningsveld vroeg om een 
meer rationele benadering en een zekere be-
teugeling van de landbouw. Met de komst van 
de Eerste Nota (1960) en vooral de Tweede 
Nota (1966) kwam de planologie echt tot ont-
wikkeling en ontstond er een meer centraal 
gereguleerde ruimtelijke ordening. De plano-
logie bracht een sterke topdown benadering 
met zich mee, waarbij buitenstaanders de 
plannenmakers waren. Dit botste in zekere zin 
met de voortgaande democratisering van het 
landschap. Hoe goed de planologen ook hun 
best deden om alle belangen te behartigen, het 
bleek onmogelijk om alle subgroepen tevreden 
te stellen, waardoor veranderingen - en vooral 
de plannen daarvoor - door zowel boeren als 
burgers in eerste instantie vrij negatief gewaar-
deerd werden. 

Met de opkomst van de planologie vond tussen 
1955-1985 nog een andere ontwikkeling plaats in 
de wijze waarop het platteland werd benaderd. 
Als burgers voor de oorlog over het platteland 
spraken, dan ging dat meestal over een bepaalde 
plek. Het platteland als abstract, niet locatiege-
bonden begrip, werd toen vooral gebruikt door 
buitenstaanders die met een soort helicopter-
view naar het landschap keken. Na de oorlog, 
en zeker vanaf de jaren zestig, veranderde dat en 
begonnen ook burgers en boeren het platteland 
te zien vanuit een breder perspectief, op regio-
nale, zelfs landelijke schaal. 

Met name boeren en buitenstaanders had 
den het steeds vaker over  ‘cultuurgrond(en)’, 
‘grond(en)’ en ‘landbouwgebied’. In deze ter-
men ligt de nadruk meer op het gebruik dan op 
uiterlijke of cultuurhistorische kenmerken. De 
burgergemeenschap gebruikte vaker het woord 
‘landschap’, op zichzelf of gecombineerd, zoals 
‘cultuurlandschap’, Twentse landschap, ‘hout-
wallenlandschap’, ‘coulisselandschap’.  Bij de 
burgers verschoof de nadruk, kortom, steeds 
meer richting esthetische, recreatieve en culturele 
waarden en verdween juist het productieve ge-
bruik uit de terminologie.

Een term als ‘platteland’ werd door alle doel-
groepen gebruikt, evenals ‘land’. Opvallend is 
dat ‘landschap’ aan het eind van deze periode 
ook steeds vaker door boeren werd gebruikt. 
Dit geeft inzicht in de veranderende houding 
ten opzichte van het platteland.  Landbouw en 
platteland waren niet langer synoniemen, zelfs 
niet voor de boer.

Net als bij het cultuurlandschap vond er ook 
een zekere vervlakking plaats in benamingen 
voor niet in cultuur gebrachte gronden. In 
de negentiende en begin twintigste eeuw ge-
bruikte men daar nog allerlei varianten voor, 
waaronder de verzamelnaam ‘woeste gronden’, 
maar ook ‘moeras’, ‘veen’, ‘broek’, ‘groenland’ 
of ‘(natte) heide’, maar dat onderscheid ver-
vaagde.11 De meesten hadden het eenvoudig-
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15. Bij onderzoek met topografische 
kaarten worden vlakken met de legen-
da-eenheid bos mentaal gemakkelijk 
hetzelfde ‘ingevuld’. Het uiterlijk en de 
natuurwaarden van een productiebos 
kregen zo’n beduidend lagere waarde-
ring dat de veronderstelling dat deze 
bossen vergelijkbaar waren onjuist is.  
16. Deze ontwikkeling kwam ook aan 
het licht bij bestudering van de ver-
anderende landschapswaardering 
over heel Twente. Doordat daarbij de 
waarde-oordelen niet gelijktijdig be-
studeerd zijn met de veranderingen op 
locatieniveau, zou het theoretisch mo-
gelijk zijn geweest dat deze gebieden 
wél veranderden en steeds mooier wer-
den. Dankzij de detailstudie van Vrie-
zenveen wordt bevestigd dat dit niet 
het geval hoefde te zijn. Men ging het 
oude landschap daadwerkelijk mooier 
vinden, ondanks dat er (vrijwel) niets 
veranderde. 

gebied, wat vergaande consequenties had voor 
de landbouwpraktijk. De tegengestelde belan-
gen bij natuur en landbouw hebben een grote 
rol gespeeld bij de veranderingen in de land-
schapswaardering.

De detailstudie Vriezenveen-Oosteinde was op 
diverse terreinen interessant. Door het grote 
aantal bronnen was het mogelijk een bijzonder 
nauwgezette reconstructie te maken van zowel 
de landschappelijke veranderingen als de bele-
ving daarvan, waardoor een heel genuanceerd 
beeld is ontstaan van het veranderingsproces. 
Bij het bij elkaar voegen van grote aantallen 
uiteenlopende waarderingen  ontstond een 
goed beeld van de veranderende beleving van 
een regionale samenleving, als collectief. Het in 
detail bestuderen van specifieke veranderings-
processen liet daarentegen goed zien dat het 
collectief niet uit een homogene massa bestaat. 
Zoveel mensen, zoveel meningen. Ook bleek 
uit de studie dat de landschapswaardering niet 
uitsluitend veranderde tijdens landschappelijk 
zeer dynamische periodes, maar ook in perio-
des van relatieve rust. Tot de ruilverkaveling 
was het landschap daar immers nauwelijks 
veranderd, maar ontstond er wel steeds meer 
waardering voor zowel de onontgonnen venen 
als het veenontginningslandschap.16 

Vriezenveen-Oosteinde bood daarnaast ook 
de mogelijkheid om de ontwikkelingen in een 
plattelandsgemeente te vergelijken met de al-
gemene ontwikkelingen. Dit is belangrijk voor 
beantwoording van de volgende deelvraag:

Neemt de waardering voor landschappelijke ver-
anderingen door agrarische moderniseringen af 
naarmate de belever verder van het landschap af-
staat (dus wanneer er geen functionele of sociale 
binding is)?

6.3 Synthese
Een aantal deelvragen uit paragraaf 1.4 is nog 
niet of slechts gedeeltelijk beantwoord. Deze 
vragen komen hier aan bod.

Inzichten uit de detailstudies

Dankzij de detailstudies Vriezenveen-Oostein-
de en Lonneker/Losser was het mogelijk om 
agrarische moderniseringen, de landschappe-
lijke veranderingen die deze teweegbrachten 
en de landschapsbeleving daarvan op locatie-
niveau aan elkaar te koppelen. De detailstu-
dies gaven daarmee inzicht in de directe link 
tussen oorzaak en gevolg. De beschouwing van 
de ontwikkelingen over heel Twente mist die 
finesse. Die beschouwing is wel geschikt om de 
grote lijnen te monitoren, de langzame trans-
formatie van landschap en samenleving en de 
wijze waarop die transformatie is beleefd. 

De inzichten die de detailstudie Lonneker/Los-
ser opleverde hebben vooral betrekking op de 
wijze waarop de vroegste grootschalige heide-
ontginningen plaats hadden en op welke dras-
tische wijze het landschap daarvan veranderde; 
van een open, grootschalig landschap naar een 
dicht, zeer kleinschalig landschap. Ook geeft 
het inzicht in hoe er tegen boscultuur werd 
aangekeken en in welke mate de waardering 
ervan afweek van gemengde bossen.15 De inte-
ressantste inzichten hebben echter betrekking 
op het spanningsveld dat ontstond toen natuur 
niet langer een bijproduct was van de land-
bouw, maar een doel op zichzelf werd. Toen de 
landgoedbossen in de zestiger jaren werden ge-
kocht door Natuurmonumenten en het gebied 
in het Streekplan Twente werd opgenomen als 
natuurgebied en landschappelijk waardevol 

Afb.6.11
Procentuele verdeling van de Neder-
landse bevolking over verschillende 
typen gemeenten 1899-1980 (Bron: 
Karel (2013), 25, tabel 2.1)
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17. Een uitzondering geldt voor de 
laatste periode van 1955-1985. Buiten-
staanders moesten, als plannenma-
kers, rekening houden met tegenge-
stelde belangen die allen tegen elkaar 
afgewogen moesten worden. Buiten-
staanders werden daardoor bedreven 
in het 'polderen' en nuanceren van be-
slissingen om te laten zien dat met alle 
perspectieven rekening gehouden was.
18. Voor de periode 1891-1954 rea-
geerden 77% van de burgers neutraal-
positief op landschappelijke verande-
ringen. Voor heel Twente lag dat voor 
diezelfde periode op 65% neutraal tot 
positief. Voor de periode 1955-85 kwam 
Vriezenveen uit op 57% neutraal-posi-
tief over het plan tot veranderingen en 
82% neutraal-positief na veranderin-
gen. Voor Twente liggen die percenta-
ges opnieuw lager, resp. 53% en 69%.
19. 'Het collectief' is hierbij op te vatten 
als een bepaalde groep met een verge-
lijkbaar gedachtengoed.
20. Zie afbeeldingen 6.10 en 6.8.

in de landschapswaardering, maar dit is geen 
zuiver lineair verband. In onderstaande tabel 
is de landschappelijke dynamiek gecombineerd 
met de tijdgeest; een min of meer collectieve 
verandering in de landschapswaardering.19

Een beginnende omslag in de landschapswaar-
dering is in sommige gevallen rechtstreeks te 
koppelen aan een verhoogde landschappelijke 
dynamiek. Zo was de toegenomen zorg om 
het landschaps- en natuurschoon in de jaren 
dertig een direct gevolg van de werkverschaf-
fingen; de toegenomen aandacht voor het cul-
tuurlandschap vanaf de jaren vijftig was een 
direct gevolg van de ruilverkavelingen. Veel 
vaker echter ontstonden dergelijke bewegin-
gen ruim na piekperiodes van landschappelijke 
dynamiek. Alsof ‘het collectief’ pas ontwaakte 
wanneer de grootste moderniseringsgolven al 
voorbij waren. Zo kwam de natuurbeweging 
op in een tijd van relatieve rust. Ook kreeg de 
natuurbeweging pas significant meer draagvlak 
onder de bevolking toen de meest drastische 
ruilverkavelingen al voltooid waren. Natuur 
en milieu werden pas beleidsterreinen toen de 
toename van de schaalvergrotingen in de land-
bouw al begon af te nemen.20

Zijn er andere relaties te ontdekken nav. een ver-
gelijking tussen veranderingen in het fysieke land-
schap en verandering in waardering?

De landschappelijke dynamiek had niet alleen 
effect op de collectieve landschapswaardering; 
veranderingen in de waardering van agrarische 
moderniseringen hadden op hun beurt weer 
een effect op de landschappelijke dynamiek.

Als het ging om een collectieve, positieve waar-
dering van agrarische moderniseringen had 
zo’n verandering van tijdgeest een stimulerend 
effect; bij een negatieve waardering had dit een 
remmend effect. Zo kon er gedurende de hele 
negentiende eeuw gesproken worden van een 

Het antwoord hierop is niet eenvoudig met ja 
of nee te beantwoorden. Van de onderzochte 
subgroepen stonden de buitenstaanders van-
zelfsprekend het verst van het landschap af. Er 
was geen sprake van een functionele of sociale 
binding. Buitenstaanders beoordeelden land-
schappelijke veranderingen door agrarische 
moderniseringen echter niet negatiever dan 
burgers. In veel gevallen waren het bovendien 
buitenstaanders geweest die deze agrarische 
moderniseringen hadden gestimuleerd.  De 
hypothese dat men negatiever zou oordelen 
bij het ontbreken van een functionele of soci-
ale binding klopt dan ook niet. Wel is het zo 
dat buitenstaanders over het algemeen minder 
genuanceerd oordeelden: Ze waren simpelweg 
voor of tegen.17

Een subgroep waarbij de hypothese wel opging 
is de burgergemeenschap. Door het verstede-
lijkingsproces is een tweedeling te maken in 
stedelijke burgers en burgers die in een plat-
telandsgemeente wonen. De laatste groep 
heeft een veel nauwere sociale binding met 
het platteland. In Vriezenveen, waar burgers 
en boeren niet tegenover elkaar, maar naast 
elkaar stonden, werd duidelijk milder geoor-
deeld over agrarische moderniseringen met 
een landschappelijke impact dan in Twente (als 
geheel).17 Het was absoluut niet zo dat de Vrie-
zenveense burgers minder moeite hadden om 
hun landschap te zien veranderen. Wel was het 
zo dat de nauwe verweving tussen boeren en 
burgers voor een groter begrip voor de boeren-
gemeenschap zorgde. Men was ervan overtuigd 
dat agrarische moderniseringen het hele dorp 
ten goede zouden komen. 

Vonden er in hoog-dynamische periodes omslagen 
plaats in de waardering van het landschap of lie-
pen deze processen niet synchroon? 

Er is inderdaad sprake van een relatie tussen 
hoog dynamische periodes en veranderingen 
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LANDSCHAPPELIJKE DYNAMIEK EN VERANDERINGEN IN DE LANDSCHAPSWAARDERING

Periode PERIODE MARKEVERDELINGEN (H3) PERIODE GROOTSCHALIGE ONTGINNINGEN HEIDEGRONDEN (H4)
PERIODE RUILVERKAVELINGEN EN
RATIONALISATIE (H5)

Tijd 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Tijdgeest (remmende 
en stuwende bewegin-
gen op het landbouw-
moderniseringsproces)

Sterk geloof in de maakbare samenleving Toegenomen optimisme mbt. 
modernisering

Opkomst massarecreatie, massatoerisme, vvv's, rijwiel-
toerisme

Nooit meer honger, stimu-
lerend landbouwbeleid, 
wederopbouw

Opkomst autotoerisme, 
sterke toename vrije tijd, 

Opkomst fietstoerisme, 
actief buiten zijn

             Heidemij, landbouwcooperaties Werkverschaffing

Opkomst 
natuurbeweging

Opkomst regionalisme Toenemende aandacht land-
schaps- en natuurschoon

Toenemende aandacht cultuurland-
schap

Milieuactivisme

                  Opkomst plattelandstoerisme, groei   
                 ende interesse in platteland

Draagvlak natuurbescherming groeit Natuur wordt 
meer 'main-
stream'

Milieu en natuur in 
beleid

Dynamiek fysieke 
veranderingen
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21. De aankoop van natuurgebieden 
om ze tegen ontginning voor de land-
bouw te behoeden was een succesvolle 
tactiek van Natuurmonumenten, maar 
had uiteraard slechts op zeer kleine 
schaal effect.
22. Zie afb. 6.9. Rond 1965 begon het 
ledenaantal van Natuurmonumenten 
dusdanig te groeien dat niet langer 
gesproken kon worden van een select 
gezelschap. Pas vanaf begin jaren '90 
groeide het ledenaantal dusdanig dat 
écht gezegd kan worden dat natuur 
breed gedragen wordt door de Neder-
landse bevolking.
23. Zoals tijdens de werkverschaffings-
periode en de wederopbouwperiode.

is echter groot dat dergelijke ontwikkelingen 
wel hebben bijgedragen aan het creëren van 
draagvlak bij het grote publiek. Zo zou de po-
pulariteit van plattelandsrecreatie er, over de 
lange termijn beschouwd, voor kunnen hebben 
gezorgd dat natuur en landschap onderdeel 
werden van het overheidsbeleid, waarna de 
landbouw actief geremd werd.

Een interessante gedachte is dat de genoemde 
omslagpunten van de tijdgeest, waarbij land-
bouwmoderniseringen werden gestimuleerd, 
bij de bevolking helemaal niet zo’n groot 
draagvlak hoeven hebben gehad.23 Een hand-
jevol individuen, waaronder bijvoorbeeld de 
naoorlogse landbouwminister Mansholt, had 
de instrumenten om actief ontwikkelingen in 
gang te zetten. Beslissingen kwamen welis-
waar voort uit een zeker gemeenschapsdenken, 
maar waren tegelijkertijd op vrij autoritaire 
wijze genomen. Voor een tegenbeweging met 
een echt remmend effect was echter wel een 
groot draagvlak nodig onder de bevolking. Dit 
maakte dat het corrigerend vermogen van de 
samenleving steeds pas laat in het modernise-
ringsproces invloed begon te krijgen. Het land-
schap is daardoor meer of sneller veranderd 
dan de samenleving kon verdragen. Dat heeft 
mogelijk bijgedragen aan het negatieve senti-
ment met betrekking tot agrarische moder-
niseringen. Draagkracht heeft een zekere rek, 
maar op een gegeven moment is die rek eruit.

Is er een bepaald moment of periode aan te wijzen 
waarop een omslag in denken plaatsvindt en het 
streven naar modernisering niet langer als ideaal 
wordt gezien? Zo ja, is dit moment ook terug te 
zien in een toename van fysieke, landschappelijke 
veranderingen of liggen hier wellicht andere oor-
zaken aan ten grondslag?

Dit is een complexe vraag om te beantwoorden. 
Remmende krachten ontstonden namelijk al in 
een vroeg stadium, maar stimulerende krach-

collectieve moderniseringsdrang. Vanaf 1900 
was er steeds meer sprake van tegengestelde 
bewegingen, waarbij enerzijds de landbouw-
modernisatie werd gestimuleerd (werkver-
schaffing, wederopbouw) als geremd, door een 
steeds kritischere houding vanuit de burgerge-
meenschap. 

Als zo’n verandering van tijdgeest gepaard ging 
met overheidsmaatregelen, kon dit een direct 
effect hebben op de dynamiek van landschap-
pelijke veranderingen. Dit was bijvoorbeeld het 
geval bij de werkverschaffingen en de wederop-
bouwperiode. De moderniseringsdrang uit de 
negentiende eeuw  had dat effect niet, omdat 
serieuze maatregelen waren uitgebleven. 

Remmende bewegingen hadden over het alge-
meen een veel langere aanlooptijd nodig om 
effect te krijgen op de landbouwmodernise-
ringen, vooral omdat men hiervoor eerst het 
grote publiek op de hand moest zien te krijgen. 
Men had vrijwel geen andere instrumenten 
om de landbouw af te remmen.21  Het heeft de 
natuurbeweging bijvoorbeeld bijna een halve 
eeuw gekost voordat natuur een (bescheiden) 
plek kreeg toegewezen in landbouwgebieden 
en nog een halve eeuw meer voordat de teloor-
gang van natuurwaarden enigszins gekeerd 
kon worden en er weer gesproken kon worden 
van herstel. Het heeft ook bijna net zo lang 
geduurd voordat het grote publiek zich die 
teloorgang begon aan te trekken. Pas aan het 
begin van de jaren negentig kreeg de natuurbe-
weging écht momentum.22

Een aantal ontwikkelingen, zoals de opkomst 
van de massarecreatie, de toename van de vrije 
tijd of het fietstoerisme, hadden wel effect op 
de beleving en waardering van de landschappe-
lijke impact van agrarische moderniseringen, 
maar het remmende, corrigerende effect was 
hierbij minder duidelijk te herkennen in de 
waardeoordelen over het landschap. De kans 

LANDSCHAPPELIJKE DYNAMIEK EN VERANDERINGEN IN DE LANDSCHAPSWAARDERING

Periode PERIODE MARKEVERDELINGEN (H3) PERIODE GROOTSCHALIGE ONTGINNINGEN HEIDEGRONDEN (H4)
PERIODE RUILVERKAVELINGEN EN
RATIONALISATIE (H5)

Tijd 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Tijdgeest (remmende 
en stuwende bewegin-
gen op het landbouw-
moderniseringsproces)

Sterk geloof in de maakbare samenleving Toegenomen optimisme mbt. 
modernisering

Opkomst massarecreatie, massatoerisme, vvv's, rijwiel-
toerisme

Nooit meer honger, stimu-
lerend landbouwbeleid, 
wederopbouw

Opkomst autotoerisme, 
sterke toename vrije tijd, 

Opkomst fietstoerisme, 
actief buiten zijn

             Heidemij, landbouwcooperaties Werkverschaffing

Opkomst 
natuurbeweging

Opkomst regionalisme Toenemende aandacht land-
schaps- en natuurschoon

Toenemende aandacht cultuurland-
schap

Milieuactivisme

                  Opkomst plattelandstoerisme, groei   
                 ende interesse in platteland

Draagvlak natuurbescherming groeit Natuur wordt 
meer 'main-
stream'

Milieu en natuur in 
beleid

Dynamiek fysieke 
veranderingen



24. Dit proces vond plaats onder bur-
gers, boeren en buitenstaanders. Dit 
wil niet zeggen dat men collectief tegen 
moderniseringen werd, maar vrijwel 
niemand kon toen nog het ontstane 
spanningsveld negeren.
25. Het gaat hierbij uitsluitend om 'het 
moderne' in het landschap. Binnen de 
architectuur, schilderkunst en inte-
rieurkunst was dit uiteraard niet het 
geval. Denk hierbij aan het Kubisme 
en futurisme dat rond 1900 begon, de 
kunstbeweging De Stijl uit de jaren 
1920-30 en de Space Age stijl van de 
late jaren 50-60.

6.4 Handvaten voor de 
ruimtelijke ordening
Een nevendoel van dit onderzoek was om 
handvaten te geven  voor de ruimtelijke orde-
ning door het verschaffen van inzicht in hoe we 
omgaan met veranderingen in het landschap. 
Denk aan antwoorden op vragen als: Hoe kun-
nen landschappelijke veranderingsprocessen 
het best begeleid worden? Of: Moeten we terug 
naar de planologie of juist het zelfcorrigerend 
vermogen van de samenleving inzetten bij ver-
anderingsprocessen?

Helaas heeft het onderzoek daarvoor te weinig 
handvaten gegeven. Afgaand op de resultaten 
uit dit onderzoek zou een logisch advies kun-
nen zijn om het zelfcorrigerend vermogen van 
de samenleving meer ruimte te geven. Onder de 
huidige omstandigheden is het maar de vraag of 
dat wel zo raadzaam is.

De afgelopen dertig jaar is de samenleving zo 
drastisch verandert dat voorgaande processen 
onvoldoende basis geven voor een ‘blauwdruk’ 
over hoe we omgaan met landschappelijke ver-
anderingen. Het corrigerend vermogen van 
de samenleving is in dit tijdperk, waarin men 
meningen soms al op twitter of facebook slin-
gert voordat er goed en wel over is nagedacht, 
haast te scherp ingesteld. Draagvlak voor een 
referendum is, via de juiste kanalen,  in enkele 
maanden geregeld. Die snelheid waarmee ver-
meende misstanden anno nu onderdeel kun-
nen worden van het publieke discours vormt 
een enorm contrast met de aanlooptijd die 
bijvoorbeeld de natuurbeweging nodig had om 
natuurbescherming binnen wettelijke kaders 
vast te leggen.

Vanaf de zeventiger jaren is dat zelfcorrige-
rende vermogen al toegenomen. Het maakte 
de burgers destijds tevredener met betrekking 
tot veranderingen. Ook dat is de vraag of dat in 
deze tijd nog geldt. Er lijkt minder begrip voor 
andere partijen en men lijkt nog eerder veron-
gelijkt te zijn wanneer men moet inleveren.

De snelheid waarmee het publieke discours 
tegenwoordig verandert kan leiden tot een 
zekere onbezonnenheid bij overheidsbestuur-
ders: onder het mom van ‘het volk wil het en 
als volksvertegenwoordiger hoor ik daar naar 
te luisteren’. De publieke opinie was helaas ook 
nooit zo wispelturig als nu. Het gebruik van de 
publieke opinie als raadgever kan schadelijk 
zijn, vooral omdat overheidsmaatregelen een 
grote impact kunnen hebben op het landschap. 
Dat komt ook duidelijk naar voren in dit on-
derzoek.

Daarnaast - en dat is mogelijk nog een belang-
rijker discussiepunt - is het maar de vraag hoe 
betrouwbaar de landschapsbeleving is als raad-
gever. Er bestaat in de eerste plaats niet zoiets 
als dé landschapsbeleving van het collectief en 

ten bleven steeds overheersen. Het verschijnen 
van het rapport van de Club van Rome in 1972 
zou misschien kunnen worden opgevat als een 
periode waarop remmende krachten momen-
tum begonnen te krijgen. In het decennium 
daarna begon langzaam, en over de gehele li-
nie, het besef door te dringen dat er grenzen 
waren aan de groei en dat een onhoudbare 
situatie was ontstaan.24 Het ontstane span-
ningsveld resulteerde uiteindelijk in overheids-
maatregelen, in de vorm van groene nota’s en 
de landinrichtingswet uit 1985. Verdere moder-
niseringen werden daarmee niet onmogelijk 
gemaakt, maar het is daarna nooit meer een 
collectief streven geworden. Het omslagpunt 
zou dan ook gezocht moeten worden in de ja-
ren voor 1985.

Dat men gedurende vrijwel de gehele periode 
tussen 1800-1985 landbouwmoderniseringen 
stimuleerde, betekende overigens niet auto-
matisch dat men ook esthetische waardering 
had voor het resultaat dat die moderniseringen 
opleverde. Er werd gestreefd naar vooruitgang, 
niet naar schoonheid. ‘Het moderne’ kon op 
weinig waardering rekenen. Gedurende de 
hele onderzoeksperiode is er sprake geweest 
van een zeker (terug)verlangen naar het oude.25 
Gedurende het eerste kwart van de twintigste 
eeuw was het verlangen om vast te houden aan 
het oude het grootst. In bronnen uit die tijd 
klinkt mogelijk ook de meeste weemoed door, 
al is dit lastig te meten, omdat het taalgebruik 
in die tijd over de gehele linie wat zwaarmoedig 
en verheven was.  Het leidde geenszins tot een 
gebrek aan moderniseringszin, sterker nog, die 
periode was de aanloop naar de meest dyna-
mische periode uit de geschiedenis; die van de 
werkverschaffingen.

Wel kan gesteld worden dat de weerslag die 
moderniseringen hadden op het landschap 
nooit enige esthetische waardering hebben 
gekregen. In de negentiende eeuw kon men 
de netheid en het praktische aspect waarderen 
aan moderne, stedelijke nieuwbouw, maar op 
esthetisch vlak vond men ze karakterloos. De 
grootschalige ontginningen uit de dertiger ja-
ren van de twintigste eeuw noemde men ‘cul-
tuursteppes’ en de stadse boerderijen en grote 
stallen die vanaf eind jaren vijftig op het plat-
teland werden gebouwd vond men functioneel 
en gerieflijk, maar ook weinig karakteristiek, 
zelfs lelijk.
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dus ook niet zoiets als een collectieve opinie. 
Het is onmogelijk alle meningen tegen elkaar 
af te wegen tot een ‘gulden middenweg’.  Wat 
het principe van ‘de meeste stemmen gelden’  
oplevert, is uiteindelijk niemands beleving, 
maar wordt een ondefinieerbare soep die ner-
gens meer naar smaakt. En toch is dat wel waar 
op dit moment vol op wordt ingezet.

Het ‘beleefbare landschap’ lijkt momenteel het 
hoogste streven te zijn; landschappen waar 
de stedeling op zondag met andere stedelin-
gen door kan struinen, dwars over de nieuwe 
heide, oog in oog staan met een galloway, via 
stapstenen of een trekpontje een (her)meande-
rend beekje oversteken. De Nationale Parken 
moeten ‘sterke merken’ worden, en ‘een eigen 
beleving bieden, afgestemd op de wensen van 
nationale en internationale bezoekers’.26 De be-
zoeker moet een ‘recreatief totaalpakket’ aan-
geboden worden.27 Hoe beleefbaarder, hoe gro-
ter het draagvlak voor natuur- en landschaps-
behoud, zo is de gedachte. Uiteindelijk leidt 
dat streven – als we niet opletten - opnieuw tot 
eenheidsworst. Overal dezelfde pleziernatuur, 
het consumptielandschap in optima forma. 
Dat landschap is overgeleverd aan de markt-
werking, waarbij de waarde wordt uitgedrukt 
in bezoekersaantallen. Ondertussen is het van 
iedereen, maar van niemand in het bijzonder. 
De binding met dergelijke landschappen duurt 
zolang het leuk is, maar is niet duurzaam. De 
huidige populariteit van ‘beleefbare recreatie-
landschappen’ is hoogstwaarschijnlijk - net als 
alle voorgaande ontwikkelingen - een tijdelijke 
trend. Het is niet onvoorstelbaar dat we het op 
den duur weer gehad hebben met blotevoeten-
paden, galloways en struinnatuur en terugver-
langen naar het cultuurlandschap waarin vroe-
ger nog gewoon op het land gewerkt werd. 

Mijn pleidooi hierin is niet dat we moeten stop-
pen met de nadruk te leggen op landschapsbe-
leving - de huidige tijdgeest lijkt daar immers 
om te vragen- maar het is wel een oproep tot 
behoedzaamheid met betrekking tot een ver-
gaande democratisering van het landschap. 
Dat wat ‘de burger’ wil (als collectief én indi-
vidu) valt niet altijd samen met dat wat goed is 
voor de samenleving en de toekomst van ons 
erfgoed. 

Het is lastig te voorspellen waar toekomstige 
generaties om vragen, maar de geschiedenis 
heeft geleerd dat elke ontwikkeling die met een 
te grote overtuiging is ingezet – of het nu om 
gaat om de grootschalige heideontginningen of 
de naoorlogse landbouwmoderniseringsslag – 
naast welvaart ook veel (vermijdbare) verliezen 
met zich mee heeft bracht. Laten we dan ook 
nu de cultuurhistorische eigenheid van de ver-
schillende Nederlandse landschappen zoveel 
mogelijk (blijven) beschermen en deze niet té 
afhankelijk te maken van de markt en dat ‘wat 
de burger wil’.

6.5 Aanbevelingen 
vervolgonderzoek
Met dit onderzoek heb ik geprobeerd meer 
inzicht te geven in de landschapswaardering 
en de beleving van landschappelijke verande-
ringen in historisch perspectief. Zoals ik in de 
vorige paragraaf al aanstipte, is het de vraag in 
welke mate de wijze waarop we in het verleden 
omgingen met het veranderende landschap 
ook toepasbaar is op de huidige tijd. De enor-
me rol die de tijdgeest speelt bij de beleving 
van landschappelijke veranderingen kan ertoe 
geleid hebben dat daar inmiddels opnieuw 
veranderingen in hebben plaatsgevonden. Het 
doortrekken van het onderzoek naar het heden 
kan daardoor veel nieuwe inzichten geven.

Een tweede vraag is of de casus Twente model 
kan staan voor Nederland. In welke mate Heeft 
de Twentse, wat behoudende volksaard de 
onderzoeksresultaten beïnvloed? En in welke 
mate heeft de relatief intense en langdurige 
verwevenheid tussen boeren en burgers mee-
gespeeld in het begrip voor landbouwmoder-
niseringen? Stonden in een meer verstedelijkte 
regio boeren en burgers al in een veel eerder 
stadium tegenover elkaar? Een vergelijkend 
onderzoek met een casus in een andere regio, 
bijvoorbeeld rondom Amsterdam, Utrecht, 
Groningen of Leeuwarden, kan hierin inzicht 
geven.

Een laatste onderzoeksvraagstuk is gericht op 
de toepasbaarheid. In dit hoofdstuk deed ik een 
aanzet op de wijze hoe deze kennis gebruikt 
zou kunnen worden in de ruimtelijke ordening, 
maar plaatste ik vooral ook kanttekeningen. De 
landschapsbeleving lijkt eerder geen geschikte 
raadgever te zijn, dan wel. Toch ziet het er naar 
uit dat, zeker in het huidige, politieke klimaat, 
‘wat de burger wil’ leidinggevend is. Nader on-
derzoek naar de toepasbaarheid van landschaps-
beleving in de ruimtelijke ordening is dan ook 
essentieel.

26. Martijn van Dam in Trouw, 18-3-
2016.
27. Tubantia, 12-12-17.
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Schöne, M.B. (2007). Windturbines in het landschap : nieuw plaatsingsbeleid op basis van 
landschapsbeleving gewenst door de jongste generatie windturbines. Wageningen : Alterra.

Schouten, M. (2005). Spiegel van de natuur : Het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief ([2e 
uitgebr. dr.]. ed.). Utrecht: KNNV Uitgeverij.

Schroevers, P. (1999). Menselijk bemiddelde natuur. In: Kolen, J., & Lemaire, T. (1999). 
Landschap in Meervoud: Perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw. 
Utrecht: Jan van Arkel. 166-167.

Schuyt, C. & Taverne, E. (2000). Welvaart in zwart-wit. Haarlem : Sdu Uitgevers. Via Dbnl.nl.

Schutten, G. J. (1981). Varen waar geen water is : Reconstructie van een verdwenen wereld : 
geschiedenis van de scheepvaart ten oosten van de IJssel van 1300 tot 1930. Hengelo: Broekhuis : 
Twentsche Courant.

Schukkink, J. (2015). Levend Landschap : Een cultuurgeschiedenis van het Lonnker Land en de 
vliegbasis Twente. Eschede/Doetinchem : AFDH Uitgevers.

Schönfeld M. (1949). Veldnamen in Nederland. Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers 
Maatschappij.
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Ons landschap is een proces in wording en 

verandert continu. Sinds het begin van het 

Holoceen speelde de mens hierin een steeds 

grotere rol. Vanaf de industriële revolutie nam 

die invloed exponentieel toe, toen agrarische 

moderniseringen elkaar in steeds hoger tempo 

opvolgden en daarbij duidelijke  sporen nalie-

ten op het platteland. Het landschap waarin 

men werd geboren, was niet langer hetzelfde 

als het landschap waarin men oud werd, waar-

door veranderingen steeds bewuster werden 

meegemaakt. In dit onderzoek wordt gerecon-

strueerd hoe deze  lange termijn landschappe-

lijke veranderingsprocessen tussen 1800-1985 

plaatsvonden in Twente en hoe deze verande-

ringen werden beleefd. Deze studie geeft veel 

inzicht in hoe dergelijke lange termijn veran-

deringsprocessen voortdurend gevormd en 

gestuurd worden door moderniseringen en de 

steeds veranderende tijdgeest. 
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