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Steile eiken topgevels, onderschoer, hoge zadeldaken en ends-
kamers. Het zijn kenmerken van Twentse boerderijen die tussen 
stokoude eiken in het glooiende en kleinschalige landschap staan. 
De stichting Twentse Erven, die zich sterk maakt voor behoud van de 
identiteit van het buitengebied, is trots op het agrarisch erfgoed dat 
generaties lang bewaard is gebleven in het oosten van Nederland.

De regio Twente had tot voor kort niets 
overkoepelends voor haar boerenerven, 
zoals dat in andere delen van Nederland 
al langer wel het geval is. Vorig jaar werd 
daarom in een regionale krant een oproep 
gedaan aan bewoners van de boerenbe-
drijven in het buitengebied. 

De respons was overweldigend. Niet in 
het minst vanwege de uitleg in het artikel 
over de doelstelling van de stichting. “Wat 
mag ik verbouwen aan mijn boerderij? Hoe 
moet ik het geheel onderhouden? Hoe 
zag mijn hoeve er vroeger uit voor de vele 
verbouwingen? Zijn er subsidiemogelijkhe-
den en hoe moet ik die aanvragen? Op dat 
soort vragen willen wij als Twentse Erven 
antwoord geven. Ook hopen wij bewoners 
te inspireren met praktische tips om hun 
wegwijs te maken. Wij kunnen eigenaren 
bovendien met elkaar in contact brengen 

en daarmee onverstandige beslissingen 
voorkomen,” meent woordvoerder Philip 
Heitkamp, actief lid van de stichting.

Heitkamp bezit veel kennis over restauratie 
en verbouw van monumentale boer-
derijen. “Twentse Erven zet zich in voor 
behoud van het boerenerf. Van boerderij 
tot bijgebouwen, maar ook voor bomen en 
beplanting. Het begrip boerenerf is ruim.”

De stichting hoopt dat het aantal boerderij 
eigenaren en vrijwilligers dat zich aan-
meldt de komende tijd verder zal groeien, 
want grotere bekendheid van het Twentse 
erf draagt bij aan behoud van deze parel-
tjes in het landschap. 

Buurtenkaart
Inmiddels is het bestuur voortvarend aan 
de slag gegaan. Om ervoor te zorgen dat 
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Eenmaal per twee jaar wordt op Erve Woldhuis van de 
stichting Materiaal voor Monumenten in Hengelo een 
restauratiefair gehouden. Passie voor het ambacht staat 
die dag centraal, zo’n 45 ambachtslieden en organisaties 
op het gebied van cultureel erfgoed nemen eraan deel. 
Bezoekers krijgen niet alleen advies over restauratie en 
materialen, ook opleidingen worden aangeboden. 

Dit jaar is de fair op zondag 14 juni tussen 10.00 uur en 
17.00 uur bij het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht 
op Erve Woldhuis. Entree en parkeren gratis. www.
restauratiefair.nl

Restauratiefair

ERVE WANINK, HET VOORMALIGE JACHTHUIS OP LANDGOED TWICKEL IN DELDEN.

BIJ MATERIAAL VOOR MONUMENTEN WORDT NIET ALLEEN BEWAARD, MAAR OOK  
BEWERKT. ZO KUNNEN DE BOUWELEMENTEN WORDEN HERGEBRUIKT.
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Materiaal voor Monumenten (MvM) huist niet alleen in Erve 
Woldhuis te Hengelo. Ook de RIBO heeft er haar uitvalsbasis. 

Deze stichting stelt zich ten doel restauratiekennis en 
-vaardigheden in Overijssel op peil te houden. Zij doet 
dat door jonge bouwvakkers verder op te leiden in het 
restauratieambacht en door het aanbieden van veelal 

praktijkgerichte restauratietrainingen voor vaklieden in de 
restauratie. Verder houdt de Monumentenwacht Overijssel-
Flevoland kantoor in de boerderij. Zij voert bij monumenten 
bouwkundige inspecties uit en adviseert eigenaren over het 
onderhoud aan monumenten in de provincies Overijssel en 

Flevoland. www.ribo.nl, www.restauratietrainingen.nl

Philip Heitkamp heeft zich met zijn buro Anno1998 gespecialiseerd in het maken 
van restauratie- en verbouwplannen met bijbehorende ontwerpen, bouwkundige 
inspecties, bouwhistorische verkenningen en onderzoek naar herbestemming van 
monumenten. 

“Soms hebben gebouwen hun oorspronkelijke functie verloren en vraagt een 
pand een nieuwe bestemming. Om de haalbaarheid daarvan te toetsen doen wij 
onderzoek opdat mensen de juiste keuzes maken”, zegt Heitkamp, die verwijst naar 
een bijzonder kippenhok met Mansardedak dat een nieuwe bestemming heeft 
gekregen.
“Doe je niets, dan stort zo’n mooi gebouwtje in en is het voorgoed verdwenen. Nu is 
het een gastenverblijf/boerderijkamer waar de tijdelijke gasten ‘op stok gaan’, een 
unieke belevenis. In de eierlegkast van weleer liggen nu handdoeken.”

Uitvalsbasis

Met de kippen op stok

heel de regio onder de loep wordt geno-
men en betrokken wordt bij de stichting, is 
een indeling in buurten gemaakt. 
Zo ontstaat een zogenoemde cultuurhisto-
rische buurtenkaart. Verder worden de ver-
halen achter de erven geboekstaafd. Over 
het boerenleven, de familie, het ontstaan 
van het erf en de tradities. Heitkamp: “Die 
verhalen willen we visualiseren in nader te 
bepalen producten. Zo kunnen de erven in 
woord, beeld en geluid worden beleefd.” 
Ook wordt een 3d maquette gemaakt, die 
ontstaan en ontwikkeling van de boerener-
ven in Twente in beeld brengt. “Daarnaast 
worden op minimaal 18 karakteristieke 
erven herstelwerkzaamheden uitgevoerd. 
Van de kosten vergoeden wij per erf 25 
procent, tot een maximum van 3.000 euro 
(inclusief btw). Voorafgaand aan de uit-
voering worden selectiecriteria opgesteld 
op basis waarvan het beschikbare budget 
wordt verdeeld. Onze subsidie is mogelijk 
dankzij geldelijke steun van de provincie 
Overijssel van een ton.”
Met de zojuist opgerichte stichting Twent-
se Erven lijkt het alsof monumenten in 
de regio pas onlangs ontdekt zijn. Niets is 
minder waar. Al sinds 2006 zet de stichting 
Materiaal voor Monumenten (MvM) zich 
in historisch bouwmateriaal te redden en 
beschikbaar te stellen voor de restauratie 

van monumentale panden. Woordvoerder 
Heitkamp van de Twentse Erven is er sinds 
kort bestuurslid.

Kaalslag
Rond de oude boerderij van de MvM op 
het landgoed Twickel in Hengelo treft de 
bezoeker stapels waardevol bouwmate-
riaal aan. Dakpannen, stenen, estrikken, 
plavuizen, ramen, stallampen, ornamenten 
en oude eiken draagbalken zijn bij sloop of 

restauratie van gebouwen bewaard 
gebleven. In de schuren liggen tegeltjes, 
witjes, kranen en zelfs een volledige 
houten schouw uit de jaren twintig van de 
vorige eeuw opgetast. De schouw is bij de 
grondige restauratie – lees kaalslag – van 
een interieur voorzichtig gedemonteerd en 
naar het landgoed gebracht. Bij aankomst 
worden de spullen na inspectie gereinigd 
en gesorteerd. Echte ‘hardlopers’ zijn de 
Oudhollandse dakpannen. Ook plavuizen 

weten hun weg gemakkelijk naar de klant 
te vinden. 

Buitenland
De MvM is - in tegenstelling tot veel 
handelaren in antiek bouwmateriaal - een 
ideële organisatie zonder winstoogmerk 
met hergebruik als belangrijkste doelstel-
ling. Te vaak worden oude materialen door 
tijdgebrek en onkunde weggegooid als 
een historisch pand wordt aangepakt, is 

volgens Heitkamp de ervaring.
In Hengelo krijgt waardevol bouwmateriaal 
een tweede kans. Vooral oude spullen uit 
Twente worden voor hergebruik aangebo-
den, maar ook materiaal uit het buiten-
land. Zo gaan 40.000 kloostermoppen uit 
Hongarije naar een kasteel in Limburg voor 
herstel van de kelders aldaar.
“Andere landen hebben veelal niet alleen 
grotere voorraden dan Twente”, weet een 
medewerker van het depot. “Ze zijn soms 

ook goedkoper. Daarom 
gaan we vaak op zoek 
in Hongarije, Tsjechië en 
binnenkort in Roemenië. 
Om de bouw van een 
nieuwe boerderij met ge-
bruik van oude materia-
len in het Groningse dorp 
Sellingen (gemeente 
Vlagtwedde) mogelijk te 
maken, hebben we ooit 
60.000 stenen geleverd.”

Verbazen
Naast restaurateurs 
komen particulieren op 
bezoek op zoek naar 
ontbrekende spullen 

in hun bouwproject. Regelmatig krijgt 
de MvM een telefoontje van mensen die 
op het punt staan aan een restauratie te 
beginnen.
“We gaan dan meteen kijken of de spullen 
die men kwijt wil waarde hebben voor 
onze klanten. Zo blijven goede spullen 
behouden, al verbaast het ons wel eens 
dat sommige mensen niets met een oud 
interieur hebben”, aldus Heitkamp.
www.twentse-erven.nl
www.historischbouwmateriaal.nl
www.anno1998.nl

PHILIP HEITKAMP IS 
ACTIEF LID VAN DE STICHTING 

TWENTSE ERVEN.

STEILE EIKEN TOPGEVELS, ONDERSCHOER, HOGE ZADELDAKEN EN ENDSKAMERS. HET ZIJN KENMERKEN VAN  
TWENTSE BOERDERIJEN DIE TUSSEN STOKOUDE EIKEN IN HET GLOOIENDE EN KLEINSCHALIGE LANDSCHAP STAAN.

MUSEUMBOERDERIJ WENDEZOELE IN DELDEN.

HET OUDE NOG 
NIET VERNIEUWDE 
KIPPENHOK.


