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Enschede was vanaf de Franse tijd een kleine gemeente, een stadje van zo’n 

zestig hectare, zeg maar honderdtwintig voetbalvelden, volgebouwd met vooral 

textielfabrieken met stank en stoom spuwende schoorstenen, maar ook riante 

stadsvilla’s, neerslachtige buurten voor de armen, een levendig marktplein met 

rondom de kerken van protestanten, katholieken, doopsgezinden en Joden. Even 

verderop het stadhuis en de Groote Sociëteit, waar de Heeren van de stad zich 

vermeiden. Rondom dit stedelijke gebiedje strekte zich het uitgebreide Twentse groen 

uit, met verrassende vergezichten, wonderschone wolkenluchten, hier en daar een 

molen, een kerkje in de verte. In het stadje zelf was er nauwelijks groen, misschien 

hier en daar een boom, wat struiken, een grasperkje. De weiden, de bossen, de heide, 

de vennen lagen op het grondgebied van de gemeente Lonneker, misschien toen wel 

één van de groenste gemeenten van ons land. Dat beeld veranderde drastisch in 

1934, door het samengaan van het benepen stadje Enschede en het uitgestrekte,

28

Met landgoederen en parken  
groenste stad van Nederland?
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groene Lonneker. Vanaf dat moment mocht En-
schede zich tooien met de vererende titel ‘Stad in het 
groen’. Misschien wel de groenste stad van het land? 

Omstreeks 1800 bestonden in Enschede en om-
geving markengenootschappen die de uitgestrekte 
woeste gronden beheerden. Heide, broekgronden, 
venen en bossen, waren collectief bezit van de eige-
naren van de gewaarde hoeven, zo geheten omdat 
die hoeven een waardeel of aandeel in de gemeen-
schappelijke gronden vormden.1 Langzamerhand 
was het areaal aan woeste grond wel kleiner gewor-
den, door ontginningen vooral, maar die waren zo 
kleinschalig dat het landschap nauwelijks veran-
derde. Vanaf het begin van de negentiende eeuw be-
gonnen landbouwhervormers dat eeuwenoude mar-
kensysteem als een groot struikelblok te zien, een 
rem op de vooruitgang en het zou ook de ontginning 
van de woeste gronden belemmeren. Mechanisatie 
en industrialisatie boden welkome kansen om met 
ontginningen massa’s burgers aan het werk te krij-
gen en te houden. Ook dachten velen dat de woeste 
gronden intensiever zouden worden benut, wanneer 
ze in handen waren van particuliere eigenaren. Bo-
vendien was het tijd geworden, vonden velen, dat 
deze vierde bestuurslaag verdween en de bestuur-
lijke macht en bevoegdheden te concentreren bij ge-
meenten, provincies en het Rijk. Het uiteindelijke 
resultaat was de ontbinding van de markenorgani-
satie en de verdeling van de woeste gronden, in de 
periode 1850-1900, mede begunstigd door de Mar-
kenwet van 1886.2 

Oprichters van Heidemij
Het was de textielfabrikanten dank zij de doorge-
voerde industrialisatie voor de wind gegaan. Hun 
royale winsten konden ze beleggen in grond. Zo wer-
den vele Heeren eigenaar van woeste gronden, die ze 
ontgonnen en bebosten. Grote heidevelden werden 
bos, die stuthout voor de Limburgse steenkoolmij-
nen leverden. Zulke productiebossen vormden vaak 
een onderdeel van toen aangelegde ‘landgoederen-
bossen’, waarin fabrikanten een evenwicht zochten 
tussen de belangen van het wonen, de jacht, de land-
bouw en de houtproductie.3 Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat drie vooraanstaande Heeren, lei-
ders van twee van de grootste textielbedrijven in En-
schede en Lonneker, Van Heek & Co. en Blijdenstein 
& Co., alle drie grootgrondbezitters, die op 5 januari 
1888 naar Deens voorbeeld de Nederlandsche Hei-
demaatschappij oprichtten, tegenwoordig Arcadis 
geheten. Het waren Albert Jan Blijdenstein van Blij-
denstein & Co. en Gerrit Jan van Heek en Abraham 
Ledeboer, beiden firmant van Van Heek & Co.. 

Sinds 1856 was Albert Jan Blijdenstein lid van de 
firma Blijdenstein & Co., tot zijn overlijden in 1896. 
Zijn vrouw was een Van Heek, Geertruid, een oudere 
zuster van Gerrit Jan van Heek. Albert Jan had Het 
Amelink geërfd, dat al sinds 1741 in het bezit was 
van de familie.4 Daar en op enkele later aangekochte 

gronden in de buurt beoefende hij verschillende tak-
ken van landbouw, verbouw van voedergewassen, 
weidecultuur en fruitteelt.5 Op Het Amelink ont-
wikkelde hij ook zijn liefde voor bossen en bomen. 
In de jaren tussen 1877 en 1889 breidde Blijdenstein 
zijn bosbezit in Lonneker uit van 67 tot 337 hectare 
en leverde zo een wezenlijke bijdrage aan het bebos-
sen dan wel herbebossen van de Twentse vlakten, 
met name op de Lonnekerberg en in Losser, waar 
veel natuurbos was verdwenen.6 Bestuurlijk was Al-
bert Jan zeer actief. Sinds 1870 was hij enkele jaren 
lid van Provinciale Staten van Overijssel en vanaf 
1878 tot 1895 lid van de Eerste Kamer. Gedurende 
twee perioden bekleedde hij het voorzitterschap van 
de Kamer van Koophandel, van 1879 tot 1886 en 
van 1887 tot 1895. Albert Jan was de eerste voorzit-
ter van de Heidemij, een functie die hij tot zijn over-
lijden in 1896 uitoefende.7 

Gerrit Jan van Heek kocht in 1865 op een veiling 
het buitengoed Het Stroot, toen 15 hectare groot, en 
zou in latere jaren zoveel gronden verwerven, dat 
hij – zo werd beweerd – van Enschede naar Winters-
wijk over zijn eigen landerijen kon lopen.8 In 1895 
kocht hij het Lankheterbos, het Honeschbos en het 
Assinkbos in Haaksbergen.9 Abraham Ledeboer, fir-
mant van Van Heek & Co., was sinds 1885 eigenaar 
van een buitenplaats, die werd omsloten door het 
landgoed Het Wageler, tegenwoordig het Abraham 
Ledeboerpark.10 Ook bracht hij in Noord-Brabant 
uitgestrekte heidevelden in cultuur.11 Dat Twente 
voor de Heidemij belangrijk was, viel af te leiden uit 
de vestiging van een kantoor in Enschede, het zo-
genoemde ambtsgebiedkantoor. Dat ambtsgebied 
vormde de regio Enschede en omstreken, waar nog 
veel onontgonnen gronden lagen.12 

‘Verhoogen van voortbrengend vermogen’
Waarom richtten de drie fabrikanten de Heide-
maaatschappij op? Wat zou deze organisatie kunnen 
doen? De landbouw verkeerde in het laatste kwart 
van de negentiende eeuw in een crisis. Stoomsche-
pen brachten steeds meer goedkoop graan naar 
Nederland, een concurrentie waartegen de agra-
rische sector in Nederland niet opgewassen bleek. 
De liberale regering trad niet op, de boeren moesten 
zichzelf maar redden. De Markenwet van 1886 be-
tekende dat veel grond in handen kwam van parti-
culieren en zo de landbouw stimuleerde. De Neder-
landsche Heidemaatschappij had als doelstelling 
‘het verhoogen van het voortbrengend vermogen 
van den Nederlandsche bodem’. De drie Twentse op-
richters waren mannen ‘met practischen zin en on-
dernemingsgeest, die behalve voor de belangen van 
de nijverheid een open oog hadden voor die van de 
bodemcultuur’.13 

Begonnen werd met het adviseren over de ontgin-
ning van woeste gronden, waarbij de fabrikanten met 
veel grond natuurlijk veel belang hadden.14 Want ze 
bouwden dan wel vaak een mooie villa op hun lan-
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Samuel de Clercq 
ontwierp het nieuwe 
landhuis Het Amelink. 
Na de teloorgang van 
de textielindustrie 
in Enschede – ook 
Blijdenstein & Co. 
redde het niet – werd 
het landgoed Het 
Amelink in 1971 
verkocht aan een 
zorginstelling.

derijen, maar als het bezit kon renderen, was dat een 
aangename bijkomstigheid, ze waren per slot van 
rekening ondernemers, belust op winst. Ook koch-
ten ze vaak voor boeren minder interessante stuk-
ken grond, die ze met eigen middelen en naar eigen 
ideeën ontgonnen dan wel lieten ontginnen, te drai-
neren en te beplanten met vooral snel groeiende bo-
men, voor de Limburgse mijnindustrie, uiteraard om 
er snel aan te verdienen. De fabrikanten bouwden 
op hun gronden boerderijen, daarna een zomerver-
blijf of een jachtkamer of theekoepel, waar ze later 
permanent gingen wonen in grote, luxueuze behui-
zingen. ‘Het waren en bleven boeren, zuunig, er kon 
niets af, er mocht alleen maar bij’, zoals iemand mij 
vertelde over deze ontwikkeling, die vooral voor het 
omringende platteland van groot belang was. 

Twentse ondernemers zagen door de toenemende 
industrialisatie hun vermogens groeien, sneller dan 
de industrie. De meesten besteedden hun geld niet 
aan een verzameling van werken van beroemde kun-
stenaars, al hing hier en daar wel een Rembrandt aan 
de muur. Ze zochten het vooral in grond, om te ont-
ginnen, om te bebouwen, om er een fraai landhuis 
neer te zetten. Van oudsher bezaten Enschedese tex-
tielfamilies als Blijdenstein en Van Heek landerijen 
en in deze jaren van zakelijke voorspoed leek hun 
streven naar grondbezit uit te groeien tot landhon-
ger, die snel kon worden gestild, omdat rondom het 
landstadje waar ze woonden, veel woeste gronden 
tegen lage prijzen te koop waren. Ze zagen hun be-
zittingen als een gezonde geldbelegging, ze vonden 
vertier en rust in het leven op het platteland, ont-
spanden zich tijdens de jacht over velden en weiden. 

Grote oppervlakten woeste grond zetten ze om in 
landgoederen, andere stukken grond ontgonnen en 
verpachtten ze. Hun gewassen verkochten ze; ver-
schillende fabrikanten waren lid van de Lonneker 
Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsver-
eeniging.15 

Het Amelink 
Berent en Benjamin Blijdenstein, in 1728 twee van 
de ondertekenaars van het verzoekschrift voor het 
octrooi op bombazijn, hadden, nadat hun proefne-
mingen met het weven van bombazijn in Enschede 
waren geslaagd, het spinnen en weven overgebracht 
naar werkplaatsen in Lonneker. Voor het opslaan 
van garens en stoffen kochten ze daar een aantal 
boerderijtjes, waaronder Het Amelink, dat in 1741 
hun  eigendom werd. Het was een oud goed dat in 
1386 al in documenten was genoemd als Het Ame-
linckhof in de buurschap Lonneker.16 Geleidelijk 
kregen hier, aan de zandweg tussen Oldenzaal en 
Enschede, steeds meer activiteiten een plaats: de 
Blijdensteinbleek achter het huis, bleekvelden, ver-
verijen, kalanderijen en aan de boerderij werd een 
wachterswoning gebouwd. In 1800 werd de voorka-
mer, bij oude boerderijen in de streek een aanbouw-
tje waar ‘de oude lui’ genoten van de ouderdom, in-
gericht als Heerenkamer, het zomerverblijf van de 
fabrikant. Het Amelink was voor de familie Blijden-
stein een geliefd buitenhuis, waar ze in de warmere 
maanden van het jaar woonden, in de strenge win-
ters bleven ze in hun herenhuis in Enschede, het Blij-
densteinhuis, in 1806 gebouwd aan de Langestraat 
tegenover de Haverstraat.17 
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In 1957 schonk Ida 
Beltman-Blijdenstein 
het 5,5 hectare grote 
Blijdensteinpark en 
de witgepleisterde 
villa met de fraai 
aangelegde tuin aan de 
gemeente Enschede. 
In de tuin staat het 
Indiëmonument.

In het Blijdensteinpark staat het Indiëmonu ment, een bronzen 
beeld van een vallende man, op een voetstuk. Het herinnert aan 
de gesneuvelde en vermiste militairen in dienst van het koninkrijk 
Nederland en burgers in voormalig Nederlands-Indië. Het beeld, 
ontworpen door Hans Petri uit Dordrecht, een in Weerselo gebo-
ren kunstenaar, geeft uitdrukking aan de ondergane vernederin-
gen en martelingen. Het werd op 14 januari 1960 onthuld door 
mevrouw Spoor, de echtgenote van generaal Simon Spoor, com-
mandant van het Nederlandse leger tijdens de politionele acties in 
Nederlands-Indië.48

Van de bedrijfswinst liet Albert Jan op het Lonneker 
buitengoed Het Amelink een nieuwe villa bouwen, 
die in 1880 werd opgeleverd. De fabriek was dichtbij, 
lag op loopafstand, de stad was ook niet ver. De ar-
chitect van de villa, Jacobus Moll uit Hengelo, koos 
voor het neoclassicisme, toen een gewilde bouwstijl 
in de hogere kringen. De villa, die drie verdiepingen 
telde, was zo ingericht, met logeerkamers en pas-
sende voorzieningen, dat belangrijke zakenrelaties 
hier langdurig konden logeren. De tuinkamer zag 
uit op een bekoorlijke bloementuin, zoals bij Engelse 
landhuizen.18

Helmich Benjamin Blijdenstein, zoon van Albert 
Jan, geboren in 1869, getrouwd met Margaretha 
Hermina van Heek, directeur van de N.V. Katoen-
spinnerij Bamshoeve, was de volgende bewoner van 
Het Amelink en het Blijdensteinhuis in Enschede. 
Na het overlijden van zijn vader was hij commissaris 
van de Heidemij geworden en lange tijd was hij in 
Enschede voorzitter van de lokale afdeling.19 Na het 
overlijden van Helmich in 1919 besloot zijn weduwe 
het Blijdensteinhuis aan de gemeente te schenken, 
waarin kort daarna de Openbare Leeszaal en Biblio-

theek werd gevestigd. Margaretha wilde Het Ame-
link permanent gaan bewonen. 

Het was Samuel de Clercq, de architect die ook 
het Blijdensteinhuis in de stad had ontworpen, die 
het nieuwe huis van mevrouw Blijdenstein vorm gaf. 
Het oude Amelink werd in 1920 afgebroken, op die 
plek kwam een chauffeurswoning. De nieuwe villa 
werd iets naar links gesitueerd. Het nieuwe landhuis 
kreeg een vrij strenge voorgevel, die door de toepas-
sing van bouwaardewerk enigszins werd verzacht.20 
Rondom de tuin van het huis lag een park, waarin 
door een uitgekiende compositie van kronkelende 
lanen, vijvers, boomgroepen en doorkijkjes naar het 
omringende heuvelland, alles groter leek.21 

Het Bouwhuis
De familie Blijdenstein verkocht Het Amelink aan 
de Stichting Philadelphia Overijssel, die ook in het 
bezit kwam van het naastgelegen Het Bouwhuis, van 
de textielfamilie Scholten. In augustus 1975 werd 
hier ’t Bouwhuis geopend, een leefgemeenschap van 
verstandelijk gehandicapten. In tegenstelling tot 
Het Amelink, dat van oorsprong een grote boerde-
rij was, was Het Bouwhuis vroeger, eeuwen geleden, 
een nietig boerderijtje, met nauwelijks één hectare 
grond, het Amelink was in 1601 vijf keer zo groot.22 
Het bezit kwam in 1844 in handen van de familie 
Blijdenstein, Benjamin Willem kocht het voor twee-
duizend gulden. Na diens overlijden in 1857 werd 
Het Bouwhuis eigendom van zijn dochter Christina 
Alida en haar echtgenoot Hendrik Jan van Heek, die 
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Gerrit Jan van Heek 
kocht in 1865 het 
landgoed Het Stroot. 
Het huis werd in 
1884 verbouwd tot 
een landhuis in de 
chaletstijl.

het na het overlijden van zijn echtgenote verkocht 
aan zijn broeder Herman.23 Door vererving kwam 
het landgoed in bezit van de familie Scholten. Fabri-
kant J.F. Scholten liet hier omstreeks 1920 een villa 
bouwen, op de plaats waar eerder een huis van de 
Blijdensteins stond. Het Bouwhuis is gebouwd naar 
ontwerpen van de architect J.W. Hanrath, voor ruim 
125.000 gulden.24

Blijdensteinpark
Aan de oostkant van Enschede, aan de binnenkant 
van de singels, ligt het Blijdensteinpark, dat bestaat 
uit twee delen, gescheiden door de Boulevard. De bui-
tenplaats werd gesticht door Herman Gijsbert Blij-
denstein, die vanaf 1864 tot zijn overlijden in 1906 
firmant was van Blijdenstein & Co., en zijn echtge-
note Emmerentia Johanna Ebeling. Aanvankelijk 
woonde de familie –  vader, moeder, vijf kinderen –  
in de Haverstraat. In 1882 verhuisden ze naar de villa 
op hun buitenplaats, die bij de uitbreiding van En-
schede – in 1886 werd een deel van de gemeente Lon-
neker bij Enschede gevoegd – binnen de stadsgren-
zen kwam te liggen. Herman Gijsbert was actief in de 
lokale politiek, als lid van de gemeenteraad, van 1887 
tot 1905, en van 1887 tot 1898 was hij wethouder.25

De laatste bewoner van de villa was hun dochter 
Ida Beltman-Blijdenstein, die was gehuwd met Har-
men Beltman, een zoon van Gerrit Beltman, de ar-
chitect die in Enschede en wijde omgeving vele fa-
brieken en fabrikantenvilla’s had gebouwd. In 1957 
schonk Ida het 5,5 hectare grote terrein en de wit-
gepleisterde villa met de fraai aangelegde tuin aan 
de gemeente Enschede. De oude Hessenweg die door 
het landgoed liep, maakte plaats voor de Boulevard. 
De noordelijke en zuidelijke delen werden het Blij-
densteinpark. In de villa werd in 1962 het Textiel-
museum geopend. Toen het gebouw te klein werd 
voor de uitdijende expositie en veel te veel materiaal 
niet kon worden tentoongesteld, besloot het Twents-
Gelders Textielmuseum het roer om te gooien en een 
geheel andere structuur voor het museum te kiezen: 

Niet alleen het object zelve, doch de functionele 
ambiance waarin het object zijn rol speelt is 
het presentatie-onderwerp. Enerzijds zal de 
technische ontwikkeling van de massaproductie 
worden getoond, anderzijds de sociaal-
economische en sociaal-culturele facetten die 
geleid hebben tot opkomst, bloei en ondergang van 
de Twentse textielindustrie.26

In 1981, toen het Textielmuseum verhuisde naar 
het Janninkcomplex aan de Haaksbergerstraat en 
voortaan Textielindustriemuseum heette, kwam de 
villa in het Blijdensteinpark leeg te staan. Het huis 
werd verhuurd aan een kunststichting. 

Het Stroot
Gerrit Jan van Heek verwierf in de omgeving van 
Enschede vele landerijen, niet alleen in Enschede, 

ook in buurgemeente Haaksbergen. Hij hield oprecht 
van het boerenleven. Oudste zoon Jan Bernard van 
Heek over zijn vaders voorliefde voor de landbouw: 

Onmiddellijk bij de jacht sluit zich Vaders groote 
liefde voor de natuur en voor den landbouw aan. 
Geen zomer- of herfstmorgen, wanneer Vader niet 
naar zijne koeien in `de weide gaat, of omziet naar 
zijne rogge, zijne aardappelen, knollen, knolrapen 
of bieten. [...] Hij trotseert weer en wind om 
Bekkum, Boekelo of het Lankheet te bezoeken.27

Naast landbouw had ook veeteelt GJ’s grote inte-
resse, hij handelde persoonlijk in koeien en paarden. 
Hij werkte kennelijk met succes aan veredeling van 
rassen, zoon Jan betoogde tenminste: ‘Degenen, die 
den schralen veestapel van het Oosten des lands 
voor 1890 gekend hebben, zullen zich nog herinne-
ren welk een belangrijke stoot ter verbetering daar-
van van Vaders voorbeeld uitging.’28

Gerrit Jan van Heek kocht Het Stroot, 25 hectare 
toen, in 1865 op de veiling in Hotel De Klomp. Het 
landgoed was eigendom van een familielid, Johanna 
Berendina van Heek, Gerrit Jan was haar neef.29 Hij 
hoopte dat de frisse buitenlucht in Twekkelo zijn 
vrouw Julia Blijdenstein goed zou doen, zij had een 
zwakke gezondheid. Het mocht niet baten, twee jaar 
later overleed Julia, 31 jaar jong, in het kraambed 
van haar vijfde kind Willem Helmig.30 De vorige ei-
genares had, niet ver van de boerderij die er al stond, 
een buitenhuisje laten bouwen, waar ze zich in de 
mooie weken van het jaar kon verpozen. Groot was 
het niet, een ruime kamer beneden en twee slaapka-
mers op de verdieping, wel ‘een logeabel heerenhuis’, 
zoals de aankondiging van de veiling op 12 oktober 
1865 vermeldde. 

Gerrit Jan hertrouwde in 1869 met Christine 
Friedrike Meier uit Bentheim. Hun gezin breidde 
zich uit en het oude zomerhuis was al snel te klein, 
ook omdat ook het bedienend personeel elke zomer 
meeverhuisde naar Twekkelo. Het huis werd daarom 
in 1884 verbouwd tot een landhuis in de chaletstijl. 
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Een vloeiweide in 
Het Lankheet. Het 
door de beken uit de 
stad aangevoerde 
afvalwater stroomde 
vijf tot zes keer over 
de weiden waarbij 
de meststoffen 
achterbleven op het 
land.

Aan twee kanten had het een veranda, een echte 
voorkant was er niet en wie op bezoek kwam met een 
rijtuig, reed om het huis heen, tot de familie gevon-
den was. De tuin was al eerder onder handen geno-
men, onder supervisie van tuinarchitect Dirk Wat-
tez die ook het Volkspark had ontworpen. Het werd 
een landschappelijk park met een vijver, een eiland, 
doorkijkjes en tal van bijzondere bomen. 

In 1870 lukte het Gerrit Jan zijn grondbezit 
rondom de stad aanzienlijk uit te breiden. Hij was 
al eigenaar van het landgoed Hof te Boekelo, enkele 
kilometers ten westen van Het Stroot, een voormalig 
adellijk bezit, dat hij had geërfd van zijn vader. Tus-
sen de twee bezittingen lagen woeste gronden van de 
marken. Toen de Twekkelermarke de woeste grond 
verdeelde, zag Van Heek zijn kans schoon en door 
deze gronden aan te kopen kon hij Het Stroot en het 
Hof te Boekelo met elkaar verbinden. Zo ontstond 
een langgerekt landgoed van enige honderden hec-
taren en met een tiental boerderijen, dat nog steeds 
een sieraad is in het Twekkelose buitengebied van de 
intussen wel opgerukte stad.31

Vloeiweiden
Voor het ontginnen hanteerden de fabrikanten-boe-
ren de Oost-Vlaamse methode. Nadat de grond was 
verdeeld in bedden van vijf tot zes voet, doorsneden 
met riolen of greppels, ging de ploeg erdoor. Dan 
werd brem gepoot die de losse zandbodems meer 
vastigheid gaf, zodat er achtereenvolgens aardappe-
len, rogge en vlas konden worden verbouwd.32 Van 
Heek bestudeerde samen met Albert Jan Blijden-
stein de Duitse bevloeiingsmethode en ontwikkelde 
zich tot één van de weinige deskundigen op dit ge-
bied in Nederland. In 1880 paste hij – voor het eerst 
in Nederland – de zogenoemde Vincentse methode 
toe op een terrein van 36 ha in Boekelo.33 Het door 
de beken uit de stad aangevoerde afvalwater liet hij 
vijf tot zes keer over de weiden stromen, de meststof-
fen bleven achter op het land. Later bepootte Arnold 
van Heek, de jongste zoon van Gerrit Jan van Heek, 
die jarenlang op ’t Stroot woonde, een groot deel van 
de vloeiweiden met bomen.34

De bevloeiingsmethode van Gerrit Jan – van 1897 
tot 1912 lid van de Raad van Commissarissen van 
de Heidemij – werd gepropageerd door de Heidemij 
en de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van 
Landbouw.35 Hij had in 1895 het Lankheet in wat 
hij noemde ‘een middeleeuwse situatie’ aangetrof-
fen. Hij groef kanalen om beekwater om te leiden, 
plaatste stuwen voor waterverdeling, legde beton-
nen duikers met schuiven en egaliseerde gronden 
voor een optimale stroming. Hij kon zijn waterwer-
ken laten zien aan de bezoekers van de Overijssel-
sche Landbouwtentoonstelling, in september 1897, 
in Haaksbergen. Tubantia schreef:

Als zeer gewaardeerd intermezzo werd [...] een 
tochtje ondernomen naar de vloeiweiden [...}. 
Tussen Haaks- en Eibergen, te midden der heide, 
zijn 4 blokken woeste grond, samen 14 hectaren, 
zoo keurig bewerkt en tot bevloeiing gereed 
gemaakt, dat, al lijkt het wel wat wonderlijk 
dat deze hooge grond onder het niveau van de 
Schipbeek ligt, men toch gevoelt, dat hier de 
wetenschap een goed woord meegesproken heeft en 
men dus de resultaten met gerustheid afwacht.36

Het maandblad van de Heidemij berichtte in janu-
ari 1899 over een interessante bevloeiing van Ger-
rit Jan, ter grootte van plm. 40 ha. Het betrekke-
lijk arme water van de Twekkelerbeek werd met een 
positief resultaat vijf tot zes keer gebruikt. De op-
brengst per ha bedroeg 6.000-8.000 kg. hooi. Vol-
gens het blad ontwikkelde de weidebouw zich het 
krachtigst in de omstreken van Enschede, waar grote 
terreinen veranderden in grasland, dat waar moge-
lijk werd bevloeid.37 

Om zijn deskundigheid– en ook als lid van de Eer-
ste Kamer – werd Gerrit Jan op 5 mei 1893 benoemd 
tot voorzitter van de staatscommissie, die moest on-
derzoeken welke gronden in Nederland voor bevloei-
ing in aanmerking kwamen, welke middelen daar-
voor het beste zouden zijn en welke rol de Staat kon 
spelen. Dit onderzoek resulteerde in een rapport 
van bijna zeshonderd pagina’s, dat tot de komst van 
de kunstmest een vraagbaak was voor iedereen die 
in Nederland met cultuurtechniek te maken had.38 
Gerrit Jan van Heek zal niet hebben gedacht dat zijn 
ideeën meer dan een eeuw later nog springlevend 
zijn. In 2005 zijn de terreinen weer in gebruik geno-
men met het oude ontwerp uit 1895 als basispatroon 
voor een eigentijds ontwerp. Het doel is niet zoals 
toen landbouwgronden te bemesten met verrijkt wa-
ter, maar om het tegendeel te bereiken, om verrijkt 
beekwater te bergen, te zuiveren en vast te houden.39 

Ledeboerpark
Tuinarchitect Dirk Wattez kreeg in 1880 het ver-
zoek van textielindustrieel Abraham Ledeboer, fir-
mant van Van Heek & Co., een ontwerp te maken 
voor park en tuin op zijn landgoed Het Wageler, even 
buiten de stad, aan de weg naar Hengelo. Het was 
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een mooi landgoed, 46 hectare, te herkennen aan 
een kleurrijke afwisseling van akkers, graslanden, 
houtwallen, bosjes, boerderijen, beken en ruigten. 
Hier bouwde de familie Ledeboer in 1880 een villa, 
die in 1956 moest worden afgebroken, conform de 
voorwaarden die waren gesteld bij de schenking van 
het park aan de gemeente Enschede. 

Het Abraham Ledeboerpark ontstond in 1918 uit 
een deel van 46 ha grote Het Wageler, het was zo’n 
zestien hectare groot. Er zijn nu nog vele elemen-
ten uit 1880 terug te vinden, zoals het Koetshuis, 
de mammoetboom, rododendrons, diverse boom-
partijen, de vijvers en de toegangspoort, met de her-
kenbare adelaars en rozen. In het park is ook het uit 
Usselo afkomstige lös hoes Het Lammerinkswönner 
weer opgebouwd, het doet tegenwoordig dienst als 
milieu-educatief centrum. Uniek is de mammoet-
boom, de dikste van Twente, één van de dikste in 
ons land. De familie plantte de boom, afkomstig uit 
Californië, dichtbij hun villa.40 

Van Heekpark
Schonk Hendrik Jan van Heek de stad het Volks-
park, het G.J. van Heekpark was een geschenk van 
de weduwe Christine en kinderen van Gerrit Jan van 
Heek, die op 28 december 1915 was overleden. De 
gemeenteraad aanvaardde het cadeau in grote dank-
baarheid, in zijn vergadering van 26 februari 1918. 
Het park moest aan de ingezetenen van Enschede en 
Lonneker een geschikte gelegenheid bieden ’tot uit-
spanning en wandeling’, tot ‘verschillende soort van 
sport en lichaamsoefening’, voor kinderen was er 
een speeltuin.41 Er golden wel enkele voorwaarden:

Het om niet afgestane is onvervreemdbaar en 
moet voortdurend bestemd blijven als park, om 
aan de ingezetenen van Enschede en Lonneker een 
geschikte gelegenheid te geven tot ontspanning 
en wandeling. Voorts als sportterrein met het doel 
om gelegenheid voor verschillende soorten van 
sport en lichaamsoefening te verschaffen en als 
speeltuin voor kinderen.

Het terrein, elf hectare groot, werd in 1917 – het 
voorlaatste oorlogsjaar toen er in Enschede voed-
selnood was – met aardappelen beplant en dat be-
tekende een aanzienlijke vertraging voor de aanleg 
van het park. Het park kreeg een vrij monumentaal 
karakter, dat werd versterkt door de tweezijdig sym-
metrische aanleg, met in het midden een ongeveer 
anderhalve hectare groot ovaal gazon, voor balspe-
len en atletiek. Er lagen drie voetbalvelden – waarop 
Sportclub Enschede furore maakte – met drie ten-
nisbanen en een speeltuin voor de kinderen. Op za-
terdag 17 augustus 1918 kon het G.J. van Heekpark 
feestelijk worden geopend met een groots sport-
feest.42 

Kinderen van Gerrit Jan van Heek schonken 
in 1929 het buitengoed Van Lochemsbleek aan de  
gemeente, vroeger een bezitting van Herman van  

Lochem, één van de pioniers van de Twentse textiel-
industrie. Het werd bekend als het Van Lochemspark, 
een uitbreiding in feite van het G.J. van Heekpark. 
De familie had een aantal bijzondere voorwaarden 
gesteld. De weiden aan de Hengelosestraat moes-
ten altijd blijven, het park moest ’s nachts worden 
afgesloten, er mocht maar één ingang zijn naar de 
openbare weg, de Hengelosestraat en het park waren 
verboden terrein voor fietsers en automobilisten. 
De hoofdlaan in het park heette voortaan de Van  
Lochemslaan.43

Het ‘eendenparkje’ 
Een pittoresk plekje op het Pathmos is het Thomas 
Ainsworthpark langs de Pathmossingel in de wijk 
Pathmos. De oorspronkelijke vijver, daterend uit 
omstreeks 1920, werd eind jaren zestig gedempt, 
maar ‘het eendenparkje’, dat toch onverbrekelijk bij 
het Pathmos hoorde, werd in latere jaren geherstruc-
tureerd en de vijver kwam terug. Het kreeg de naam 
van de Engelse technicus Thomas Ainsworth, die 
rond 1830 zo’n belangrijke rol speelde in de ontwik-
keling van de textielindustrie in Twente.44 

Aan de textielnijverheid herinnert ook het Flora-
park aan de oostkant van Enschede. Op het heuvel-
tje in het park staat omringd door hoge bomen, wat 
weggestopt achter struikgewas, een wit gebouwtje. 
Het was De Koepel, het domein van een herenclub, 
officieel de Pathmosclub, minder formeel de Bier-
club Pathmos, opgericht in 1883. De leden van deze 
club, vooral fabrikantenzonen, kwamen hier elke 
zondag bijeen, om bier te drinken, de week door te 
nemen, om sterke verhalen te vertellen en aan te ho-
ren. Aanvankelijk was het zomerhuis Pathmos aan 
de Haaksbergerstraat het domicilie van de familie 
Helmich August van Heek. Het was oorspronkelijk 
een boerderijtje, dat stond waar nu de Willem de 
Clercqstraat is. In 1863 was het eigendom geworden 
van blauwverver Pieter ter Kuile. In 1871 kocht Van 

Abraham Ledeboer, 
firmant van Van Heek 
& Co., was sinds 
1885 eigenaar van 
een buitenplaats, die 
werd omsloten door 
het landgoed Het 
Wageler, tegenwoordig 
het Abraham 
Ledeboerpark. De villa 
is afgebroken. 
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Heek het onderkomen. Door vergroten en bijbouwen 
en grondaankopen maakte hij er een klein, maar ri-
ant buitengoed van.45 In 1888 verlieten de Heeren 
het Pathmos en kochten ze de koepel in het Flora-
park, die De Apenhof werd genoemd, omdat er een 
opgezette aap stond. 

Net buiten de singel, aan de oostkant van de stad, 
vinden we het Wooldrikspark. In 1883 bouwde mr. 
Hendrik ter Kuile hier een villa en besloot twee jaar 
later er een buitenplaats te stichten. Onder architec-
tuur van Gerrit Beltman werden hier een zomerhuis 
en een koetshuis met koetsierswoning gebouwd. 
De tuin, in Engelse landschapsstijl ontworpen door 
tuinarchitect Dirk Wattez en in 1893 aangelegd, 
kenmerkt zich door de grote vijver, de slingerende 
paden en glooiende grasvelden, afgewisseld met bo-
men. Nog steeds staan er langs de bosrand, rondom 
de vijver en op het grasveld een aantal prachtige so-
litaire bomen, waarvan enkele meer dan een eeuw 
oud zijn. Het park beslaat nog zes hectare. Oorspron-
kelijk was het groter, maar in de loop der jaren zijn 
stukken grond verkocht voor wegen en woningen. 

Gerrit Jan van Heek jr., firmant van Rigtersbleek, 
kocht in 1950 het landgoed en schonk het op 20 mei 
1951 als stadspark aan de gemeente Enschede, ook 
om te voorkomen, dat dit laatste restant van het vroe-
gere Wooldrik door stadsuitbreiding zou worden op-
geslokt. Bij de schenkingsoverdracht werd bepaald 
dat het karakter van het park onaangetast moest 
blijven en het eigendom onvervreemdbaar was, er 
evenmin geen sportvelden worden aangelegd.46 In 

1965 moest de villa worden afgebroken, er was te 
veel achterstallig onderhoud. Sinds 1982 wordt het 
park omsloten door een sierhekwerk, dat afkomstig 
is van de in de jaren zestig afgebroken Villa Kleiboer, 
die op de hoek Molenstraat en de Deurningerstraat 
stond. De achttiende-eeuwse boerderij is tegenwoor-
dig een kinderboerderij. Het koetshuis met tuin is 
particulier bewoond. 

Anno 21ste eeuw ligt de stad Enschede in een 
krans van landgoederen, niet alleen Het Amelink en 
Het Stroot gesticht door oprichters van de Heidemij, 
ook elders vullen bezittingen van met name textiel-
fabrikanten de ‘groene schil’ op, zoals Het Bouwhuis, 
Smalenbroek, de Hooge Boekel, Groot Brunink, 
Het Stokhorst en De Vieker. Maar het beeld van de 
groene stad wordt ook in de stad zelf ingevuld, ook 
door enkele andere, kleinere parken, zoals het Ko-
zakkenpark, vroeger een begraafplaats, en het Wes-
selerbrinkpark. Misschien kan Enschede zich met 
recht ‘Groenste stad van Nederland’ noemen, zo-
als de website over de parken in de stad hoogst be-
scheiden in een vierkantje van een centimeter hoog 
en breed al bescheiden fluistert. Misschien moet 
de stad het groen kunnen verheffen tot een unique 
selling point, zoals een politieke partij die groen in 
vaandel en naam heeft staan, in 2011 adviseerde. 
‘In potentie is dat mogelijk: onze parken en het bui-
tengebied zijn uniek’, schreef Groen Links in haar 
pleidooi om ‘het groene smoel van Enschede nog 
groener te maken’.47 Enschede, de groenste stad van 
Nederland? Waarom niet?

Het ‘eendenparkje’ 
heet het park voor 
iedereen die het 
Pathmos van vroeger 
kent. Officieel is het 
park genoemd naar 
de Engelse technicus 
Thomas Ainsworth, 
die rond 1830 zo’n 
belangrijke rol speelde 
in de ontwikkeling van 
de textielindustrie in 
Twente.


