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Behang is terug van weggeweest. Motieven te kust 
en te keur. ,,Maar kijk niet naar trends, kies wat je 
mooi vindt.’’

Grote of kleine bloemen, vogeltjes, 
strepen, stenen of hout of afbeel-
dingen van Parijs of New York. Je 
kunt het zo gek niet bedenken of 
het is als motief gedrukt op be-
hangpapier. 

Behang is terug van weggeweest, 
merken ze bij de speciaalzaken 
Lentelink voor Verf en Wonen 
in Hengevelde en Becker & Co in 
Enschede. Hier vind je tientallen 
boeken met behangstalen van 
merken als Eijffinger, Ulf Moritz, 
Sanderson, Voca en Spits. ,,Als je 
niet weet wat je zoekt, ben je wel 
even bezig’’, zegt Herald Becker van 
Becker & Co.

In plaats van een hele kamer wordt 
vaak één of worden twee muren 
behangen, in combinatie met schil-
derwerk in een bijpassende kleur. 
,,Behang geeft sfeer’’, zegt Saskia 
Brendeke van Lentelink Verf en 
Wonen. ,,Klanten willen geen saaie, 
witte muren meer, maar behang 
met verrassende motieven. Vooral 
donkere tinten zijn gewild’’, stelt 
Becker. ,,Ik zeg vaak: ‘Kijk niet naar 
de trend, kies gewoon wat je mooi 
vindt.’’  Ook valt behang waarin 
heldere, soms felle kleuren zijn 
verwerkt, in de smaak bij klanten. 

Emmertje
Behangen is tegenwoordig bijna 
kinderlijk eenvoudig. Er is geen 
behangtafel meer nodig; de ach-
terzijde hoeft niet meer te worden 
ingesmeerd met lijm. Het meeste 
behang is voorzien van een vlies-
laag aan de achterzijde, waardoor 
kan worden volstaan met een 
laagje lijm op de wand. De lijm is 

vaak kant-en-klaar in emmertjes te 
koop. Je hoeft hem niet zelf meer 
aan te maken. Becker: ,,Als je ooit 
glasweefsel hebt geplakt, dan moet 
het met het moderne behang ook 
lukken.’’

Voor een goed resultaat moet de 
wand (spiegel-)glad zijn. Muren met 
sierpleister en muren die zijn be-
schilderd met structuurverf moe-
ten eerst glad worden gemaakt. 
,,Dat kun je waarschijnlijk het beste 
door een stukadoor laten doen’’, 
adviseert Brendeke.  Eenvoudiger 
is het soms om een groot paneel 
te beplakken met behang en dat 
achter tv of eettafel te plaatsen, 
oppert ze.

Verwijderen
Vliesbehang is eenvoudig weer te 
verwijderen, in tegenstelling tot 
behang met een achterzijde van 
papier. Daar is soms een stoomap-
paraat voor nodig om het los te 

weken. Over oud behang heen 
plakken, is af te raden. Brendeke: 
,,De kans bestaat dat het oude 
behang opbolt of loslaat, waardoor 
de nieuwe laag niet glad trekt.’’  

Een rol (ongeveer vijftig centimeter 
breed) behang is verkrijgbaar vanaf 
twaalf euro. Er zijn ook rollen van 
tweehonderd euro te koop. Vaak 
zijn er drie of vier banen uit een rol 
te halen. 

 Behangen
kinderlijk eenvoudig

Colofon
Woon! is een commerciële 
bijlage van De Twentsche 
Courant Tubantia.

Redactie
Annette Toonen

Vormgeving
Wegener 
Speciale Producten

Foto’s: Arte/PerscentrumWonen.nl
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Najaars-
tuintips 
De herfst is ingevallen,
tijd om:

• Hagen, heesters en bomen terug  
 te snoeien;

• De vijver af te dekken   
 tegen vallend blad;

• Borders te onderhouden;

• Voorjaarsbloeiende   
 bloembollen te planten;

• Gedoseerd te bemesten. 
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De tuin gaat steeds meer lijken op een woonkamer. Met een karpet, een loungebank en een schemer-
lamp. Maar wel onder een overkapping graag. 

Lekker lang buiten 

Lekker lang buiten zitten, ook als 
het wat kouder wordt. Wie wil dat 
nou niet? ,,Die wens is de laatste ja-
ren steeds sterker geworden’’, zegt 
Claudia Huirne, eigenaar van Bo-
wisse in Neede, dat overkappingen, 
bijgebouwen en buitenkeukens 
verkoopt. Haarden, terrasoverkap-
pingen, tuinhuisjes; er is steeds 
meer vraag naar. ,,Want hoe vaak 
komt het niet voor dat je het plan 

om buiten te eten moet bijstellen 
omdat het gaat regenen?’’ 

Ook bij Boomkamp Tuinontwerp-
studio en Hoveniersbedrijf in 
Borne merken ze de toegenomen 
belangstelling voor overkappingen, 
vaak als verlengstuk van de wo-
ning. ,,Afhankelijk van de stijl van 
de woning, kun je kiezen tussen 
bijvoorbeeld een aluminium of een 

houten overkapping, eventueel 
met lamellen die bij regen kunnen 
worden gesloten of een kap met 
een lichtstraat en glazen wanden. 
Neem wel voldoende ruimte; een 
oppervlakte van vijf bij zeven me-
ter heb je toch wel nodig als je er 
lekker wilt zitten’’, zegt bedrijfslei-
der Patrick Wegdam. ,,Vergeet ook 
niet de rest van de tuin en bestra-
ting van het terras aan te passen. 
Met de komst van een overkapping 
veranderen vaak de hoogtes en het 
lijnenspel in een tuin.’’

Huirne adviseert klanten om een 
overkapping of bijgebouw (tuin-
huis, garage, kantoor of gasten-
verblijf) niet vast te maken aan de 
woning, maar in de tuin te plaat-
sen. ,,Als het mooi weer wordt, en 
je gaat naar buiten, dan zit je vaak 
al op het terras bij de woning. Als 
je daar ook de overkapping maakt, 
bekijk je de tuin nog steeds van-
uit dezelfde positie. Leu-
ker is het om een plek 
te zoeken in de tuin, 
zodat je de tuin ook 
eens vanuit een 
andere hoek 
kunt bekijken. 
In de tuin 
mag de 
overkap-
ping ook 
wat meer 
afwijken van 

de stijl van de woning.’’

Koud hoef je het ook beslist niet 
te hebben in de najaarstuin. Haar-
den, gaskachels en vuurtafels zijn 
er in soorten en maten. Kachels en 
haarden zijn als losse elementen 
te verkrijgen of kunnen worden 
ingebouwd. Er zijn zelfs elektrische 
verwarmingselementen die in 
het plafond kunnen worden aan-
gebracht, vertelt Wegdam. ,,Om 
behaaglijk te kunnen zitten, zijn er 
tegenwoordig ook buitenkarpetten 
te koop. Schemerlampen voor 
buiten kenden we al. Buiten begint 
wat sfeer en inrichting betreft 
steeds meer op binnen te lijken.’’

Ook barbecues en (verrijdbare) bui-
tenkeukens zijn nog altijd populair, 
volgens Huirne. ,,In 2005 toen wij 
met de verkoop van buitenkeukens 
begonnen, moest je nog uitleggen 

wat het was. Nu beslist niet 
meer. Een buitenkeuken 

kan variëren van een 
eenvoudige gasbarbe-

cue tot een keuken 
zoals menigeen 

hem wel in huis 
zou willen 

hebben.’’

 

Foto’s: 
Boomkamp tuinontwerpstudio 
en Hoveniersbedrijf
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Vintagemeubels en -accessoires zijn hot. Kringloopwinkels doen goede zaken. ,,Gebruikte spullen mogen weer.’’ 

Walhalla voor liefhebbers van 
vintage

Overal spullen, zover het oog reikt. 
Stoelen, tafels, lampen, serviezen, 
schalen, glazen, kandelaars, vazen, 
tassen, kleding, sjaals, computers, 
lp’s, cd’s, cassettebandjes, tijdschrif-
ten, boeken, teddyberen, spelletjes. 
De Kringloop in het voormalige 
Ketelhuis op industrieterrein De Pol 
in Losser is een walhalla voor de 
liefhebber van gebruikte goederen. 

Winkels in tweedehands spullen 
schieten als paddenstoelen uit de 
grond, ook in deze regio. Vintage 
is in. Eigenaresse Jeannet Kuyt van 
De Kringloop kan het alleen maar 
beamen: ,,Vroeger werden kring-
loopwinkels bezocht door een 
beperkte groep geïnteresseerden, 
tegenwoordig trekken ze publiek 

uit alle lagen van de bevolking.’’

De Kringloopwinkel in Losser, ge-
opend sinds december vorig jaar, 
verkoopt ,,alles’’, vertelt Kuyt. Zelfs 
onderbroeken en tandenborstels. 
Voorwaarde is dat de spullen die 
worden aangeboden schoon, heel 
en compleet zijn. Elektrische ap-
paraten of apparaten op batterijen 
worden vooraf uitgeprobeerd, 
luchtbedden opgepompt en ge-
test. 

Goede doelen
De opbrengst van de verkoop gaat 
naar lokale goede doelen, zoals 
muziek- en sportverenigingen en 
de plaatselijke voedselbank. Kuyt: 
,,Ik krijg gratis spullen van mensen 

uit het dorp en de omgeving en 
zo probeer ik iets terug te doen. 
Ik heb het zelf niet nodig. Ik heb 
geen kinderen, mijn man heeft een 
baan en mijn huis is bijna afbetaald. 
Genoeg is genoeg.’’ 

Het openen van een kringloopwin-
kel was al jaren Kuyts droom - ze 
is gek op tweedehands spullen. 
,,Waarom tachtig euro betalen voor 
een nieuwe broek als je er ook één 
voor twee euro kunt hebben? Het 
is zonde om goede artikelen weg 
te gooien. Er is al afval genoeg op 
de wereld.’’ 

Drie jaar geleden kocht ze een 
bestelbus en begon ze met het 
verzamelen van spullen die via 

Markplaats.nl gratis werden aange-
boden. In de loop der jaren raak-
ten de schuren, de deel van haar 
boerderij en zelfs een groot aantal 
kamers van haar woonhuis ,,tot de 
nok toe’’ vol.

Monumentaal
Vorig jaar bereikte ze met Stichting 
BOEi, hoeder van industrieel erf-
goed en eigenaar van het Ketelhuis, 
overeenstemming over de huur van 
het voormalige ketelhuis van Van 
Heek in Losser,  een karakteristiek, 
monumentaal gebouw. ,,Ik dacht, 
dat lukt nooit, zo’n mooi pand… 
Maar BOEi is een bijzondere orga-
nisatie.’’ 

Dertig vrijwilligers zetten zich in 

voor de kringloop, het publiek 
loopt in en uit. 1200 vierkante me-
ter gebruikte spullen, gesorteerd 
op kleur. Vanmorgen nog verkocht 
ze een tafel met tien stoelen. 
,,Kastjes verkoop ik regelmatig aan 
mensen die ze willen pimpen. Ik 
heb ook kopers voor eiken meu-
bels, die er dan iets nieuws van 
maken. Een dik, houten tafelblad 
voor tien euro, geen houthandel 
die dat verkoopt.’’ 

Foto’s: fotoredactie De Twentsche Courant Tubantia/Lars Smook
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Woon! kijkt binnen bij… Margriet Visser op landgoed Lutje Brunink. ,,Wat 
hebben we gekocht: een zandvlakte met schouwen en een waterput?’’

Een oprijlaan leidt naar het erf 
van landgoed Lutje Brunink tussen 
Buurse en Enschede. In de wei een 
kikkerpoel, in de tuin een duiven-
til, hagen en een berceau die een 
idyllisch doorkijkje biedt naar een 
stuk grasland. 

De boerderij uit 1807, omgeven 
door hortensia’s Annabelle, is acht 
jaren geleden bijna van de grond af 
aan opgebouwd en teruggebracht 
in de originele staat. ,,Op een dag 
kwam mijn man in de boerderij 
en zei: ‘Oh, Margriet, wat hebben 
we gekocht?’ Er stonden nog vier 
muren overeind. Verder was het 
een zandvlakte met een paar oude 
schouwen en een waterput’’, zegt 
eigenaresse Margriet Visser.

Landerijen
De waterput ligt nu in de ‘putka-
mer’ - haar werkkamer met uitzicht 
op de tuin en omliggende lande-
rijen. Oorspronkelijk waren het 

twee kleine slaapkamers. De put 
lag al die tijd verscholen onder de 
vloer. ,,De vorige eigenaar had ons 
verteld dat daar een waterput was. 
Toen we de vloer hadden gesloopt, 
stuitten we op een plankje. Daar-
onder dus de put, acht meter diep. 
Prachtig. Zie je de spiegeling daar 
beneden in het water?’’ De bron is 
voorzien van een opstaande rand 
van Bentheimer zandsteen en een 
veilig rooster. ,,Neefjes en nichtjes 
die op bezoek komen vragen altijd 
of ze naar de wensput mogen, dan 
gooien ze er muntjes in.’’

Het is de derde boerderij die Visser 
en haar echtgenoot aankochten 
en onder handen namen, met hulp 
van een aannemer. ,,Ik vergelijk het 
wel eens met schilderen. Als een 
schilderij af is, voelt een kunstenaar 
ook de drang om weer iets nieuws 
te maken. Zo werkt het bij mij 
ook. Ik voel de drang om een thuis 
te maken, voor mijzelf, maar ook 

voor anderen.’’ Wie interieuradvies 
nodig heeft of hulp bij het maken 
van plannen voor een verbouwing, 
kan bij Visser terecht. ,,Ik ben geen 
architect of zo, ik maak sfeer, ik 
zorg voor een thuisgevoel.’’

Keuken
Op de deel - ‘vroeger stond hier 
de tractor’ - is de keuken gemaakt. 
,,Veel mensen richten de deel in 
als woonkamer. Dat hebben wij 
bewust niet gedaan. Hier kunnen 
we nu heerlijk koken, eten en wer-
ken.’’ Vloeren in huis zijn belegd 
met originele tegels, klinkers of 
steentjes.  Veel materialen heeft 
ze bij slopers opgehaald of laten 
(na-)maken. Overal staan stoere 
meubels. Visser: ,,Een eiken tafel 
met een scheur, dat hoort bij zo’n 
boerderij.’’ 

Hier en daar een droogboeket. 
Bloemen zijn haar passie. ,,Van 
bloemen word ik blij.’’ De grote 

Muntjes in 
een waterput

boerderij, de enorme tuin; ze vindt 
het leuk om ermee bezig te zijn. 
,,Als je het te groot vindt, er tegen-
op ziet, dan moet je aan zoiets niet 
beginnen.’’

Foto’s: Fotoredactie De Twentsche Courant Tubantia/Annina Romita 9
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De avonden worden weer langer, de lampen in huis gaan eerder aan.  
Twee Twentse ‘lichtondernemers’, Alwie Busscher van Lichtcentrum Hengelo 
en Christel Adolfs van Adolfs Verlichting, vertellen over hun favoriete ver-
lichting.

Alwie Busscher kiest voor: 

Glasplaathanglamp
,,De glasplaathanglamp, een glasplaat voorzien van led-verlichting, is toe te passen in veel verschillende interieur-
stijlen, maar komt zeker tot zijn recht in een modern interieur. Het is een strakke, tijdloze lamp die een geweldig 
mooi licht geeft en goed te dimmen is’’, zegt Alwie Busscher van het Lichtcentrum Hengelo. ,,Het is een led-lamp, 
dus energiezuinig en hij gaat lang mee. De lamp is verkrijgbaar in verschillende maten. Voor bijna iedere eettafel is 
er wel een passende glasplaathanglamp te vinden. Bij Lichtcentrum Hengelo verkopen wij twee series: de Fiorenzo 
en de Reality. De Fiorenzo, van Italiaanse makelij, heeft een iets warmere kleur, dan de Reality, van Hollandse ma-
kelij. Ze zijn te koop met een heldere glasplaat, zodat het licht naar beneden en naar boven schijnt of een zwarte 
glasplaat waardoor het licht vooral op tafel valt.’’ Glasplaathanglampen zijn verkrijgbaar vanaf 400 euro.

Factoryhanglamp

Industriële hanglampen zijn razend populair. Alwie Busscher van Lichtcentrum Hengelo: ,,En deze Factoryhanglamp 
springt er echt uit. De uitstraling is net even anders. Het is de cementkleurige look die zo aanspreekt. De lamp staat 
fantastisch bij bijvoorbeeld een doorleefde steigerhouten tafel. Een bredere tafel van 1.10 meter combineert heel 
goed met een factorylamp met een doorsnede van 70 centimeter. De lamp is ook verkrijgbaar in 30 en 50 centi-
meter doorsnede. De binnenkant is wit, waardoor het licht weerkaatst. Behalve in cementkleur is de lamp er ook in 
zwart/antraciet. De plafondplaat en de ketting waar de metalen kap aan hangt zijn in dezelfde kleur afgewerkt als 
de kap zelf, zodat de lamp van boven tot onder bijzonder is.’’ Prijs vanaf 150 euro.

Christel Adolfs 
kiest voor:

Prandina Notte S33

,,Het is een eenvoudige, tijdloze hanglamp die bestaat uit twee witte, sa-
tijnachtige kelken met een transparante ophanging’’, zegt Christel Adolfs 
van Adolfs Verlichting in Hengelo. ,,Ik vind dat deze hanglampen goed tot 
hun recht komen in zowel een modern als een klassiek interieur. Het witte, 
satijnachtige glas zorgt voor een mooi diffuus licht. Beter nog dan op een 
foto zie je in het echt hoe stijlvol de lamp is. De lamp is ook leverbaar met 
zwarte kelken met een witte binnenkant en binnenkort hebben wij ook de 
zilveren kelken met een witte binnenkant in ons assortiment. Er zijn grote-
re en kleinere kelken verkrijgbaar. Je kunt de lampen recht boven de tafel 
laten hangen zonder dat het lichtpunt boven de tafel zit. De snoeren zijn 
transparant en zonder kabelgoot op de gewenste plek aan het plafond te 
monteren. Dat is een groot voordeel.’’ Vanaf ruim 700 euro.

Tree Breeze van Harco Loor
,,Dit is echt een eyecatcher, een blikvanger, met zijn opvallende roestvrij-
stalen frame en handgevormde kapjes van gaas, die het licht heel mooi 
temperen. Deze staande lamp heeft meer weg van een meubelstuk dat 
ook nog licht geeft. Een prachtig ontwerp van Harco Loor, een Neder-
landse ontwerper. Een echte klassieker. Het is misschien geen lamp waar je 
zo op het eerste gezicht voor valt - klanten lopen er meestal aan voorbij 
- maar als-ie eenmaal in een woonkamer staat, zie je wat-ie in een ruimte 
doet. In een strak interieur kan deze lamp echt heel spannend zijn. Hij is 
verkrijgbaar met tien of vijftien kapjes. Persoonlijk vind ik tien kapjes ge-
noeg. Je kunt hem ook dimmen.’’ Prijs: 1150 euro.

Favoriete 
verlichting
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Steeds meer huiseigenaren gaan over tot aanschaf van zonnepanelen. ,,Pane-
len zijn goedkoper geworden. Mensen gaan rekenen; is het voor mij financieel 
interessant?’’

Zonnepanelen
in trek

Het is een kick om de elektrici-
teitsmeter te zien terugdraaien, 
vinden veel huiseigenaren die 
hebben besloten zonnepanelen te 
laten aanleggen. Het geeft ze een 
goed gevoel (iets meer) zelfvoor-
zienend te zijn. ,,Daar doe je het 
voor. Dat motiveert’’, zegt Willem 
Jan Moes, bedrijfsleider in Neder-
land van Solarkauf, leverancier van 
zonnepanelen in Europa.

Steeds meer mensen besluiten tot 
de aanschaf van zonnepanelen. ,,Ze 
zijn een stuk goedkoper geworden, 
terwijl de energiekosten stijgen. 
Mensen gaan toch rekenen; is het 
voor mij financieel interessant?’’, 
aldus woordvoerder Manon van 
Essen van Vereniging Eigen Huis. 

Volgens Van Essen zijn er veel 
verschillende soorten panelen en 
variëren de prijzen. ,,Het is lastig te 
bepalen wat een goed paneel is’’, 
zegt ze. ,,Je moet kijken naar de 
kwaliteit, de opbrengst en de ver-
wachte levensduur.’’

Hoeveel kilowattuur (kWh) panelen 
produceren is afhankelijk van de 
ligging en de helling van het dak. 
Panelen gericht op het zuiden leve-
ren het meest op. De ideale helling 
is tussen de 30 en 45 graden. Moes: 
,,Op basis van alle gegevens maken 
wij voor plaatsing een exacte be-
rekening. Hoeveel kWh levert een 
installatie op? Dat kan per situatie 
verschillen.’’ Volgens Van Essen 
vermindert de opbrengst van alle 
panelen sterk als een (klein) deel in 
de schaduw ligt. 

Omvormer
Behalve panelen is er een ‘om-

vormer’ nodig die door zonlicht 
opgewekte gelijkspanning omzet 
in elektriciteit voor huishoudelijk 
gebruik. Van de omvormer wordt 
een kabel getrokken naar de elek-
triciteitsmeter. In de meterkast is 
een extra groep nodig. 

Als de opbrengt van de panelen 
groter is dan het eigen verbruik, is 
het mogelijk stroom te leveren aan 
het net. Die hoeveelheid wordt 
door de energiemaatschappij ver-
rekend: gesaldeerd. Salderen kan 
tot de hoeveelheid stroom die 
het huishouden zelf afneemt van 
het energiebedrijf. ,,De meeste 
huishoudens met panelen hebben 
toch nog steeds stroom nodig van 
het net’’, zegt Van Essen. Lever je 
meer terug dan je zelf gebruikt dan 

staat daar nog maar een hele kleine 
vergoeding tegenover.

Doorzichtiger
Vereniging Eigen Huis heeft sinds 
enkele jaren regelmatig aanbiedin-
gen waar ook niet-leden op kunnen 
intekenen. Van Essen: ,,Wij probe-
ren zo de markt wat doorzichtiger 
te maken. Wat zonnepanelen be-
treft kun je door de bomen soms 
het bos niet meer zien.’’

Kosten voor zes panelen liggen 
volgens Eigen Huis rond 2150 euro, 
de installatie van 16 panelen komt 
op ongeveer 5400 euro. Een ge-
middeld gezin heeft volgens Moes 
twaalf panelen (goed voor 3000 
kWh per jaar) nodig om ‘zelfvoor-
zienend’ te zijn. 

Fluitje van een cent
Jochen Munsterhuis uit Enschede heeft ruim een jaar geleden 
zonnepanelen laten aanleggen: ,,Dat hebben we gedaan omdat je dan op je 
energiekosten bespaart en omdat het beter is voor het milieu. De panelen 
geven bovendien een meerwaarde aan je huis. In zeven jaar tijd verwachten 
we de investering te hebben terugverdiend. De aanleg was een fluitje van 
een cent. Dat hebben we tijdens onze vakantie laten doen, dus daar heb-
ben we helemaal niks van gemerkt. We hebben de panelen geïntegreerd in 
het dak; dakpannen eraf, panelen erop. Dat vinden we mooier. We zijn nu 
een jaar verder en de opbrengst van de panelen komt overeen met onze 
verwachtingen. Het geeft een goed gevoel dat je minder afhankelijk bent 
van een energiemaatschappij.’’ 

Koopman 
en dominee
Ben Hövels heeft tien panelen laten aanleggen op het platte dak van 
zijn veranda: ,,Het waren de koopman en de dominee in mij die mij deden 
besluiten tot de aanschaf van zonnepanelen. Het scheelt geld - dat is dan 
de koopman - en het is goed voor het milieu - de dominee. Of ik tevreden 
ben? Het lijkt er wel op. Ik heb ze vorig jaar november laten plaatsen en ik 
wil na een jaar kijken hoeveel stroom ze nou precies hebben opgeleverd. 
Volgens de berekeningen heb ik ze in zeven jaar tijd terugverdiend. Ze 
leveren in elk geval meer rendement dan een spaarrekening. De panelen 
hebben mij 4500 euro gekost en van dat bedrag kreeg ik via de kleine on-
dernemersregeling van de fiscus ook nog wat btw terug.’’ 
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De woningmarkt lijkt langzaam aan te trekken. Potentiële kopers oriënteren 
zich (weer). Hier een greep uit bijzondere projecten in deze regio.

Riant en 
bijzonder wonen

Op het terrein van de voormalige vliegbasis Twenthe worden sinds kort 
historische, voorheen militaire panden te koop aangeboden. Van de acht 
te koop staande gebouwen is er één verkocht en één verkocht onder voor-
behoud. De panden zijn in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers ge-
bouwd. 

Op een nieuw landgoed in Notter, buurtschap bij Wierden, zijn vier landgoedwoningen en een landhuis gepland. Het plan 
is ontwikkeld door de familie Brinkman-Roelofs. 

Wildyck (spreek uit: Wildiek). Zo heet het negen hectare omvattende ge-
bied tussen de wijken Stroom Esch en Bornsche Maten in Borne, waar vijf-
tien kavels zijn gepland, vlakbij de Bornse Beek. De kavels zijn riant, varië-
rend van 2300 tot 5800 vierkante meter. De omgeving is parkachtig. 

De komende jaren zullen geleidelijk aan veertig van 
deze oude militaire gebouwen in de verkoop gaan - 
karakteristiek door hun dikke muren en stalen luiken 
en deuren. De bouwstijl is een mengeling van Ne-
derlandse en Duitse elementen. Ze deden in de oor-
logsjaren dienst als ziekenhuis, eetzaal, magazijn, kerk, 
administratiegebouw, mortuarium of als onderkomen 
van de tandheelkundige dienst. De gebouwen staan 
op grote kavels, variërend van 1100 tot 3000 vierkante 

meter. De panden hebben een woonbestemming en 
mogen worden aangepast aan de eisen van deze tijd. 
Op en rond de vliegbasis (’t Vaneker genoemd) wor-
den de komende jaren 260 woningen gebouwd. 

Vrijdag 10 oktober is van 16.30 tot 19.00 uur een vrije 
inloop in en om gebouw Z17 aan het Zuidkamp, als 
onderdeel van het event ‘Voortdurend Vaneker’ dat 
in het teken staat van duurzaamheid.

Enschede, wonen op vliegbasis

De grond ligt ingeklemd tussen de natuur van de Zunase 
Hooilanden en het Notterveld. In 2002 stapte een delega-
tie overheidspersoneel de oprit op van het echtpaar Roe-
lofs aan de Klokkendijk in Notter, bewoners van landhuis 
De Kemper en eigenaren van de iets verderop gelegen 
boerderij. Of de familie wilde meewerken aan natuuront-
wikkeling op deze locatie? 

Het leidde tot het plan voor landgoed Kamplanden met 
Klein Kempersteyn (het bestaande landhuis) en Groot 
Kempersteyn, een nog te bouwen landhuis en vier land-
goedwoningen (kavels van 1700 tot 3800 vierkante meter) 
op de plek waar nu nog de boerderij staat. Het ontwerp, 
gemaakt door Marinus Brinkman, architect te Delft en 
getrouwd met een van de eigenaren van het landgoed, 

voorziet in de bouw van ‘kapschuurachtige’ woningen 
met grote, puntige rieten daken, uitgevoerd in witte ste-
nen. Het landhuis heeft in het midden een grote, open 
overkapping, zodat je vanaf de oprit uitzicht hebt op het 
landschap met de Regge. 

Notter, Kempersteyn

Borne, Wildyck

Eén woning is al gebouwd - die was eind 2013 klaar. 
In totaal zijn vijf van vijftien kavels verkocht en zijn 
er op vier kavels opties genomen. Kopers mogen 
zelf de bouwstijl van hun woning bepalen. Het be-
stemmingsplan biedt veel vrijheid. Alle kavelgrenzen 
zijn inmiddels ingeplant met groenblijvende mei-
doornhagen en rododendrons. De afmetingen zijn 
nu in het veld goed zichtbaar.

Wildyck is ontwikkeld door de familie Schwering, 
oorspronkelijk eigenaar van de grond en boerderij 
Wildyck, samen met Droste vastgoedontwikkeling 
uit Hengelo. Om te voorkomen dat de Bornsche 
Maten en Stroom Esch aan elkaar zouden groeien, 
is dit parkachtige plan bedacht, als een groene long. 
Een historische locatie in Borne krijgt zo een nieuwe 
toekomst.
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