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Landgoed Lankheet, 
“beleefbaar” historisch landschap

Op een prachtige oktoberdag rijd ik naar het oosten, richting Haaksbergen. Op de grens van 
Overijssel en Gelderland ligt landgoed Het Lankheet, mijn doel van vandaag. Lankheet heeft 
bekendheid gekregen door het zogenaamde Waterpark. De geschiedenis van dit landgoed 
gaat terug tot 1188.

Ik heb afgesproken bij het “Veldwerkcen-
trum”, aan de Lankheterweg nr. 6, een 
soort bezoekerscentrum waar groepen 
en belangstellenden worden ontvangen. 
Van hieruit vertrekken de excursies naar 
het Waterpark en worden er onderwijs-
programma’s verzorgd voor basis- en 
voortgezet onderwijs. Ook is het een 
studiecentrum voor de geschiedenis van 
vloeiweidenstelsels in Nederland en voor 
onderzoek naar reconstructie en herstel 
van historische watersystemen. 
Er is een kleine tentoonstelling ingericht; 
in de vitrines bodemfondsen van deze 
omgeving. Een heel groot bot heeft ooit 
toebehoord aan een mammoet. Dat is 
niet eens bijzonder zo begrijp ik van Eric 
Brinckmann, directeur en beheerder van 
Lankheet, die me ontvangt met koffie en 
koek. In de hoek van de ruimte liggen in 
een kartonnen doos verschillende nog niet 
schoongemaakte botten. Ik mag er een 
even vasthouden en ben me bewust dat ik 
iets van duizenden jaren oud vast houd! 
Ondanks de modder zie je duidelijk dat het 
van een heel groot dier is. 

Middeleeuws watersysteem
Eric werkt ruim 30 jaar aan de ontwik-
keling van het landgoed in brede zin. 
Hij heeft oog voor de cultuurhistorische 
aspecten, de landbouwkundige historie, 

maar ook de bosbouw en de landschaps-
ontwikkeling hebben zijn aandacht. Dat 
is al met al een hele klus, maar ik krijg 
de indruk dat hij dat met bijzonder veel 
plezier doet. Lankheet is 500 ha groot en 
bestaat voornamelijk uit loof- en naaldbos, 
heide, hoogveen en vennen. Bij de fraaie 
historische boerderijen horen essen, 
weiden en hooilanden, maar ook de in 
Nederland inmiddels unieke oude vloei-
weiden. Eric legt me uit wat vloeiweiden 
zijn. We moeten daarvoor een heel eind 
terug in de tijd.

Het centrum van het landgoed is een 
glaciale rug (uit de laatste ijstijd), die 

de plaatselijke waterscheiding vormt: 
noordelijk stroomt het water af op de 
Buurserbeek, zuidelijk op de Berkel. In het 
noordelijk gelegen dal liggen de land-
bouwgronden (ca. 40 ha) en de historische 
boerenerven Groot Lankheet of de Pingel 
en Klein Lankheet. 
Tot de oudste landschapselementen 
behoren de zogenaamde vloeiweiden. De 
oudste gaan terug tot de 13e eeuw. Het 
betreft een middeleeuws watersysteem 
waarbij lokale kwel -rijk aan kalk en mine-
ralen- werd gebruikt om graslanden te 
bevloeien bij wijze van natuurlijke bemes-
ting. Bevloeien had ook andere voordelen. 
In de winter kon de graszode vorstvrij 
worden gehouden zodat de grasgroei weer 
vroeg in het voorjaar op gang kon komen. 
Tegelijkertijd werden ook kwalijke insecten 
als ritnaalden en engerlingen bestreden, 
mollen verdreven en de draagkracht van 
de grond verbeterd. Een effectief systeem, 
er kon in het verleden wel drie keer per 
jaar worden geoogst, niet minder dan met 
de moderne landbouwmethoden van van-
daag! Het betrof in feite een goed door-
dacht, gesloten systeem: het gras diende 
als hooi voor het vee, waarvan de kostbare 
mest gebruikt werd voor de graanteelt op 
de hoger gelegen akkers.

“Veldwerkcentrum”, aan de Lankheterweg

In de omgeving worden nog steeds duizend jaar oud 
Mammoetbotten gevonden

Via stapstenen bereik je de overkant
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Met de komst van de kunstmest in de 20e 
eeuw is deze historische wijze van bemesten 
verdwenen. Het water moest nu juist van 
het grasland af om te voorkomen dat de 
dure kunstmest zou wegspoelen. Het grond-
waterpeil is sindsdien aanmerkelijk gedaald. 
Om meer landbouwgrond te realiseren en 
met kunstmest op welke plek dan ook te 
exploiteren is veel “wilde” natuur droog-
gelegd. Grond- en regenwater werden zo 
snel en direct mogelijk afgevoerd. Hierdoor 
is verdroging van het landschap ontstaan. 
Tegelijkertijd is periodieke overlast van 
winter- en regenwater toegenomen. De ver-
snelde afvoer geeft veel grote watervolumes 
die het afvoerstelsel niet kan verwerken. 
In vroegere tijden werden deze volumes 
in moerassen en natuurlijke overloopge-
bieden geborgen - onderwijl gebruikt voor 
bevloeiing - om langzaam gedurende het 
voorjaar weer af te stromen. Honderd jaar 
na de afschaffing van vloeiweidensystemen 
zijn ze weer actueel geworden. Overal in 
Nederland worden waterbergingsprojecten 
uitgevoerd (o.a. “Ruimte voor de rivier”). Met 
de klimaatverandering en daarmee samen-
hangende wateropgaven en natuurherstel, 
kunnen deze historische systemen misschien 
weer een actuele rol vervullen. Het pioniers-
werk in Lankheet kan hierbij wellicht een rol 
spelen.

Het Waterpark
In 1999 is een deel van het historische 
vloeiweidensysteem op het Lankheet her-
steld en daarmee is dit historisch erfgoed 
voor wandelaars beleefbaar gemaakt. 
Samen met  Wageningen Universiteit en 
met medewerking van het Waterschap Rijn 
en IJssel is in 2004 een plan bedacht om 
water uit de Buurserbeek in te laten, dit te 

zuiveren in rietbekkens en dit vervolgens 
via het oude watersysteem op het landgoed 
weer naar de Buurserbeek terug te laten 
lopen. Het riet zuivert het water van fosfaat 
en stikstof en kan daarom na zuivering 
zonder probleem door kwetsbare natuur 
stromen en deze vernatten. De rietfilters 
zijn in 2005 aangelegd en zo ontstond het 
zogenaamde Waterpark. Riet moet jaarlijks 
geoogst worden. Jongeren uit de open 
afdeling van de nabijgelegen instelling voor 
penitentiaire jeugdzorg helpen bij de oogst 
van het riet en de verwerking ervan tot stal-
strooisel of bijmenging voor veevoer. Een 
van de functies van Lankheet is inmiddels 
het creëren van werkervaringsplaatsen in 
het kader van jeugdzorg.

Waterwachters en magische 
stapstenen
Na de koffie en de voorbereidende uitleg 
gaan we het veld in. Het weer is nog 
steeds voortreffelijk. Bij het Veldwerkcen-
trum kunnen we meteen al een vloeiweide 
waarnemen. Zo te zien een stuk grasland 
als alle andere, maar het slootje dat er 

langs kabbelt loopt dood in het gras. We 
lopen het bos in en Eric wijst me op de vele 
sloten, sprengen en beken die allemaal met 
elkaar in verbinding staan. Ook zijn soms 
eeuwenoude dijkjes en greppels te zien, 
waar je normaal aan voorbij zou lopen. 
Ergens op een bruggetje moet ik wachten. 
Hij trekt verderop een sluisje open en 
warempel, daar komt het water aan. Opeens 
klatert het om me heen, het is alsof het bos 
tot leven komt. Als we een uur later terug 
komen bij het Veldwerkcentrum zie ik tot 
mijn verbazing dat het “gewone” weitje al 
gedeeltelijk onder water staat. 
Het onschuldige slootje is een stromende 
beek geworden, gevoed door water dat 
kilometers verderop door een sluisje is 
geactiveerd; een echt wondertje.
Als we het Waterpark naderen zien we 
twee grote halve bogen, “de Waterwach-
ters” genaamd, gemaakt door de Arnhemse 
kunstenaars Niek Verschoor en Malou 
Busser. Ze zijn bedoeld als een artistieke 
knipoog naar de oude toegangspoort van 
textielfabrikant Gerrit Jan van Heek, een 
van de oorspronkelijke eigenaren van het 
landgoed (het landgoed is nog steeds in 
bezit van nazaten van deze Gerrit Jan en 
dus particulier bezit). 

Een prachtig botenhuis voor de Buurser Pot

Eén van de herstelde sluizen. Wel met de hand 
bedienen.

De kleine heidekoe is terug in Twente
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De rietfilters voeden het stroomgebied van 
drie kleine lokale beken, waartussen de his-
torische vloeiweiden liggen. We lopen door 
het ruisende riet naar een ander kunstwerk, 
de zogenaamde waterboog gemaakt door 
dezelfde kunstenaars. We beklimmen de 
speciale zichtheuvel waar je het hele project 
kunt overzien. Als we verder wandelen 
bereiken we via een grote ronde buis de 
Kidney Pools, speciaal gevormde vijvers 
waarin het gezuiverde water samen komt. 
De Schots/Engelse landschapskunstenaars 
Jim Buchanan en Emma Varley ontwierpen 
ze voor dit park. In de vijver zijn stap-
stenen gelegd in de vorm van nieren, goed 
gevonden als je denkt aan de functie van 
nieren. Eric vertelt dat er voorstellingen en 
concerten worden gegeven in de zomer. Ik 
kan me indenken dat dat indrukwekkend is. 
De serene plek met dat spiegelende water 
maakt een grote indruk op me.

Als we het Waterpark verlaten lopen 
we naar een eveneens in ere herstelde 
“voorde”, de oude naam van doorwaadbare 
plaatsen. We lopen door oude lanen, over 
mooie zandweggetjes en overal is iets te 
vertellen en overal is water, soms verstild 
zacht kabbelend, soms sterker stromend, 
waarschijnlijk op weg naar een vloeiweide. 
Eric laat me twee verknoopte beuken zien, 
d.w.z. de wortels zijn in elkaar gegroeid. Een 
oud gebruik waarbij pasgetrouwde stellen 
twee beuken plantten en de wortels met 
elkaar verstrengelden. Het was tot voor kort 
een populaire plek voor bruidsreportages 
zo begrijp ik, tot een van de beuken het 
leven liet. Hoewel het karkas er nog staat 
is de belangstelling aanzienlijk afgenomen. 
Ik hoor veel interessante zaken betreffende 
waterwerken, landschapsontwikkeling 
en bosbouw, bijvoorbeeld dat ze vroeger 

beuken en eiken samen plantten omdat de 
brede takken van beuken er voor zorgen 
dat de eiken, happend naar licht, kaarsrecht 
naar boven groeien; niet gek bedacht.

Herman Zwiers, boa in Lankheet

Oude waterverbinding hersteld
Eric vertelt dat een eeuwenoude handels-
verbinding tussen Deventer en Duitsland 
is hersteld. Een herinrichting, o.a. in de 
Botterbeek bij Lankheet, was noodzakelijk 
om de kelders in Deventer droog te houden, 
dus niet voor de handel. Waterschap Rijn en 
IJssel en de provincie Overijssel voerden zes 
projecten in en om de Buurserbeek, Schip-
beek en Dortherbeek tussen Haaksbergen 
en Deventer uit. Binnen het project zijn 
de oevers van beken vriendelijker gemaakt 
voor planten en dieren. Dat is m.n. gunstig 
voor vissen. Die  ondervinden niet langer 
barrières van gemalen en stuwen door de 
aanleg van vispassages. Dat betekent dus 
dat vissen vanaf de IJssel onbelemmerd 
Duitsland kunnen bereiken, mits ze op tijd 
vlak voor de Oostendorper Watermolen 
rechtsaf de Botterbeek in slaan. Gelukkig 
leidt een damwand in de Buurserbeek de 
zwemmers naar de omleiding. 

Buurser Pot
De werkzaamheden aan de beken zijn overi-
gens niet alleen goed voor vissen, vogels, 
flora en fauna, ook de Buurser Pot, de 
nostalgische zomp waarmee in oude tijden 
van het Duitse Ahaus naar Deventer werd 
gevaren, heeft voordeel bij de reconstructie 
van de Botterbeek. Vrijwilligers varen met 
veel plezier bezoekers in een prachtige 
replica van het origineel over de beek. De 
vernieuwde omloop telt drie schutsluizen. 
De sluisschotten moeten handmatig 
worden bediend.

Even later zien we het botenhuis van de 
Pot, verstopt tussen de bomen. Het is vast 
één van de opmerkelijkste botenhuizen 
van Nederland. De Amsterdamse architect 
Sybren de Graaf maakte het ontwerp. Het 
is een wonderlijke constructie, eigenlijk 
niet meer dan een dak op poten. Dat dak 
wordt gedragen door een woud van houten 
balken met vertakkingen door de hele 
ruimte. Al het gebruikte hout is afkomstig 
uit de directe omgeving. Het lag lange tijd 
in het water, voordat het als een veredeld 
bouwpakket in elkaar werd gezet.
Houtwerf de Botterkolk
De houtwerf waar het hout werd verwerkt 
ligt naast het botenhuis. Het bestaat uit een 
houtwaterplaats, waarin zich ook nu den-
nenstammen bevinden, een droogschuur en 
een timmerij. Hier wordt naaldhout op een 
traditionele manier gewaterd. Door hout in 
stromend water te leggen spoelen voe-
dingsstoffen voor schimmels en insecten 
er uit. Hierdoor wordt het hout minder 
vatbaar voor aantastingen en bovendien 
meer waterbestendig dan ongewaterd 
hout. De houtsoort die hier vooral gebruikt 
wordt is de grove den, lokaal ook wel de 
koperden genoemd vanwege z’n mooie 
rode stamkleur onder de kruin. Het hout 
wordt zo’n anderhalf jaar gewaterd en 
een jaar gedroogd. In de timmerij worden 
er verschillende producten van gemaakt: 
meubels, trappen, vloeren, bruggen, keu-
kenplanken, speelhuisjes, maar ook kleine 
en grote veldschuren in Twentse stijl. Al 
deze producten vallen onder het keurmerk 
Streekeigen Hout (www.streekeigenhout.
nl). Ook de houtwerf is eenmaal per maand 
te bezichtigen op de publieke rondleidingen 
op de eerste zaterdag van de maand.

De heidesnik terug in Twente
Tot slot laat Eric me nog de heidekoeien 
zien. De heidekoe staat niet bekend als 
een fijnproever. Het ook wel als heidesnik 
bekendstaande koetje neemt genoegen met 
schrale vegetaties van taaie heide en dor 
pijpenstrootje. Een eeuw geleden liepen 
de opvallend kleine zwart-witte koeien 
nog op Twentse heidevelden en andere 
“woeste grond”. Het runderras raakte door 
de opkomst van kunstmest en strak groene 
weiden ook in Twente een eeuw geleden 
in de vergetelheid, maar hier op Lankheet 
zijn ze terug. De komst van de heidesnikken 
past in het streven van het landgoed om 
weer oude Twentse rassen in te zetten. 
Deze koeien horen in Twente thuis en zijn 
ideaal voor begrazing van natuurgebieden. 
De uitbreiding van de heide past in het 
streven van natuurorganisaties in Haaks-

Een gedumd bankstel in het bos ( foto Herman Zwiers)   
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Tekst en foto’s: Wil Kroon

Landgoed Lankheet                                                                                                 
Bezoekadres voor lezingen en rondlei-
dingen: 
Veldwerkcentrum Het Lankheet, Lank-
heterweg 6 in Haaksbergen
Contact per e-mail: 
info@hetlankheet.nl  
                                                                                                                   
Meer informatie over het landgoed: 
www.hetlankheet.nl
Op het Veldwerkcentrum van het land-
goed vinden regelmatig activiteiten 
in het Waterpark plaats en van hieruit 
worden iedere eerste zaterdag van de 
maand door een groep betrokken vrij-
willigers wandelingen georganiseerd. 
Men kan zich zonder opgave vooraf 
bij zo’n wandeling van ca twee uur 
aansluiten. Vertrek om 10.00 uur vanaf 
Lankheterweg 6. Laarzen aanbevolen.

Informatie over wandelingen en 
excursies: Wim Oltwater, Histori-
sche Kring Haaksbergen, telefoon 
06-22422377

De Waterwachters van het Waterpark

bergen om bestaande gebieden die deel 
uitmaken van het Europese natuurnetwerk 
Natura2000 in Haaksbergen met elkaar te 
verbinden. 

En natuurlijk is er ook een boa
Vol indrukken keer ik terug in het veld-
werkcentrum. Daar zit boa Herman Zwiers 
al op me te wachten. Natuurlijk heeft dit 
landgoed een boa. Het landgoed bestaat 
uit twee onderdelen, n.l. een landgoed b.v. 
met NSW-status (Natuurschoonwet) en de 
Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum 
Het Lankheet. Herman werkt een kleine 
twee jaar part time voor de b.v. In de rest 
van zijn tijd werkt hij vooral vanachter een 
bureau. De dagen in het veld vormen een 
mooie tegenhanger en afwisseling. Hij heeft 
HTS-bouwkunde gestudeerd, maar begon 
acht jaar geleden met een jagersopleiding 
(in de natuur zijn zit in de familie). Na 
het behalen van de jachtakte volgde bijna 
automatisch de cursus reewildbeheer en 
nu is hij bezig met grofwildbeheer. Het is 
een beetje een uit de hand gelopen hobby 
begrijp ik. 
Halverwege die tijd begon hij namelijk aan 
de boa-opleiding. Sinds het behalen van 
dat diploma werkt hij als vrijwilliger voor 
Natuurmonumenten o.a. in het Buurser-
zand en nu dus al weer een tijdje als boa 
in het Lankheet en landgoed Zonnebeek. 
Belangrijk onderdeel van zijn werk is 
boswachter zijn en toezicht houden op de 

recreanten en gebruikers van het gebied. 
Maar hij is ook jachtopzichter en hoewel de 
jacht hier is verpacht, is een goede afstem-
ming belangrijk. De jager meldt bijvoorbeeld 
aan Herman als hij met een wapen het veld 
in gaat. 
Herman vertelt dat er behalve klein wild en 
reewild tegenwoordig ook wilde zwijnen 
in het gebied te vinden zijn. Die komen uit 
Duitsland en ze richtten op veel plaatsen 
schade aan in de weilanden; ze zijn o.a. 
op zoek naar engerlingen. In deze tijd van 
het jaar hebben zwijnen eiwitten nodig 
als compensatie voor de eikels en beuken-
nootjes die ze nu vooral vreten. “Dit gebied 
is een nulstandgebied”, aldus Herman, 
“d.w.z. dat hier geen zwijnen mogen zijn. 
Het is lastig dat er in Overijssel alleen bij 
daglicht gejaagd mag worden terwijl die 
zwijnen vooral ’s nachts actief zijn. Iedere 
provincie heeft zijn eigen regels en hier is 
er dus een reactief beleid; je moet eerst de 
schade aantonen”. 

Terug naar de recreanten. Herman: “Bij 
mooi weer staan de parkeerplaatsen wel 
vol, maar je moet wat moeite doen om 
hier te komen, dus echt te vol wordt het 
bijna nooit. Er wordt goed gebruik gemaakt 
van de vele wandel- en fietspaden”. Hij 
vertelt dat er voor mountainbikers een 
zogenaamde “single track road” is gemaakt 
en af en toe is er in goed overleg met de 
mountainbikeclub een evenement. Dan 
zetten ze samen een circuit uit, waarbij hij 
er voor zorgt dat kwetsbare gebieden niet 
verstoord worden. Een enthousiaste groep 
vrijwilligers doen maandelijks historische 
rondleidingen over het landgoed, maar daar 
heeft hij verder geen bemoeienis mee. Wel 
werkt hij mee aan een bewonersinitiatief 
om dassenburchten in kaart te brengen en 
te onderzoeken.

Een verstandige boa zegt niet wanneer 
hij op vakantie gaat 
In je eentje actief zijn in zo’n groot gebied 

is best lastig. Je moet keuzes maken waar 
je achteraan gaat en op focust. Herman 
werkt soms samen met de politie Haaks-
bergen. Op initiatief van een agent uit de 
buurgemeente Hof van Twente, die zelf in 
het buitengebied woont, komen boa’s uit 
de buurt een paar keer per jaar bij elkaar 
om ervaringen uit te wisselen. Daaruit 
kunnen ook  gezamenlijke acties ontstaan, 
b.v. met betrekking tot motorcrossers. 
Herman: “Daar kun je in je eentje nauwe-
lijks iets tegen ondernemen. Sowieso vind 
ik kennisuitwisseling en permanente her- 
en bijscholing belangrijk”. Via de grofwild-
cursus krijgt hij veel mee van de nieuwe 
natuurwet.

Herman is blij met zijn werk. Dat komt 
voort uit zorg om zijn gebied. “Ik kan 
slecht zien als er dingen gebeuren die niet 
mogen of niet goed zijn. Het blijft raar 
dat mensen niet nadenken over zaken als 
loslopende honden en het weggooien van 
afval”. De laatste tijd zijn er meer afval-
dumpingen in het gebied. Hij laat me een 
foto van een bankstel zien, geparkeerd 
langs de bosrand. “We gaan de feest-
maanden weer tegemoet. Dan komen 
mensen soms met krattenvol mos en den-
nenappels het bos uitsjouwen”. 
Hij heeft bij een overtreding over het 
algemeen snel door wat voor vlees hij in 
de kuip heeft. Iedereen krijgt een tweede 
kans van hem, maar daarna volgt zonder 
pardon een proces-verbaal.
Buiten poseert hij gewillig voor de camera, 
hoewel ik sterk de indruk krijg dat het niet 
perse had gehoeven.

Bij vertrek reikt Eric Brinckmann me een 
klein kruikje aan. Op het etiket staat: 

n’n pottertje
Een zachte kruidenbitter uit het 

Buurserbeekdal. 
Getrokken van specerijen die via de 

Buurserbeek verhandeld werden, 
aangevuld met kruiden en vruchten van 

landgoed het Lankheet. 

Ik keer vol indrukken terug uit het oosten 
des lands. Wat een plek en wat heb ik veel 
nieuwe dingen gehoord, gezien en geleerd. 
Hartelijk dank Eric en Herman voor de tijd 
en het kijkje in de wonderlijke wereld van 
Landgoed Lankheet. Je moet er geweest 
zijn, al is het maar om eens over die bij-
zondere stapstenen te stappen …


