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Uitgeschakeld! 
Onverwacht duurde het avontuur van het Nederlands Elftal in Brazilië toch nog langer dan 
vooraf door de critici werd verwacht. Louis bezorgde de voetballiefhebber een paar mooie 
weken. We verloren van Argentinië na strafschoppen en daardoor misten we de finale! 
Maar gelukkig voor de sportliefhebbers; de Tour de France biedt dan weer afleiding. Met 
Bau en Lau en Lars die een heroïsche etappe over de kasseien wint. Mooie sport in deze 
voorlopig warme en vochtige zomer. Dan kunnen we toch weer trots zijn op wat we 
allemaal presteren als klein land.  
De vakantieperiode is inmiddels volop gestart en dat valt te merken. Er is veel dat nu even 
stil ligt en dat pas na de vakantie weer opgestart wordt. Dat geld bijvoorbeeld ook voor 
beide Herinrichtingen. Zaken als concept ruilplan, lijst geldelijke regeling en aktepassering 
worden pas na de vakantie weer op de agenda gezet. In de periode september en oktober 
zal er meer duidelijk worden.  
 
Ook bij Stawel treedt het zomerreces in. Alles staat op een laag pitje en die tijd wordt 
gebruikt om eens goed naar de toekomst te kijken. Waar moeten we ons de komende jaren 
op richten? Welke vragen en opdrachten leven er waarbij Stawel een rol kan spelen? En wat 
betekent dat voor de organisatie en onze financiële huishouding? Gemeente Enschede moet 
de tering naar de nering zetten en dat betekent ook wat voor Stawel. Maar tegelijkertijd 
liggen er nieuwe kansen en uitdagingen. Denk aan snel internet voor het hele buitengebied, 
maar ook aan zonnepanelen op (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen. En welke rol 
kunnen we spelen in het beheer van ons mooie buitengebied? Al deze vragen komen op ons 
af en daarom gaan we ons beraden op de toekomst. Het bureau Aequator is ons daarbij 
behulpzaam en zij willen ook graag weten wat de verwachtingen zijn van ondernemers en 
bewoners in het buitengebied. Door middel van een aantal interviews met sleutelfiguren zal 
een eerste inventarisatie plaatsvinden. Het bestuur van Stawel heeft er vertrouwen in en 
acht zich nog lang niet uitgeschakeld! Allemaal een mooie zomer en voor zover van 
toepassing fijne vakantie.  
 
In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen: 

 "Met kunst de boer op!" (column van Hanny  Holdijk) 

 “Kom uit de stad” (de boer op) 

 Crowd op de bres voor de Enschedese boomkikker 

 Glasvezel voor snel internet 

 Asbest van het dak 

 Berichten van de Vrouwen van Nu 

 Verenigingskalender 
 
 

 
 
 



"Met kunst de boer op!" 
De Duitse schilder, tekenaar en grafisch kunstenaar 
Albrecht Dürer was een zelfverzekerd man. Beroemd om 
zijn zelfportretten. Dürer was de schilder ten Noorden 
van de Alpen die de onafhankelijke nieuwe ideeën van de 
renaissance begreep. 
Dürer maakte als 13 jarige jongen zijn eerste zelfportret, 
hij was toen nog in de leer bij zijn vader in het 
goudsmidatelier. Er zouden er nog vele volgen, hij was 
nogal ijdel en een portret van hem op 29 jarige leeftijd 
genaamd: Gewaad met Bontkraag  uit  1500 is 
wereldberoemd. Het is te bewonderen in de Alte 
Pinakothek in München. 
 

Op de foto ziet U: Haas van Albrecht Dürer  
Geb:  21-5-1471 Neurenberg  Overleden: 6-04-1528 te Neurenberg. 
 
Dùrer trouwde ondertussen met Agnes Frey, de dochter van een rijke koopman. Daarmee 
reisde hij naar Venetië  omdat hij overtuigd  was van het feit dat zijn kunst op hetzelfde 
niveau stond als het werk van de grote dichters en filosofen van die tijd.  In de 
Middeleeuwen zagen kunstenaars zichzelf n.l. als ambachtslieden  maar de collega's in 
Venetië, Rome en Florence zagen zichzelf als ontwerpers van de kunst. Burgers van 
Neurenberg en de keurvorst van Saksen plaatsten bij hem bestellingen, ook werkte hij voor 
keizer Maximiliaan. Hij werd door zijn lidmaatschap van "De Hoge Raad" één van de meest 
vooraanstaande burgers in zijn thuisstad.  
Dürer was een kritische en nieuwsgierige tijdgenoot. In Italië leerde hij de wetten van het 
perspectief om daarmee in zijn schilderijen de illusie op te wekken van ruimtelijke diepte. 
Hij gebruikte verschillende papiersoorten om ongewone effecten uit te proberen, hij 
perfectioneerde de moeilijke kunsten van de houtsnede en de kopergravure. Dùrer was een 
aanhanger van de reformatie en doordat de bestellingen van religieuze schilderijen tijdens 
de reformatie afnamen schakelden veel renaissancekunstenaars over op het schilderen van 
portretten en landschappen.  
Dùrer nam de natuur rondom hem en zichzelf nauwkeurig waar. Niemand anders kon een 
klein stukje turf zo overtuigend schilderen en niemand kon een haas zo bedrieglijk 
realistisch weergeven. Dùrer vatte de schoonheid van het dier in waterverf, dekverf en inkt 
op papier. Ooit schreef hij / Want het edelste zintuig van de mens is het gezichtsvermogen 
en dat is de reden waarom de kunstenaar zou moeten weergeven wat zijn ogen zien. 
Met dank aan Teclum Publishers 

Hanny Holdijk 
 

 
 
 
 
 
 
 



Kom uit de Stad! 
Op zondag 10 augustus a.s. organiseert Stawel i.s.m. 
Buiten in Enschede een fietstocht van ongeveer 25 km 
langs 5 (agrarische) bedrijven in de omgeving van 
Usselo/Rutbeek. Start tussen 10.00-13.00 uur bij 't 
Kippeboertje, Leppeweg 198, Enschede (Rutbeek). 
Routeboekjes zijn bij het startpunt verkrijgbaar. 
 

 
Crowd op de bres voor de Enschedese boomkikker 
 

Ruim 180 burgers investeren gezamenlijk 7.750 euro in 
boomkikkerreservaat  
 
Om te voorkomen dat de Enschedese boomkikker 
uitsterft, investeerden ruim 180 burgers in een speciaal 
boomkikkerreservaat. Dit reservaat wordt ingericht als 
ideaal voortplantingsgebied voor de boomkikker.  

fotograaf Mark Zekhuis 
 
Om de bedreiging van de boomkikker onder de aandacht te brengen en het geld voor het 
reservaat bij elkaar te krijgen, startte Landschap Overijssel een crowdfundingcampagne. Dat 
mensen zich het lot van boomkikker aantrekken, blijkt wel. De campagne leverde ruim 7.700 
euro op. De gemeente Enschede en Landschapsfonds Enschede verhogen dit bedrag met 
5.000 euro. Meer informatie www.landschapoverijssel.nl  
 
 “De boomkikker hoort bij Enschede, hij is een stukje van de Enschedese identiteit”, aldus 
Mark Zekhuis, ecoloog Landschap Overijssel. “Het is dan ook geweldig om te zien dat zoveel 
mensen hun verantwoordelijkheid nemen en er samen voor zorgen dat de toekomst van de 
Enschedese boomkikker wordt veiliggesteld.” In het boomkikkerreservaat, dat tussen het 
Aamsveen en het Witteveen komt te liggen, kunnen boomkikkers voortplanten en hun 
jongen grootbrengen, die op hun beurt de omgeving weer kunnen intrekken. Het reservaat 
wordt deze winter aangelegd. 
 
Boomkikkerwerkgroep 
Maar met alleen het boomkikkerreservaat is de Enschedese boomkikker niet volledig gered. 
De boomkikker houdt van een kleinschalig landschap met struiken die in de zon liggen en 
jonge ondiepe wateren waar geen vis in zit. Samen met verschillende lokale partijen zoals 
IVN, Stalesch, Landschapsfonds Enschede, Natuurwerkgroepen Ecozone en EnHoe en de 
gemeente Enschede worden acties uitgevoerd om het hele leefgebied van de boomkikker, 
en hiermee van veel andere dieren, te blijven beschermen en onderhouden. 
 
  

http://www.landschapoverijssel.nl/


Gemeente Enschede adopteert boomkikker 
De gemeente Enschede gaat nog een stapje verder. “Wij zetten ons als jaren in voor de 
boomkikker in Enschede. Dit blijven we doen, onder andere door de boomkikkerwerkgroep 
te ondersteunen bij het uitvoeren van noodzakelijk landschapswerk,” aldus wethouder Hans 
van Agteren. “Door het adopteren van de boomkikker laten wij zien dat de boomkikker 
hoort bij Enschede en dat wij ons zullen blijven inzetten voor dit Enschedese 
weermannetje.” 
 
Glasvezel voor snel internet 

De provincie Overijssel gaat initiatieven 
ondersteunen om breedband aan te leggen in dun 
bevolkte gebieden en op bedrijventerreinen. De 
subsidieregeling die dit mogelijk maakt is op 4 juli 
gestart. Digitale bereikbaarheid is één van de 
belangrijkste ontwikkelingen van dit moment.  

 
In de Overijsselse steden is die bereikbaarheid uitstekend geregeld. Maar in de gebieden 
daarbuiten is dat niet het geval. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de aanleg daar 
kostbaar is en voor de commerciële patijen niet rendabel. Het initiatief voor de aanleg van 
breedband in een bepaald gebied ligt in eerste instantie bij de markt. Als de markt dit niet 
doet, is het aan de bewoners en ondernemers om, bij voorkeur samen met marktpartijen, 
het initiatief te nemen.  
Op dit moment zijn de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Hengelo bezig met het 
opzetten van een structuur voor de realisatie van glasvezelverbinding in hun buitengebied. 
Na een informatiebijeenkomst in mei zal in augustus een werkgroep worden geformeerd die 
zich hiermee zal gaan bezighouden.  
 
Niet voor iedereen. Let wel: de regeling is bestemd voor bewonersinitiatieven van ten 
minste 2000 adressen.  
 
Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/breedband  
 
  

http://www.overijssel.nl/breedband


Asbest van het dak 
Provincie Overijssel verruimt en verlengt de 
huidige stimuleringsregeling ‘Asbest eraf 
Zonnepanelen erop' om de beoogde 400.000 m² 
asbestsanering te behalen. Daarvoor is 1,9 
miljoen euro beschikbaar. Naast agrariërs 
kunnen ook voormalig agrarische 
ondernemingen en eigenaren van een gebouw 

op een voormalig agrarische bouwblok gebruik maken van de subsidie. Bovendien zijn de 
eisen voor de aanvraag versoepeld en wordt het subsidiebedrag verhoogd. 
 
Stappen zetten 
Het aantal ingediende aanvragen in Overijssel blijft tot nu toe achter bij de verwachtingen. 
Tot 1 maart 2014 is subsidie uitgekeerd voor de sanering van ruim 50.000 m² asbestdak aan 
57 deelnemers. Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie: "Wanneer 
een regeling niet het gewenste effect heeft moet je stappen zetten. Daarom is ervoor 
gekozen om de doelgroep te verruimen, de voorwaarden voor deelname te versoepelen en 
de financiële bijdrage vanuit de provincie te verhogen". 
Bij het opzetten van de regeling is heel bewust gekozen om de sanering van asbestdaken te 
koppelen aan het plaatsen van zonnepanelen. "Dit stimuleert de productie van duurzame 
energie. Daarnaast helpt de opbrengst van zonne-energie om de totale financiering van de 
sanering rond te krijgen. Die koppeling blijft", aldus Rietkerk.  
 
De aangepaste stimuleringsmaatregel bevat de volgende wijzigingen: 

1. Verruiming van de doelgroep door de definitie van agrarisch ondernemer te 
verbreden (inclusief voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied); 

2. Verlenging van de looptijd van de regeling tot 31 december 2015; 
3. Verlaging van de ondergrens van de subsidieregeling van 400 m² naar 250 m² te 

verwijderen asbest; 
4. Verlaging van de ondergrens voor de te plaatsen zonnepalen van 15 kW-piek naar 

een capaciteit van ten minste 5 kW-piek; 
5. Verhoging,met terugwerkende kracht, van het subsidiebedrag van 3 euro naar 4,50 

euro per m²; 
6. Verhoging van de maximale subsidie van 7.500 euro naar 15.000 euro. 

Meer informatie is te vinden op: www.asbestvanhetdak.nl  
 
  

http://www.asbestvanhetdak.nl/


 
De fiets-en wandelcommissie 
 
De fietstocht tussen Haaksbergen en Rekken zit er weer op. Vol goede moed met een 
voorspelling van 0,1 mm regen gingen we met zeven dames op stap en genoten van de 
mooie omgeving, goed onderhouden fietspaden en een stralend zomerzonnetje. 
Het was heerlijk toeven op een bankje aan de Berkel in de omgeving van Eibergen. Slechts 
enkele kilometers verwijderd van ons begin- en eindpunt pakten de donkere wolken zich 
samen en we schuilden even voor de eerste regen. Daarna barste de bui echt los en evenals 
in april kwamen we als een stel verzopen katten aan bij het eindpunt. Maar we gaan 
gewoon door met het overige deel van het zomerprogramma, het is als volgt: 

 29 juli: We gaan een rondje fietsen vanaf het Hoge Boekel richting Losser, 
Overdinkel, Gronau en Glane met delen van de voormalige Laga en weer terug naar 
het Hoge Boekel. We starten zoals gebruikelijk om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats 
bij de Snippert. 

 26 augustus: We zoeken nog een keer Noord-Oost Twente op en fietsen vanaf de 
bron van de Mosbeek tot aan het dal van de Regge door een prachtig landschap. De 
route is aanbevolen door het Landschap Overijssel en onderdeel van het speciale 
Reggemagazine. De start is om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij tante Sien in 
Vasse. 

 30 september: We hebben gekozen voor de dagtocht Vijfsterrenroute Zuid en fietsen 
rond Diepenheim langs oude landgoederen en de mooiste kasteeltuinen. Het 
landschap kenmerkt zich door de afwisseling in akkers, weilanden en bospartijen en 
de dikwijls achter de bomen verscholen oude landhuizen en kastelen. De start is om 
10.00 uur vanaf de parkeerplaats het Looiersplantsoen in Diepenheim. 

 28 oktober: We gaan weer wandelen en beginnen met de bekende Witteveenroute, 
gelegen in het prachtige 100 hectare grote natuurgebied, altijd mooi en steeds 
anders. De start is om 13.30 uur op de parkeerplaats aan de Markslagweg. 

Alle middagtochten beginnen om 13.30 uur. Meer info of tips bij de commissie: Wil 
Vreeman (053-4320677), Thera Migchelbrink (053-4343711), Hermieke Voogd (053-
4351983) en Alie van der Veer (074-2911090).  
 
  



Verenigingskalender 
 
Dinsdag 29 juli: Vrouwen van Nu. 
Rondje fietsen van Hoge Boekel richting Losser. 
Vertrek 13:30 uur vanaf de parkeerplaats  bij de Snippert. 
 
Zondag 10 augustus: Stawel 
“Kom uit de stad”; fietstocht langs agrarische bedrijven 
Start tussen 10.00 en 13.00 uur bij ’t Kippeboertje, Leppeweg 198 
 
Dinsdag 26 augustus: Vrouwen van Nu. 
Fietsen in Noord-Oost Twente. 
Vertrek 13:30 uur vanaf de parkeerplaats bij Tante Sien in Vasse. 
 
Maandag 1 september: Vrouwen van Nu. 
Overleg kerstavond dames Twekkelo, Lonneker en Stad. 
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo. 
 
Woensdag 17 september: Vrouwen van Nu. 
Stadswandeling Zutphen. 
Nadere informatie volgt.. 
 
Vrijdag 26 september: Vrouwen van Nu. 
Openingsavond seizoen 2014/2015. 
Nadere informatie volgt. 
 
Dinsdag 30 september: Vrouwen van Nu. 
Fietsen: De Vijfsterrenroute Zuid en rond Diepenheim  
Vertrek 10.00 uur vanaf de parkeerplaats het Looiersplantsoen in Diepenheim. 
 
Dinsdag 28 oktober: Vrouwen van Nu. 
Wandelen in het Witteveen. 
Start is om 13.30 uur op de parkeerplaats aan de Markslagweg. 
 

 


