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De viering van het 
landschap die acht 
weken geleden begon in 
de Kop van Overijssel 
eindigt vandaag in Hof 
Espelo. „We proberen 
de vroegere inrichting 
en structuur van het 
landgoed zo goed 
mogelijk te behouden.”
Anne Grundel
Enschede

Een sterrenbos, de voormalige 
villa van de familie Cromhoff, 
een boerderij met eigen melk-

tap, een kabouterpad met klauter-
woud, splitterboxen waarin ten tijde 
van de Tweede Wereldoorlog via de 
nog altijd zichtbare rolbaan vliegtui-
gen in de bossen werden verstopt, 
geocache ‘schatten’ en een visplaats 
waar vroeger op ‘vrijdag visdag’ kar-
pers werden gevangen. Hoeveel kun 
je kwijt in een wandeling van 6 kilo-
meter? „Deze wandeling is een aan-
eenschakeling van bijzonderheden 
uit vervlogen tijden en vernuftighe-
den van nu”, aldus terreinbeheerder 
Alexander van der Elst. „En dan heb 
ik het natuurschoon nog onbenoemd 
gelaten.”

En dat natuurschoon is alom aan-
wezig op deze route. Zodra we de 
eerste afslag nemen, maar nog voor-
dat we voor de ingang van de vroe-
gere villa van Cromhoff staan, begint 
Van der Elst met passie te vertellen 
over de slofhak die op dit ‘hooilandje’ 
wel, maar op andere akkers in het ge-
bied nauwelijks aanwezig is. „Dit 
lijkt een wille-
keurige open ak-
ker, maar wacht 
maar tot-ie in 
bloei staat. Dan 
zie je het verschil.” 
De kruidengroei 
wordt hier actief 
gestimuleerd. Van der Elst: „We heb-
ben gezorgd voor meer licht op deze 
plek, er geldt een uitgestelde maaida-
tum en ‘vernatting’ van onze gebie-
den staat hoog op de agenda.”

Beekbodems ophogen
Vernatting van het gebied, hoe werkt 
dat in een tijd waarin de grondwater-
stand steeds verder zakt en water niet 
langer onbeperkt beschikbaar is? Van 
der Elst: „Nog niet eens zo heel veel 
jaren geleden was het waterbeheer 
vooral gericht op afvoer, maar tegen-
woordig denken we daar anders 
over.”

 Van der Elst vervolgt: „Je ziet de 
Eschbeek en de Haverrietbeek tij-
dens deze wandeling bijna voortdu-
rend gemoedelijk door het landgoed 
meanderen. De beekbodems liggen 
vrij diep, waardoor het water zich in 
korte tijd vanuit de weilanden een 
weg baant richting de beek. Dit na-
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Koetshuis
Op Hof espelo zijn twee koetshuizen. 
Waar de wandeling begint ligt het koets-
huis voor de ‘automobiel’ van Cromhoff, de 
vroegere eigenaar van Hof espelo. dit 
koetshuis is nu een van de bezoekerscen-
tra van Landschap Overijssel.

Eschbeek
Vlakbij het koetshuis stroomt de esch-
beek, één van de vijf beekjes in het gebied. 
Vroeger was het water nodig voor het aan-
drijven van een kleine watermolen. de 
naam ‘mullencamp’ op de historische kaart 
herinnert hieraan. 

De Visserye
eén van de taken van de vroegere ‘hof-
meijer’ was onderdak verlenen aan gees-
telijken. Op vrijdag aten zij vis. daarom 
werden bij veel gebouwen visvijvers aan-
gelegd. Vlak na de start van de wandeling 
is er nog een restant van zo’n visvijver.

Villa
de familie Cromhoff liet in 1927 een fraaie 
villa bouwen naar een ontwerp van archi-
tecten Van der groot en Kruisweg. Het 
rijksmonument is gebouwd in de stijl van 
de amsterdamse school. In de bezettings-
jaren werd het pand gebruikt als casino. 

Schatten uit het verleden en 
van het heden zijn verbonden
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 e Voor de wandelserie in het kader 
van 90 jaar Landschap Overijssel 
zijn we ditmaal in Hof Espelo, sa-
men met terreinbeheerder Alexan-
der van der Elst. FOTO ROBIN HILBERINK

jaar gaan we de beekbodems opho-
gen. Een ingrijpende operatie, waar-
bij nauwkeurig is onderzocht wat de 
ideale hoogte is. We doen onze wei-

landen en vloei-
weiden er een 
groot plezier mee. 
Kijk verderop 
maar eens naar die 
vloeiweide achter 
een wal van haze-
laar, net voorbij 

het bordje waar fietsen niet meer is 
toegestaan. Prachtig om daar een 
grote variatie aan kruiden te zien 
bloeien.”

Een andere bijzondere beziens-
waardigheid treffen we bij punt 10 op 
de route. Aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog was de door de 
Duitsers bezette Vliegbasis Twenthe 
onbruikbaar geworden vanwege de 
vele bombardementen. Zij besloten 
om hun vliegtuigen in ‘splitterboxen’ 
te verstoppen in de bossen bij Drie-

nerlo. Met hulp van een rolbaan ‘rol-
den’ ze terug naar het vliegveld, 
waarvoor ook de Weerseloseweg 
moest worden overgestoken. Van der 
Elst: „Dat is nu nauwelijks nog voor 
te stellen.” Net als de rolbaan zijn ook 
de splitterboxen nog goed te herken-
nen in het landschap: aarden wallen 
in de vorm van een hoefijzer, midden 
in het bos. 

Sterrenbos
De hierboven beschreven vloeiweide 
voorbij, lijk je als wandelaar een heel 
nieuw gebied binnen te treden: het 
Sterrenbos. „Het bos werd in het be-
gin van de negentiende eeuw aange-
legd in opdracht van de familie Van 
Heek, met Pieter Wattez als tuinar-
chitect. Ideaal voor de jacht, want 
vanuit het middelpunt lopen de pa-
den in de vorm van een ster naar de 
uiteinden”, aldus Van der Elst. 

„Vroeger stond hier, als je omhoog 
kijkt, ook de theekoepel van Van 
Heek. En zie je die rode beuk daar? 
Die staat er niet toevallig. De familie 
wenste van een zo mooi en kleurrijk 
mogelijk landschap te genieten. En 
geef ze eens ongelijk. Aan ons de taak 
om de vroegere inrichting en struc-
tuur van het landgoed zo goed moge-
lijk te behouden en te beschermen. 
Dan kunnen we nog heel wat jaren 
meer van ons mooie landschap ge-
nieten.”

 a de route ‘gabriel davina Hof es-
pelo’ (6 km.) is te volgen via de rode 
pijltjes of met hulp van de app ‘Wan-
delen in Overijssel’. meer informatie 
op landschapoverijssel.nl

l 
We doen ons gebied 
een groot plezier met 
het ophogen van de 
Esch- en Haverrietbeek

 – Alexander van der Elst


