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OOTMARSUM: KUNST, CULTUUR EN NATUUR
Ootmarsum is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een toeristische trekpleister. 
Met haar historische straatjes, smalle steegjes, authentieke vakwerkhuizen en vele leuke 
shopjes en kunstgalerieën is Ootmarsum een gezellig stadje om te vertoeven. Hier valt 
het hele jaar door iets te beleven. 

Maar begin 20e eeuw was men al trots op het mooie stadje en haar prachtige regio. Dat 
is ook de reden dat in 1901 de Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer is opgericht door de 
plaatselijke ondernemers. Met name de hotelhouders begonnen steeds meer in te spelen 
op de toeristische aantrekkingskracht op vakantiegangers van Ootmarsum en haar mooie 
omgeving. Zo werden onder de vlag van de VVV tal van promotie activiteiten opgezet om 
toeristen naar Ootmarsum te trekken. Zelfs de ANWB plaatste in 1922 een oriënteertafel 
op de Kuiperberg.

Vooral na de Tweede Wereldoorlog werd het toerisme steeds belangrijker in Ootmarsum. 
Het aantal hotels en hun omvang groeide. Daarnaast werd recreatie op campings en op 
natuurgebied Het Springendal steeds populairder. Sinds de jaren zestig van de 20ste 
eeuw zijn veel oude gebouwen in het historische centrum gerestaureerd, waardoor de 
binnenstad zijn aantrekkelijkheid voor toeristen heeft behouden. Er kwamen Siepelmark-
ten, een jaarlijkse Kunstmarkt en Het Los Hoescomplex werd uitgebreid tot het Open-
luchtmuseum.

Deze wandeling brengt u langs historische panden, monumenten en interessante feiten. 
Ontdek Ootmarsum van de 20e eeuw en zie in welke vorm het heden ten dage nog is. 
Geniet, ontdek en beleef!

ROUTEBESCHRIJVING WANDELING OOTMARSUM
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T TOriënteertafel

- Vanaf de VVV linksaf richting het Kerkplein. Direct aan de rechterkant  
  ziet u voor het stadhuis de Oude Stadspomp (1)       
- Loop door richting het Kerkplein. Aan de linkerkant op de hoek staat 
  het bekende Sagenvrouwtje (2)
- Houd rechts aan en loop voor de Simon & Judas Kerk (3) langs richting 
   restaurant ‘t Pläske.
- Aan de linkerkant op de hoek van het Kerkplein staat het Stadswapen    
  van Ootmarsum (4). Ga hier rechtsaf, Dwarsstraat. 

 Foto’s: BMS - (Beeldbank) Heemkunde Ootmarsum - www.heemkunde-ootmarsum.nl 
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STADSPOMP OOTMARSUM
De stadspomp dateert uit 1778. 
De pomp diende nog tot 1934 als de openbare watervoorziening naast de drie stadsput-
ten. Hierna werd de stad aangesloten op het waterleidingnet. 

SAGENVROUWTJE SIEPELSTAD OOTMARSUM
Een bronzen skulptuur op het Kerkplein.                                                                                                      
Er doen veel sagen en legenden over Ootmarsum de ronde. De jonkvrouwe draagt een 
mand met uien (siepels) en prijst het stadje aan, zoals de VVV dat al 120 jaar doet. Het 
beeld dat vervaardigd is door de Belgische kunstenaar Dirk de Keijser is door de VVV 
Ootmarsum geschonken aan de gemeenschap.

SIMON & JUDAS 
Twee beelden van de patroonheiligen in het front van de R.K. kerk aan het kerkplein. 
De originele toren van de kerk uit de 12e eeuw werd in 1840 afgebroken wegens aange-
nomen bouwvalligheid. In het front dat toen vrij  kwam, werden de beelden van de pa-
troonheiligen geplaatst. De kerk is de meest gastvrije kerk van Oost Nederland (in 2020) 
en is te bezichtigen op gezette tijden. 

T

Markt met stadhuis, stadspomp en kerk op de achtergrond

Stadspomp 
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1.

2.

3.

Simon en Judaskerk
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- In de Dwarsstraat gelijk linksaf ‘t Pläske in. Op de grond waar de 
  bomenrij begint ligt de bronzen herdenkingstegel (5)
- Aan het einde van ‘t Pläske voor de Hervormde kerk linksaf. 

STADSWAPEN VAN OOTMARSUM
Zandstenen stadswapen op het kerkplein. Het is een sierornament uit de voormalige 
stadspoort. Ootmarsum had in 1314 al stadsrechten en kreeg later het hieraan verbonden 
stadswapen. Een moderne versie van dit wapen is te zien aan het balkon van het voorma-
lige stadhuis.

DE KONING VAN HOLLAND SCHONK DE KERK
Een bronzen herdenkingstegel aan de Dwarsstraat.
Deze tegel aan ‘Het Pläske’ geeft het bezoek aan van de eerste Koning van Holland, Lode-
wijk Napoleon aan Ootmarsum, waarbij hij in 1809 aan de Hervormde Gemeente de kerk 
schonk die aan het eind van het laantje te zien is.

Stadswapen

STADSWAPEN VAN OOTMARSUM
Zandstenen stadswapen op het kerkplein
stadspoort. Ootmarsum had in 1314 al stadsrechten en kreeg later het hieraan verbonden 

DE KONING VAN HOLLAND SCHONK DE KERK
Een bronzen herdenkingstegel aan de Dwarsstraat.
Deze tegel aan ‘Het Pläske’ geeft het bezoek aan van de eerste Koning van Holland, Lode-

4.

5.

NH Kerk

Herdenkingstegel

NH Kerk 
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- Ga na 50 meter rechtsaf het Bergplein op. Hier is de oude waterput (6)
- Voor het huizenblok linksaf het steegje de Bergstraat in.
- Net voor ‘t einde linksaf het steegje in. U komt in de Ganzenmarkt, 
  ga daar rechtsaf. Na ca. 75 mtr. staat links het Siepelvrouwtje. (7)
- Aan het einde van de Ganzenmarkt linksaf richting de kerk, Kerkplein. 

HELDER WATER UIT DE PUT
Een waterput aan het Bergplein voor de 
hele buurt.
Toen er nog geen waterleiding was werd 
het water voor het huishouden uit de 
buurtput gehaald. De emmer aan de aker 
en er kon weer gekookt en gewassen 
worden.

EEN SIEPEL IS HONKVAST
Een bronzen beeld van het Siepelvrouwtje. 
Het vrouwtje met de Siepel (een ui). Zij 
probeert de wortels van de ui uit de grond 
te trekken, maar “Je moet een Ootmarsum-
mer nooit uit z’n stadje weghalen” wordt er 
vaak gezegd. Ze zijn verknocht aan eigen 
omgeving. Daarom is het stadje - en de 
VVV-  zo gastvrij !

Stadhuis

Waterput Bergplein

6.

7.

Ganzenmarkt Ganzenmarkt-Vlöggeln
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- De eerste straat rechtsaf, Keerweer. Op de voorgrond staat het statige    
   Drostenhuis (8)
- Volg de straat en ga na het Educatorium/schoolmuseum (9) 
   direct rechtsaf, de Walstraat in. 
- Aan het einde linksaf, Oldenzaalsvoetpad.

DE DROST WAS DE BAAS IN TWENTE
Museum het Drostenhuis is het woonhuis van de laatste Drost van Twente. 
Een voormalige stadsboerderij waar in de 17e eeuw een fraai woonhuis van gemaakt is en 
nu nog te bezichtigen is op gezette tijden.

HET OOG VAN DE MEESTER
In het schoolmuseum word je nog op je vingers getikt.
In het ‘Ambachtshuis’ is het ‘educatorium’ gevestigd waar je op een plezierige manier 
kunt beleven hoe het onderwijs van vroeger er uit zag. Te bezichtigen op gezette tijden.
Het oude gedeelte, het ambachtshuis, stond vroeger op de hoek Putstraat/Klooster-
straat, maar is in 1965 hier naartoe verplaatst.

Drostenhuis Ambachtshuis, nu onderdeel Educatorium

Educatorium

8.

9.
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-Loop rechtdoor en volg het Oldenzaalsvoetpad. Na de kruising aan de
  linkerkant is het molenhuisje met haar waterrad (10). Dit behoort nu bij   
  het Openluchtmuseum Ootmarsum. 
-Na ongeveer 200 meter linksaf het Commanderieplein oplopen. 
-Loop tussen de brouwerij en het restaurant door naar de tuinen met 
 haar hopranken. Over de brug linksaf en daarna over het gras richting 
 de grote vijvers lopen. Ga voor de vijvers rechtsaf  (11).
-Aan het einde linksaf, de Brake op en aan einde van het pad rechtsaf     
  Berend Vinckenstraat. Hier op de hoek in het gras staat het beeld van
  Koning Othmar. (12)  Blijf deze weg volgen. 

WOONHUIS VAN DE MULDER
Het molenhuisje is het laatste restant van de havezate ‘Huis Ootmarsum’ 
Een onderdeel van een verdwenen landgoed waar adelijke families woonden. In de 
papiermolen is te zien hoe vroeger papier werd gemaakt van lompen. Het park van het 
Openluchtmuseum Ootmarsum met de vele gebouwen is dagelijks geopend.

KOLKEN EN KABBELENDE BEEKJES
De tuinen van de Commanderie – Huis Ootmarsum.
De tuinen van het landgoed Huis Ootmarsum zijn in ere hersteld. De Molenbeek komt uit 
in enkele grote vijvers naast een hopveld van de Brouwerij Othmar.

Huys Ootmarsum

10.

11.

Molenhuisje

KONING OTHMAR STICHTTE ZIJN 
OTHMARSHEIM
Een bronzen sculptuur van de stichter van Oot-
marsum : Frankenkoning Othmar.
Aan de rand van de woonwijk staat een bronzen 
sculptuur. Het hoofd wordt gesierd door enkele 
vormen van markante gebouwen in 
Ootmarsum. 

Openluchtmuseum Ootmarsum

KONING OTHMAR STICHTTE ZIJN 
OTHMARSHEIM
Een bronzen sculptuur van de stichter van Oot-

12.
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- Na ca. 300 mtr. maakt de straat een bocht naar rechts. Neem na de  
  bocht tweede straat rechts, De Wildbaan, loop richting De Stadsweide    
  (grote P-plaats) . Loop langs de Stadsweide over het pad richting het    
  Oldenzaals Voetpad.
- Na ca. 400 mtr. linksaf de Commanderiestraat in. En de eerste straat   
   rechts, Bleekstraat.
- Na ca. 100 mtr. linksaf langs de Molenbeek.
- Steek de Oldenzaalsestraat over bij de Korenmolen Oude Hengel. (13)

DAT IS KOREN OP ZIJN MOLEN
Korenmolen “Oude Hengel” is een relict uit het verle-
den. Een gezellige woonwijk is ontstaan rondom de 
molen die gerestaureerd is en regelmatig in bedrijf 
wordt gesteld.

KUIPERBERG & ORIËNTEERTAFEL
Op de Kuiperberg bevindt zich naast de joodse be-
graafplaats en de watertoren een bijzonder rijksmo-
nument: de oriënteertafel. 
Vanaf dit markante uitzichtpunt waren oorspronkelijk 
grote delen van Twente en het Duitse grensgebied 
te zien: steden als Oldenzaal, Enschede en Hengelo, 
maar ook het kasteel in Bentheim. Op de sokkel van 
de fraaie stenen tafel is te lezen: “ANWB bondsfees-
ten 22-23 juli 1922”. Het is een verwijzing naar een 
belangrijke datum voor het toerisme in Ootmarsum. 
Op deze dag kreeg het fenomenale panoramazicht 
vanaf de Kuiperberg de erkenning die het verdiende. 

13.

14.

Molen van Oude Hengel

Uitzicht Kuiperberg

- Volg het Bas Slatmanpad. Bij de Hezebergweg naar rechts en gelijk   
   weer rechts het pad in omhoog lopen richting Oriënteertafel (14)
- Bovenaan de Kuiperberg bij de Oriënteertafel naar beneden lopen 
   richting het zwembad De Kuiperberg. 
- Neem het eerste pad links, dan eerste pad rechts. Vervolgens door    
   het houten hekje de route volgen door het weilandje. Bij het 
   volgende houten hekje linksaf, De Gliphak. 
- Rechtsaf, Keupinkspad richting Engels’ Tuin. 

Oriënteertafel
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- Steek de Almelosestraat over. Loop door het hek de Engels’ Tuin (15) 
   in richting het pittoreske theehuisje.
- Voor het theehuisje linksaf en loop richting de poort. Loop de 
   Engels’Tuin uit, ga rechtdoor richting de Parkstraat en sla rechtsaf. 
   Bij het volgende kruispunt passeer je de stadsbeek met haar bron. (16)
- Volg deze straat tot restaurant de Pastorie en ga daar linksaf de 
   Kapelstraat in.   
- Volg de Kapelstraat, dit straatje gaat over in een steegje dat uitkomt   
   in de winkelstraat, Markstraat.  Ga hier rechtsaf.

ENGELS’ TUIN EEN OASE VAN RUST
Een stadstuin honderd jaar geleden geschonken door de Fam. Engels van Beverforde.
Fraaie vijvers, hoge bomen, een theehuis en banken om even te mijmeren over 120 jaar 
VVV Ootmarsum

WATER DOOR DE STAD
De stadsbeek laat zien hoe vroeger het regenwater werd afgevoerd.
Vanaf de Kuiperberg stroomde het water naar de stadsgrachten om uiteindelijk uit te 
komen in de Molenbeek.

Engels’ Tuin

Uitzicht vanaf Kuiperberg op Ootmarsum 

15.

16.

Oriënteertafel

Theehuisje



    10

- Bij het pleintje, de Markt (VVV kantoor) linksaf de Gasthuisstraat in (17)
- Volg de Gasthuisstraat en neem de bocht mee naar rechts. De straat 
  gaat over in de Kloosterstraat. Daar staat het oude klooster Maria ad   
  Fontes. (18)

DE ZORG VOOR ARMEN EN ZIEKEN
De Gasthuisstraat ontleend haar naam aan een verzorgingstehuis dat hier stond. 
Mooi gerestaureerde gebouwen hebben een nieuwe functie en invulling gekregen waar 
de behoeftigen vroeger niet van konden dromen. Tegenwoordig het meest gefoto-
grafeerde straatje van Ootmarsum.

HET KLOOSTER OP NON-ACTIEF
Het voormalige klooster ‘Maria ad Fontes’ krijgt een nieuwe invulling.
Een whisky-stokerij en appartementen is de invulling van de plek waar eens religieuzen 
in alle vroomheid leefden.

De Gasthuisstraat

Klooster Maria ad Fontes

17.

18.

Marktstraat
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- Aangekomen bij het Kerkplein rechts aanhouden. U loopt richting het   
  oude stadhuis waar nu een ijssalon in gevestigd is. (19)
- Bij het voormalige Stadhuis rechtsaf de Markt op en u bent weer bij 
  de VVV Ootmarsum. (20)

DE MARKT HET CENTRALE PUNT
Het belangrijkste historische gebouw aan de markt is het oude Raadhuis uit 1770.
De uitloper van de Markt is de marktstraat met fraaie gerestaureerde gebouwen.

WEGWIJS MET DE VVV
120 jaar VVV Ootmarsum.
Al zo lang zijn door de jaren heen vele mensen van de VVV in Ootmarsum steeds goede 
gastvrouwen en gastheren. Talloze mensen hebben door de jaren heen het stadje een 
bezoekje gebracht. Hopelijk heeft ook deze jubileumwandeling u iets meer informatie 
gegeven over haar prachtige rijke historie en goed bewaarde geheimen.

Hotel de La Poste

de MarktKerkplein met stadhuis

WEGWIJS MET DE VVV
120 jaar VVV Ootmarsum.
Al zo lang zijn door de jaren heen vele mensen van de VVV in Ootmarsum steeds goede 

19.

20.
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15.
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HEEMHOES
De woning Kerkplein 4, het Heemhoes,  is in 1876 gebouwd, ter vervanging van een 
bestaand huis. Gedurende een honderdtal jaren was daar een vleeswarenfabriek van de 
gebr. Keizer gevestigd. Het bedrijf was voornamelijk ingesteld op export naar het toen-
malige Nederlands-Indië. De vleeswaar, die gerookt werd, bestond o.a. uit hammen en 
verschillende worstsoorten. Het Heemhoes is sinds de jaren ’70 het onderkomen voor de 
Stichting Heemkunde Denekamp.

ZIEKENHUIS
Op nummer 10 staat het voormalige ziekenhuisje van Denekamp. Gebouwd in 1847 als 
rooms-katholieke pastorie. In 1912 kwam dit pand vrij omdat er een nieuwe pastorie 
naast de kerk was gebouwd. Het werd in gebruik genomen door de zusters Franciscanes-
sen die er een ziekenhuis starten. Hoe belangrijk dat was werd bewezen toen 4 jaar later 
de Spaanse griepepidemie uitbrak

TEUPENHOES
Het Teupenhoes aan de Wilhelminastraat is het oudste nog bestaande woonhuis van 
Denekamp. Het stamt uit 1794 en diende heel vroeger tevens als café.

11.

12.

13.

Teupenhoes stam uit 1794

- Op de Wilhelminastraat loopt u recht tegen het pand van het voormalige 
   ziekenhuis aan. Voor het gebouw rechtsaf, direct het eerste voetpad linksaf. 
- Einde linksaf, Scholtenerf. Einde rechtsaf, de Wilhelminastraat. Doorlopen tot   
   het Teupenhoes op nr. 22. 
- Daarna de Wilhelminastraat weer terug wandelen tot het eindpunt op het 
   Nicolaasplein. Sla linksaf en u bent weer aanbeland bij de VVV.

Wilhelminastraatvoormalig ziekenhuis 1922: Familie Keizer 



     8

- Langs de 2 panden (Huize Keizer en Heemhoes) aan het Kerkplein wandelen. 
- Het wandelpad buigt naar rechts en komt uit op de van der Heijdenstraat. 
- Hier slaat u rechts af.

PASTORIE
Ook de pastorie die rechts van de kerk is aangebouwd is in 1910 gebouwd naar een 
ontwerp van Wolter ter Riele.

Het had niet veel gescheeld of de panden 2 en 4 zouden zijn gesloopt, maar in 1971 
toonde de nieuwe burgemeester Norbart veel interesse in cultuurhistorie en kunst. Een 
item dat in Denekamp nog onderbelicht was gebleven. In 1973 zag de gemeente in dat 
de panden Kerkplein 2 en 4 een historische betekenis hadden voor het dorp Denekamp. 
Denekamp wilde de panden niet meer kwijt, maar zou ze van de ondergang redden. Een 
nieuw tijdperk van bewustwording van cultureel erfgoed was in Denekamp aangebroken. 

1922: Huize Keizer

HUIZE KEIZER
Het pand op nummer 2, Huize Keizer 
was een winkel waar men koffi e, thee, 
stijfsel, kandij en vele andere koloniale 
waren kon kopen. De laatste bewo-
ners waren de dames Keizer. Tot begin 
jaren ‘70 hebben de laatste gezusters 
Keizer er gewoond. Huize Keizer werd 
gerestaureerd in 1976 en werd weer 
het winkeltje van vroeger, zoals het in 
de volksmond heet, de ‘dames Keizer’. 
Het vroegere comestibles winkeltje 
ademt nog echt de sfeer van groot-
moeders tijd. 

9.

10.

1922: Familie Keizer 
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SINT NICOLAASKERK
Dominant aanwezig op het Nicolaasplein is 
de grote Sint Nicolaaskerk. Het eerste stenen 
kerkje dateert van de 13e eeuw, circa 1250, 
waarbij het gedeelte dat tussen de toren en de 
koepelkerk zit het oudst is. De toren stamt uit 
1436 en is 48 meter hoog. Tijdens de reforma-
tie was de kerk het onderkomen van de pro-
testantse gemeenschap. Die periode duurde 
van 1635 tot 1809. In dat jaar bracht koning 
Lodewijk Napoleon een bezoek aan het oosten 
van het land. Hij gaf in meerdere plaatsen de 
Katholieken hun kerk terug. Zo ook in Dene-
kamp, maar hij verbond daaraan de voorwaar-
de dat voor de Protestanten een nieuwe kerk 
gebouwd moest worden. In een gezamenlijke 
aanpak werd aan die voorwaarde voldaan en 
1810 was de kerk klaar en werd toen door de 
protestanten in gebruik genomen. Doordat 
de Katholieke gemeenschap sterk gegroeid 
was, besloot men de kerk te vergroten. In 1910  
werd er een grote koepelkerk bij aangebouwd, 
een ontwerp van de architect Wolter ter Riele 
uit Deventer. 

- Tegenover het Raadhuis ligt aan de overkant van het Nicolaasplein de 
   Sint Nicolaaskerk. Rechts langs de kerk wandelen en na het beeld van   
   de nonnetjes links richting Huize Keizer aanhouden.   

Grootestraat, links het woonhuis van Dr. Hondelink 

8.
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- Rechtdoor de Lange Voor volgen. De B. Hoogklimmerstraat oversteken. 
- Via het smalle paadje Kokstuunke wandelt u naar de Grotestraat. 

HOTEL VAN BLANKEN
Vanuit het Kokstuunke loopt u tegen het pand van het voormalige hotel van Blanken 
aan. Nu is hier Eetcafé de Musketier in gevestigd. Hotel van Blanken is omstreeks 1910 
gebouwd en was in die tijd één van de vier hotels in Denekamp. Deze plek was vroeger de 
halteplaats voor de postkoets en later voor de busdienst. 

WOONHUIS DOKTER HONDELINK
Aan de overzijde van de straat ziet u een pand waarin nu de woonwinkel de Galerie is ge-
vestigd. Het huis was het voormalige woonhuis van Dokter Hondelink en werd gebouwd 
in 1867.  Dokter Hondelink was van 1890 tot 1928 huisarts in Denekamp. Tevens was hij in 
1905 voorzitter van de toen al in Denekamp bestaande Vereeniging tot bevordering van 
Vreemdelingen Verkeer (VVV). Van 1932 tot 1958 was het de pastorie van de Protestantse 
gemeente.

PROTESTANTSE KERK
Iets verderop naast het pand van de Galerie staat de Protestantse kerk. Op 12 juni 1809 
besliste koning Lodewijk Napoleon, tijdens zijn rondreis door Twente, dat aan de 
hervormden in dit overwegend Rooms-Katholieke deel van Twente vergunning moest 
worden verleend om een eigen kerk te bouwen. Op de gevel kwam het stichtingsjaar 
MDCCCX (1810). Het werd een zogenoemde ‘waterstaatskerkje’ in classicistische bouw-
stijl, in navolging van de stijl, die de oude Romeinen en Grieken toepasten. 

RAADHUIS 
Direct naast de Protestantse kerk zien we het pand ‘De Wethouder’, dit is 
het vroegere raadhuis, gebouwd  in een neo-classicistische bouwstijl. Dit raadhuis heeft 
van 1921 tot 1980 dienst gedaan als gemeentehuis. Burgemeester Hoogklimmer open-
de in 1921 het nieuwe raadhuis, dat ontworpen was door architect Karel Croonen uit 
Oldenzaal. Hij schonk de gebrandschilderde ramen die te zien zijn in het trappenhuis bij 
zijn afscheid in 1923. Hoogklimmer was met een 45 jarige ambtsperiode de langstzittende 
burgemeester van Denekamp.

Hotel van Blanken Halteplaats voor het hotel voor de busdienst 

4.

5.

6.

7.
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1909: INGEZONDEN BRIEF VAN DHR. BINS UIT AMSTERDAM. 
Deze brief heeft in het blad ‘Buiten’ gestaan, leuk om te lezen 
hoezeer de tijd is veranderd in 120 jaar tijd. 

j

- Rechtdoor tot het Marktplein, hier linksaf. 
- Straat oversteken en langs de Jumbo Supermarkt lopen.
- Direct daarachter staat het pand Concordia uit 1915.

CONCORDIA
Het gebouw Concordia was een onderkomen voor de rooms-katholieke mannen en 
jongelingenvereniging Concordia Inter Nos (“Eendracht Onder Ons”). Deze vereniging, die 
eind 19de eeuw was opgericht, wilde het sociale leven ontplooien. Dit was een initiatief 
van de rooms-katholieke Kerk. Mannen van 18 jaar en ouder konden lid worden, maar 
moesten wel vrijgezel zijn. Bij een huwelijk betekende dit einde lidmaatschap. 
Waarschijnlijk werd het gebouw in het voorjaar van 1915 opgeleverd. In 1926 is er een ge-
deelte aangebouwd ten behoeve van pijl en boog schieten en later kegelen. Tegenwoordig 
is het een café-restaurant. Diverse verenigingen houden hier nog steeds hun periodieke 
bijeenkomsten

Tramstation met Spoorhuuske 1903

Concordia

CONCORDIA
Het gebouw Concordia was een onderkomen voor de rooms-katholieke mannen en 
jongelingenvereniging Concordia Inter Nos (“Eendracht Onder Ons”). Deze vereniging, die 
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MUSEUM NATURA DOCET
Museum Natura Docet is in 1922 op deze plek aan de Oldenzaalsestraat ontstaan. De 
voorloper, een klein museum dat in 1911 aan de Brinkstraat stond  werd veel te klein. Er 
werd al gauw gezocht naar nieuwe, grotere huisvesting voor het museum. Vooral door 
Berninks goede contacten met rijke Twentse fabrikanten kwam er voldoende geld voor 
het eerste regionale natuurhistorische museum van Nederland. Natura Docet kreeg 
in 1991 internationale bekendheid met de groots opgezette dinosaurustentoonstelling, 
die 200.000 bezoekers trok. Na een grondige verbouwing in 2013  presenteerde het 
vernieuwde museum zich als een echt doe- en beleefmuseum voor de hele familie.  
Deze zomer, 30 jaar na de grote Dino tentoonstelling komen de Dino’s weer terug in 
Denekamp!

De bekende tapir stamt uit 1956
T

1926: Natuurexcursie Lutterzand

- Loop een stukje terug langs de Oldenzaalsestraat. 
- Voorrangsweg blijven volgen, met de bocht mee naar links, Oranjestraat
- Na de meubelwinkel van Blokhuis Meubelen direct rechts een paadje in, 
dit komt langs het Spoorhuuske.

TRAMLIJN DENEKAMP-OLDENZAAL
Het Spoorhuuske werd gebouwd in 1903 is het enige overblijfsel van de tramlijn tussen 
Denekamp en Oldenzaal Tot 1936 heeft dit gebouwtje  gefungeerd als het eindstation van 
die tramdienst.  
Men kocht er kaartjes en wachtte in de kleine wachtkamer op de komst van de tram, die in 
nog geen half uur het traject naar het station in Oldenzaal afl egde. Vanaf dat station kon 
men dan per trein verder reizen. Op 14 mei 1936 reed de laatste tram op het traject 
Denekamp-Oldenzaal. Tot eind juli 1942 werd de lijn nog gebruikt voor goederenvervoer. 
Daarna werden de rails door de Duitse bezetter opgebroken en gebruikt in de oorlog. 

De bekende Denekamper globetrotter Antoon Damhuis heeft het huisje jarenlang
gebruikt als woning.  Vandaaruit reisde hij de wereld over. Daarna lag het voormalige 
stationsgebouwtje er vele jaren vervallen bij, maar in 2001 is het volledig gerestaureerd.
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DENEKAMP CENTRUM NATUURTOERISME
Het was meester Bernink (1878-1954) die een hele grote rol heeft gespeeld bij de tot-
standkoming van een VVV in Denekamp. Bernink was al op jonge leeftijd gefascineerd 
door de fl ora in de omgeving van Denekamp en verzamelde planten, die hij determineer-
de, droogde en in een herbarium ordende. 
Door de enthousiaste verhalen van Bernink over de bijzondere fl ora in Noordoost 
Twente in het populaire tijdschrift “De Levende Natuur”, kwam natuurbeschermer 
Heimans (1861-1914) uit Amsterdam in de zomer van 1899 naar Denekamp om dit met 
eigen ogen te aanschouwen. Over zijn verblijf in dit toen nog onbetekenende dorp schreef 
Heimans een serie enthousiaste artikelen in “De Levende Natuur”. Voor Denekamp zou 
dit de start worden van wat nu natuurtoerisme wordt genoemd. De in 1901 opgerichte 
Vereeniging Vreemdelingenverkeer Denekamp, één van de eerste georganiseerde VVV’s 
in Nederland, maakte reclame voor de makkelijke trein-tramverbindingen en zorgde voor 
goed gedocumenteerde gidsen om de natuur en samenleving in Noordoost Twente te 
ontdekken. Aangemoedigd door Heimans en Thijsse ging Bernink naast de fl ora van het 
gebied ook de insecten en vogelwereld bestuderen. Door zijn artikelen in tijdschriften 
en dagbladen wist hij de aandacht te trekken van natuurliefhebbers in het land en zelfs 
van hoogleraren, onder wie prof. dr. Hugo de Vries uit Amsterdam, die in 1907 met zijn 
studenten het “natuurparadijs” Denekamp bezocht.

De wandeling die we hebben uitgezet gaat langs gebouwen en locaties die begin 1900 
in Denekamp te zien waren en die er nu nóg staan. Veel oude gebouwen zijn helaas af-
gebroken en er is nieuwbouw voor in de plaats gekomen. Maar toch zijn een aantal oude 
historische plekken bewaard gebleven, langs deze plekken voert deze wandeling.  
We willen met oude foto’s van de plekken waar u langs loopt een beeld geven hoe het 
dorp er toen uitzag.  

ROUTEBESCHRIJVING WANDELING DENEKAMP

TT T
Mr. BerninkT Museum Natura Docet

- We starten de wandeling bij de VVV/Boekhandel Brummelhuis op het 
Nicolaasplein. Vanuit de VVV rechtsaf het Nicolaasplein af. 
- De Oldenzaalsestraat rechtdoor volgen. Aan de overzijde van de weg 
ligt een wandelpad, via dit wandelpad richting Museum Natura Docet 
(“de natuur onderwijst”) 

     2Met medewerking van Heemkunde Denekamp - www.heemkundedenekamp.nl
Foto’s: www.denekampfotos.nl 
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