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Spelen in
pretpark
Twente

We laten de
Pyreneeën,
de Ardèche en
Toscane nog
eventjes links
liggen en vie-
ren vakantie
dicht bij huis.
Wij gaan naar
Twente. Met
speelplezier
achter elke
boom.

TEKST EN FOTO’S

GIJS HARDEMAN

B
oerenburen die elkaar altijd steunen
in raad en daad. Ze zijn in Twente
fier op hun noaberschap. Tukkers
zijn trouwens op wel meer Twentse
dingen trots. Ik kan het weten, want

ik ben er één.
FC Twente, de beugel, paasvuren, carbid-

schieten, klootschieten, het Twentse accent en
de klanken van de midwinterhoorn. Maar
behalve een streek van folkloristische activitei-
ten – sommige daarvan zijn ook populair in
aangrenzende gebieden als Salland en Drenthe
– is Twente ook een prachtige vakantiebestem-
ming.

Nog nooit ging ik in mijn geboortestreek
met vakantie. Maar nu stappen we met de
kinderen in de auto en rijden we vrijwel dezelf-
de route als zo vaak naar oma, alleen slaan we
vlak voor we daar zijn een andere weg in. Even
later rijden we tussen bossen, landerijen en
Twentse boerderijen naar De Lutte.

Op de karakteristieke boerenhoeven zien we
geveltekens in bijzondere vormen. De nuchter
lijkende Tukker zit tjokvol bijgeloof; de orna-
menten in de nok van de boerderij dienen van
oudsher om onheil af te weren, vruchtbaarheid
op te roepen of kwade geesten weg te jagen.op te roepen of kwade geesten weg te jagen.

VERWACHTINGSVOL

„Wat ik me vooral herinner van vroeger is dat
er zoveel speeltuinen langs de weg zijn. Ge-
woon een boel speeltoestellen bij een tot res-
taurant omgebouwde boerderij. Of kleine
pretparken, niet te vergelijken met De Efteling.
Beetje oud spul misschien, maar eigenlijk ook
wel lekker compact”, vertel ik op de heenweg.
Onze jongens op de achterbank kijken met
verwachtingsvolle blik.

Voor een midweek huren we via www.na-
tuurhuisje.nl een vakantiewoning in de tuin
van een grote boerderij. De eigenaressen heb-
ben bijzondere vakantiehuisjes neergezet en zo
Het Landje gecreëerd. We nestelen ons in de
woonwagen met uitzicht op Het Landje: pipo-
wagen, klein houten chalet, vintage vouwwa-
gen, clubhuisje, buitenkeuken en vuurplaats.
Het is een heerlijk klein vakantiepark voor
onszelf en de andere bewoners.

Wij blijven vier nachten, de andere huisjes
wisselen elke twee nachten van bewoners. Zo
hebben we elke avond nieuwe gesprekken bij
het vuur, krijgt echtgenote Rian spontaan
ukelele-les van Eddie die op fietsvakantie is en
barbecueën we gezellig met Tom en Suzanne
uit Volendam. Nienke en Jop, een jong koppel
uit Friesland, vertellen verhalen over de voor-
delen (prachtige plekken) en nadelen (bedwant-
sen aan boord) van zeiltochten over de hele
wereld. Hij als dokter, zij als schipper. En na-
tuurlijk komt mijn moeder in de avonden een
glaasje wijn drinken, wel zo gezellig, ze woont
om de hoek.

RIVIERKREEFTJES

Overdag nemen we rustig de tijd om op te
starten, spelen de jongens in een oude wastob-
be gevuld met water, voordat we mijn geboor-
tegrond eens gaan bekijken vanuit toeristisch
perspectief. We rijden naar het Lutterzand,
wellicht een van de mooiste stukjes Twente
met zijn continu veranderende en meanderen-
de Dinkel.

Door dit bos liep ik in mijn leven al vaak,
maar zwemmen deden we hier vroeger niet.
Nu zit het ‘strand’ vol met gezinnen, kinderen
spelen met visnetjes in de zacht stromende en
ondiepe Dinkel. „Ik heb er één!” gilt een meisje
en onze zoons Raf (7) en Finne (4) gaan snel
kijken. Een kikker, een visje? „Een kreeft! Pap,
ze heeft een kreeft!”

Wat blijkt: de Dinkel zit – net als zoveel
zoetwater in Nederland – ineens vol met Ame-
rikaanse rivierkreeften. Kleine aaseters met
heel weinig natuurlijke vijanden; ze doen het
uitstekend in Twentse wateren. Via de website
van de Twentsche Courant kom ik bij wat
artikelen over deze plaag die ongeveer tien jaar

geleden begon. Er zijn hier intussen tiendui-
zenden rivierkreeftjes te vinden, restaurants
opperen om ze als Twents streekproduct op de
kaart te zetten en biologen weten de oplossing
nog niet. Voor nu is het vooral een leuk tijdver-
drijf voor de kinderen, die allemaal een netje in
de hand hebben en druk bezig zijn om de
kreeften te vinden tussen het groen aan de
rand.

Naar het Lutterzand keren we nog een keer
terug voor dit zelfde succesvolle riedeltje, maar
dan zijn ook onze jongens gewapend met
schepnetjes. De meeste lol hebben ze echter in
de speeltuintjes die inderdaad zo’n beetje
overal lijken te staan.

NOSTALGISCHE SPEELTOESTELLEN

In de indoorspeelhal van Morskieft bij Reutum
is het binnen een chaos van lawaai op de tram-
polines en klimtoestellen. Buiten vinden we
gelukkig rijkelijk ouderwetse stalen en houten
speeltoestellen die ook al bestonden toen Rian
en ik nog kind waren. De voortuin staat er
helemaal vol mee en we spelen gevieren op de
groepsschommel, de rollende houten ton en
andere nostalgisch speelmateriaal.

In het Groot Twentsch Maïsdoolhof, waar we
toevallig later die middag voorbijrijden, ver-
dwalen we tussen hoge maïsplanten terwijl de
kinderen opdrachten uitvoeren en we de uit-
gang zoeken. Bij de zelfpluktuin nemen we een
bosje bloemen mee voor oma.

Als afsluiter rijden we naar Erve Kuiper, even
buiten Denekamp, ons getipt vanwege het
smakelijke ijs. Papa duikt uiteraard meteen het
wielermuseum in ter ere van de vroegere Tour
de France-held Hennie Kuiper, tevens voorma-
lig olympisch- en wereldkampioen. De kinde-
ren gaan los op kleine plastic tractors. Natuur-
lijk krijgt iedereen daarna een lekker ijsje, dat is
wel verdiend na een dag keihard spelen.

Wanneer we moe terugkomen op het Landje
staan Nienke en Jop klaar bij de barbecue.
Verse zalmpakketjes verdwijnen in de rook-
oven, vlees en aardappelen op de grill, aardap-
pelen, salades, koude biertjes staan op tafel. Ze
hebben voor alles gezorgd. Deze Friezen heb-
ben het Twentse noaberschap al helemaal
onder de knie.

Van bovenaf: Finne rent een doodlopen-

de weg in in het Groot Twentsch Maïs-

doolhof in Fleringen; een gevangen

Amerikaanse rivierkreeft, vers uit de

Dinkel van het Lutterzand; ouderwets

speelplezier bij Morskieft in Reutum; bij

De Waarbeek in Hengelo gaan we van

kermisattractie naar kermisattractie;

Finne en Raf badderen in de tobbe voor

ons verblijf op Het Landje in De Lutte.

Foto’s links: zweefplezier bij Dijk59

nabij Losser; Raf dompelt onder in het

maïszwembad bij het doolhof; zalmpak-

ketjes in de rookbarbecue; klimmen in

een boom op het Lutterzand, vlakbij het

zwemstrand.

Het Landje
in De Lutte
Via www.natuurhuisje.nl

vonden we onze slaaploca-

tie in De Lutte. ‘Het Landje

is opgebouwd uit een car-

rousel van bijzondere slaap-

gelegenheden; een huifkar,

trekkershut, een retrocara-

van en een tiny house/

woonwagen’. Wij sliepen in

de grote woonwagen en

hadden daarmee een eigen

keuken en badkamer. Op

Het Landje staat een ge-

meenschappelijke hut met

open haard, bar en tafel.

Buiten kun je vuur maken,

barbecueën, eten roken en

spelen. De locatie is ook

ideaal voor kleine groepen.

Directe link: www.natuur-

huisje.nl/vakantiehuis-

je/51495.

Speeltuinen langs de weg

Erve Kuiper

Actieve boerderij met het Hennie Kuiper Museum

voor wielerfans, buitenspeeltoestellen, boerderij-

dieren en overheerlijk zelfgemaakt ijs. Gratis

entree. Schotbroekweg 2, Denekamp.

www.ervekuiper.nl

Morskieft

Grote buiten- en binnenspeeltuin met moderne

speeltoestellen en materiaal ‘van vroeger.’ Daar-

naast hebben ze een blacklight midgetgolfbaan,

een escaperoom en eenvoudige horeca. Entree

3,50 euro per kind, volwassenen mogen gratis

mee naar binnen. Ootmarsumseweg 303, Reu-

tum. www.speeltuinmorskieft.nl

Groot Twentsch Maïsdoolhof

(vanaf 4 juli) Een speurtocht door het maïsdoolhof

inclusief opdrachten, traptrekkers rijden, maïs-

huisje en bloemenpluktuin. Entree: 4 euro per

persoon, kinderen jonger dan 2 jaar gratis. Olden-

zaalseweg t.h.v. nr. 129, Fleringen.

www.groottwentschmaisdoolhof.nl

Dijk59

Direct om de hoek bij ons huisje in De Lutte. Een

leuk restaurant met groot terras en speeltuin.

Ideaal voor een lunchstop. Entree gratis, wel

consumptieplicht. Denekamperdijk 59, Losser.

www.dijk59.nl

Attractiepark De Waarbeek

Waar gaan oude kermistoestellen heen? Goede

kans dat je ze tegenkomt op De Waarbeek. Heer-

lijk overzichtelijk en simpel all inclusive attractie-

park met veel klassiekers. De attracties zijn toe-

gankelijk vanaf een bepaalde minimumlengte (zie

website). Snacks en drinken is bij de prijs inbe-

grepen. Entree: 15,50 euro per persoon. Twekke-

lerweg 327, Hengelo (ov). www.waarbeek.nl

Slechtweerprogramma

Op de bijna traditionele regendag trokken we naar

De Museumfabriek om het rijke textielverleden

van Enschede te ontdekken. Voor de kinderen

was er een workshop waarin ze in een uur een

zeppelin bouwden. www.demuseumfabriek.nl

Nog meer Twentsch

In Twente liggen natuurlijk nog veel meer speel-

tuinen, attractieparken, lokale winkels, musea,

gezellige dorpjes, landgoederen en mooie bosrijke

gebieden. Kijk op www.visittwente.nl voor tips,

informatie en evenementen.
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Vakantie in Twente met

volop speelplezier.


