
Klompen en zompen en een kapsalon in de Orient Express ! 

‘t Akkerhus 

Het idee voor de oprichting en bouw van Het Akkerhus is onstaan om de leefbaarheid van het 

buurtschap Rectum/Ypelo en de vitaliteit kleine kernen te verbeteren. Tevens is het Akkerhus 

bedoeld als uitbreiding voor de school De Akkerwal.  

• Informatiecentrum ten behoeve van start/eindpunt route De Doorbraak en retentiegebied 

Dakhorst, waar de schooljeugd en andere bezoekers geïnformeerd worden over flora en fauna 

van het gebied. Overigens wordt hier al door diverse scholen en groepen gebruik van gemaakt. 

• Organisatie van activiteiten t.b.v. jongeren en ouderen op het gebied van educatie, creativiteit, 
denksport en het creëren van een ontmoetingsplek in samenwerking met Stichting de Welle. 

• Educatief locaal ten behoeve van jongeren en ouderen en school de Akkerwal; in de ruimte zijn 

4 - 6 desktops beschikbaar en kunnen presentaties, workshops en vergaderingen worden 

gehouden. 

• Bar, kantine, zaal voor diverse gelegenheden en een jeugdhonk voor de jongeren in de buurt. 

Dakhorst 

Vitens heeft een nieuw waterwingebied ingericht in Rectum-Ypelo. In het gebied zijn 12 

winputten gemaakt. Tevens is in het gebied te Dakhorst een waterbuffer ingericht. De 

waterbuffer voorkomt dat de effecten van de winning zich uitstrekken tot het natuurgebied 

Mokkelengoor. Daarmee worden de effecten van de waterwinning enigszins verminderd. Het 

nieuwe wingebied en de waterbuffer zijn in 2013 in bedrijf genomen. Stefan Kuks, watergraaf 

waterschap Vechtstromen, is blij met de nieuwe waterbuffer Dakhorst: “De waterbuffer is samen 

met de Doorbraak erg belangrijk voor een goede afwatering in het gebied. Bij hoog water in de 

Doorbraak vult de buffer zich automatisch. Zo voorkomen we grote schommelingen in het 

waterpeil en belangrijker, wateroverlast in bijvoorbeeld Almelo.”  

Doorbraak 

De Doorbraak: een nieuwe beek in Twente! Een omvangrijk project met gevolgen op het gebied 

van ruimtelijke ordening, landbouw, milieu en recreatie. Deze nieuwe waterloop met maar liefst 

een lengte van 13 kilometer is om meerdere redenen aangelegd.  

Ten eerste biedt de beek een extra afvoermogelijkheid voor water, waardoor de veiligheid van 

een omvangrijk gebied is vergroot. Bij extreme regenval wordt het water opgevangen, om het 

vervolgens gefaseerd af te voeren.  

Ten tweede is de Doorbraak goed voor bepaalde plant- en diersoorten. Met de Doorbraak is er 

een ecologische verbindingszone gecreëerd tussen Twente en Salland. Het water speelt een 

belangrijke rol voor het landschap en voor de planten en dieren die er leven. Rivieren en beken 

vormen namelijk ‘wegen' tussen leefgebieden waarlangs dieren en planten zich kunnen 

verspreiden. De Doorbraak loopt dwars door de Twentse stedenband en vormt een verbinding 

tussen de landelijke gebieden van Oost en West Twente. Zo wordt een sterke impuls gegeven 

aan landschap en ecologie. 

Derde aspect is de verbeterde kwaliteit van het water in de regio. De beek is aangelegd om de 

scheiding van waterstromen te realiseren. Het Waterschap heeft het Twentse watersysteem 

verdeeld in twee kwalitatief verschillende ‘stromen'. Stedelijk water is namelijk kwalitatief 

minder goed. Dit water wordt apart via het Lateraalkanaal afgevoerd naar de Vecht en komt 



uiteindelijk in het IJsselmeer terecht. Met de Doorbraak krijgt het relatief schone water uit het 

landelijk gebied een afvoerweg in de Regge. Dat maakt herstel en behoud van natuur en 

landschap mogelijk en voorziet de landbouw van schoon water. Eigenlijk is zo de 

oorspronkelijke situatie weer hersteld. Vroeger behoorden deze beken ook tot het stroomgebied 

van de Regge, maar door menselijk ingrijpen zijn ze afgesneden. 

Enters Erfgoed 

Smokkelklompen, voetbalklompen en nog veel meer unieke klompen uit binnen- en buitenland 

vindt u in het Klompenmuseum.  Enter was vroeger een echt ‘klompendorp’ en telde ooit meer 

dan 300 klompenmakers. In de werkplaats naast de expositieruimte staan twee oude machines 

die nog tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw werden gebruikt. Het handmatig 

klompenmaken is sinds 2013 een officieel Nederlands cultureel erfgoed. In de winter zijn er 

klompenmakerscursussen. 

Enter was vroeger ook een echt zompen- en schippersdorp. De Regge werd nabij Enter redelijk 

bevaarbaar en in een tijd waarin de (zand)wegen vaak slecht waren, was dat heel belangrijk. 

Enterse schippers vervoerden produkten uit de regio of zelfs Duitsland  over de Regge en de 

Vecht naar Zwolle, Kampen, maar ook verder tot Sneek en Groningen toe. Zelfs werden er 

zandstenen blokken uit de groeve bij Gildehaus vervoerd, nodig voor de bouw van het 

Amsterdamse stadhuis rond 1655. De Enterse zompen bezaten een platte bodem, konden varen 

in heel ondiep water (ze hadden aan zo’n 45 centimeter diepte genoeg) en werden van de 

16e tot in de 19e eeuw in Enter zelf gebouwd. Er waren zelfs drie scheepswerven, alle gelegen in 

het lage land tussen de dorpskern en de Regge. In het midden van de 19e eeuw kwam met de 

spoorlijnen en de verharde wegen het einde van de zompen in beeld. De laatst overgebleven 

zomp, de Regt door Zee (1875) van schipper Jans ten Berge, ligt in het zompenmuseum. Een 

bijzondere collectie gereedschappen is te vinden op de zolder van het Zompenmuseum. 

De Hutte rustplaats 

Binnengait 

Aan de Regge ligt de voormalige schippersherberg annex overlaadstation “De Binnengait.” 

Binnengait hoorde bij de voormalige havezate het Kartelaar. Van deze havezate is alleen het 

bouwhuis overgebleven. De gedempte grachten zijn nog duidelijk zichtbaar in het landschap. De 

Kartelaarsdijk was ooit onderdeel van de verbinding tussen Munsterland en Deventer. 

Eeuwenlang passeerden langs deze hessenweg voetgangers, karren en ruiters de brug over de 

Regge bij Binnengait. Tot aan deze plek was de Regge goed bevaarbaar. Binnengait bestond uit 

een boerderij met schippersherberg, een insteekhaven met een ‘doorrijschuur’ ofwel 

‘langsritschuur’. D.w.z. dat het mogelijk is om in de lengte door de schuur te rijden. Vanaf hier 

werden de goederen van de schepen overgeladen naar paard en wagen (of andersom). Er was 

ook een haventje waar de zompen konden afmeren. Bovendien werd er ook nog tol geheven. 

Binnengait was dus een belangrijk knooppunt. Een transitohaven avant la lettre.  

Almelo 

Parkeren aan De Grenzen en wandelen naar het centrum. Bijzonder o.a.: Dimence, rechtbank, 

stadhuis, vijver, bibliotheek, oude stadhuis. 

Het Wevershuisje 

Midden in het hart van Almelo, bij de Grote Kerk, vindt u een uit het begin van 1600 stammende 

stadsboerderij. Een karakteristiek oud huisje met vakwerkmuren, wand- en plafondschilderin-

gen. In het Wevershuisje is er een permanente expositie van 'VAN VLAS TOT LINNEN', met o.a. 



een 300 jaar oud weefgetouw, spinnewielen, diverse textielwerkvormen en oude 

gereedschappen. Er worden met regelmaat demonstraties gegeven van oude ambachten zoals 

weven, spinnen, kantklossen en zijde schilderen. Deze zaterdag vindt er een demonstratie 

boekbinden plaats door Hans Evers, boekbinder uit Vriezenveen. 

De Grote Kerk 

Het kerkplein met de grote kerk ligt als een oase midden in de stad Almelo. Op een steenworp 

van de drukte lijkt het alsof de tijd hier heeft stilgestaan. De kerk staat prominent te pronken en 

vlakbij ligt de oude pastorie. Als de gezusters Brönte niet in Engeland, maar in Nederland waren 

geboren, hadden ze vast in deze pastorie gewoond. Schuin achter de kerk vind je het leuke 19e 

eeuwse gebouwtje waar catechisatie werd gegeven en dat nog steeds in gebruik is. Links 

daarvan, aan de Herengracht, liggen de arbeidershuisjes waar indertijd de mensen woonden die 

op het Grote Huis werkten. Deze unieke enclave, midden in Almelo, is gesitueerd rond de grote 

vijver die de kerk, de pastorie en de huisjes, via het park, nog steeds verbindt met Huize Almelo. 

De Grote Kerk is een kruiskerk, gebouwd in 1738. Het koor is het oudste gebouw in de stad 

Almelo en stamt uit de 15de eeuw, toen in deze regio de vernieuwingsbeweging van de Moderne 

Devotie invloed kreeg. Everhard van der Eze was de grondlegger van de Grote Kerk en ook van 

het klooster Frenswegen bij Nordhorn. Het klooster in Almelo is al lang verdwenen, alleen 

straatnamen als Kloosterhof resteren. Met het kasteel en de Grote Kerk is het historische hart 

van Almelo afgegrensd. In de kerk bevindt zich de zogeheten gravenbank. Dit is een bank waar 

de heren of vrouwen van de heerlijkheid Almelo gedurende de kerkdienst plaats mogen nemen. 

Dit recht dateert al uit de dertiende eeuw toen in Almelo het eerste kerkgebouw werd gesticht. 

De Grote Kerk onderging in 1957 een grondige restauratie, van buiten en van binnen, inclusief 

het orgel. Op het koor is een permanente tentoonstelling te bezichtigen van een kanselbijbel, 

gedrukt door Pieter Keur, kerkboeken, een zilveren doopbekken en een tinnen en zilveren 
avondmaalsstel.  

Van Katoen en Nu 

Zonder historie geen toekomst. Het Huis van Katoen en Nu is een icoon voor Almelo. Ontstaan 

uit een onvergetelijke musical, nu voortgezet als een gebouw dat verbindt. Met alles wat gewone 

Almeloërs zo mooi vinden: Heracles, bekende (oud)inwoners, plaatjes en filmpjes, gratis 

portretten, gedeelde verhalen, enz, enz. Maar het is meer: een broedplaats van nieuwe 

activiteiten, een culturele hutspot, waar zaken en mensen met elkaar verbonden worden. Ook in 

het belang van de binnenstad. 

 Wandeling terug naar De Grenzen 

The Orient Express 

Welkom aan boord van The Oriënt Express! Sinds 2010 serveert The Oriënt Express de beste 

streekgebonden specialiteiten. Bezoek ons restaurant in Almelo en ervaar de verrukkelijke reis 

van Parijs naar Istanbul. We stoppen onderweg bij indrukwekkende steden en pittoreske 

plaatsjes met overheerlijke gerechten. Zo kunt u bij de tussenstop in Parijs genieten van rijk 

belegde broodjes en heerlijke salades. En in Milaan kunt u onze vers gemaakte pizza’s proeven. 

Alle ingrediënten zijn dagvers. Na een korte reis mag u uitstappen op de plek waar het eerste 

koffiehuis ter wereld haar deuren opende: Venetië. Laat u meevoeren door de aromatische 

melange van licht gebrande Arabica en Robusta bonen en geniet van uw kopje koffie. Onze reis 

eindigt alweer in Istanbul. Deze stad slaat letterlijk een gastronomische brug tussen Europa en 

Azië. Dat proeft u terug in één van de vele smakelijke vleesgerechten van The Oriënt Express. 



   
10.30 uur Ypelo, ‘t Akkerhus Wandeling Dakhorst en Doorbraak 
 Enter  Klompen en zompen 
 Binnengait  Langs gereden 
 De Hutte, Kolhoopsdijk Picknick 
 Almelo De Grenzen Parkeren 
 Wevershuisje Boekbinden, koffie thee 
 Grote Kerk Rondkijken, zitten, orgelspel 
 Van Katoen en Nu Rondkijken 
 Almelo De Grenzen Auto halen 
17.00 uur Orient Express Maaltijd 

 


