FIETSROUTE:
RUST WAT IN TWENTE
www.rustplaatsen.nl

Deze uitgave maakt deel uit van het project ‘Historische begraafplaatsen
in cultuurhistorisch perspectief’. Daarbij worden op historisch waardevolle
begraafplaatsen herstelwerkzaamheden uitgevoerd en worden de
cultuurhistorische aspecten toeristisch en educatief belicht. Het project is
tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de Provincie Overijssel
en Leader, ‘Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland’.
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Routepunten Rust Wat in Twente
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Deze fietsroute voert u langs drie prachtige historische begraafplaatsen,
welke recentelijk in het kader van het project Historische Begraafplaatsen in
Cultuurhistorisch Perspectief zijn gerestaureerd en opgeknapt. De betreffende
begraafplaatsen zijn in twee opzichten bijzondere rustplaatsen. In de eerste
plaats natuurlijk als plek waar mensen begraven zijn. In de tweede en
niet minder belangrijke plaats als plek waar men, al is het maar even, kan
ontsnappen aan de hectiek van alle dag. Hieronder staan ze.
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Particuliere begraafplaats Haaksbergen 1
De begraafplaats aan de Spoorstraat in Haaksbergen valt van buiten
nauwelijks als zodanig op. De dodenakker wordt aan het zicht onttrokken door een betonnen schutting. Alleen via een een metalen
deur is het toegankelijk. Eenmaal binnen wordt de aandacht direct
getrokken door een enorme solitaire rode beuk met takken zo groot
als kleine bomen. Op de begraafplaats liggen onder andere leden
van de Haaksbergse textielfabrikantenfamilie Jordaan. Het oudste
graf dateert uit 1834 (notaris Jan Hendrik Jordaan) en het jongste is
van 2004 (Jan Jordaan uit Enschede, geboren op villa De Blanckenborgh). De oudere graven kennen als grafbedekking een plaat van
Bentheimer zandsteen.
Oude begraafplaats Goor 2
De begraafplaats met monumentale status vormt een groene oase
in het midden van het stadje Goor. Het meest opvallende graf, een
rijksmonument, is dat van textielfabrikant Thomas Ainsworth. Deze
uit Engeland afkomstige textieltechnicus voerde vanaf ongeveer
1830 in Oost-Nederland en Westfalen diverse projecten uit op het gebied van het verbeteren van de hier aanwezige textielindustrie. Naar
aanleiding van een toevallige ontmoeting in Hengelo met de secretaris van de Nederlandsche Handel Maatschappij richtte Thomas Ainsworth in 1833 in Goor een weefschool waar Twentse wevers in snel
tempo geleerd werd katoen te weven op voor die tijd hypermoderne
machines. Thomas Ainsworth wordt beschouwd als de grondlegger
van de katoenindustrie in Twente.
Oude begraafplaats Diepenheim 3
Alleen een hek in een heg aan de Odammerweg vlakbij Huis te Diepenheim en het Warmelo verraadt de aanwezigheid van de oude algemene begraafplaats van het Twentse Diepenheim. Net als op vele
andere oude begraafplaatsen is ook hier een grafmonument in de
vorm van een afgebroken zuil te vinden. Deze staat symbool voor
de eindigheid van het leven.
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Route Navigeren via
fietsknooppuntennetwerk

www.rustplaatsen.nl

Deze route volgt vrijwel geheel het fietsknooppunten
netwerk. U fietst van genummerd knooppunt naar
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knooppunt. Zolang u geen knooppunt tegenkomt, gaat
u altijd rechtdoor. Startpunt is de VVV in Goor. Als u
een knooppuntenhouder (bikepointer) van de ANWB
heeft kunt u ook het Knooppuntkaartje uitknippen en
in de houder plaatsen. Fiets ze en vergeet niet wat te
rusten onderweg. Op www.fietseninoverijssel.nl kunt
u de route printen met een keur aan bezienswaardig
heden onderweg. Hij is te vinden onder ‘routes van
bezoekers’.
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