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Buitengebied “De Veldmaat” op de schop 
voor de nieuwe N18. 
 
Het landschap aan de noordkant van De 
Veldmaat onderging in de periode 2016-2018 
een metamorfose. Dit was het gevolg van de 
aanleg van de nieuwe autosnelweg N18.  
Met name de Hengelosestraat, Hazenweg, 
Kolenbranderweg, Enschedesestraat zal veel 
van zijn huidig aanzien verliezen zoals 
snelheid, kruispunten evenals het wandelen 
in de natuur richting Boekelo en Beckum. 
 
Woningen moesten wijken, wegen werden 
verlegd en geknipte straten kregen een 
andere naam. De Kolenbranderweg is bijna 
onherkenbaar geworden, nu het deel tussen 
bedrijventerrein Stepelo en de nieuwe 
snelweg de functie van toegangspoort naar 
Haaksbergen heeft gekregen.  
 
Al met al hebben de veranderingen voor de 
oorspronkelijk bewoners van het gebied veel 
emoties losgemaakt. Niet zo gek als je 
bedenkt dat sommige families meer dan drie 
generaties op dezelfde plek hebben 
gewoond. Op menig verjaardag of koffie-
moment wordt er gesproken over deze 
veranderingen. 
 
Op de hoek Hazenweg/Geukerdijk is de 
nieuwe weg in een tunnel gelegd, waardoor 
het toeristisch spoorlijntje van de MBS en het 
verkeer van de Geukerdijk ongestoord via 
een brug op maaiveldniveau kunnen 
passeren. De realisatie en vooral de 
financiering hiervan had veel voeten in de 
aarde. Was de tunnel er niet gekomen dan 
zou de weg hier een 9 meter hoge barrière 
oftewel een akelig storend element in het 
landschap hebben gevormd.  
 
Wijkraad De Veldmaat en de Museum Buurt 
Spoorweg (MBS), gesteund door diverse 
politieke partijen van Haaksbergen hebben 
zich hiervoor ingezet. Samen met het lokale 
gemeentebestuur hebben deze partijen 
gelobbyd bij de provinciale en landelijke 
politiek. Doel was de verdiepte aanleg van 
de snelweg te bewerkstellen. Het 

oorspronkelijke plan was onacceptabel voor 
De Veldmaat. (zie ook Rond Haaksbergen, 
22 maart 2012). Gelukkig heeft alle inspan-
ning geleid tot een goed resultaat. 
 
Ook de Hengelosestraat en de 
Kolenbranderweg zijn een nieuw element in 
het landschap rijker. Voor het doorgaande 
verkeer op de Hengelosestraat is een nieuw 
viaduct verschenen bij de (voormalige) 
boerderij van Volker. Het meest ingrijpend 
voor het landschap is op dit moment de 
kruising Kolenbranderweg/Hazenweg. Hier is 
het op-en afrit aangelegd voor de kern 
Haaksbergen en bedrijventerrein Stepelo en 
de Greune. De Kolenbranderweg gaat hier 
metershoog over de nieuwe snelweg en ook 
voor de lussen van de op- en afritten is veel 
zand getransporteerd om een aansluiting 
met de vernieuwde Kolenbranderweg 
mogelijk te maken. 
TV Oost is zelfs aanwezig om reportage 
hiervan te maken evenals enkele kranten.  
Al met al heeft het toch tot een goed resul-
taat geleid en heeft men gekozen voor de 
verdiepte aanleg. 
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Plattegrond van de N18 in Haaksbergen 
waar rechts boven de drie kunstwerken 
liggen Kolenbranderweg-Hazenweg en 
Geukerdijk/Hazenweg. 
 
 

 
 

 
Rond Haaksbergen met informatie N18. 
 
https://issuu.com/regionale-
uitgeversgroep/docs/roha12wk12 
\ 
 
 
 
 

https://issuu.com/regionale-uitgeversgroep/docs/roha12wk12
https://issuu.com/regionale-uitgeversgroep/docs/roha12wk12
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Kolenbranderweg 47 (E 220a) 
Eind 19e eeuw lag hier nog een heideveld 
eigendom van nachtwaker Poeten-Graads 
alias Gerhardus Leferink. Omstreeks 1890 
werd het ontgonnen en werd het perceeltje 
waar tot 2017 de woning stond een bebost. 
Het eigendom was overgegaan op de zoon 
van Leferink. De eerste bebouwing ontstond 
hier kort na de Tweede Wereldoorlog. Er was 
woningnood en een gebrek aan bouwma-
terialen. Er werd door de Leferinks een 
zomerhuisje gebouwd dat bewoond werd 
door het echtpaar Scharenberg-ten Voorde. 
Vanaf 1952 woonde hier de familie 
Masselink-Keizers. Omstreeks 1960 kwam 
hier een kleinzoon van Poetengraads te 
wonen, die hier een gezin stichtte in het 
inmiddels tot klein huis verbouwde 
zomerhuis. Mevrouw Leferink-Wieskamp 
was de laatste bewoonster en vertrok in het 
voorjaar van 2017 naar het dorp Veldmaat. 
De woning werd eind 2017 gesloopt. 
Op de tweede foto de schuren. 
 

 
 
Kolenbranderweg 53 (E 220) 
Dit huis had de naam Zonnebeld. Het werd 
omstreeks 1860 gesticht, op een voormalig 
heideveld, door Bernardus Essink. Hij zijn 
vrouw Hendrika Overbeek waren de eerste 
bewoners. In 1879 werd Gerrit ten Cate 
eigenaar. Voor 1900 werd de familie 
Zonnebeld-Boesewinkel eigenaar en bewo-
ner. Hierdoor kreeg het huis de naam 
ZunnebeId. In de 20e eeuw woonde hier de 
familie Te Koppele en Koppelman. Sinds 
1980 de familie Gebbink-Broekhuis. De 
laatste bewoner was de familie Den Herder. 
De woning is in het voorjaar van 2018 
gesloopt. 
 

 
 
Kolenbranderweg 60 Wijk E 223 schuur. 
Deze schuren hoorden bij de eerste boerderij 
“De Kolenbrander” dat hier is gesticht rond 
het jaar 1676. Bewoner in 1832 is de 
weduwe Elizabeth ten Hag-Franken.  
Zie website ontstaan Veldmaat.  
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Kolenbranderweg 60. 
Voor het huis stond nummer 64 die plaats 
moest maken voor de toegangsweg naar de 
N18. Rechts zie je de achtergelegen wonin-
gen van nummer 56-58 ter vervanging 70-74 
woonden. 
 

 
 
Kolenbranderweg 64. 
Deze woning gebouwd in 1964 was een 
bedrijfswoning behorende bij nummer 60, 
boerderij de Kolenbrander. De woning moest 
plaats maken voor de verbrede 
Kolenbranderweg, die toegangsweg vanaf de 
N18 naar Haaksbergen is geworden 
 

 
 
Kolenbranderweg 70-74 (E 223) 
De twee woningen hoorden bij erve De 
Keerl, die naar de afkomst van de familie 
Ten Dam, ook wel Beernink werd genoemd. 
De oude boerderij stond veel verder van de 
weg, namelijk achter de stallen. De linker 
woning was de tweede bedrijfswoning en de 
rechter was de vervanger van de woning in 
de oude boerderij. De oude boerderij stond 
jarenlang leeg en is vrij recent gesloopt. 
Bewoner was in 1832 de weduwe Johanna 
Rondeel-Nijenhuis. Later werd de familie Ten 
Dam in Bentelo (erve Beernink) eigenaar, 
waarna een zoon hier vanaf 1910 kwam 
wonen. Het gezin van zijn kleinzoon 
exploiteerde tot voor kort de boerderij. 
 

 
 
Kolenbranderweg 70 Wijk (E 223). 
De ook afgebroken woning De Kaerl ook wel 
Beernink genoemd. Volg link en klik februari 
1979 aan en een pdf wordt gedownload en 
zie dan blz. 731-736. 
http://www.historischekringhaaksbergen.nl/in
-haaksbergen/aold-hoksebarge/item/543-
aold-hoksebarge-nummers-1967-2006.html 
 

http://www.historischekringhaaksbergen.nl/in-haaksbergen/aold-hoksebarge/item/543-aold-hoksebarge-nummers-1967-2006.html
http://www.historischekringhaaksbergen.nl/in-haaksbergen/aold-hoksebarge/item/543-aold-hoksebarge-nummers-1967-2006.html
http://www.historischekringhaaksbergen.nl/in-haaksbergen/aold-hoksebarge/item/543-aold-hoksebarge-nummers-1967-2006.html


Buitengebied “De Veldmaat” op de schop voor de N18 

 

2018 Door Gerard Vaanhold          Pagina 5 
 

 
 

 
 
Kolenbranderweg 85 (E 226) 
De woning op de foto kennen we als ‘Pieper’ 
en is gebouwd in 1929 in opdracht van 
Gerhard Pieper in echt met Johanna 
Harmina Rietman. Later woonde hier een 
kleinzoon met zijn gezin, de familie Wijlens-
Konniger. Al in 1880 was hier een woning 
aanwezig met als eigenaar Johannes 
Hondelink en Johannes Hendrikus Rietman 
in echt met Hendrika Hondelink ider voor de 
helft eigenaar, dat omstreeks 1873 was 
gesticht op veldgrond. 
 

 

Hazenweg 14 Wijk E 247. 
Hier was voor 1940 een woning gebouwd 
door Jans Polman van Hanenbats, die 
gehuwd was met Trui Pieper. De ondergrond 
hoorde bij het achterliggende erf Hanenberg 
van de familie Polman. Het gezin van Jans 
kleindochter, de familie Winkelhorst-
Wegdam, was de laatste bewoner. 
 

 
 
Hazenweg 22 (E 219) 
Woning is gebouwd door de familie Bernard 
Witbreuk (Steen Bernard), gehuwd met Rika 
Regina Busschers. Hun zoon Herman 
Witbreuk huis verkochten de woning in 1992 
aan Laurens Rupert. Deze verkocht het pand 
in 1997 aan het echtpaar Brummelhuis-van 
der Mark, die de woning als zomerverblijf 
benutte. Zij gaven de woning de naam 
‘Brummelhoes’. In 2011 verkochten zij het 
pand aan ‘de Staat’. 
De broer van Bernard was metselaar en 
heeft de gewelven van de Bonifatiukerk 
gemetseld.  
 

 
 
Schaddenweg 20 (E 203) 
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De boerderij is kort na 1922 gebouwd voor 
het gezin van Johannes Hollink (Mors Jans) 
en Catharina Bos. Zij werden opgevolgd door 
zoon Hendrik Hollink gehuwd met zijn 
buurmeisje Corrie Westendorp. Twee van 
hun zonen bewonen later ieder een deel van 
de verbouwde boerderij. 
 

 
 

 
 
Enschedesestraat 235 Wijk E 269. 
De woning was oorspronkelijk een tolhuis. 
Het was tevens de laatste woning voordat de 
gemeentegrens wordt overschreden. 
Eerste bewoner Gerhardus Roerink 
tolgaarder in echt met Janna Averbeeke. In 
de loop der jaren hebben hier verschillende 
mensen gewoond. De laatste bewoner is de 
familie Amelink-Vleerbos. 
 

 
 

 
 
Eppenzolderveldweg 192 (E 204) 
Voorheen Hengelosestraat 192. 
Deze boerderij is gesticht op veldgrond dat 
was toebedeeld aan het erve Hofstede in 
Holthuizen. De boerderij Hofstede was eind 
19e eeuw eigendom geworden van de familie 
Volker. De boerderij ging naar een dochter 
die met Zuthof huwde. Een zoon was 
klompenmaker en woonde in het dorp. Hij 
erfde de veldgrond aan de Hengelosestraat 
en stichtte deze boerderij in 1926-27 die de 
naam Hofstederveld kreeg. Deze werd 
verpacht aan de familie Petrus Prins in echt 
met Ida Vronica Maria Stegeman. Na de 
Tweede Wereldoorlog nam een zoon van de 
eigenaar de exploitatie van de boerderij. 
Deze Bernard Volker was gehuwd met 
Catrien Asbreuk. Hun zoon Bennie is hier de 
laatste eigenaar/bewoner. Vanwege de 
ongunstige ligging achter het nieuwe viaduct 
heeft hij inmiddels een nieuwe woonplek aan 
de Wissinkbrinkweg gekocht. 
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Hengelosestraat 63 (D 108b)  
Eveneens omstreeks 1922 wordt hier door 
de metselaar Hendrik Westendorp (Venne-
Hendrik) een woning gebouwd. Hij is in 1921 
gehuwd met Grada Freriksen. Later woont 
hier het gezin van hun zoon Hennie 
Westendorp, die gehuwd is met Marie 
Ubbink. In 2016 ging het huis van de 
Westendorps tegen de vlakte. 
 

 
 

 
 
Hengelosestraat 65 (D 108a) 

Omstreeks 1922 bouwde wegwerker Bernard 
Menzing (Annies) hier een woning. Hij was in 
1922 gehuwd met Dina ten Broeke 
(Schansert). Zij kregen 11 kinderen Twee 
zonen, Herman en Tonnie, zouden hier met 
hun gezinnen de tweede generatie bewoners 
vormen. Omstreeks 2000 was hier nog een 
nieuwe woning gebouwd. De familie 
Asbroek-Menzing vormde de derde gene-
ratie. De Asbroeks runden hier een 
autobedrijf. 
 

 
 

 
 

 
 
Het nieuwe viaduct en rotonde voor de N18 
aan de Kolenbranderweg/Hazenweg. Deze 
dient als op en afrit voor Haaksbergen en 
voor het industrieterrein dat hier ligt. 
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Het nieuwe viaduct met spoorbrug voor de 
MBS van de nieuwe N18 aan de 
Geukerdijk/Hazenweg. 
 
Verslag van TV Oost over het in gebruik 
nemen van de spoorbrug. 
 
http://www.rtvoost.nl/nieuws/280491/stoomtr
ein-rijdt-voor-het-eerst-over-de-nieuwe-
spoorbrug-over-de-n18 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Rotonde in de Noordsingel/Kolenbranderweg 
wordt gewijzigd in een ovonde en dat 
allemaal voor de N18.  
Vooraf aan deze aanleg van de Noordsingel 
en industrieterrein De Greune en Stepelo 
moesten hier ook al 12 woningen gesloopt 
worden. Het eerste gedeelte van de 
Kolenbranderweg wordt hier afgesloten voor 
het doorgaande verkeer vanaf de 
Veldmaterstraat richting Noordsingel.  
Het bord moet even plaats maken voor de 
aanleg. 
 

http://www.rtvoost.nl/nieuws/280491/stoomtrein-rijdt-voor-het-eerst-over-de-nieuwe-spoorbrug-over-de-n18
http://www.rtvoost.nl/nieuws/280491/stoomtrein-rijdt-voor-het-eerst-over-de-nieuwe-spoorbrug-over-de-n18
http://www.rtvoost.nl/nieuws/280491/stoomtrein-rijdt-voor-het-eerst-over-de-nieuwe-spoorbrug-over-de-n18
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Kolenbranderweg is ook volledig op de 
schop. Bomen zijn omgezaagd om plaats te 
maken voor jonge aanplant. Fietsers 
gescheiden van auto’s met tussenbeide een 
laan van bomen. Voor de aanwonende zal 
het wennen zijn met deze drukke aan- en 
afvoerroute naar het industrieterrein en N18. 
 

 

 
 
“Steenbroak’s Es”  
Het hier aangelegde hondeveld en bloemen-
weide, heuvel, wandelpad en crossbaan dat 
samen met de Wijkraad Veldmaat en buurt-
bewoners is aangelegd.  
Door de ovonde dat aangelegd wordt moet 
hier ook weer het nodige werk worden 
verricht. 
 

 
 

 
 
Dat met de aanleg van de N18 rekening 
gehouden wordt met de dieren is mooi 
meegenomen door de aanleg van het 
ecoduct op de grens Haaksbergen en 
Enschede. Het was mooi geweest dat ze 
deze ook doorgetrokken hadden onder de 
oude N18 door. 
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Door al deze verandering van wegen moeten ook de straatnamen worden gewijzigd in: 
Eppenzolder, Eppenzolderveldweg, Piepersbosweg, Hagmolenbeekweg, Veerakkerweg en 
Wieskamp. Viaducten op deze route zijn: KW21 Eppenzolder, KW 22 Veldmaat, KW 23 
Veldmaat en KW 23 De Tol. 

  
             

 
 

Plattegrond route N18 kun je op onderstaande link downloaden.  

 

https://www.tubantia.nl/haaksbergen/zo-gaat-de-nieuwe-n18-bij-haaksbergen-
eruitzien~a547b4af/ 
 
Mocht er mensen zijn die aanvulling hebben en kunnen geven over deze verdwenen woningen 
dan graag een bericht naar. info@develdmaat.nl ten name van Gerard Vaanhold. 
 
 

https://www.tubantia.nl/haaksbergen/zo-gaat-de-nieuwe-n18-bij-haaksbergen-eruitzien~a547b4af/
https://www.tubantia.nl/haaksbergen/zo-gaat-de-nieuwe-n18-bij-haaksbergen-eruitzien~a547b4af/
mailto:info@develdmaat.nl

