:LANDWEERWEG
I

De karakteri stieke houtwallen in het Twentse landschap zijn ontstaan , toen prikkeldra ad nog onbekend wa s. Zij w erden door boeren o pge w o rpe n om het vee op
eigen erf te houden .
Tot in de vorige eeuw lag en rond En sched e en de buurtsch appen ook nog brede
landweren met aan weerszijden diepe grach ten . H et w aren verdedigingswallen uit
de middeleeuwen ( I2e en 13e eeu w), die onder het landsheerlijk gezag vielen,
maar door de bevolking m oesten w orden onderh ouden. H et aanr ichten van
schade werd zw aar gestr aft.
Op de wallen werden bomen geplant en na verloo p van tijd op anderhalve m eter
hoogte gekapt. Door de takken van de resterende sta m naar de grond te leiden
en er tussen stekel ige
heester s als sleedoorn,
braamstruiken en wilde
Straatnaam
rozen te laten gr oeien ,
en dier ondoo rd ring baontsto nd een voor men s
als spiegel
re haag .
Aan de verbindingsweg
van historie
tu ssen Olden zaalsestr aat
en Lossersestr aar. in her
vcrlengde van de O ude
Deventerweg lan gs de Kleioatcn van Smul ders, wa ren bij de Losser sestr aat nog lan g
restanten van een landweer te zien . D e naam van de we g herinn ert daar aan .
D e landweren dienden in de primitieve same nlev ing van vr oeger in de eerste plaats
o m men s en vee tegen rovende en plunder ende benden en vreemd krij gsvolk te
beschermen . Dc doorgan gen, zoals die in de w cg D eventer-M ünster nabij het huidige Lindenhof. w erden door een hekwerk o f slag boom afgesloten . Iem and uit de
buurt was belast met de bediening. Hij beschikte soms over een hoge uitkijkpost
en sloeg alarm als er onr aad w as. Hij zag ook wi e er passeerde en zo stond het gebied onder co ntro le. Soms werd er ook tol geheven . N amen als Hekm an , Boomhof, Beumcr, Slotman . Slagh ekk e en W allen beek herinneren nog aan deze posten.
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