D e Bult sw eg verbindt het industrieterrein D e Slank bij D olphia m et
Glanerbrug. Het is de oude w eg door he t Glane rve ld naar het erve Den Bult in
de Esmarke, nu gemeentelijk spo rtpark. Aan de vru chtbare boorden van de
Glancrbcck, teven s rijksgren s, wa re n het Bultser ve aan de kant van Losser en het
Schipho lt bij het Aamsveen lang de voo rnaa mste ho even. Hun gesch iede n is
gaat we llicht tot de middeleeu w en terug. Blijken s het scha ttingsregiste r van
1602 hebben zij tot het bezit van de Bentheim or graven behoord . Op de
sche iding van de erve n ligt sinds het begin van de vorige eeuw de
Gronausestraat. Bij de brug o ver de Glane ontstond in de glorietijd van de
texti elindustrie het gre nsdo rp. In 1868 we rd ove r het Bultserv e de spoorlij n
aange legd.
H et R ed crnptoristenkl ooster, nu Ari ën stehuis voor bej aard en, we rd in
1885
eveneens gestic ht op
gro nd van het Bultserve.
Straatnaam
de Krassch enbergs, de
destijds bewoond door
o nge huw de broers
Johannes (1836- 191 I) en
als spiegel
en hun zuster Johanna
Ge rhardus (184 1- 1924)
( 1845- 19 14). Zij
van historie
schonken een groot deel
de stichting van de
van hun gro ndbezit voor
parochi e.
Bij hun dood werde n zij te ru ste gelegd op het kloosterk erkh of van de
R edemptor isten , maar later herb egraven op het kerkhof van de parochie aan de
Kerkstraat. tegenover de ingang van het Bult ser ve.
De boerderij met 10 ,5 ha gro nd kwa m in hand en van de gemeente . In de
j aren 1927- 1928 we rd er een publ iek park aangelegd m et sportvelde n en ee n
vijver. H et o ntwerp was van de bekende land schapsarchitect P. H .
Watt ez (187 1- 1953). H et gebruik van het bo erenhuis veranderd e nogal
eens. In de crisisjaren voor de tw eed e wereldoorlog was er een stempellokaal
ingericht, w aar de w erklozen zich dagelijk s moesten melden . In het
aang renze nde bo s was to en nog ee n restant aanwezig van ee n kronkelen d zijs troom pje van de Glane rbee k. R ond 1960 is het pand afgebro ke n.
N u heri n ne ren nog slechts enke le zware bomen aan de vroegere hofsted e.
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