VEENDIJK
Naar het Oldenzaalse _Vee n
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Lco Nijkamp

De Veendijk tussen O ldenzaalsestraat en l laagsebosw eg, noordelijk van
Lonncker, is een o ude weg doo r het Oldenzaalse Veld voor de aanvoer van tu rf
en heideplaggen (schadden). Stedeling en boer gebruikten ze als brandstof De
veenachtige zoden, ver mengd met de schaarse stalmes t van hooguit drie koeien
op een vo lwaar dige boe rde rij, waren ook nodig voor het vruc htbaar houden
van de schrale zandbodem. Enorme hoeveelh eden we rden jaa rlijks per stortka r
ove r slech te landwegen naar de akkers gerede n. Z ij ver hoogde n de essen elke
eeuw met ee n cent ime ter of tien.
D e woeste gro nd was vroege r gemee nschappelijk bezit, maar dat betekende niet
dat iedereen er zij n gang kon gaan . Voor het gebr uik waren regels opgesteld.
M aar de rechtmatigh eid daarvan we rd wel eens betwi st. In de zeve ntiende eeuw
is door de burge rs van O lde nzaal en de boeren van Lonneker lan gdurig strij d
gevoerd ove r het recht turf te winne n en vee te wei de n in het O lde nzaalse Veld.
H et gebied lag in de marke
Lonnekcr, maa r de
O lde nzalers bescho uwden
Straatnaam
het als hun bezit waar zij
het voor he t zeggen hadI ' I
den . H et leidde to t
a 5 splege.
liepen zelfs zo hoog op
pesterijen. De spanningen
van historie
gesto len.
dat over en weer vee werd
Bij de opheffing van het
markcbcstel en de
verdeling van het co llectieve bezit kwam daaraan een ein de . Een gerechtelijk
onderzoek in 1844 viel uit ten gunste van O ldenzaal. Bij mi nnelijke schikk ing
kreeg de ge meente he t groots te deel van het gebie d (187 ha) langs de gre ns me t
Losser toegewezen .
Aan het eind van de eeuw, toen fortuin lijke fabrikanten met interesse voor het
landle ven op gro te schaal woes te gronde n aankoc hten om deze te on tginne n,
we rd Abra ham Ledeboer uit Ensche de voor f I 1 .0 0 0 ,- eige naar van het
vee nge bie d. waaraa n O lde nzaal gee n beh oefte m eer had. De fam ilie liet er het
land goed H et 0 I d e n z a a I s c V e e n aanleggen, dat later gro te ndeels in
hand en kwa m van de grafelijke familie Van R echteren Limpurg uit Alm elo . De
Ensche dese industrieel A.H . Blijdenstein kocht het noordelijk stuk van de
veldgro nd. Hi er ontsto nde n H et H a a g s e B o s (45 ha) en 0 e S nip p er t
(75 ha), nu bezit van N atuurmonumen ten. Beide land goederen zijn ee n
aant rekkelijk wande lgebie d.
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