
wielen maakten langzamerhand plaats voor luchtbanden. Na de 
oorlog was het tijdperk van houten wagens snel ten einde. Onze 
werkzaamheden verschoven naar het bouwen van carrosserieën. 
Voor de oorlog werden er al houten laadbakken voor T-Fordjes 
gemaakt, à 250 gulden. Met het verstrijken van de tijd werden er 
meer en meer laadbakken, opleggers en trailers gemaakt. Tot in  
de zeventiger jaren van de vorige eeuw maakten we trouwens ook 
nog doodskisten, gemiddeld vijftig per jaar.” 

“We hadden grote bedrijven als Van Wezel en de Hengelose 
bierbrouwerij als klant maar onze bereikbaarheid met grote voer-
tuigen was in de wintermaanden lastig. Toen na de aanleg van de 
rondweg de ontsluiting nog moeilijker werd, was het tijd om ons 
carrosseriebedrijf in 1978 te verplaatsen. In onze zeilwagen met 
paard werd toen onze voltallige familie op symbolische wijze naar de 
nieuwe werkplaats op het industrieterrein van Delden gebracht. Vanaf 
1990 zwaait mijn zoon Johan de scepter. Daar worden laadbakken en 
onderdelen voor andere carrosseriebedrijven gemaakt.” 

“Uit liefde voor het ambacht ben ik in 1985 dit museum 
begonnen. Hier zie je de gebruikte machines, het houten 
gereed  schap, de oude houten werkbanken en gereedschap 
voor landbewerking. De wielenbank, lintzaag, cirkelzaag en 
schuurmachine werden met een petroleummotor aangedreven, 
maar vanaf de dertiger jaren van de vorige eeuw met de elektro-
motor. Ook geven allerlei documenten een beeld van de historie  
van de wagenmakerij. En, niet te vergeten, staat er een eigen 
gemaakte zeilwagen uit vroegere tijden. Ons wagenmakerijmuseum 
is dagelijks vrij te bezoeken.”
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Buiten 
Hengelo 

“Een mijlpaal in het proces! Samen met 
de inwoners, ondernemers, partners en 
buurgemeenten van het buitengebied 
hebben we nagedacht over de toekomst 

van het buitengebied.” Deze ronkende woorden prijken 
op de website van de gemeente Hengelo over de recent 
vastgestelde omgevingsvisie ‘Hengeloos Buiten’. Er 
zijn maar liefs 21 workshops georganiseerd en het ging 
daarbij vooral over leefbaarheid, recreatie, landelijk 
wonen, lokale voedselproducties, biodiversiteit en 
natuurinclusief ondernemen. Prachtig. Over klimaat en 
over het grootschalig opwekken van energie is in het 
genoemde proces nauwelijks gesproken. Stelselmatig 
werd bij vragen doorverwezen naar de energievisie 
en het proces van de Regionale Energiestrategie. 
Twickel is opgenomen als ‘duurzame proeftuin in 
historisch landschap’. Oele en Woolde als ‘groene 
parels langs de stad’. Landgoed Twickel is voor heel 
Twente belangrijk vanwege de natuur en toeristische 
aantrekkingskracht. Maar voor Hengelo is Twickel 
zelfs het belangrijkste uitloop- en recreatiegebied. 
De wethouder zegt in het voorwoord: “Buitengebied 
en stad, het is als yin en yang, tegengesteld maar ook 
complementair. Voor de toekomst is het belangrijk dat 
we het buitengebied koesteren.” Dat klinkt fantastisch, 
maar (b)lijken loze woorden te zijn; politieke prietpraat 
voor de schone schijn? Want in deze omgevingsvisie 
is pal op de gemeentegrens, direct naast Twickel, een 
zoekgebied ingetekend voor grootschalige zon- en 
windopwekking…? 

Hoezo: we moeten het buitengebied koesteren? Hoezo: 
we hebben samen nagedacht over het buitengebied, 
maar tegelijkertijd bij de visie-ontwikkeling niet praten 
over windmolens van 240 meter hoogte die zelfs  
vanuit het kasteel in Delden nog te zien zijn? Als Hengelo 
bekommer je je blijkbaar niet om een fraai landschap, 
wanneer dat het grondgebied van een andere gemeente 
raakt. Want dat is immers toch over de schutting. 
Nee, dan de Hasseler Es: die valt als zoekgebied 
voor grootschalige zonnevelden af, “vanwege de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden.” 
Misschien is het beter dat Hengelo zich concentreert  
op de stad en het buitengebied overdraagt aan een 
andere (plattelands-)gemeente, die wel oog heeft voor 
natuur, landschapsschoon en het karakter van één 
van de grootste landgoederen van Nederland. Maar 
nog beter: pak het energievraagstuk aan op regionaal 
niveau onder provinciale regie, in plaats van de huidige 
versnipperde aanpak. Want die leidt tot verrommeling 
van ons fraaie Twentse landschap; onomkeerbaar.

D o o r  E G B E R T  J A A P  M O O I W E E R 

Grootvader Gerrit Jan van den Barg. 
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