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Voorwoord
Het is mij een genoegen, als kleinzoon van Gerrit Jan van Heek jr., het voorwoord 
te schrijven in dit boek gewijd aan zijn leven. Gerrit Jan van Heek heeft geleefd in 
een tijdperk van grote veranderingen. De industrialisatie was in Nederland nog 
maar net begonnen. Ontwikkelingen in telefonie, spoor-, water-, en wegvervoer 
volgden elkaar in snel tempo op. Gerrit Jan maakte het allemaal mee, met inbe-
grip van twee wereldoorlogen. In vele dagboeken heeft hij zijn ervaringen mi-
nutieus beschreven en legde hij zijn indrukken vast in talentvolle tekeningen en 
foto’s.

Door zijn vader en oudere broers kwam hij op jonge leeftijd in contact met de 
jacht en de natuur in al haar facetten van leven en sterfelijkheid. Naast zijn werk-
zame leven als textielfabrikant waren juist deze ervaringen bepalend voor zijn 
verdere leven. Gaandeweg ontstond het besef dat aan alle technische en maat-
schappelijke vooruitgang een keerzijde zat en daarmee het inzicht om niet alleen 
over de natuur te willen beschikken, maar deze ook te behouden en te dienen. 
Zo werd Gerrit Jan, in navolging van zijn tijdgenoot Jac. P. Thijsse, een natuurbe-
schermer avant la lettre.

Voor u ligt het boek, waarin Luc Jehee en Mark van Veen de ondernemerszin en 
vasthoudendheid van Gerrit Jan belichten. Eigenschappen van doorslaggevende 
betekenis bij het tot stand komen van het Overijssels Landschap. Zij plaatsen 
Gerrit Jan in het historisch perspectief van zijn tijd en omgeving. Met de publica-
tie van dit boek is aan de persoon Gerrit Jan van Heek jr. een hedendaagse plaats 
en actualiteit gegeven.

Bernard H. Rouffaer
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90 jaar Landschap Overijssel
Stel je eens voor dat de eerste bestuursleden van Stichting Landschap Overijs-
sel elkaar 90 jaar na hun oprichtingsvergadering weer zouden ontmoeten. Hoe 
zouden ze terugkijken op die negentig jaar? Zouden ze tevreden zijn over wat 
Landschap Overijssel in al die jaren bereikt heeft? En hoe zouden ze kijken naar 
de discussie over landschap en natuur op dit moment? 

Als huidige directeur-bestuurder, en formeel enig bestuurslid, zou ik daar graag 
bij willen zijn. Als denkoefening heb ik, lezend in dit boek, al antwoorden probe-
ren te vinden. Laten we vooropstellen dat zij negentig jaar geleden een belangrijk 
besluit hebben genomen om Landschap Overijssel op te richten dat cruciaal is 
geweest voor de ruimtelijke inrichting van onze provincie. Want ik weet zeker dat 
anders een deel van de 64 huidige natuurgebieden een andere bestemming had 
gekregen. Wat zou van het Dal van de Mosbeek bijvoorbeeld zijn overgebleven? 
Niet het ecologisch waardevolle gebied dat het tegenwoordig is, ben ik bang. Of 
van het vele erfgoed in de natuur, zoals grafheuvels. 

Ze zouden waarschijnlijk aangenaam verrast zijn over de vele vrijwilligers die in 
die jaren actief zijn geworden. In 1932 waren dat vooral nog vertegenwoordigers 
van een selecte groep, de landgoedbezitters en gegoede burgerij. Nu is Landschap 
Overijssel een brede volksbeweging met 3500 vrijwilligers en 9000  donateurs. 
Wat gebleven is, is de passie en betrokkenheid bij natuur en landschap. Eigenlijk 
al een soort van activisme die bijna een eeuw geleden, voor die maatschappelijke 
kring, best wel ongebruikelijk was. De liefde voor natuur en landschap zat diep 
van binnen. En niet alleen bij de 30 heren die het bestuur in het begin vormden, 
maar zeker ook bij een aanzienlijke groep natuurliefhebbers eromheen. Of stille 
beschermers op de achtergrond zoals barones Bentinck-Speelman van landgoed 
Beerze en Junne, die op haar – te vroege – begrafenis ook wel de ‘bescherm-
vrouwe van het Overijsselse landschap’ werd genoemd.

Toch kun je 1932 moeilijk met nu vergelijken. In die tijd was het landschap nog in 
bijna de gehele provincie van hoge waarde en richtte de bescherming zich voor-
al op de zeer bijzondere delen ervan. Later kwamen daar gebieden bij die gered 
 werden van ruilverkaveling. Anno 2022 zijn wij allang blij dat Overijssel maar 
liefst 24  Natura 2000-gebieden heeft, naast natuurlijk enkele waardevolle par-
ticuliere landgoederen. Overigens verbinden die landgoederen ons dan ook met 
de grondleggers van Landschap Overijssel. En die verbinding is gelijk een soort 
maatschappelijke, gezamenlijke opdracht die ik nu zie: samen werken aan het 
herstel van natuur en landschap in Overijssel. Dit kunnen we doen door samen 
te werken, het leggen van slimme natuurlijke verbindingen tussen terreinen en 
een pachtbeleid dat gericht is op een duurzaam gebruik. Zoals het eerste bestuur, 
daar in die statige Statenzaal in Zwolle, voor ogen had. 

Michael Sijbom
Directeur-bestuurder Stichting Landschap Overijssel
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Proloog De opkomst van de industrie en de 
verdeling van de gemeenschappelijke ‘woeste’ gronden 
veranderden het negentiende-eeuwse landschap van 
Overijssel. Heide en moerassen werden voor de landbouw 
ontgonnen. Op hetzelfde moment kopen Twentse fabrikanten 
uitgestrekte terreinen rond hun buitenhuizen en creëren hier 
een nieuw landschap met bossen, vijvers en vergezichten.  
Het is dan ook kort na 1900 dat de kapitaalkrachtige 
bovenlaag van de bevolking initiatieven ontplooit om wat 
nog rest van de natuur te behouden. Het wordt urgent als 
landgoederen ten prooi vallen aan vastgoedhandelaren. 
Dit gebeurt landelijk maar ook in Overijssel en is in 1932 
aanleiding tot de oprichting van het Overijssels Landschap.

Deel 1

De Hunenborg bij Volthe.
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a Landgoed Windesheim

b Landgoed Junne

c De Wiernte

d Cirkels van Jannink

e Springendal

f Huize Brecklenkamp

g De Hunenborg

h Landgoed Singraven

i Landgoed Den Hoek

j De Sprengenberg

k Het Molenven

l Her Lutterzand

m Twickel

n De Lonnekerberg

o Landgoed Het Stroot

p Volkspark Enschede

q Stokhorst

r Nijenhuis, Diepenheim

s Landgoed Teesink

t Landgoed De Weele

u Landgoed Zonnebeek

v Het Buurserzand

w Landgoed Het Lankheet

Kaart met de gebieden die in dit deel worden beschreven
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Het ontstaan
Het is zaterdag 24 september 1932 wanneer een dertigtal heren de trap van het 
Zwolse provinciehuis oplopen en in de zaal van Provinciale Staten een  zitplek 
zoeken. Terwijl het licht speels door de glas-in-loodramen valt, luisteren ze naar 
de toespraak van eerst de commissaris van de Koningin, baron van Voorst tot 
Voorst en na hem de heer Van Tienhoven, voorzitter van Natuurmonumenten. 
Van Tienhoven gaat in zijn verhaal in op de totstandkoming van de provinciale 
landschappen en het belang daarvan voor de natuurbescherming in ons land en 
in het bijzonder Overijssel. Hij sluit af met een dankwoord aan de aanwezigen en 
feliciteert ze met de mooie taak die hun wacht als bestuurslid van de stichting 
‘Het Overijssels Landschap’. 

Tussen deze notabelen, een aantal van hen ziet het bestuurslidmaatschap als een 
‘qualitate qua’ van hun functie of stand, bevindt zich ook de Enschedese textiel-
fabrikant Gerrit Jan van Heek jr. Het is deze Gerrit Jan die zal uitgroeien tot de 
centrale figuur in de Overijsselse natuurbescherming en van wie wij tot op de 
dag van vandaag de hand terugzien in de Overijsselse natuur. Vanuit een eigen 
visie en strategie, gaf hij de eerste vijfentwintig jaar leiding aan het Overijssels 
Landschap en hij is dan ook de centrale figuur in dit boek.

Wild of arcadisch?
Eerste gedachten en ideeën over de bescherming van natuur ontstaan al eeuwen 
eerder vooraf aan die jaren in de twintigste eeuw. Waar in de Middeleeuwen de 
natuur wordt gezien als gevaarlijk, onherbergzaam en soms ook heilig, verandert 
dit vanaf de zestiende eeuw. Op grote schaal worden in Europa de bossen gekapt, 

Gerrit Jan van Heek in 1935 geschil-

derd door Alexis Vollon.

De tuin van Twickel is in een barokke 

stijl ontworpen, waarbij de natuur ge-

heel aan de mens onderworpen werd.
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meren drooggelegd en wordt de mijnbouw grootschaliger. Natuur wordt te gelde 
gemaakt en steeds meer door de mens beheerst.1 

Deze veranderde houding zien we ook terug in de kunst. Waar tot dan toe in de 
schilderkunst landschappen iconografisch werden afgebeeld, bracht de uitvin-
ding van het perspectief door de Italiaan Brunelleschi een ware aardverschuiving 
teweeg: het natuurgetrouw afbeelden van de natuur. In eerste instantie waren 
het de Italiaanse schilders die zich op deze nieuwe techniek toelegden maar zij 
werden gevolgd door Vlaamse en in hun kielzog Hollandse schilders die met hun 
schilderijen van landschappen in de duinen, langs rivieren en in de bossen uit-
drukking gaven van een veranderd beeld op de natuur. Een ander voorbeeld van 
deze veranderende houding zien we in de vogelboeken uit de zestiende en ze-
ventiende eeuw waarin vogels natuurgetrouw worden afgebeeld en die daarmee 
sterk afwijken van boeken uit de Middeleeuwen met hun fantasiedieren.2 De wil 
om de natuur te beheersen zien we ook terug in de Europese tuinarchitectuur in 
diezelfde eeuwen. De tuinen zijn strak en mathematisch vormgegeven met par-
terres van geschoren hagen, fonteinen en beeldengroepen. Het meest bekende 
voorbeeld van deze barokke stijl zijn de tuinen bij Versailles en ze worden dan ook 
wel als de Franse landschapsstijl omschreven. 

Het arcadisch landschapsbeeld, waar 

natuur en cultuur samen het land-

schap vormen, komt in dit schilderij 

van Meindert Hobbema met de 

 watermolen, vermoedelijk Singraven, 

goed naar voren. 
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Als tegenreactie komt in Engeland in de achttiende eeuw een nieuwe tuinstijl op. 
Het is de invloedrijke landschapsontwerper Lancelot ‘Capability’ Brown die een 
tuinstijl ontwikkelt waarin de beheersing van de natuur op het eerste oog een 
minder grote rol speelt. De achttiende eeuw is een tijd waarin Groot-Brittannië 
radicaal verandert van een agrarische in een industriële samenleving en waar de 
koloniale bezittingen zorgen voor een grote rijkdom bij de Engelse aristocratie 
en upper class. Zij laten Brown vele bestaande en nieuwe landhuizen voorzien 
van tuinen in de ‘English Garden’-stijl. Het zo ontstane romantische natuurbeeld 
wordt in Engeland ook buiten de tuinen doorgezet als men grote aantallen hout-
singels aanlegt en zo het landschap inricht volgens de regels van de tuinkunst.

In deze landschapsstijl worden eerder door Engelse landschapsschilders nage-
bootste Hollandse landschappen door tuinontwerpers gebruikt als model voor de 
inrichting van de tuin en vervolgens ook in de decennia daarna in heel Noord-Eu-
ropa gekopieerd. In Overijssel is de introductie van deze nieuwe stijl te zien op het 
landgoed Windesheim bij Zwolle waar Jacob Otten Husly in 1789 een ontwerp 
maakt voor een tuin met een losse, natuurlijk ogende opzet met slingerpaden en 
kronkelvijvers. Op een kunstmatig aangelegde verhoging, een bergje, stond een 
solitude of ‘klein open verblijf’.3 Het resultaat is een arcadisch landschap waar-
in romantische opvattingen over de natuur centraal staan. Toch verraden ook in 
deze landschapsstijl duidelijke compositietekeningen en sjablonen de behoefte 
de natuur te beheersen.

Met het arcadische beeld wordt de natuur ook positiever geassocieerd en de wil-
dernis vaker als puur gezien. Door het veranderende beeld op de natuur gaan ook 
meer mensen het landschap beleven en beschrijven in reisverhalen en wordt de 
natuur gepopulariseerd. Waren tot eind achttiende eeuw de ‘landschapstoeris-

De tuin van kasteel Nijenhuis in 

 Diepenheim is in een gemengde 

 landschapsstijl ontworpen door  

Hugo Poortman. Bij het huis ligt  

een formele geometrische tuin waar 

het omliggende landschapspark 

met  vloeiende lijnen een arcadisch 

 landschap vormt.
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ten’ vooral jongeren uit het gegoede milieu die als afsluiting van hun opvoeding 
een grand tour door Europa maakten, in de negentiende eeuw trekken steeds 
meer mensen eropuit om Nederland te verkennen. Daarbij vormde Katechismus 
der natuur van de predikant J.F. Martinet generaties lang een belangrijke inspi-
ratiebron voor brede lagen van de bevolking. Anderen zoals de Friese dominee 
Hebelius Potter hadden meer een zwerversnatuur. In boeken zoals Wandelingen 
en kleine reizen door sommige gedeelten van het vaderland doet hij verslag van 
de natuur die hij onderweg tegenkomt en zo draagt ook hij bij aan de populari-
satie van de natuur. 

Vroege natuurbeschermingsinitiatieven
In de negentiende eeuw ontstaan de eerste initiatieven om de natuur te bescher-
men, aanvankelijk in Duitsland maar later ook in de Verenigde Staten. Zo is het 
de Duitse natuuronderzoeker Von Humboldt die in 1814 voorstelt natuurmonu-
menten te bewaren. Daarbij grijpt hij terug op het woord natuurmonument dat 
in 1802 was geïntroduceerd als ‘monument de la nature’ door François René de 
Chateaubriand. Het duurt echter nog tot 1836 voordat in het toenmalige Pruisen 
een eerste ‘Naturdenkmal’ daadwerkelijk beschermd wordt wanneer de over-
heid de beroemde rotspartij Drachenfels langs de Rijn nabij Bonn aankoopt. Zo 
werd voorkomen dat de rots met middeleeuwse burchtruïne en landschaps- en 

De Drachenfels langs de Rijn bij 

Bonn is het eerste Naturdenkmal dat 

beschermd werd om de karakteristieke 

ruïne en het landschap eromheen te 

behouden. Het behoud van natuur-

monumenten kreeg vanaf het begin 

van de negentiende eeuw steeds meer 

aandacht.
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natuurschoon zou verdwijnen als bouwmateriaal voor de bouw van de Dom in 
Keulen. In de Verenigde Staten wordt het concept van National Park ontwikkeld 
als in 1864 de staat Californië, van de federale overheid, Yosemite als wildland 
park overgedragen krijgt. Het is echter Yellowstone dat in 1872 als eerste Natio-
nal Park werd uitgeroepen. 

Tegelijk met het opkomende besef dat gebieden beschermd moeten worden, zien 
we in Engeland ook de aandacht ontstaan voor de bescherming van afzonderlijke 
soorten. De Society for Prevention of Cruelty to Animals is in 1824 de eerste or-
ganisatie die zich inzet voor een betere behandeling van (landbouw)huisdieren. 
Later zal in Engeland de aandacht zich ook gaan richten op de bescherming van 
wilde vogels. Vooral als in het midden van de negentiende eeuw het bezit van vo-
gelboeken en verrekijkers groter wordt en mensen zelf de natuur gaan verkennen. 

Nederland, laatbloeier …
Vaak wordt de natuurbescherming gezien als een tegenreactie op de industria-
lisatie en omdat deze in ons land in vergelijking met de ons omringende landen, 
laat op gang komt, blijven hier de natuurbeschermingsinitiatieven nog lang ach-
terwege. Ook de in Engeland populaire veldbiologie wordt in ons land minder 
beoefend. De eerste aanzetten tot een veranderend landschap zien we in Neder-
land vanaf de jaren 1820 buiten de steden plaatsvinden. Zo worden heide, moe-
rassen en andere zogenoemde ‘woeste gronden’ ontgonnen tot landbouwgrond 
of met dennen bebost. Veengebieden worden tot turven gestoken en kanalen, 
spoorlijnen en verharde wegen op grote schaal aangelegd. Maar het zal tot het 
midden van de negentiende eeuw duren voordat ook hier de industriële ontwik-
keling echt op stoom komt.

In de Verenigde Staten kregen im-

posante gebieden als Yosemite en 

 Yellowstone de status van National 

Park en de landschaps- en natuur-

waarden werden goed beschermd.  

De sequoia’s in Mariposa, onderdeel 

van Yosemite, zijn nog steeds behou-

den.

Bij de ontginningen kwam steeds meer 

landbouwgrond beschikbaar. Op dit 

schilderij van Gerard Cornelis Krol een 

pastoraal en romantisch beeld van een 

Twentse boerderij.
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