
Vergadering stuurgroep van het platform Markestenen en markegrenzen in Twente 

(29 januari 2016, OKThuis, 14:00 – 16:15) 
 

Aanwezig: Martien Knigge, Hans Oude Rengerink, Gerhard Post, Erik Rolevink, Harry van der Sleen, 

Thomas Vermaut, Nienke Voskuilen, Bernard Westrek en Willem Wondergem. 

De vergadering stond in het teken van de organisatie van het platform en de komende activiteiten, de 

loakgang van 9 april 2016 en de platform bijeenkomst op 23 april 2016. De volgende punten werden 

besproken: 

 De loakgang langs de grens van Usselo en Buurse op 9 april 2016. 

Diverse mogelijkheden passeerden de revue. Gezien de logistieke problemen met een stoet van 

auto’s werd na rijp beraad gekozen voor de inzet van een bus. De bus zal de langere afstanden 

overbrugggen, de laatste stukjes zullen te voet worden afgelegd. Het idee is rond 12:00 uur te 

vertrekken vanaf Sandersküper en om 15:00 bij de Grevenpaal te zijn, voor de feestelijke plaatsing 

van het informatiebord. Rond 16:00 uur is de bus dan weer bij Sandersküper. Om de kosten te 

dekken zou de prijs ongeveer 7.50 euro per persoon moeten zijn. De organisatie is verder in handen 

van de Loakstenencommissie. 

 

 Markenkaart van de OKT uit 1991. 

Bernard vertelt dat de Oudheidkamer Twente akkoord is met het vrij ter beschikking stellen van de 

kaart en het bijbehorende boekje, uiteraard met verwijzing naar de OKT. Het boekje zal geplaatst 

worden op de site www.markegrenzen.nl, de kaart wordt door Thomas ontsloten. 

 

 Hisgis. 

Thomas heeft gesproken met Jan Hartmann, de GIS expert van Hisgis. Jans doel is de kadastrale 

kaarten uit 1832 voor heel Nederland nauwkeurig te gaan georefereren en hij is bezig hier financiële 

middelen voor te vergaren. Hij is bijzonder onder de indruk van de methodieken van Thomas. Als 

het vernieuwde Hisgis gerealiseerd zou zijn, scheelt dit veel werk voor Thomas (buiten Twente). 

Wordt vervolgd. 

 

 Website en kaarten. 

Gerhard stelt voor de site www.markegrenzen.nl als site voor het platform te gaan gebruiken. Wel 

zouden de gegevens op den duur naar een officiële instantie moeten gaan, om de continuïteit te 

waarborgen. Hier is iedereen het mee eens. 

De website zal ook de kaart van Thomas ontsluiten, via www.markegrenzen.nl/kaart. 

Thomas en Gerhard stemmen dit onderling af. 

 

 Data aanleveren.  

Een belangrijke vraag op de bijeenkomst van 28 november was hoe de groepen data kunnen 

aanleveren. Wij zijn van mening dat de kaarten Thomas zo nauwkeurig (zullen) zijn, dat het voor de 

groepen moeilijk zal zijn dit te verbeteren. Thomas legt uit dat normaal gesproken de fout in de 

kaarten hooguit een meter of 6 is, terwijl door een detailstudie deze fout nog gehalveerd kan 

worden. Deze detailstudies zijn erg tijdrovend (een uur per stuk), zodat Thomas voor deze studies 

http://www.markegrenzen.nl/
http://www.markegrenzen.nl/
http://www.markegrenzen.nl/kaart


een passende vergoeding zal vragen.  

De nauwkeurige kaarten van Thomas maken dat de workshop “coördinaten” die we voor 23 april 

beoogden overbodig is geworden (zie voor deze bijeenkomst het punt hieronder). 

Dat betekent ook dat de data die groepen aanleveren zal verwijzen naar een punt op de kaart van 

Thomas. De data die daarmee van belang wordt is de veldsituatie van de locatie, met eventuele 

historische bronnen hierover. Thomas en Gerhard maken een lijst met aspecten waar de groepen 

zoveel ze kunnen en willen van kunnen invullen. Deze invullijst wordt ter verificatie naar alle leden 

van de stuurgroep gestuurd. 

 

 Subsidies. 

Het gezamenlijk aanvragen van subsidies kan een nuttige bijdrage leveren aan de doelstellingen van 

het platform. Subsidieaanvragen op provinciaal niveau kunnen kansrijker zijn door samenwerking. 

Deze subsidies vereisen vaak wel cofinanciering, d.w.z. dat de provinciale subsidiegever maar een 

deel van de kosten zal vergoeden. Martien en Hans gaan de mogelijkheden uitzoeken. 

 

 Bijdrage voor de bladen van heemkunde verenigingen. 

Nienke stelt voor om een soort persbericht op te stellen en dit zo breed mogelijk verspreiden onder 

de redacties van de periodieken van de heemkunde verenigingen. Het persbericht zou vooral 

informatief moeten zijn. Dat wordt door iedereen gezien als een goed idee, maar publicatie vòòr 23 

april is veelal niet haalbaar. Misschien kunnen we een verslag van de loakgang opnemen. We leggen 

dit op 23 april voor aan de groepen. 

 

 Bijeenkomst 23 april 2016. 

Met het verdwijnen van de noodzaak tot een workshop over coördinaatberekeningen, blijft de 

bespreking van de belangrijkste bronnen (proces-verbalen van de gemeentegrens bepalingen en de 

kadastrale kaarten uit 1832) over. Daarnaast zijn er wat algemene zaken te bespreken. Gerhard zal 

een agenda/programma op stellen. 

 

 

 

 

 

 

Hengelo, 10 februari 2016 - Gerhard Post 

Actiepunt Door Klaar voor 

Organiseren loakgang Loakstenencommissie 9 april 2016 

Plaatsing markenkaart OKT Thomas en Gerhard 23 april 2016 

Website bijwerken voor platform Thomas en Gerhard 23 april 2016 

Formulier voor data maken Thomas en Gerhard / stuurgroep 23 april 2016 

Subsidies uitzoeken Martien en Hans (23 april 2016) 

Opstellen programma 23 april Gerhard / stuurgroep 23 april 2016 


