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Naar een idee van Gerrit Klaassen

Goor - Nadat de gemeente Hof van Twente recentelijk het terrein van de voormalige 
N.V. Twentsche Stoomblekerij (TSB) heeft aangekocht van de bouw- en ontwikkel-
onderneming Oude Wolbers-Droste te Borne-Hengelo, zijn aan de Gruttostraat in 
Goor de bouwhekken verwijderd bij een perceeltje waar ooit een ambtswoning van 
de stoomblekerij heeft gestaan. Gedurende vele jaren heeft daar de familie Poortman
gewoond.

Opruimen, verder kijken en handelen
Na het verdwijnen van de bouwhekken wilde buurtbewoner Gerrit Klaassen het tot 
beukenbosje vergroeide perceel terugbrengen in een natuurlijker staat. Allereerst 
deed hij dat door ter plekke al het zwerfvuil op te ruimen. Gaandeweg en met hulp 
van enkele kenners leerde hij ecologische en historische karakteristieken van het 
terrein nader kennen. De aangrenzende watergang tussen de retentievijver in de wijk
Hiltjesdamweide en de Boven-Regge biedt een unieke biotoop waarbij bosperceel en 
rivierdal visueel met elkaar te verbinden zijn. Voor een verdere uitvoering nam hij 
contact op met buurtbewoners, kenners, kennissen en enkele lokale en regionale 
instanties.

Wilgenaanplant-project
In een paar weken tijds heeft een en ander geleid tot een wilgenaanplant-project dat 
zijn aanvang nam vanuit de woonwijken Hiltjesdamweide en De Hogenkamp, gelegen 
aan weerszijden van de Regge. Aansluitend wordt de (her)inrichting verder 
gerealiseerd in samenwerking met verschillende lokale en regionale instanties 
(Stichting Stads-Regge Goor, Groene Loper Overijsel, Gemeente Hof van Twente en 
Waterschap Vechtstromen).

Twee knotwilgen, tweeënveertig telgen, tien twijgen
De wilgenrij begint aan de noord-oostkant van de Regge en krijgt – met de stroom 
mee - een vervolg aan de oostzijde van het riviertje. Middels een oversteek, de 
zogenoemde ‘sprong over de Regge’, hier ook ‘wilgenhaak’ genoemd, vormt de jonge
bomenrij een visuele, haakse verbinding van de westkant van de Regge naar de 
oostoever.
In totaal worden 42 wilgentelgen aangeplant en 10 wilgentwijgen: vijf aan het begin 
van de watergang en vijf bij de laatst aan te planten telg van de wilgenrij. 
De aanplant vindt in klein gezelschap (2-3 pers.) plaats op een steenworp afstand van 
de plek waar twee knotwilgen in een heemtuintje van een van de buurtbewoners 
staan en de eenjarige telgen van afkomstig zijn. De 52 jonge wilgen staan tevens voor 
het getal aan weken dat talloze mensen sinds maart 2020 in een Corona-greep heeft 
gehouden.
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Diversiteit aan telgenplanters
De deelnemende boompjespoters zijn wijkbewoners, kinderen van nabijgelegen 
basisscholen, vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke geledingen, 
waarbij te denken valt aan mensen – jong en oud - die actief zijn in onderwijs, 
geestelijke gezondheidszorg, geloofsgemeenschappen, vrijwilligerswerk, (klein)kunst, 
theater, cultuur, literatuur, journalistiek, kleine ondernemingen, horeca, 
verenigingsleven (o.m. historie, school- en volksfeesten, muziek, sport) en openbaar 
bestuur.

Deelname vanuit de regio
Verder worden er wilgen geplant door bewoners uit de gemeenten waardoor/-langs 
de Regge stroomt (Hof van Twente, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, 
Twenterand en Ommen) en door ingezetenen uit de overige negen gemeenten in de 
Regio Twente (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, 
Oldenzaal en Tubbergen), het aangrenzende deel van de Achterhoek (Oost Gelre, 
Berkelland, Lochem) en het Vechtdal (Ommen en Hardenberg).

Kleinschalige duurzaamheid en verbinding
Donderdag 21 januari jl. is de eerste telg (/stap) gezet. In de eerste helft van 
lentemaand maart komt dit project, dat fysisch-geografische en sociaal-historische 
elementen visualiseert en met elkaar verbindt, tot een voorlopige afronding.
Het gebiedsgerichte initiatief vormt een nadere uitwerking van het pakket aan 
maatregelen dat de gemeente Hof van Twente biedt op het gebied van biodiversiteit, 
waarbij prioriteit wordt verleend aan aanplant en herstel van landschapselementen 
en hergebruik van industrieel erfgoed.

In het kader van duurzaamheid en gezondheid en gezien de huidige ontwikkelingen 
wordt dit initiatief in kleine getale gerealiseerd en tegelijkertijd door een diverse en 
brede laag van de bevolking (in de regio) gedragen.
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