ROUTEKAART (ca, 7 km)

Het thema van de monumentendag 2018 is
“Europa”. Rond 1400 n.C. was het dorp Wierden
een pleisterplaats aan de grote “heirwegen” van
Deventer en Zwolle richting Duitsland. Een
echte driesprong, waar men de richting kon
kiezen naar Duitsland, via Almelo, of naar de
Hanzestad Deventer (en verder naar Holland),
of naar Zwolle en Kampen via ’t Heksel (Hoge
Hexel). De route naar Zwolle ging over de
“Groote weg van Wierden naar Zwolle”, wat nu
de Oude Zwolseweg in Hoge Hexel is.

Monumentenroute
Hoge Hexel
5. Haarboersweg 3

6.Schuur t/o Hexelseweg 74

Landhuis opgetrokken over één bouwlaag in
rode handgevormde baksteen onder een
samengesteld rietgedekt schilddak met enkele
dakkapellen onder lessenaardaken. De
vensters zijn behangen met luiken en worden
aan de bovenzijde afgesloten door een
hanenkam. Dit monument is NIET toegankelijk
voor het publiek

Houten schuur met stro en pannen gedekt,
gedeeltelijk met aankubbingen.
In de gevel strovlechtwerk.
Dit monument is door achterstallig
onderhoud in verval geraakt.

Deze 7 km lange Rondtour is door de Monumentenraad van de gemeente Wierden samengesteld
in het kader van de Open Monumentendag 2018.
Het brengt u langs de monumentale
objecten in en rond het dorp Hoge Hexel.
Al wandelend of fietsend voert de route u langs
eeuwenoude grafheuvels, schuren landgoederen,
boerderijen. U geniet van het mooie essenlandschap en bossen rondom het dorp Hoge Hexel in
de gemeente Wierden. Het dorp ligt op een
verhoogde rug (stuwwal) in het landschap, dat
ontstaan is door schuivend landijs tijdens de
laatste ijstijd. Op deze hoge gronden ontstonden de eerste bouwlanden (essen). De omliggende lage gronden werden gebruikt als wei- en
hooilanden (veengrond). Het dorp Hoge Hexel
met haar aangrenzende buurtschappen “Piksen”
en “Bekkenhaar” telt ongeveer 1100 inwoners en
kan bogen op een eeuwenoude geschiedenis ingepast in een landelijke omgeving.

Deze route is een initiatief van de
Monumentenraad van de Gemeente Wierden

Monumentenbeschrijving
1. ’t Skoap’nskot” Piksenweg 6a
De Schaapskooi en de bijhorende schuur aan de overzijde zijn beide Rijksmonumenten. Heden ten dage
vormen zij een ruimtelijk
geheel in de fraaie landschappelijke omgeving.
De met riet gedekte
schaapskooi en schuur werden rond 1800 op het
“erve Berends” in Hooge Heksel gebouwd. Kenmerkend aan de schaapskooi zijn de houten wanden die
aan de buitenzijde met aarde zijn aangevuld. In deze
aarden wallen staan de houten schoorpalen die de
kapconstructie zijdelings steunen. Op de verdiepte
bodem van de schaapskooi werden afgestoken heideplaggen met de mest van de schapen afgewisseld. De
heideplaggen deden dienst als een soort stro. Met
deze menging van heideplaggen en mest werd na de
winter de rond het erf liggende akkers op de essen
vruchtbaar gehouden. Tot 1923 bezat het erve Berends 120 schapen die destijds over de lagergelegen
heidevelden graasden.
Rond 1980 werden de gronden rondom Hoge Hexel
verkaveld waarmee ook de boerderijfunctie van het
voormalig “erve Berends” is gestopt.
Om het culturele erfgoed zo goed mogelijk te behouden werd de schuur en de schaapskooi door de
“Rijksdienst voor de Monumentenzorg” op de lijst van
Monumenten geplaatst. Desondanks raakte de
schaapskooi in de loop der jaren steeds verder in
verval. Door een aantal enthousiaste Hexelaars werd
de onafhankelijke en zelfstandige Stichting
“Cultureel Erfgoed Hoge Hexel” opgericht en is met
ondersteuning van subsidiegelden de vervallen
schaapskooi herbouwd tot wat hij nu is. De schuur is
in particulier eigendom en is samen met de in 1902
gebouwde boerderij door de gemeente als een karakteristiek geheel aangemerkt.

Het naastgelegen
rechthoekige
“Bakhuis” is eveneens
opgetrokken in bruine
baksteen onder
zadeldak gedekt met
muldenpannen. Het
staat op een
gepleisterd plint met
aan de dakeinden windveren en sierspanten. In alle
gevels bevinden zich vierruits vensters en in de
voorgevel is een opgeklampte deur en een
laaddeurtje.
Naast de boerderij
staat een schuur op
rechthoekige
grondslag onder
rieten schilddak die
aan drie zijden is
uitgebouwd Aan de
niet uitgebouwde
zijde vormt het houtskelet vakwerk waartussen zich
staldeuren en -vensters bevinden.

3. Den Vossenbosch, Oude Zwolseweg 3
De landelijke villa
‘Den Vossenbosch’,
met de door de
gerenommeerde
landschapsarchitect
Leonard Anthonij Springer
(1855-1940) ontworpen
tuin met vijver, is een
gemeentelijk monument.
Oorspronkelijk is het gebouwd in opdracht van de
Familie Scholten die het in 1919 lieten bouwen als
Buitenverblijf. Het huis is later vergroot om te
dienen als permanente bewoning.
Het Vossenbos is een driehoekig gebied waar de
Hexelseweg en de Oude Zwolseweg samenkomen.
Het terrein omvat ruwweg manege De Vossenbos
(voorheen Kamp Vossenbos en daarvoor Arbeidskamp
Vossenbos en in de naoorlogse jaren gebruikt voor de
huisvesting van Molukkers), Landgoed Den
Vossenbosch, bungalowpark Hoge Hexel, de boerderij
van de familie Hoksbergen en alle bijbehorende
landerijen. Voorheen stond deze plaats bekend als
“De Stichterij” of “Het Sticht”. Uit de aanwezigheid
van diverse grafheuvels valt af te leiden dat het
gebied al heel lang wordt bewoond.

4. “De Barkel” Hexelseweg 52b
2. Boerderij, Oude Zwolseweg 6
Deze boerderij ligt aan de voormalige “Groote weg
van Wierden naar Zwolle”. Rond 1400 n. C. was dit
één van de “heirwegen” naar Wierden. Later is de
parallel gelegen Hexelseweg hoofdweg geworden.
De boerderij van het “Hallentype”, is opgetrokken
in bruine baksteen en heeft een deels met riet en
deels met muldenpannen gedekt zadeldak met nokvorst, wolfeinden en uilenborden.

De Barkel wordt al in 1410 vermeld als “de
Berckelmaet”. Het moet toen al een boerenerve
geweest zijn. De vruchtbare grond op de es en onder
langs de es (de “lage egge”) onder de rook van
Wierden leende zich uitstekend voor landbouw en
veeteelt. Het lager en ten oosten gelegen Lage Veld,
waar ook gronden van De Barkel lagen, was zeer nat
en moerassig. Er was destijds vermoedelijk wel een
verhoogde verbindingsweg met het dorp Vriezenveen
en verderop Sibculo, waar een klooster stond.

De Barkel was van ca. 1450 tot ca. 1700 eigendom
van het klooster in Sibculo en was dus één van de
kloosterboerderijen, zoals er meer waren rond
de buurtschap Hoge Hexel.
Het landgoed De Barkel
is een voorbeeld van een
eeuwenoude pachtboerderij die twee eeuwen
lang (van 1708 tot 1906)
eigendom was van één
van de textielfabrikantenfamilies (Ten Cate)
van Twente. Rond 1850 omvatte De Barkel ca.
100 ha. De kern bestond uit ca. 20 ha. grasland
en bouwland met omzoming van akkerwallen.

5. Grafheuvels en historische tuin
Twente werd al heel vroeg bewoond. In de omgeving van De Barkel bevinden zich nog enkele grafheuvels uit de IJzertijd (ca. 1.200 jaar v C.) en
ook zijn grafheuvels gevonden uit de Jonge
Steentijd (ca. 2.500 – 3.000 v. C.).
Ze werden gebruikt voor het begraven van de
dierbaren van de toenmalige bewoners van het
gebied. Verder zijn diverse vondsten in de omgeving bekend van urnen en bekers uit die periode,
alsmede uit de Romeinse tijd. (bron: Rijksinstituut voor het Cultureel Erfgoed). Aan de Hexelse
weg tegenover de
Lage Esweg is een
onaangetaste grafheuvel zichtbaar.
Deze grafheuvel
staat op de lijst
van Rijksmonumenten. (zie foto)
Naast de Pleisterplaats is, op historisch verantwoorde wijze, een grafheuvel nagebouwd zoals deze in de omgeving gevonden zijn.
In 1947 is bij het ruimen van één van deze grafheuvels door historicus Prof. Hijszeler een nauwgezette beschrijving gemaakt van de opbouw en
hetgeen men hierin aantrof. Deze nagebootste
grafheuvel is afgedekt met een dikke glasplaat
waardoor het mogelijk is gemaakt om ook in de
grafheuvel te kijken.
De grafheuvel grenst aan een nieuw aangelegde
“historisch tuin”. In deze tuin treft u die planten
aan die vanaf de préhistorie tot heden in gebruik
zijn geweest bij boeren en buitenlui. Bij alle borders zijn de namen van de planten aangegeven.
De beschrijvingen en het gebruik van deze planten zijn in de Pleisterplaats ter inzage gelegd.

