
Ienuperus, des nemic goem,

dinke mi sijn jenoverboem.

Ende dese es dus ghenaturt

dattet groene .i. jaer ghedurt.

Platearius wil visieren

jenuever heet ende droghe van

manieren.

Hare doen es van rechter naturen,

ondoen ende ombinden quade

humuren.

Jeghen buu evel van lieden

so salmen jenovere sieden

in reinwatre ende dat ontfaen.

Die met lanchevele es bevaen

siede jenuevere in wine,

ets goet jeghen sine pine.

[ j u n i p u r u s  c o m m u n i s ]

De Wakels

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Landelijk recreëren in 
een lommerrijke natuur

Re c re ë re n  i n  d e  Po or t  v a n  T w e n t e . . .

De Wakels

Veluweweg 151 
3774BL Kootwijkerbroek
Tel: (0342) 44 01 04
Fax: (0342) 42 44 21
www.vakbouwer.nl
info@vakbouwer.nl

Hogepad 81 
7462 TB Rijssen 
Tel: (0548) 54 43 33 
Fax: (0548) 54 11 71 
www.otten-flim.nl 
info@otten-flim.nl

Postbus 48 
6720 AA  BENNEKOM 
Tel: (0318) 49 36 66 
Fax: (0318) 49 36 67
www.degijt.nl
info@degijt.nl

Ontwikkeling: Architect: Aannemer: Makelaar: 
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DE WAKELS
Op een nevelige voorjaarsavond de trillende, melan-

cholieke roep van de wulp horen boven een glooiend

landschap met heide, veen en jeneverbessen, dat is een

belevenis die u kunt ondergaan op De Borkeld bij

Holten!

De Borkeld staat bekend om

zijn jeneverbesstruiken, in

Twente ook wel “Wakels”

genoemd. Deze struiken staan

verspreid op de heide. Aan de

noordoostkant van de Borkeld

komen zelfs enkele jenever-

besvelden voor. De jeneverbes

is hier gekomen tijdens het

intensieve gebruik van de

heide in de 19e eeuw. Deze struiken verjongen zich

nauwelijks tot niet. De exemplaren die er nu staan zijn

al wel 100 jaar of ouder. Vroeger werden de bessen

gebruik voor het kruiden van jenever en als keuken-

kruid. Ook gebruikten de Tukkers (Twentenaren) de

takken wel voor het roken van vlees. 

Ongeveer de helft van de totale oppervlakte van de

Borkeld bestaat uit bos, het meest aan de randen van

het gebied. “De Wakels” staan in een mooi bosrijk

gebied dichtbij uitgestrekte velden. Volop mogelijkhe-

den om te recreëren dus!

HOLTEN EN OMGEVING
Holten en de Holterberg zijn het hele jaar door abso-

luut de moeite waard. In de lente bloeit de omgeving

van Holten helemaal op. Met name in het voor- en

naseizoen leent Holten zich uitstekend voor een wandel-

of fietstocht. Het bekende Pieterpad heeft zelfs een

start- en eindpunt in Holten. Neemt u tijdens zo’n tocht

ook eens een kijkje op de Canadese begraafplaats waar

elk voorjaar de gevallen bevrijders worden herdacht.

Als u rond de Pasen in Holten bent mag u zeker de ont-

steking van de traditionele paasvuren niet missen. 

Wie van gezelligheid houdt, komt in de zomervakantie

naar Holten. Er wordt van alles georganiseerd zoals 

braderieën en zomerspelen. 

Het Natuurdiorama

de Holterberg is

voor jong en oud

een belevenis. In

grote diorama’s

wordt u het avon-

tuur van de natuur

verteld. In de herfst

is de Holterberg ook prachtig; de heide bloeit en dat

zorgt, samen met de gekleurde vallende bladeren, voor

een mooi plaatje. Eenmaal toegedekt door een dikke

sneeuwlaag verandert Holten in een waar wintersport-

paradijs: prachtig om te zien en de Holterberg is een

prima gebied om te langlaufen. 

In de omgeving zijn

gezellige dorpjes, waar

u aan kunt gaan voor

een kopje koffie of

bezienswaardigheid. Zo

vindt u in Diepenheim

het kasteel Nijenhuis en

in Warmelo het kasteel Warmelo. In Markelo zijn diver-

se oude, nostalgische boerderijen en wordt er in de

zomer altijd een boerderijentocht georganiseerd, waar-

bij ’s avonds de boerderijen verlicht zijn.

DE WAKELS - RECREATIEWONINGEN
Uniek gelegen kavels met verschillende typen recreatie-

woningen, die geheel naar eigen wensen ingevuld 

kunnen worden. De kavels hebben een oppervlakte 

variëren van ca. 670 m2 tot ca. 1.013 m2. Er zal een geza-

menlijke inrit met overige eigenaren worden gerealiseerd.

Het project bestaat uit drie

verschillende typen wonin-

gen. Er is reeds één bestaande

woning (Wakel I) aanwezig en

er zullen 6 nieuwe woningen

bij gebouwd worden. Deze

nieuwe woningen zullen uit

twee typen bestaan. Wakel III

zal uit één woonlaag bestaan

met  alle voorzieningen op de

begane grond. Wakel II zal uit

twee woonlagen bestaan,

waarbij de woonkamer, keu-

ken en toilet op de begane grond en de slaapruimten

en badkamer op de eerste verdieping zal worden 

gerealiseerd. 

Voor beide nieuwbouw recreatiewoningen is het 

opleveringsniveau nog nader te bepalen, in overleg met

de aannemer. Voor de keuken, badkamer en toilet zijn

stelposten opgenomen. Ook is er de mogelijkheid voor

een casco aanbieding met diverse opties.

WAPEN

Een aardige anekdote verhaalt dat het Rijssense veen vroeger bedekt was met bos. 

De ondergrond was niet al te stevig en de bomen helden nogal over door de wind. 

De toppen van de bomen (de riessen) van de gevallen bomen wezen naar het oosten, de

stammen (de holten) wezen naar het westen. Later ontstonden de plaatsen Rijssen ten

oosten en Holten ten westen van het moeras. 

Hoewel bovenstaand verhaal niet erg waarschijnlijk is is het wel een feit dat Rijssen al sinds de 16e eeuw

een wapen voert met een tak. Het oudste zegel van Rijssen, waarvan een afdruk bekend is uit 1511, ver-

toont reeds een tak. Wat voor tak het precies is is niet duidelijk, het lijkt op een sparretak. Deze tak is

later in het wapen opgenomen. 

Waarschijnlijk zijn de kleuren in 1818 verleend als rijkskleuren, aangezien er noch bij de gemeente, noch

bij de Hoge Raad van Adel <http://www.hogeraadvanadel.nl>  oudere (gekleurde) afbeeldingen van het

wapen bekend waren. De vijfbladerige kroon werd verleend aangezien Rijssen als stad (de stadsrechten

werden verleend in 1243) zitting had in de provinciale staten. De Wakels
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BEREIKBAARHEID
“De Wakels” liggen, ondanks het bos toch zeer

centraal en goed bereikbaar. Vanaf de snelweg

A1 (Amsterdam-Hengelo) is

het project binnen 2 minuten

bereikbaar en toch is een

rustige ligging midden in

het bos gegarandeerd. 

De gezellige dorpen Holten

en Markelo zijn dichtbij en

de stad Rijssen is op circa 

5 kilometer afstand.

GEEN PERMANENTE BEWONING
TOEGESTAAN.
Door de gemeente Rijssen-Holten is besloten dat

in dit gebied, waar recreatiewoningen gebouwd

worden, geen permanente bewoning van de

recreatiewoningen is toegestaan. Er is sprake van

permanente bewoning wanneer men daar de

vaste woon- en verblijfsplaats heeft. Wanneer

men er het hele jaar of het grootste gedeelte van

het jaar verblijft en nergens anders een legale

zelfstandige woonruimte heeft. 

Koopsom vanaf € 167.000,- v.o.n.

WAKEL I - BESTAANDE WONING: 
Deze recreatiewoning is uitgevoerd in een rode bak-

steen, volledig geïsoleerd en voorzien van antraciet

kleurige dakbedekking. De inhoud is circa 147 m3, de

woonoppervlakte circa 54,5 m2 en het terras 12 m2. 

Indeling: entree, hal met meterkast, 3 slaapkamers,

badkamer met toilet, wastafel en douchehoek, deur

naar ruime woonkamer met keuken, openslaande deuren

naar veranda en openslaande deuren naar terras.

Rondom de woning is er bestrating met meerdere ter-

rassen. Bij de woning is een houten berging geplaatst.

DE WAKEL I

De Wakels
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WAKEL II:
Deze recreatiewoning zal worden uitgevoerd in een

rode baksteen, volledig worden geïsoleerd en worden

voorzien van antraciet kleurige betonpan. De inhoud is

circa 250 m3 en de woonoppervlakte is circa 48 m2.

Indeling: entree, hal met trap, meterkast, toilet met

fonteintje, deur naar ruime woonkamer met open 

keuken, U-vormig waardoor er geen direct zicht op het

keukenblok is, openslaande deur naar het terras.

Verdieping: overloop, badkamer met wastafel, ligbad

en douchehoek, 3 slaapkamers waarvan 1 ruime ouder-

slaapkamer.

DE WAKEL II

WAKEL III:
Deze recreatiewoning zal worden uitgevoerd in een

rode (mangraan) baksteen, volledig worden geïsoleerd

en worden voorzien van antraciet kleurige dakpanelen.

De inhoud is circa 250 m3 en de woonoppervlakte 

circa 87 m2.

Indeling: entree, hal met garderobe en meterkast, toilet

met fonteintje, c.v.-kast, badkamer met doucheruimte,

wastafel, toilet en wasmachine aansluiting, 2 slaap-

kamers, half open keuken, riante woonkamer met

openslaande deuren naar terras. 

Opties: open haard, inbouwkasten op de slaapkamers,

uitbreiding keuken, extra (separaat) toilet in hal, deur

voor stookruimte en schoorsteen.

DE WAKEL III
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