
Verdwenen maar niet 
Vergeten

Plannen rond de verdwenen 
Commanderie en Huys
Ootmarsum



Er is bijna niets meer …..

Volkstuintjes, moerasgebied, verlaten 
visvijvers en een molenhuisje: restanten 
van een roemrijk verleden



Ootmarsum
Een vestingstadje genoemd naar Odemarus, 
Koning der Franken
Stadsrechten vanaf 1300. Hanzestadje op de 
handelsroute naar Hamburg



Bijzonder bestuurscentrum

Wereldlijke en kerkelijke macht: 
Commanderie Ootmarsum
Kerkelijke macht: Bisschoppelijke 
Hof Ootmarsum
Wereldlijke macht: Ootmarsum als 
zetel van de Drost van Twente



De groei bleef uit
Geen groot handelscentrum, geen aansluiting aan waterwegen, geen
aansluiting aan het spoor: Ootmarsum bleef door de eeuwen hetzelfde.



Commanderie Ootmarsum
Gevestigd op het kasteel Ootmarsum
Commanderie van de Ridderlijke Duitse Orde 350 jaar in     
Ootmarsum : van 1277 tot 1639
Totaal 16 commandeurs, waarvan 6 van de Balije Utrecht 
en 10 van de Balije Münster



Bezittingen van de 
Commanderie

Kasteel met tuinen, kapel, wildbaan, koepeltuin, 
sterrenbos,visvijvers,tichelwerk,diergaarde 2 watermolens, 

fontein,bijgebouwen, poortgebouw,maar ook 50 boerenerven.



Strijd tussen Utrecht en Münster
De ridderlijke Duitsche Orde Balije Utrecht en de Balije Münster streden om 

het bezit.



De Malta Connection
De laatste Commandeur van Ootmarsum was 

een achterneef van de Grootvorst van Malta



Het Huys Ootmarsum
De laatste Commandeur Johann Dietrich van Heiden trad in 1639 uit 

de orde en kocht het kasteel. Enkele nazaten werden lid van de 
Provinciale Staten van Overijssel en werden benoemd tot Drost 

van Twente.
4 generaties van Heiden woonden van 1639 tot 1790 op de 

Havezathe “Huys Ootmarsum”



Meindert Hobbema
Meindert Hobbema schilderde het Huys Ootmarsum in 1670. 
Het schilderij werd in 2004 bij Sotheby’s geveild voor maar 

liefst    4,5 miljoen gulden….



Een bijzondere tuin
De mooiste tuinen van Oost Nederland werd het geheel genoemd. Fraaie 

watermolens en waterlopen die aansloten op de stadsgrachten, 
fameuze fontein Arion, een Koepeltuin, wildbaan etc.



Openluchtmuseum Ootmarsum
Het land van Heeren en Boeren waar erfgoed wordt behouden en het 

verleden weer zichtbaar wordt.



Herleving
Jarenlang is getracht de rijke historie aan de vergetelheid 

te onttrekken…

Een maquette en een tentoonstelling 
van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum

Een virtuele reconstructie door de Universiteit delft in opdracht 
van het Openluchtmuseum Ootmarsum



Plan voor de herinrichting van het 
historische gebied

De Stichting Commanderie werkt samen met alle belanghebbenden en de Gemeente 
Dinkelland aan een verantwoorde nieuwe invulling van het historisch en 

archeologisch waardevolle gebied



De toekomst…………
Wanneer alle puzzelstukjes ineen vallen zal er een unieke historie voor Twente weer 

zichtbaar worden in de toekomst


