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‘Opdracht regionale politici:
Kijk meer om naar Duitsland’

▲ Herbert Heidkamp pleit ervoor dat Twente de cirkel met Duitse handelspartners groter maakt. FOTO ANNINA ROMITA

Duitsers die in Nederland een BV wil-
len oprichten of een vakantiehuis wil-
len kopen: dat gaat ook in deze tijd ge-
woon door, vertelt Herbert Heidkamp
van KienhuisHoving in Enschede. Het
verbaast de Oldenzaalse notarieel ju-
rist niet. ,,Geld laat zich niet door co-
rona stoppen.”

Tim Nijhof
Enschede

Hij kan het weten. Heidkamp werkt
op jaarbasis voor zo’n 100 Duitse
klanten, vermogende partijen,

zoals banken en grote familiebedrijven.
Heidkamp: „Opvallend is dat steeds
meer Duitse klanten een vakantiehuis in
Nederland willen. Met de Nederlandse
kust en de waddeneilanden als geliefde
bestemmingen. In Nederland gaat de
waarde van het vastgoed net iets meer
omhoog dan in Duitsland. Onze klanten

zien zo’n vakantiehuis ook als een beleg-
gingsobject.” Bij KienhuisHoving wor-
den die klanten naar de German Desk
gedirigeerd. De desk ondersteunt Duit-
sers en Nederlanders die ‘grensover-
schrijdend opereren’. 

Diepgewortelde band
Volgens Heidkamp heeft het fiscaal ad-
viesorgaan - in 2007 begonnen - zich in
klinkende munt uitbetaald. „Wij bieden
iets dat een Amsterdams notariskantoor,
waar Angelsaksische invloeden domine-
ren, nooit kan bieden: we kennen de
Duitse taal en cultuur, verdiepen ons
daarin.”
Hij neemt zichzelf als voorbeeld.
„Thuis leerde ik Nederlands en Olden-
zaals-Twents. Als ik bij Ootmarsum de
grens over ga, kan ik mijn eigen taal
spreken. ‘Du bis’ verstaan ze daar. Ik
groeide ook op met tv-programma’s als
Die Sendung mit der Maus en de Duitse

Bundesliga. Dus ja, ik heb een diepge-
wortelde band met Duitsland.” 
Heidkamp denkt dat Twente veel meer
kan profiteren van zijn geografische lig-
ging en zijn connectie met ‘de grote
buur’.
„Bij de grens zit altijd handel. We laten
daar nu wat liggen. Twente moet zich
veel meer als een geheel presenteren en
minder als een verzameling eilandjes.
Dat is voor Duitse partners overzichtelij-
ker. Verder kun je de cirkel van Duitse
buurregio’s waarmee je zaken doet bre-
der trekken. Van Nordhorn tot Münster,
en alles wat daartussen zit, op de schaal
van de Euregio. Als je echt als grensover-
schrijdend geheel denkt en doet, kun je
meer invloed uitoefenen.” 
Waarom we dat potentieel nog niet
volledig hebben benut? Heidkamp: „Dat
zit in de hoofden van onze politici. Het
zou voor hen een opdracht moeten zijn
om meer naar Duitsland om te kijken.”

Toppark krijgt
Duitse ‘duim’
OLDENZAAL Uit de
categorie goed nieuws
in sombere tijden: Top-
park ‘t Hulsbeek heeft
een Duits keurmerk
binnengehaald. Het Ol-
denzaalse camperpark
mag zich TopPlatz noe-
men. „Dat is twee keer
top in de naam, maar
die overeenkomst is ge-
heel toevallig”, zegt
mede-eigenaar René
Hampsink.
Altenkirchen Auf Rü-
gen, Greetsiel, Mitwitz,
Pepelow am Salzhaff,
Tønder, Zingst. Zomaar
een paar plaatsen met
‘Stellplatze’ die zich
TopPlatz mogen noe-
men. Het zijn er in to-
taal 141. Dat Toppark ‘t
Hulsbeek aan dat rijtje
is toegevoegd „betekent
wel wat”, aldus Hamp-
sink, die de camperplek
met compagnon Char-
les de Mönnik bestiert.
„TopPlatz is een organi-
satie die excellente
camperplaatsen selec-
teert en deze promoot
in zijn gids en op beur-
zen. Mooie reclame
voor ons.”
Vooral de unieke lig-
ging van het Olden-

zaalse camperpark, in
een bosrijke omgeving,
spreekt tot de verbeel-
ding. De camperplek in
Oldenzaal ligt volgens
TopPlatz onder ‘wun-
derbar schattigen Bä-
umen’, op een steen-
worp afstand van ‘ei-
nem idyllischen See’.
Het is bitter dat het
camperpark dit stempel
krijgt op het moment
dat er door corona geen
Duitse gast meer te be-
kennen is op Het Huls-
beek. Hampsink: „In
het weekend van de
Dag van de Duitse Een-
heid waren er hier nog
een paar. Sindsdien
hebben we geen Duit-
ser meer gezien.”

Niet klagen
In een ‘normaal jaar’
boeken Duitsers dui-
zenden overnachtingen
op ‘t Hulsbeek, zegt
Hampsink. „Zo’n 50
procent van onze gas-
ten is Duits.” Maar
Hampsink klaagt niet.
„Er staan hier nu vier
campers. Afgelopen
weekend waren 15 van
onze 50 plekken bezet.
Dat valt ons niet tegen.”

▲ Toppark wordt TopPlatz. Links René Hamp-
sink en Charles de Mönnik. FOTO TOPPARK ‘T HULSBEEK
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Zwembad Delfinoh heeft er bin-
nenkort een nieuwe blikvanger
bij. Het Hallenbad in Nordhorn
krijgt een 104 meter lange glij-
baan, met een doorsnede van 1,40
meter, die met bijzondere lichtef-
fecten is uitgerust.
Hij is oranje, maar heeft een naam
gekregen van het zwembad, die
aan een andere kleur refereert:
Black Hole Rutsche.
Delfinoh heeft overigens al een ge-
lijknamige glijbaan, van 79 meter.
De werkzaamheden aan deze
tweede glijbaan vorderen gestaag.
Eind november moet hij klaar zijn.

De Bäderbetriebe Nordhorn en
Niedergrafschaft (BNN) hebben er
580.000 euro in geïnvesteerd. Niet
ideaal, zo’n uitgave, in coronatijd,
stelt BNN-directeur Michael An-
grick vast. 
„Maar gezien de planning van dit
project, die al anderhalf jaar in be-
slag heeft genomen, vonden we dat
het niet langer kon worden uitge-
steld.”
Vier jaar na de opening van het Hal-
lenbad, biedt Delfinoh de badgas-
ten een nieuwe ‘tolle Attraktion’,
voegt BNN-Bäderkoordinator Vol-
ker Mende toe.
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Zwembad Delfinoh in Nordhorn
werkt aan tweede ‘zwarte gat’De Nabu, de Duitse bond voor

natuurbescherming, bekritiseert
de plannen voor een windmolen-
park in Georgsdorf. De bond be-
klaagt zich over het voornemen
om de hoogtelimiet voor de
windturbines op te heffen. De
plannen van Samtgemeinde
Neuenhaus voor het windpark
stammen van 2014. Toen werd
gesproken van een maximale
hoogte van 200 meter voor de
turbines. Door verbeterde tech-
nieken zijn nu grotere en krachti-
gere windmolens beschikbaar.
Dat zou echter ten koste gaan
van vogels en vleermuizen in het
gebied, stelt de Nabu.

GEORGSDORF

Vleermuis in de knel
door plan windpark

Een illuster zestal wordt in het
Otto-Pankok-Museum in Gildehaus
naar voren geschoven.
Het gaat onder meer om Victoria,
architect en prinses zu Bentheim
und Steinfurt, dichter Erika Lichte
en Emma Boddenkamp, voorvech-
ter van de Landfrauenbewegung.
Stuk voor stuk zijn dat sterke en
onafhankelijke vrouwen, die sinds
1900 in de Grafschaft Bentheim
werkten, weerstanden overwonnen
en grote betekenis hebben gehad
voor de gehele regio.
De tentoonstelling ‘Frauenpower’ is
aan hen gewijd en wordt afgewis-
seld met vrouwenportretten uit de
kunst.

GILDEHAUS

Zes sterke vrouwen
belicht in museum

Het evenement ‘Moonlight
Shopping’ in Nordhorn is afge-
last vanwege corona. Het ge-
beuren stond op de agenda voor
zondag 7 november. Moonlight
Shopping is een inkoopavond
met sfeervolle verlichting in het
centrum van de stad, waarbij de
winkels tot 22.00 uur open zijn.
Het evenement wordt opgeluis-
terd met de aanwezigheid van
steltlopers. De actie ‘Einkaufser-
lebnis Nordhorn’, met de ‘Nord-
horner Glückstaler’, gaat wel
door. Deelnemers kunnen tot 15
november prijzen winnen bij de
aangesloten winkels, waaronder
een Volkswagen Up!

NORDHORN

‘Moonlight Shopping’
van kalender gehaald


