
   Hoe de Looërmark uiteindelijk een echt woongebied werd 
           

Wat nu bungalowpark Looërmark heet was tot 1965 een nogal woest gebied met lage 
begroeiing. In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog was er zelfs nog een kleine 
verzetshaard van de Duitsers in de Looermark geweest, die echter snel opgeruimd werd 
door de optrekkende Geallieerden die op weg waren naar Deventer. Er waren ook nog wat 
verdwaalde bommen in het gebied terecht gekomen, geloosd door een aangeschoten 
bommenwerper. In de periode van 1945 tot circa 1969 bleef het gebied vrijwel ongerept, er 
werd alleen wat bosbouw gepleegd en er werden in een bepaald jaar een groot aantal 
lariksen aangeplant. Het gebied was lang eigendom geweest van de Bathmense landbouwer 
Jacobus Johannes Reilink, die het echter in mei 1963 verkocht aan het Gelders Bouwteam. 
Achter deze naam gingen twee veehandelaren uit Diepenveen, de heren C.Willemsen en 
J.Nieuwenhuis, en houthandelaar J.P.Douma schuil. Dezelfde drie heren kochten van de 
familie Brilman uit Loo er nog een paar percelen grond bij aan de Pothaarsweg. Daarna  
lieten ze geen gras groeien over hun plannen met het gebied, want op 23 december 1966 
diende B & W van Bathmen een verzoek in bij de Gedeputeerde Staten van Overijssel om 
een ‘’verklaring van geen bezwaar’’ te geven voor de bouw van een recreatiecentrum. Dat 
recreatiecentrum zou bestaan uit een zestigtal vakantiewoningen, een restaurant tevens 
winkel en een zwembad, dit alles te realiseren door het Gelders Bouwteam te Apeldoorn. 
Aanvankelijk maakte Staatsbosbeheer bezwaar en later begon de gemeenteraad van 
Bathmen kritische vragen te stellen over eventuele permanente bewoning. Het Gelders 
Bouwteam vond het kennelijk allemaal te lang duren want de gemeente Bathmen liet eind 
1967 per brief weten dat het plan nu zou worden gerealiseerd door de N.V. 
Makelaarskantoor Beekman en Woutersen te Eerbeek. 

 
Fré Lueks met Opa Frits Temmink bij de Brilmansweide in de Looërmark, 1958                              

 

Fré Lueks heeft het allemaal zien gebeuren 
Fré Lueks, die met Truida aan de Pothaarsweg woont, herinnert zich de gang van zaken 
rond de Looërmark nog goed. Fré: ,,Het was vooral een woestenij van bomen en opslag, 
waardoor wat paden liepen. Aan de kant van de Pothaarsweg lag een stuk grasland, de 
Brilmansweide. Dat was zo laag dat ’s winters hele stukken blank stonden, die bij vorst 



 

 
Fré Lueks met Opa Frits Temmink op de Pothaarsweg met op de achtergrond  
de Brilmansweide, 1958 
 

In Bathmen probeerde B & W de gemeenteraad gerust te stellen over mogelijke permanente 
bewoning en het duurde ook even om het provinciebestuur van de goede bedoelingen te 
overtuigen. Op 14 oktober 1968 kwam het verlossende woord: GS had geen bezwaar tegen 
het nieuwe bestemmingsplan. Al snel daarna verschenen de advertenties voor de verkoop 
van de bouwpercelen. 
 

 

ZEER EXCLUSIEVE AANBIEDING 
Waar vindt u in Nederland  

UNIEK GELEGEN PERCELEN GROND voor de bouw van BUNGALOWS 
waar ook een VERWARMD ZWEMBAD aanwezig is? 

Dit vindt u in LOO-BATHMEN in het bijzonder fraaie natuurgebied van Holten (0v.) (6 km van 

bet dorp Holten). 

 • De grootte van de percelen varieert van ca. 950 tot ca. 1150 m2. 

|• De koopprijzen van de grond bedragen resp. f 12.500,— en f 13.500,—. 

• BOUWVERGUNNINGEN DIRECT BESCIIIKBAAR, doch geen bouwplicht., 

• De terreinen zijn alle gelegen aan verharde gemeentewegen. 

• Waterleiding en elektriciteit zijn uiteraard aanwezig 

• Zeer gunstige GELDBELEGGING door de lage prijzen en UNIEKE ligging 

• Bij het terrein is een. VERWARMD ZWEMBAD aanwezig. 

• Het bungalowpark ligt op 2.5  km afstand van de nieuw in aanleg zijnde autoweg - E 8. 

 Dus zeer gunstige verbindingen, zowel met West- als Oost-Nederland. Dit betekent b.v. in de zeer nabije  

toekomst slechts 1 uur rijden vanaf Amsterdam).  Bathmen ligt 7 km ten oosten van Deventer.  

Bezichtiging en VERKOOP zullen plaats vinden a.s. zaterdag en maandag van 11-4 uur VANAF  

HOTEL-CAFE-RESTAURANT BOODE, Brink 10 te Bathmen.  

Tel. Inlichtingen (ook voor het maken van een afspraak op een ander tijdstip) 0 8338-1786, b.g.g. 0 5765-424. 
 

bevroren. Ik heb daar als kleine jongen nog leren schaatsen. Toen Makelaarskantoor 
Beekman & Woutersen de percelen had gekocht, heb ik samen met mijn vader en nog een 
paar mannen de hele bos opgeschoond. Het was een grote bende. Al kort daarna 
verschenen de eerste caravans op sommige percelen en begon ook de bouw van de eerste 
huizen. Vlakbij onze boerderij is daarna het eerste huis gebouwd. In de loop der jaren 
hebben we heel wat meegekregen van wat er in en rondom de Looërmark speelde, ook 
betreffende de zogenaamde legalisatie.’’ 



De verkoop van de percelen verloopt vlot maar later gaat de provincie moeilijk doen 

Al snel begint de verkoop van de percelen goed op gang te komen. In de raadsvergadering 

van 22 april 1969 neemt de gemeenteraad het volgende besluit: 

 

‘’De Raad der Gemeente Bathmen verleent aan het Makelaarskantoor Beekman en 

Woutersen N. V. te Apeldoorn vergunning om de door hen aangekochte percelen grond in 

bouwterreinen te verkavelen en de daarbij nodige voorzieningen te treffen ten einde deze 

kavels te verkopen aan personen, die daarop een recreatiewoning kunnen bouwen. 

De Heren zijn dientengevolge bereid aan de Gemeente in eigendom voor de som van f I.- 

over te dragen: 

a. Het voor hun rekening aan te leggen volledig geoutilleerd zwembad, kinderbad, 

waterzuiveringsinstallatie en de daarbij behorende bedrijfsgebouwen; 

b. De grond behorende bij voornoemde zwembaden en de daarbij behorende 

bedrijfsgebouwen ter grootte van ca.20100 m2, onder voorwaarde, dat de Gemeente de 

exploitatie van de zwembaden, het onderhoud hieronder begrepen, voor haar rekening 

neemt;  

De Heren verder in eigendom voor de som van ƒ 1.-over te dragen: 

a. De grond bestemd voor openbaar parkeerterrein ter grootte van ca. 2400 m2. 

b. De grond bestemd voor wegen in het recreatiecentrum Loo, nadat deze wegen voor hun 

rekening zijn verhard, ter breedte van 3 meter, onder voorwaarde dat de Gemeente de grond 

bestemd voor openbaar parkeerterrein onmiddellijk na overdracht in behoorlijk verharde 

toestand brengt en ervoor zorgt, dat de wegen steeds in behoorlijke staat van onderhoud 

verkeren.’’ 

Het nieuwe zwembad wordt op 28 januari 1969 geopend en trekt dat jaar al meteen 50.000 

zwemmers. De gemeenteraad besluit daarom eind 1969 al het zwembad fors uit te breiden 

in 1970.  

 
Op het zwembad in de jaren ’70, met vele bekende gezichten 

 

In maart 1970 blijken zo’n 50 van de in totaal 70 percelen verkocht te zijn. 

De verkoop van de Looërmark-percelen was ook ondergetekende opgevallen. Mijn pas 

verworven vrouw Sjoerdje en ik zochten een koopwoning buiten Deventer om de gehuurde 



flat in de Deventer Rivierenwijk te kunnen verlaten en we zagen bij een bezoek aan Bathmen 

op een raam bij Boode de advertentie staan. Wij kozen echter om allerlei redenen voor een 

Euro-woning in de nieuwe Bathmense wijk Brilmanskamp. 

 
Eén van de eerste bouwsels in de Looërmark, ca 1970 

 

In de Looërmark begon ondertussen ‘’het grote gedogen.’’ De nieuwgebouwde huizen 

werden steeds groter en bouwvergunningen voor woningen die voor volledig permanente 

bewoning werden gebouwd werden probleemloos afgegeven. Ook in correspondentie met 

geïnteresseerden maakte de gemeente Bathmen nauwelijks enig voorbehoud met 

betrekking tot permanente bewoning. Toen wijzelf in 1978 in de Looërmark een perceel 

grond kochten via een officiële makelaar omdat we in de kern van Bathmen steeds uitgeloot 

werden bij de verloting van bouwkavels gingen wij er helemaal van uit dat permanente 

bewoning volledig geaccepteerd was (achteraf gezien wel een beetje naïef…). De vierkante 

meter prijs was er al wel helemaal naar; in plaats van f 12.50/m² in 1968 was de prijs nu  

f 100.--/m² geworden….Niemand was ondertussen een strobreed in de weg gelegd.  

Achteraf was mijn persoonlijke en stellige indruk dat B & W en dan met name de B daarin in 

de Looërmark een goed middel zagen om de groei van Bathmen wat verder te stimuleren. 

Maar toen in 1980 door de provincie werd geconstateerd dat veel huizen voor permanente 

bewoning werden gebruikt moest Bathmen een nieuw bestemmingsplan indienen.  

Op 19 mei 1981 stuurde B & W een ontwerpbestemmingsplan aan de Provinciale 

Planologische Dienst (PPD) voor advies. De PPD ging hier dwars voor liggen en dat was het 

begin van een langdurig steekspel tussen verschillende ambtelijke instanties.  

 



 
De huizen werden steeds mooier en groter in de Looermark, ca 1979 

 
Begin van ambtelijk touwtrekken met als inzet permanente bewoning van de Looërmark 
De PPD Overijssel had bij B & W van Bathmen op het ontwerpbestemmingsplan gereageerd 
met de mededeling dat zij GS zouden adviseren niet akkoord te gaan met de voorgestelde 
permanente bewoning. Toch besloot de Bathmense gemeenteraad dat er een 
bestemmingsplan voor de Looërmark moest worden gemaakt. In het plan dat in december 
1983 aan GS werd aangeboden stond een uitvoerige toelichting waarom Bathmen met de 
bestaande status quo akkoord wilde gaan. Citaat uit deze toelichting: ,, Sedert 1969 gedoogt 
de gemeente permanente bewoning, hoewel de gemeente er van de beginne af naar 
gestreefd heeft het plangebied overeenkomstig zijn bestemming te laten inrichten. Door tal 
van oorzaken is dat niet mogelijk gebleken. De gemeente acht de huidige situatie alleszins 
aanvaardbaar. In het plangebied kan worden beschikt over aansluiting op riolering en 
op gas, waterleiding en elektriciteit. Daar de gemeente behoefte had aan een betere 
planologische regeling van het plangebied om de ontwikkeling daarvan goed te kunnen 
begeleiden is het bestemmingsplan opgesteld.' 
Alle mooie woorden in de toelichting en zelfs een gesprek van B & W met GS in april 1984 
konden niet overtuigen. In haar besluit van 8 mei 1984 weigert GS het voorgelegde 
bestemmingsplan goed te keuren omdat zij het niet aanvaardbaar achtte dat zo een 
woonlocatie voor 76 éénsgezinswoningen tot stand zou worden gebracht op een plek waar 
dat van meet af aan niet de bedoeling was geweest. Waarnemend burgemeester Enklaar, 
die in 1982 al de vertrekkende burgemeester Bazen had vervangen, had in 1984 het stokje 
aan de nieuwe burgemeester Weierink overgegeven. Het dossier Looermark hing als een 
dreigende wolk in de lucht.  
B & W zaten met de beslissing van GS zwaar in hun maag, wetend hoe zwaar de 
consequenties voor de bewoners zouden zijn van een recreatieve status van hun woning: 
niet meer legaal permanent kunnen blijven wonen, grote waardevermindering van hun bezit 
etc. Goede raad was duur; zou het zin hebben bij de Kroon in beroep te gaan tegen dit 
besluit? Ze legden de situatie in een brief uit aan de Looërmark-bewoners. 
 



 
Looërmark, status in 1979 

 
De Looërmark-bewoners verweren zich 
Inmiddels hadden de bewoners de Belangenvereniging Looërmark opgericht. Deze 
raadpleegde de bewoners in enkele spoedvergaderingen en de conclusie was overduidelijk: 
we gaan ons er heel hard voor maken dat de bestaande situatie gelegaliseerd gaat worden, 
want het is niet onze schuld dat dit gebeurd is. Er werd een plan de campagne gemaakt en 
taken werden verdeeld. Zelf heb ik mijn zomervakantie van 1984 er volledig voor gebruikt zo 
veel mogelijk munitie aan te dragen om onze zaak erdoor te krijgen door iedereen aan te 
schrijven die iets met onroerend goed in de Looërmark te maken had gehad. Hierop kwamen 
vele reacties los waaruit steeds het beeld naar voren kwam dat de gemeente Bathmen in 
vele gevallen geïnteresseerden alleen maar had aangemoedigd in de Looërmark te komen 
wonen zonder op eventuele risico’s te wijzen. Ook bleek dat vele ambtenaren, ook op 
provinciaal niveau, vele jaren geheel op de hoogte waren geweest van wat er gebeurde in de 
Looërmark. De Commissaris van de Koningin van Overijssel was zelfs enkele malen in de 
Looërmark geweest in aanwezigheid van burgemeester Bazen, dus van onwetendheid kon 
geen sprake zijn. Ook bleek dat de Inspecteur voor de Volkshuisvesting in Overijssel, 
Ir.Veldhuis, toen in Deventer gehuisvest, eveneens op de hoogte was van wat er gebeurde in 
de Looërmark. Vanaf het begin van de bewoning had de gemeente de Looërmark-bewoners 
identiteitsbewijzen, zoals rijbewijzen, paspoorten en uittreksels uit het bevolkingsregister 
verstrekt met daarop als domicilie het adres in de Looërmark. Een sterkere bevestiging van 
een permanente verblijfplaats was nauwelijks denkbaar. Alles bij elkaar genoeg materiaal 
om een dringend beroep op B & W te doen deze situatie te erkennen en de nodige stappen 
te nemen om de situatie te legaliseren. In arren moede vroeg B & W een gesprek aan met 
GS, dat op 22 augustus 1984 plaats vond. GS gaven B & W in Zwolle een geducht standje 
voor het gedogen in de Looërmark. B & W trokken het boetekleed aan, gaven toe dat een en 
ander zeker niet de schoonheidsprijs verdiende, maar deden een beroep op GS de ogen niet 
te sluiten voor de ontstane situatie en stelden voor een nieuw aangepast bestemmingsplan, 
met beperkende voorwaarden, op te mogen stellen. GS ging onder die condities akkoord en 
de gemeente kon aan het werk. 
 



Finale van langdurig touwtrekken 
Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan onder de beperkende condities van GS 
lieten B & W zich ondersteunen door stedenbouwkundig bureau Zon/Seppen. Het 
bestemmingsplan dat B & W vervolgens presenteerden aan GS had volgens GS nog steeds te 
veel weg van een normaal bestemmingsplan met te veel vrijheden en werd dus opnieuw 
afgekeurd. En weer besloot de gemeenteraad in augustus 1985 (zo lang duurde het 
allemaal…) dat er opnieuw een bestemmingsplan zou worden gemaakt dat nog weer beter 
rekening hield met de eisen van GS. En ja hoor, eindelijk, op 21`januari 1986, keurde GS het 
‘’Bestemmingsplan Looërmark’ 1985’’ goed. Dat er met zo veel woorden in het 
bestemmingsplan stond dat de Looërmark nooit aanspraak zou kunnen maken op de status 
van ‘’kleine kern’’ en er dus geen kerk, school, winkelcentrum of ander centraal gebouw 
bijgebouwd zou mogen worden kon de pret niet drukken. Goede riolering en afwatering 
waren al in 1981 gerealiseerd en toen in 1997 kabeltelevisie en betere wegen werden 
aangelegd werd de Looërmark bijna een gewone woonwijk met alleen wat meer groen….. 
 

 
Looermark, situatie 2015 
 
Bronvermelding 
Informatie is onder andere ontleend aan: 
 
- ‘’De Looërmark, Ontstaan en ontwikkeling van Veengebied tot Woongebied’’, 
    van de hand van de heer Toon Stenvert 
- ‘’ De ontwikkeling van Bathmen na 1945’’, artikel in Oud Bathmen vqn 1993, nr.1  
    van de hand van de heer Ir.J.H.F.Kalkman 
- eigen materiaal 
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