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Een fietstocht door de Marke Losser 
Deze fiets- (of wandel)tocht door de Marke Losser sluit aan op het boek ‘Recht en onrecht in de Marke 
Losser’ van Frans Jacobs, een uitgave van de Historische Kring Losser (2014). In deze fietstocht willen we in 
en om Losser laten zien, wat er nog herinnert aan de tijd van de Marke. In het boek zelf staan uitgebreide 
verhalen over de gewaarde erven, markestenen en gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden. Wij 
vinden het belangrijk dat er een verband wordt gelegd tussen de historie en de boerderijen/gebouwen en 
elementen in het landschap, die men al fietsend en wandelend nu nog tegen kan komen. Zo kunnen mensen 
de geschiedenis, die in het boek is beschreven, zien en ervaren en wordt het een stuk levende historie. De 
route is in twee etappes verdeeld. De eerste brengt ons in de Broekhoek en Veldzijde (west en noord 
gedeelte van de Marke), de tweede  (vanaf pag. 15) naar Overdinkel en de Zoeker (oost en zuid). De lengte 
van de eerste route is ongeveer 18 km, die van de tweede 16 km kilometer. Hier en daar wordt in de 

beschrijving ook geattendeerd op historische bezienswaardigheden uit andere perioden. 
 

Historische Kring Losser  
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De tocht begint bij het gebouw van de Historische 
Kring Losser, Martinusplein 16 in Losser. 

 

 

 

 

 

Op het plein is de toren te zien van de oude 
Martinuskerk (1), de plaats waar sinds 1773 de 
holtinks  van de Marke Losser gehouden werden. In 
1904 is het schip van de kerk afgebroken, maar in 

het plaveisel achter de toren is het grondplan van het kleine kerkje te zien. 

We verlaten het plein in zuidelijke richting door de Torenstraat.  

Aan het einde van dit korte straatje zien we rechts het vroegere 
huis van de familie Teijlers (2). In de 18de eeuw was de familie 
heer en meester in het dorp en bezat dan ook het grootste huis. 
Het waren kooplieden maar zij bezaten ook veel grond, diverse 
gewaarde erven en de molen. Verder bekleedden zij veel ambten: 
maire, schout, burgemeester en  kerkmeester van de gerefor-
meerde kerk. Bij de overwegend katholieke boeren en dorps-
bewoners waren zij niet erg geliefd. Halverwege de 20ste eeuw 
werd hier na een ingrijpende restauratie een apotheek gevestigd, 
momenteel is het een restaurant. 
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Daarnaast, op de hoek met het Raadhuisplein, het Froenshuis 
(3). De Froens waren een aanzienlijke familie in Losser. 
Theodorus Froen was vanaf 1638 dominee van Losser. Zijn zoon 
Henricus volgde hem in 1676 op terwijl zijn zoon Derk koster en 
schoolmeester in Losser was. Ook Derks oudste zoon werd 
predikant en zijn dochter Maria huwde met een Enschedese 
burgemeesterszoon: Jan Teijlers. 

Rechts daarvan het 
Aleida Leurinkhuis 
(4) en de 200 jaar 

oude protestantse kerk. Aleida was in 1698 als 16-jarig bruidje 
naar Losser gekomen om te huwen met dominee Keller. Vanaf die 
dag hield zij een dagboek bij. Haar dagboek is vooral interessant 
omdat zij dagelijks het weer beschreef (en regelmatig de prijzen 
van granen etc.). Maar ook belangrijke voorvallen in het dorp 
legde zij vast voor het nageslacht. Het naar haar genoemde Aleida 
Leurinkhuis dateert van veel latere datum en zij heeft op die plek 
ook niet gewoond. 

Bij de kerk gaan we rechtsaf de Kerkstraat in en komen langs het 
gemeentehuis. In de tijd van de Marke stroomde hier de dorps-
beek. Die verdeelde het dorp in een vóórdorp en een achterdorp. 
Tegenwoordig is de beek geheel ondergronds  maar toen dat nog 
niet het geval was overstroomde de beek bij hevige regenval. Op 
oude foto’s (5) is dat nog te zien. 

 

Naast de vroegere Aloysiusschool en vóór slagerij Luijerink is er links een smal gangetje. We gaan hierdoor, 
steken de Gronausestraat schuin naar links over en gaan de Dr. Frederiksstraat in. 
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Op de hoek van de Dr. Frederiksstraat- Gronausestraat stond eertijds het gewaarde erve het Lentfert (6).  

Wat nu de Dr. Frederiksstraat is was vroeger de Zomerweg van Losser naar Enschede. 
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Even verder stond rechts het gewaarde erve het Zweerink (7).  

Zowel het Lentfert als het Zweerink zijn afgebroken. De zijstraten 
die we passeren hebben nog namen die eraan herinneren. We 
blijven rechtdoor rijden en komen via het fietspaadje op de Van 
Beethovenlaan. Hier rechts afslaan tot de Broekhoekweg (de 
rondweg). De Broekhoek was naast de Veldzijde, de Zoeker en 
Overdinkel een van de vier ‘hoeken’ van de Marke. We steken de 
rondweg over en gaan rechtdoor de Imenhofweg (8) in. 
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We rijden op het verharde fietspad met de bocht 
mee naar links, tot we bij de Nitertweg (9) komen, 
genoemd naar de familie van markerichters in de 
18de en 19de eeuw.  

 

Rij links de Nitertweg in tot U bij de verharde weg komt (Hogeboekelweg). Vroeger heette deze weg de 
Zomerweg van Losser naar Enschede: een karrespoor met in de latere tijd een verhard fietspad ernaast.  

U gaat op de Hogeboekelweg rechtsaf. Het is een tamelijk 
rechte weg maar ter hoogte van de Willemsweg is er een 
merkwaardige bocht (10). Deze is er niet sinds vandaag of 
gisteren: hij is al te zien op de kaart van Hottinger uit 1792 en 
ook op deze topografische kaart uit 1832. We gaan de bocht 
door en kruisen dan de Zoekerweg. In de Marketijd was het hier 
een groot heideveld. Ook dat is op de Hottingerkaart terug te 
zien. Pas na de markeverdeling in 1850 is dit gebied ontgonnen. 
De Zoekerweg is toen als een lange rechte weg aangelegd. 
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Direct na het kruispunt met de Zoekerweg zien we aan de 
linkerkant een eikenbos. Dit is de telgenkamp (11) van de 
Broekhoek. Wie in de Marke een eik kapte moest hier zes of meer 
jonge boompjes (telgen) planten. 

Bij het einde van het bos zien we in de verte het bruggetje over de 
Elsbeek (12). Dit is de ‘plaats delict’ waar op vrijdag 13 juli 1798 
de ‘boosaardige slagerij’ van Teijlers plaats vond. (Lees het boek). 

Voor het bruggetje 
slaan we rechtsaf, de 
Strokappenweg in. 

 

Het eerste huis rechts draagt de naam de Veerte (13). De naam 
herinnert ons nog aan de 
‘liermanshut in de veerte’, 
een hut waar lijders aan een 
besmettelijke ziekte naar toe 
werden gestuurd, zo ver mogelijk van het dorp aan de grens van de Marke. 

Aan het einde van de 
Strokappenweg, waar die 

over gaat in de Penninkskottenweg, zien we de Beumersteen (14) 
een oude markesteen die de grens tussen de Lonnekermarke en 
de Marke Losser markeert. Het prikkeldraadhek dat midden op 
de foto te zien is, vormde toen de markegrens en is nu de 
gemeentegrens Losser- Enschede. 

Vervolg de weg 100 meter en sla bij het grote houten hek rechtsaf 
naar De Tip. 
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Aan het einde van het bospad (bij de 
ventweg) gaan we weer door een houten 
hek en slaan we rechtsaf. We volgen de 
ventweg tot de Zoekerweg. Steek hier de 
Losserse / Enschedesestraat over en ga 
door het ijzeren hek (15) rechtdoor. 

 

 

U loopt of rijdt nu aan de rand van het landgoed Oldenzaalse 
Veen waar vroeger de Markegrens tussen de Lonnekermarke en 
de Marke Losser was, nu de gemeentegrens tussen Losser en 
Enschede. Daar bereikt U het punt waar de Luttermarke, de 
Lonnekermarke en de Marke Losser bij elkaar komen. Hier 
bevindt zich de Snippert- of Driemarkensteen (16). 
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Aan het einde van dit bospad slaat U rechtsaf en ziet de 
boerderij (17) die eertijds door Jacobus de Hondt (Hunde 
Jöpke) bewoond werd. De straatnaam herinnert er nog 
aan: Jöpkeweg. 

We gaan de Jöpkeweg af en vervolgens de Snippertweg. 

 

 

U komt langs de klootschietersbaan ‘Java’ (18). 

We passeren aan de rechterhand de Nederzettingweg. 
Langs deze weg werden in 1939 bij een opgraving resten 
gevonden van een Germaanse nederzetting uit het begin 
van onze jaartelling. Er is nu echter niets meer van te zien. 
Een twintigtal meters verder slaat U linksaf en volgt het 
fietspad van de Honingloweg tot aan de grote weg Losser- 
Oldenzaal. 

Voor wie nog een markesteen wil zien: Ga daar eerst even 
linksaf tot aan de Bethlehemsebeek. (Ongeveer 100 
meter! Tussen hectometerpaal 4.0 en 3.9). Aan de 
overkant van de weg op de oever van het beekje aan de 
voet van een grote populier ligt weer een markesteen (19). 

Keer terug en steek de grote weg over. We fietsen nu de 
Veldzijde in (Honingloweg). Steek de Lutterstraat over en 
vervolg uw weg. 
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Ongeveer 200 meter vóór het einde van de Honingloweg, 
ziet U links een mooie boerderij met geschilderde luiken. 
Dit is het gewaarde erf ‘het Honiglo’ (20). Al heel vroeg 
(eind 18de eeuw) is het erf gemeenschappelijk bezit 
geworden van de dorpsgemeenschap van Losser. 

 

 

 

Sla linksaf (Denekamperdijk) en stop even bij het 
bruggetje over de Bethlehemsebeek (21). Deze beek 
vormde ongeveer de noordelijke grens van de Marke 
Losser. Links ziet U nogmaals het gewaarde erf Honiglo. 

20 
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Als U staande bij het bruggetje rechts achterom kijkt ziet U het 
erve Kraesgenberg (22). Ook een gewaard erf. Het is gebouwd in 
1605 en werd geheel gerenoveerd in 1903. Maar in 1992 besloot 
boer Kraesgenberg een geheel nieuwe boerderij te bouwen. De 
oude gebinten uit 1605 zijn echter bewaard gebleven en 
overgebracht naar het dorp. Daar is het Kraesgenberg in oude 
glorie herbouwd. We komen er straks nog langs. 

Een stukje verder op de Denekamperdijk slaan we rechtsaf, het 
Graafschapspad in. Het pad slingert door het mooie Dinkeldal. 
Direct nadat U uit het bos komt en circa 100 meter vóór de 

Bardelbrug over de Dinkel, ziet u aan de linkerkant van het pad een grote steen (23). 

Dit is een van de vier hulpstenen (24) die eerder de Duits-
Nederlandse grens markeerden. Aan weerszijden van de Dinkel 
staan twee van die stenen. Het kruispunt van de diagonalen 
bepaalde precies het punt waar de grens liep. Omdat de Dinkel 
zijn stroom in het rivierdal nogal eens wijzigde was het niet 
mogelijk hier een gewone grenspaal te plaatsen. 

 

 

Ongeveer 100 meter na het bruggetje kunt U een tweede paal 
links in de bosrand zien. De twee andere palen liggen verder naar 
het noorden en zijn van hieraf niet te zien. Na diverse 
grenscorrecties is het nu zo dat alle vier de palen op Nederlands 
grondgebied staan. We rijden door, passeren de Duitse grens en 
zijn nu in het graafschap Bentheim. 
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Vervolg uw weg. Het fietspad gaat over in een 
zandweg en na enige tijd komt U rechts bij een 
ijzeren hek (25) met daarachter een fraai pad langs 
zandafgravingen. 

Ga rechtsaf en volg het fietspad totdat U 
aangekomen bent bij het Reitergut Aarnink. 

Op het terrein van Aarnink ziet U grenssteen nummer zes (26). Deze steen dateert van 1548. Aan een kant ziet 
U het wapen van de graven van Bentheim en ook een grote letter H. Na 1813 was het graafschap namelijk een 
deel van het koninkrijk Hannover geworden. Aan de achterzijde ziet U het wapen van de Bourgondische Kreits 
(kruis en vuurslag). De Bourgondische Kreits was het geheel van gewesten van de Habsburgse Nederlanden 
onder Keizer Karel V. De letter N staat voor Nederland. 

25 
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We keren via de Gildehauserweg terug naar Nederland. Eerst het 
bruggetje over de Baerlerbeck en dan over de Dinkel. We zijn 
weer terug in de Marke Losser. Onderweg passeren we het 
gewaarde erve de Horstkamp (27). Dit erf was gerechtigd om 
schapen met een ‘scheper’ op de heide te laten grazen. Maar 
scheper Geert wilde niet erg deugen: eerst een ‘bloitronninge’ 
aan Langen Swaefferth en, in 1570, gevankelijk weggevoerd naar 
Twickel op beschuldiging van dieverij. 

 

Even verder het erve Nijlant (28). De eerste vermelding is reeds 
in het jaar 1379. Dan vindt een belening plaats door de Bisschop 
van Utrecht aan Aernd van de Rodenberghe, waarin deze met een 
stuk land wordt beleend dat ‘Ten Nijelande’ wordt genoemd. Het 
erf wisselt regelmatig van eigenaar, maar in 1748 koopt de boer 
die er woont zijn erf van de markerichter G.J. Nietert. 

 

 

 

 

Waar de weg vanwege de sportvelden afbuigt naar links ziet U 
aan de linkerkant de restanten van een oude landweer. 
Landweren (29) waren moeilijk te nemen barrières ter 
bescherming van have en goed. Ze bestonden uit opgeworpen 
wallen, met doornstruiken begroeid en met in het midden vaak 
een sloot of gracht. 

27 
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Daarna komen we bij het gewaarde erf 
Bookholt. (30) (bookholt = baken in een 
boom, het wachthuisje in een eikenboom 
om de doorgang in de landweer te 
bewaken). 

Tegenover de ingang van erve Bookholt gaat u langs het openlucht theater naar het nieuwe, herbouwde, erve 
Kraesgenberg (31). De gebinten van dit gebouw zijn middels 
dendrologisch onderzoek gedateerd en blijken uit 1601 en 1602 
te zijn. We verlaten het openluchtmuseum richting parkeerplaats 
en slaan bij het hek tweemaal linksaf, de Sportlaan in. 

 

 

Onderweg zien we 
aan de rechterkant 

een huis gebouwd op een heuveltje (32). Hier stond vroeger de 
molen van Teijlers. Even verder passeren we de Dorpsbleek (33). 
Via de Bernard Leurinkstraat keren we terug naar de toren op het 
Martinusplein, het eindpunt van deze eerste etappe. 

30 

31 

33 

http://www.kraesgenberg.nl/
http://www.kraesgenberg.nl/


 

Een fietsroute door de Marke 

15 

De tweede etappe voert ons door het Overdinkelse veld en door de Zoeke. Deze route is ongeveer 16 km 
lang en voert langs de gewaarde erven, die langs de Rühenberger beek, de Elsbeek en de Deppenbroekbeek 
liggen. In de Vroege Middeleeuwen moesten de boeren zowel het drinkwater voor zichzelf als voor het vee  
uit de beek halen en de erven lagen dus dicht langs de waterlopen.  

 
We starten weer op het Martinusplein en gaan nu 
richting de dorpsbleek. De foto hiernaast toont het 
uitzicht op de kerk vóór de afbraak in 1905 (34). 

 

 

 

Tussen het Bleekwachtershuisje en het Sommerhoes (35) loopt 
een weggetje (Bleekweg) naar de Kopshofweg. Vroeger lag hier 
het erve Kopshof maar dat is al lang verdwenen.  

34 
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Ga op de Kopshofweg even naar links en neem dan het fietspad rechts (Hasseltpad). Aan het einde komt u bij 
de gemeentereiniging.  

Op dit terrein zijn bij de bouw van het huidige complex de resten 
gevonden van o.a. de gracht van het vroegere gewaarde erve 
Schultinchof (36). 

We slaan linksaf en 
na de Bossinkbrug 
over de Dinkel zien 
we direct links het 
erve Bosman (37).  

 

We volgen de Ravenhorsterweg ook op de 
T-splitsing, waar rechtdoor de Drieland-

weg begint. We passeren de klootschietersbaan van Vooruit Losser, de uitkijktoren en 
de zandafgraving de Oelemars. Op de T-kruising staan we aan de Duits-Nederlandse 
grens bij grenspaal 4 (38). De originele kop van deze paal ligt in de Martinustoren.  

36 
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We gaan rechtsaf het fietspad op en volgen 
de Grensweg. Neem ook even een kijkje in de 
vogel-observatiehut (rechts). Aan de overkant 
van de grens ziet u links Kloster Bardel. Op de 
kruising met de (onverharde) Beerninksweg 
kunt u even linksaf gaan om grenspaal no. 3 
(39) te zien. Het wapen op de steen is van 
Overijssel. (Op de grens ongeveer 15 m links 
van het pad). 

Keer terug naar de Grensweg en rij door 
totdat u de Drielandweg bereikt. Sla linksaf. 
Deze weg leidt naar het Drie Landenpunt 
Hannover-Pruisen-Nederland.  

Waar de Drielandweg overgaat in een zandweg slaat u rechtsaf de 
Hajanweg in. We gaan nu richting Rühenbergerbeek. Op de Rühen-
bergerweg gekomen gaan we rechtsaf en daarna (bij het Maria--
kapelletje) direct links (Welpeloweg). We passeren rechts het 
gewaarde erve Welpelo (40). 

We rijden door en gaan 
over de beek tot de 
Invalsweg. Over deze weg 
kwam op 23 september 
1665 Christoph Bernard 
van Galen, vorstbisschop 
van Münster, met een 
grote troepenmacht naar 
Losser. Het dorp werd 
vrijwel geheel in de as 
gelegd.  

39 
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De troepen trokken zich terug maar sloegen hier (41)  , links 
voor de brug  meer dan vijf maanden, hun kampement op. 
En de Lossernaren moesten al die tijd veel schatting 
betalen. 

 

Vlak voor we Overdinkel bereiken slaan we rechtsaf 
de Invalsweg in. Parallel aan de weg ligt de 
klootschietersbaan Kolkersveld (42). Aan het eind 
van de Invalsweg komen we op de Beerninksweg en 
zien we rechts aan de overzijde van de 
Rühenbergerbeek links erve Beernink liggen (43). 

 

Wij gaan echter links de Beerninksweg op.  

41 
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Rechts liggen hier nog twee gewaarde erven. Het Luijerink 
(44), aan de Luijerinksweg (geen doorgaand verkeer; u 
kunt eventueel tot aan het bruggetje gaan).  

 

 

 

 

Even daarna, verder aan de Kolkersweg, vlak voor het 
bruggetje over de Rühenbergerbeek, ligt  De Kolker (45). 

We komen aan de Hoofdstraat die Losser met Overdinkel verbindt. Sla rechtsaf. 

Vlak voor de brug over de Dinkel ziet u rechts een 
zogenaamde lijftocht (46). Dat is een huisje dat de zoon 
bouwde voor zijn ouders op het moment dat de zoon de 
boerderij overnam. Hij moest immers zorgen voor het 
levensonderhoud (lijftocht) van zijn ouders. Deze lijftocht 
hoorde bij het gewaarde erf Ellerman (47).  

 

Steek de weg over en ga de Ellermansweg in. Op de eerste kruising gaat u rechts de Strootsweg in.  

44 
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Rij de Strootsweg helemaal uit en sla rechtsaf (Goormatenweg). Na enige tijd passeren we de recent 
gerestaureerde ‘School in de Zoeker’ (48), waar nu Hoveniersbedrijf Bergsma is gevestigd. 

We steken weer de Dinkel over en gaan dan bij de 
paal met de ‘Dinkelkoeien’ linksaf. We passeren de 
Elsbeek en volgen het fietspad langs de 
Gronausestraat tot nummer 5 en steken hier de 
weg over, de Haweg in.  

Op de eerste kruising slaan we rechtsaf (Glanerbrugdijk). 
Direct aan uw rechterhand ziet u in het weiland een oude 
Germaanse grafheuvel (49), omzoomd door eiken. In de 
volksmond heette zoiets een Hunnenbult. Ook wordt de 
term Calvarie wel gebruikt. 

48 
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Op de Glanerbrugdijk, passeren we weer de Elsbeek en 
blijven de loop van de beek volgen. Waar u links het bordje 
Zwaferinksweg ziet, ligt rechts de oprit naar het erve 
Zwaferink (50). Het erf wordt al in 1343 genoemd in het 
goederenregister van het klooster in Werden am Ruhr. 

 

 

 

We fietsen door op de Glanerbrugdijk tot we aan de 
Zoekerweg komen. Sla rechtsaf. De boerderij die u rechts 
ziet is het gewaarde erve Elferman (51). Na ongeveer 100 
meter weer linksaf (stukje zandpad).Dit is het begin van de 
Wiggersweg. 

 

Steek de Wensinkweg over; direct rechts ziet u het 
gewaarde erve Wensman (52), ook al genoemd in 1343. 
Toen het Christendom hier met harde hand werd 
ingevoerd, omstreeks 800, zouden de boer op het erve 
Werensinc of Wensman en zijn gezin de laatsten zijn 
geweest, die hun knieën niet wilden buigen. Zij zouden 
toen als straf voor hun volharding bij de Wodansdienst zijn 
terechtgesteld (verbrand, zegt de sage), waarna hun 
overschot in de heide zou zijn begraven. Sindsdien zweven 
de zielen van deze laatste Losserse heidenen er rond. 
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We vervolgen de Wiggersweg en bij nummer 3 gaan 
we rechtsaf het Flakenpad op. De naam herinnert 
aan het erve Vlackesbekke. Langs het pad en voor 
de boerderij De Wigger stroomt de Deppen-
broekbeek. Het Flakenpad gaat over in de Oale weg. 

De boerderijen direct links zijn de beide erven Korte 
Wigger en Lange Wigger (53). Ooit waren zij één gewaard 
erf, maar ze zijn al rond het einde van de 17de eeuw 
gesplitst in twee (halfgewaarde) erven. 

De schuur op het erf, waarvan hier een oudere foto, is van het Rijksmonument De Wigger. Maar als u langs 
rijdt ziet u dat de schuur grotendeels is ingestort. 

53 
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Aan het einde van de Oale weg, bij de Car Wash, gaan we 
linksaf, de Leusinkweg in. Die brengt ons naar het erve 
Leusman (54). Dit erf wordt in het verpondingsregister van 
1601 een koningserf genoemd en was derhalve vrijgesteld 
van betaling. De boer was horig aan de koning (Karel V en 
Phillips II). Na de Tachtigjarige Oorlog was hij horig aan de 
Staten van Overijssel. Pas in 1832 werd zijn horigheid 
opgegeven, zeer tegen zijn zin. 

Even verder passeren we links de Bode-erfweg (55). Boer 
Loisman (of Leusink) was, eerst als horige van de koning en 
later van de Staten, ook belast met de bodediensten en zijn 

erf werd dus ook wel het bode erf genoemd. Aan het einde van de Leusinkweg slaan we rechtsaf.  

Vlak voor we bij de Broekhoekweg komen zien we links het 
gewaarde erve Deppenbroek (56). Steek de Broekhoek-
weg over en sla linksaf. Het Deppenbroek ligt achter de 
eiken verscholen, maar iets verder zien we het weggetje 
naar de boerderij. 

 

Rij door tot u bij de Nitertweg komt, genoemd naar de 
familie van markerichters in de 18de eeuw. Sla rechtsaf. 
De eerste straat links is het Boerrigter (57). Hier lag 
eertijds de ‘hoofd’boerderij van de markerichters. Hun 
ambt was verbonden met het bezit van dit gewaarde erf.  

De boerderij moest wijken voor het uitbreidingsplan. 
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Een fietsroute door de Marke 
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De Nitertweg gaat over in de Dr. Staringstraat. Op de kruising met de 
Hogeweg ligt de Staringgroeve (58). Uitvoerige informatie-panelen zijn 
aanwezig bij dit geologisch monument. 

 

 

 

 

 

 

Rij nu links de Hogeweg in, in noordelijke richting, terug naar het centrum 
van het dorp. Aan het einde van de Hogeweg rechtsaf, kruispunt 
oversteken. Langs het gemeentehuis ziet u aan het eind van de straat 
rechts de toren op het 
Martinusplein. Als u 
het plein oprijdt ziet U 
rechts nog het 
Heininkshoes (59), een 
mooi vakwerkhuis, 
waar eertijds een 
smederij in gevestigd 
was. Dit is het 
eindpunt van de 
tweede etappe. 
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