
Boerderijnummer   5.2.266 

Erfnaam    Zwienenberg Landbouwmechanisatiebedrijf 

Oudste vermelding   ca 1965 

Huidig adres    Rijssenseweg 57A 

 
Historie bedrijf 

 

Gerwaldus Johannes Zwienenberg, die in het dagelijks leven Willem Zwienenberg werd genoemd begon 

omstreeks 1965 met de handel in landbouwwerktuigen. De handel verliep succesvol. Er werden verschillende 

dealerschappen binnengehaald. Zo groeide het bedrijf geleidelijk door. Tegenwoordig is 

landbouwmechanisatiebedrijf Zwienenberg een begrip en is naast de werkplaats een grote winkel met 

gereedschappen en tuin- en parkmachines gebouwd. Hierbij is tevens nog een importeurschap verworven. 

De woning bij het mechanisatiebedrijf werd in 1969 gebouwd. 

In 1995 vertrokken Willem en Jo naar hun nieuw gebouwde woning los van het bedrijf (pand 5.2.264). Willems 

zoon Robert Zwienenberg volgde zijn vader op en werd de directeur van het bedrijf. Hij woont met zijn gezin in 

de bedrijfswoning. 

 

Bewoners woning: 

 

► Gerwaldus Johannes Zwienenberg, Willem (1935-2006), trouwde in 1964 met Jo Nijenhuis uit Wiene, 

een zuster van Willem’s schoonzuster Rikie op zijn ouderlijke boerderij. Het paar kreeg 3 kinderen: de in Goor 

geboren Annemarie (*1968) die in 1993 trouwde met Marcel Groothuis en naar Goor vertrok, Ingrid (*1969) die 

in 1993 trouwde met Frank Meijer en eveneens in Goor woont en Robert (*1964) die de opvolger werd. 

 

► Robert Zwienenberg trouwde in 1988 met Astrid Exterkate (*1966) uit Goor, de dochter van Riek 

Exterkate-Megelink (zie pand 5.2.360). Ze hebben 2 kinderen: Marc (*1992) en Laura (*1995). 

 

 

 

 
 
 
 
5.2.264  Nieuw Zwienenberg, Rijssenseweg 57 
 

Toen Robert Zwienenberg trouwde betrok hij de woning bij het 

mechanisatiebedrijf. Vader Willem Zwienenberg bouwde in 

1995 deze nieuwe woning voor hem en echtgenote Jo 

Nijenhuis. In 2006 overleed Willem. 
 

 

 



5.2.265  Nieuwe woning Hemmink, Rijssenseweg 55a 
 

In 2013 kwam hier de nieuwbouw van een landhuis voor eigenares Monique Hemmink (*1968) gereed. In 

hetzelfde jaar nam zij intrek in de nieuwe woning samen met zoon Joost (*1997) en dochter Iris (*2000). 

Hiervoor woonde de in Goor geboren Monique met haar gezin op ButeHendrik Markelo (1.2.112) aan de 

Hogedijk in Markelo en later nog even in Stokkum. Zij is eigenares van het verzorgingshuis ’t Vrijland in Goor. 


