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Amsterdam, 6 november 2014 
 
 
Aan de Raad van de Gemeente Enschede 
 
 
Betreft: Voorstel van college om de aanwijzing van 12 naoorlogse waardevolle panden 
tot gemeentelijk monument af te wijzen. 
 
Geachte Raad 
 
Uit persberichten vernamen wij, dat het College van B&W van Enschede U voorstelt een 
twaalftal gebouwen niet op de monumentenlijst te zetten. Als Bond Heemschut maken 
wij bezwaar tegen deze gemaakte keuze. 
 
1. Algemeen 
De Bond Heemschut heeft waardering voor de aanpak van de  Gemeente Enschede om in 
verband met de verplichting ten aanzien van de onderbouwingen van 
bestemmingsplannen de cultuurhistorische waarden te benoemen. Hiertoe heeft men de 
nota Erfgoed 21 uitgebracht en is er een cultuurhistorische waarde kaart samengesteld. 
Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot een beleid waarbij de cultuurhistorische waarden 
van de stad ook werkelijk herkend en erkend zullen worden. Een proeve van het 
doorvoeren van een dergelijk beleid wordt gevonden aan de opdracht aan het Oversticht 
om een lijst op te stellen van naoorlogse bouwwerken, die voor plaatsing op de 
gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking komen. Dit past in een trend, die ook bij 
veel andere gemeenten speelt. Er blijkt een toenemende waardering uit van cultureel 
erfgoed uit de vijftiger jaren. Zowel in bescherming van gebouwen, als  interieurs, maar 
ook in museale aandacht voor het leven uit die tijd. 
 
Het doen van cultuur historisch onderzoek, en het opstellen van een waardenkaart 
schept in de ogen van Bond Heemschut ook verplichtingen. Geconstateerd moet worden, 
dat de Gemeente Enschede als het gaat om het nemen van concrete maatregelen het af 
laat weten, getuige de afwijzing van het grootste deel van de door het Oversticht 
aangedragen bouwwerken voor de monumenten lijst. Steeds blijkt dus weer, dat de 
kwaliteit en het belang van meer recente voorbeelden die de ontwikkeling van de stad 
hebben bepaald, deze niet als zodanig worden herkend door het gemeente bestuur en 
dat er een permanente vrees is voor de (financiële) gevolgen voor het beschermen van 
cultuurhistorisch erfgoed. Het verleden heeft echter juist aangetoond, dat daar waar 
cultuurhistorische elementen een onderdeel, of zelfs de drager zijn van nieuwe 
ontwikkelingen er sprake is van succes. Soms zelfs met een landelijke uitstraling. Een 
voorbeeld hiervan is de wijk Roombeek, maar ook het centrum is een voorbeeld. Zonder 
het historische stratenpatroon en de karakteristieke panden, zou Enschede veel van 
haar glans hebben verloren.  
Wij weten niet, waarom, zoals wordt gesuggereerd door BenW, de eigenaren zich 
verzetten tegen de monumentenstatus. Ons lijkt het dat een dergelijke status juist alleen 
maar voordelen met zich meebrengt; zowel ten aanzien van verkoopbaarheid, als van de 
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mogelijkheid extra financieringsbronnen aan te boren. Misschien, dat door de eigen 
nogal magere subsidie mogelijkheden van de gemeente, de eigenaren kopschuw zijn 
gemaakt? 
Bond Heemschut heeft grote waardering voor het gedegen onderzoek dat door het 
Oversticht is verricht, zij ziet het daarom als haar taak, dit onderzoek te ondersteunen 
en waar nodig aan te vullen met eigen kennis en aanbevelingen om te voorkomen, dat 
waardevol erfgoed voor het nageslacht verloren zal gaan.  
 
2. Wederopbouwplan Boulevard 
 Het beeld van de stad Enschede wordt bepaald door de moderne geschiedenis. Immers 
door de brand van 1862 is het merendeel van de bebouwing van voor die tijd uit de stad 
verdwenen. Wat bleef is het historisch stratenpatroon. De bebouwing die ervoor 
terugkwam werd door latere generaties maar matig gewaardeerd en veel panden bleken 
ook bouwkundig van matige kwaliteit. Het was daarom dat toen in de naoorlogse jaren 
het grootste deel van de bewoners uit het ’Ei’ waren verdwenen en het economisch 
zwaartepunt aan de zuidzijde, de omgeving Boulevard, kwam te liggen er serieus is 
gesproken, om, vergelijkbaar met naburige Gronau, een groot deel van het ‘Ei’  te slopen 
en rond de Oude Kerk een geheel nieuw centrum te creëren.  
Pas met het bestemmingsplan stadscentrum 1976 is definitief gekozen voor het in 
principe handhaven van het historisch hart van de stad. De uitvoering van het stadserf 
project ging met een vernieuwingsslag gepaard, waardoor er een alom gewaardeerd 
stadscentrum is ontstaan. Waarmee weer eens wordt aangetoond,  dat oud en nieuw 
heel goed kunnen samengaan. 
Een belangrijke bron van leegloop van het noordelijk deel van het centrum was de 
ontwikkeling van de bebouwing rond de Boulevard 40-45.  In het kader van het 
Wederopbouwplan was door de Delftse hoogleraar de Bruin een ambitieus plan 
neergelegd voor een nieuwe invulling voor het zuidelijk deel van het centrum. De nog 
bewaard gebleven schetsen tonen een gevelbeeld van die invulling, leunend op de 
ideeën van de Delftse school. Van de uitvoering van dit gevelbeeld is weinig terecht 
gekomen, behalve de inmiddels gesloopte HTS is Christelijk Gereformeerde Renatakerk 
aan de Brinkstraat het enig zichtbare relict van deze ambitieuze planvorming. Rondom 
de kerk is in de vorm van een pleinachtige ruimte woningbouw uit dezelfde periode 
herkenbaar. Het vormt samen met de kerk een stedenbouwkundig ensemble, dat de 
moeite waard is om te behouden. Door een zorgvuldig herinrichting van de openbare 
ruimte  kan aan het centrum bovendien een waardevol element worden toegevoegd. 
 

 

Gevelbeeld Wederopbouwplan Boulevard 40-45 
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Renatakerk Brinkstraat

Wij stellen daarom voor om dit kerkgebouw samen met de typisch jaren vijftig bouw 
van het  aanliggend pleintje Brinkstraat/Perikweg/Spelbergweg op de 
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.   
 
 
3. Wederopbouwplan Veldkamp 
 Een gebied, dat zwaar werd getroffen door de bombardementen uit de Tweede 
Wereldoorlog is de woonwijk Veldkamp. Het bombardement heeft de wijk naast een 
aantal slachtoffers ook grote immateriële en materiële schade toegebracht. Deze schade 
is mede door de textielcrisis in de latere jaren nogal onderbelicht gebleven. Toch hebben 
de inwoners van de stad ondanks de vaak traumatische ervaringen bijzondere 
herinneringen aan die periode.  
Het zou daarom wenselijk zijn, deze wijk, als herinnering aan die tijd, een bijzondere 
positie te geven en er voor te zorgen, dat het karakter van een voorbeeldige 
wederopbouwwijk zorgvuldig in stand wordt gehouden.  
De Bethelkerk is door zijn detaillering bijna opzichtig het toonbeeld van de vijftiger 
jaren bouw en is daarmee in belangrijke mate gezichtsbepalend voor de wijk.  
Bij de noord-west wand van het winkelcentrum Voorstad dringt zich de vergelijking op 
met de bebouwing van de Lonnekerbrugstraat in Roombeek. Ieder pand heeft zijn eigen 
architectonische uitstraling en herkenbaarheid in zijn detaillering van ramen, goten en 
dakhellingen. De licht gebogen wand versterkt het stedenbouwkundig ensemble dat is 
ontstaan met de duidelijke kenmerken van de 50 er jaren.

 

 

Noordwestwand Haaksbergerstraat 
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Bethelkerk J.W.Boschstraat           

Bond Heemschut stelt voor de wijk Veltkamp een specifieke bescherming te geven 
(vergelijkbaar met het naburige Pathmos) daarbinnen de Bethelkerk als stijlicoon 
de monumentenstatus en de noord-west wand van de Haaksbergerstraat de status 
van beschermd stadsgezicht te geven.  
 
4. Oppervlakte- en grond watersysteem 
Tot in de 70er jaren werd Enschede gekenmerkt door wateroverlast. Een voor de hand 
liggende oplossing, het water sneller afvoeren, werd het probleem verplaatst naar het 
lager gelegen Hengelo en uiteindelijk kon Almelo onder water komen te staan. Het was 
duidelijk dat het probleem bij de bron, de snelgroeiende stad Enschede moest worden 
aangepakt. Een gescheiden rioolsysteem was de eerste belangrijke stap, met daaraan 
gekoppeld, bergingsvijvers bij de nieuwe wijken aan de zuidzijde van de stad. De 
erkenning, dat naast wateropslag, ook het handhaven van bestaande waterlopen van 
fundamenteel belang is voor het watersysteem, leidt ertoe, dat zelfs waterlopen worden 
hersteld of in gewijzigde vorm opnieuw worden aangelegd. De infiltratie van 
regenwater, in de vorm van wadi’s, waarmee Enschede zich landelijk op de kaart heeft 
gezet, completeert het watersysteem tot in de haarvaten van het stedelijk gebied.  
De gebouwen van de rioolzuivering uit de vijftiger jaren van het Waterschap 
Vechtstromen aan de Lonnekerbrugstraat staan wat Heemschut betreft symbool voor 
het begin van deze ontwikkeling. Het Waterschap erkent dit zelf ook, door rondom de 
gebouwen teksten aan te brengen, waarin de essentie van hetgeen zich er afspeelt staan 
aangegeven. Deze symboliek vindt zijn weerslag in het gebouwencomplex. Men kan als 
het ware aan de gebouwen aflezen voor welke functie ze toentertijd zijn gebouwd. 
Onbekend is vaak, dat de ondergrondse waterproblematiek van Enschede bijna net zo 
groot is als de bovengrondse. Door de enorme textielproductie was de behoefte aan 
water groot. De grondwaterstand was daardoor zo laag geworden, dat bij de bouw van 
kelders er vaak onvoldoende rekening mee werd gehouden toen na verdwijnen van de 
textielindustrie het ondergrondse watersysteem zich geleidelijk herstelde kwamen dan 
veel bewoners met een lekkende kelder te zitten. Daarnaast werd een toenemende 
vervuiling geconstateerd, die het water ongeschikt maakte voor consumptie. Uit een 
analyse van een boring bij de Lonnekermelkfabriek aan Raiffeisenstraat bleek overigens, 
dat het water ongeveer dezelfde bestanddelen bevatten als het Kuurwater in Bad 
Bentheim. Geen wonder, dat als invulling van de nabijgelegen voormalige textielfabriek 
Schuttersveld aan een kuuroord werd gedacht. 
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Een alternatief werd gevonden door een inlaat vanuit het Twentekanaal. Echter bij de 
brand van het aanliggende Vredenstein complex vloeide het zwaar vervuilde bluswater 
het Twentekanaal in en maakte daarmee voor altijd? Dit water ongeschikt voor 
drinkwater gebruik. 
Voor Bond Heemschut staat het pompstation aan de Weerseloseweg uit de vijftiger jaren 
samen met het nog oudere ontijzeringsgebouw symbool voor de drinkwater 
problematiek van Enschede. Het vormt met elkaar een ensemble dat zeer de moeite 
waard is voor het nageslacht te worden behouden. 
 
 

 

 
 

 Rioolwaterzuivering Lonnekerbrugstraat  
 
 
 
 

                                                                                                                Voormalig pompstation Weerseloseweg 

Bond Heemschut verzoekt zowel de bebouwing van de rioolzuivering aan de 
Lonnekerbrugstraat als die van de drinkwaterzuivering aan de Weerseloseweg op 
de monumentenlijst te plaatsen als ijkpunten van de ontwikkeling van de 
problematiek van oppervlakte en grondwater in Enschede. 
 
5. Cultuurmijl 
Bij het herstel van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek was één van de 
structuur bepalende stedenbouwkundige elementen, de ontwikkeling naar een 
cultuurmijl. De bestaande en nieuwe culturele activiteiten van het stadscentrum en 
herontwikkelde wijk werden daarmee als kralen aan een ketting van ca 1,5 kilometer 
aan elkaar gekoppeld. 
Veel geld en energie wordt er door de gemeente gestoken in het verder door 
ontwikkelen aan de beide uiteinden van deze cultuurmijl, zowel in de wijk Roombeek, 
als in het stadscentrum. Het tussenliggende gedeelte, rond de H.B.Blijdensteinlaan blijft 
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echter het zwakke punt. En zoals het bekende gezegde aangeeft: De ketting breekt bij de 
zwakste schakel. 
Onbegrijpelijk is het dan ook, dat het gemeentebestuur het juist op deze plek laat 
afweten, door de Detakerk van de lijst als mogelijk gemeentelijk monument af te voeren. 
Deze status zou daarentegen perspectief kunnen bieden voor instandhouding en 
mogelijk mede gebruik, zodat de kerk als stepping stone van de cultuurmijl een rol kan 
gaan spelen. 
Voor Bond Heemschut is het niet meer dan logisch, dat het gebouw van de spinnerij 
Menko onderdeel gaat uitmaken van het verhaal over de textiel in Roombeek. Het is een 
van de weinige meer recente voorbeelden van de textielindustrie in Enschede. Door 
instandhouding van de spinnerij Menko krijgt het verhaal over de textiel in Roombeek 
een afronding naar de vijftiger jaren. Het wordt daarmee meteen ook onderdeel van de  
cultuurmijl.
 

 
Detakerk H.B.Blijdensteinlaan 

 
 
 

 
 
 

 
Spinnerij Menko 

Volgens Bond Heemschut is de Detakerk een karakteristiek voorbeeld van de 
kerkbouw van de jaren 50. Daarnaast vormt de kerk een onmisbare schakel in de 
keten van culturele instellingen die de cultuurmijl vormen tussen het stadscentrum 
en Roombeek. Om die redenen dient de kerk de status van gemeentelijk monument 
te krijgen. De spinnerij Menko completeert het verhaal over de textiel in Roombeek 
en wordt onderdeel van de cultuurmijl en verdient daardoor beschermt te worden 
tegen ongewenste ontwikkelingen.   
 
6. Het Nieuwe Bouwen versus Delftse School 
In de naoorlogse periode werden voor de Enschedeër massaal woningen gebouwd 
buiten het binnensingelgebied; de oorspronkelijke binnenstad. Wijken als 
Twekkelerveld en Stadsveld werden in die tijd uit de grond gestampt. Het 
binnensingelgebied bestond vooral uit fabrieksgebouwen, vooroorlogse 
volkswoningbouwcomplexen en individuele woningen in lange linten, vaak tussen de 
fabriekscomplexen door. De woonkwaliteit van de binnenstad werd door de inwoners in 
die tijd over het algemeen niet erg positief gewaardeerd. Nieuwbouw in gestapelde 
vorm van woningen vond dan ook slechts plaats op dié plaatsen waar de woonkwaliteit 
wél werd gewaardeerd, langs de singelring en in de als chique ervaren wijk Stadsmaten. 
Daar treffen we dan ook de genoemde complexen aan. Enschede beschikt daardoor over 
een beperkte vertegenwoordiging van dit tijdsbeeld. Bovendien zijn de gebouwen 
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ontworpen door architecten, die in die tijd tot de meest gewaardeerde in de regio 
behoorden. De complexen vormen daardoor dan een kwetsbare schakel in de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de woningbouw in de stad. Interessant is ook, dat aan de 
vier complexen (de Wilhelminaflat is door de Bond Heemschut toegevoegd) de 
architectuurstrijd uit die tijd tussen Delftse school en Nieuwe Bouwen zichtbaar is. 
De Wilhelminaflat is in haar detaillering een schoolvoorbeeld van de Delftse school. Het 
gebouw van Jan Jans, recent in de publiciteit vanwege het verdwijnen van zijn 
nalatenschap uit Twente, zit er met zijn detaillering tussenin, maar hangt toch meer de 
Delftse school aan, terwijl Klein aan de Kortenaerstraat meer richting het Nieuwe 
Bouwen trekt. Koning en Rentjes tenslotte bouwen aan de Oliemolensingel geheel in de 
stijl van het Nieuwe Bouwen.   
Frappant is dat deze architectuurstrijd ook zichtbaar is in de kerkenbouw uit die tijd. 
Mastenbroek laat in de kerk van de Apostolische Gemeenschap het Nieuwe Bouwen 
spreken, terwijl Woltjer in zijn detaillering van de Maranathakerk laat zien, dat hij de 
Delftse school aanhangt. Het is niet onwaarschijnlijk, dat hiermee ook de plaats van de 
geloofsgemeenschap met hun leer tot uitdrukking komt. 
 
 

 
Wilhelminaflat Stadsmatenstraat 

 
Laaressingel/Oldenzaalsestraat/Bentrotstraat

 
 
 

 
Kortenaerstraat 

 
Oliemolensingel
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Maranathakerk 2e Emmastraat 

 
                                                                                                               Apostolisch Genootschap de Waalstraat 
 

De vier woningcomplexen en de beide kerkgebouwen zijn interessante exponenten 
van beide architectuurstromingen uit de vijftiger jaren. 
Om ongewenste ingrepen te voorkomen acht Bond Heemschut bescherming van de 
in de vorm van plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst noodzakelijk. 
 
7. Vliegveld Twente 
Als er één gebied is binnen de gemeente Enschede waar in de afgelopen jaren veel tijd 
en energie en dus geld is gestoken, dan is het wel het vliegveld Twente. Alle kaarten 
werden door gemeente en provincie tot voor kort gezet op een doorstart van de 
burgerluchtvaart. De afwijzing door Europa van dit concept dwingt tot opnieuw 
nadenken over het terrein. Wat Bond Heemschut betreft wordt daarbij ook de 
ontwikkeling van het vliegveld in haar historische context beschouwd. Een element, dat 
naar de opvatting van Bond Heemschut nog teveel buiten beschouwing is gebleven.  
De groei van het vliegveld van een veredeld grasveld, naar het gecamoufleerde 
oorlogsvliegveld van de Duitse bezetter tot onderdeel van de NAVO defensiemacht in de 
koude oorlog en tenslotte het medegebruik van de burgerluchtvaart zou de onderlegger 
moeten zijn voor de nieuwe functies. Enschede erkent daarmee de cultuur historische 
betekenis die het vliegveld regionaal, nationaal en internationaal heeft gehad.  
 Veel van hetgeen zich in de loop der jaren is in de vorm van gebouwen, fundamenten 
en/of landschappelijke elementen nog zichtbaar en zou zeker een plek kunnen krijgen 
binnen het te ontwikkelen gebied. Een vergelijking met de wijk Roombeek dient zich 
daarbij aan. Ook daar is het verleden en zijn bouwkundige restanten op een herkenbare 
manier onderdeel geworden van de nieuwe wijk. De wijk is daarmee één van de meest 
interessante nieuwbouwlocaties van Nederland geworden en trekt nog vrijwel dagelijks 
groepen geïnteresseerden. Bond Heemschut kan zich bij de ontwikkeling van het 
vliegveld Twente ook een dergelijke uitkomst voorstellen, wanneer de overgebleven 
restanten van de militaire luchtvaart op een zorgvuldige wijze worden hergebruikt en 
ingepast in hun nieuwe omgeving. Het is ons bekend, dat op initiatief van de provincie 
Gelderland, Kreis Borken en de gemeente Bocholt en Oude IJsselstreek gewerkt wordt 
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aan een grensoverschrijdende route ERIH in het kader van  de Interreg Nederland 
Duitsland. Naast de Twentse Stoomtrein, het Heim en Roombeek, zou het vliegveld 
Twente daar onderdeel van uit kunnen maken.  
 
Bond Heemschut staat op het standpunt, dat  om een zorgvuldige afweging te 
kunnen maken ten aanzien van de ruimtelijke structuur, de gebouwen en de 
overblijfselen van het militaire gebruik van het vliegveld er geen onomkeerbare 
stappen mogen worden ondernomen door het ADT. Wij sluiten ons daarom aan bij 
de monumentenaanvraag van het Cuypergenootschap, die wij kortheidshalve aan 
deze brief toevoegen.  
 
8. Tot slot  
Bond Heemschut heeft in een korte tijd, gebruik makend van deskundige hulp, 
geprobeerd de bescherming van monumenten uit de vijftiger jaren in een kader te 
plaatsen. Daarmee is naar de opvatting van de Bond Heemschut ruimschoots 
aangetoond, dat de stad Enschede genoeg onderbouwing kan vinden om haar cultuur 
historische visie ook in de praktijk ten uitvoer te brengen. 
Bond Heemschut hoopt dan ook dat de Raad de beslissing van het college van BenW wil 
heroverwegen en daarmee ook voor komende generaties wil waarborgen, dat de 
geschiedenis van de stad ook fysiek afleesbaar blijft. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Commissie Overijssel 
 
 
Tiem van Dalfsen 
Voorzitter 
 
 
 
 


