
GROENBLAUW ENSCHEDE

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws 
over project GroenBlauw Horstlanden-Veldkamp.

NIEUWSBRIEF 
GROENBLAUW
HORSTLANDEN-VELDKAMP 

#1 - JUNI 2022

UITNODIGING

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over het tweede deel van de 
Zuiderspoorbeek. De informatieavond is op woensdag 13 juli tussen 19.30 uur en 
21.00 uur in het Robsongebouw aan Blekerstraat 165. U kunt langskomen op het 
tijdstip dat u uitkomt. 

Tijdens deze avond:
n Ziet u een voorstel voor de nieuwe inrichting van en rondom de beek.
n Kunt u suggesties doen hoe we dit voorstel kunnen verbeteren.
n Kunt u ideeën geven om het verleden van de Zuiderspoorlijn zichtbaar te 
 maken rondom de beek.
n Horen we graag op welke manier u gebruikmaakt van het Regenboogveld.



De beek volgt de lijn van het vroegere Zuiderspoor. 
Hij loopt van de Haaksbergerstraat langs het 
Blekerpad, duikt bij het Volkspark onder de 
Pathmossingel door en verlaat de stad via de 
Westerval.
Daarom heeft de beek de naam ‘Zuiderspoorbeek’ 
gekregen. Als u meer wilt weten over de Zuider-
spoorlijn kijk dan eens op www.zuiderspoor.nl. 
Deze website is gemaakt door uw buurtgenoot, 
de heer Platvoet.

EN DE NAAM IS...

ZUIDERSPOORBEEK

WE ZIJN BEGONNEN

Project GroenBlauw Horstlanden - Veldkamp is gestart. 
Aannemer Wegenbouw Lansink uit Saasfeld begon een 
paar weken geleden met de aanleg van het eerste deel 
van de beek langs het Blekerpad. Dit is het deel tussen de 
Haaksbergerstraat en het Robsonterrein. We verwachten 
dat de werkzaamheden eind 2022 klaar zijn.

REGENWATER EN GRONDWATER 

VERDWIJNT VIA DE BEEK

De beek voert het regenwater weg uit de wijk en een deel van het centrum. 
Als het regent, stroomt het regenwater via regenpijpen en straatputjes 
naar de beek. Het water komt niet meer in het riool. De kans is dan kleiner 
dat het riool overstroomt als het heel hard regent. Ook trekt de beek 
grondwater uit de wijk en het centrum. Dit verlaagt de grondwateroverlast.
De beek, de verlagingen rondom de beek en de wateropvang in het 
Volkspark kunnen samen 10 miljoen liter regenwater opvangen en beetje 
bij beetje afvoeren. Dit gebeurt alleen in bijzondere situaties als het 
extreem hard regent. Het grootste deel van de tijd loopt er maar een klein 
stroompje water door de beek.

Langs de beek leggen we een fietspad aan. De beek en het fietspad kosten ruimte. In de Korte 
Boog, tussen de Blekerstraat en de Regenboogstraat, moet er ook ruimte blijven voor auto’s. 
Samen met aanwonenden hebben we gekeken naar de beste inrichting van dit stuk. Dit 
betekent dat de straat hier eenrichtingsverkeer wordt. Ook hebben we gesproken over de 
kruising Blekerstraat/Blekerpad. We vonden dat de kruising het veiligste is als het verkeer op 
de Blekerstraat voorrang krijgt op fietsers en voetgangers op het Blekerpad. Het verkeer op 
de Emmastraat/Tweede Emmastraat krijgt dan ook voorrang op de fietsers en voetgangers op 
het Blekerpad. 

VERKEERSSITUATIE IN DE 

KORTE BOOG VERANDERT

De bewoners van De Groene Boog 
huisnummers 6 tot en met 12 hebben een 
‘proefrit’ gemaakt om te ervaren hoe dat 
is met een beek en fietspad voor de deur. 
Het werd duidelijk dat er te weinig ruimte 
is om de auto op de oprit te kunnen 
inparkeren. Daarom zijn we voor deze 
plek op zoek gegaan naar een andere 
manier om de beek te vervolgen. Dit is 
verwerkt in het voorstel dat u tijdens de 
bijeenkomst op 13 juli kunt zien.

PROEFRIJDEN IN 

DE GROENE BOOG

mei – einde 2022  
aanleg Zuiderspoorbeek tussen 
Haaksbergerstraat en de Blekerstraat

zomer – najaar 2022 
uitwerking van het ontwerp van Zuiderspoorbeek 
tussen Blekerstraat en Pathmossingel 

voorjaar 2023 
begin aanleg Zuiderspoorbeek tussen 
Blekerstraat en Pathmossingel

zomer 2023 
aanleg Zuiderspoorbeek langs de Westerval

PLANNING AANLEG 

ZUIDERSPOORBEEK



HEEFT U VRAGEN?

Op de website enschede.nl/groenblauw-horstlanden-veldkamp  vindt 
u alle informatie over de werkzaamheden. Als u een vraag heeft, kunt u 
mailen naar groenblauw-horstlandenveldkamp@enschede.nl

KRIJG GELD VOOR EEN GROENE TUIN

Gaat u aan de slag in de tuin? Als u water opvangt of de tuin groener maakt, kunt u een deel van uw kosten terug-
krijgen van de gemeente. U mag ook samen met buren of als Vereniging van Eigenaren een aanvraag doen. 
U kunt subsidie krijgen voor:

Groen dak maken

Geveltuin aanleggenStenen vervangen 
door planten

Regenwater 
afkoppelen

Regenton plaatsen

Scan de QR-code of ga naar enschede.nl/subsidie-klimaatadaptatie. Daar vindt u een 
stappenplan voor het aanvragen van de subsidie en tips voor een goede voorbereiding.

GRATIS TEGELSERVICE

Kijk eens of u rondom het huis wat tegels kunt vervangen door gras, bloemen, planten of 
bomen en doe mee met het NK Tegelwippen. Een groen stukje houdt water vast, maakt de tuin 
koeler op warme dagen en biedt dieren zoals bijen en vlinders een schuilplaats en voedsel. 
Bovendien maken planten en bloemen uw tuin kleurig en fleurig.  

Enschede strijdt tegen meer dan honderd andere Nederlandse gemeenten. Tot 31 oktober 
kunt u uw gewipte tegels mee laten tellen via www.nk-tegelwippen.nl. Als u gewipte tegels 
vervangt door groen kunt u die tegels gratis laten ophalen door de Tegelservice. Ook kunt u ze 
gratis wegbrengen naar de drie afvalbrengpunten in de gemeente. Dit geldt tot 31 oktober. 
Ga naar enschede.nl/tegelwippen voor informatie over de Tegelservice en het zelf 
wegbrengen bij het afvalbrengpunt. 


