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Emmastraat 248, 7513 BJ Enschede
Tel. 053 4300722, www.fysio-enschede.nl

Wij staan zes dagen per week 
klaar om u te begeleiden,
te behandelen en te adviseren 
op het gebied van lichamelijke 
klachten.

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Haptonomie
Psychosomatische fysiotherapie 
Echografie
Zwangerfit
Medische trainingstherapie
Fitness

Huis verkopen?
Wij regelen het!

Openbare wijkvergadering

De openbare vergaderingen zijn een leuke 
manier om met de wijk in gesprek te gaan. 

Openbare wijkvergadering:
27 OKT 2022
19:30 - 20:30
Robsonpand
Blekerstraat 165

U I T V A A R T Z O R G 
G I E T H O O R N

“ Ook met een klein budget maak ik 
samen met u een persoonlijke en 
waardige uitvaart mogelijk.”
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Betrokken & oprechtBetrokken & oprecht

info@collook.nl

Wat doet de wijkraad eigenlijk? 

Lex Pauka 

Op het moment dat ik dit schrijf 
moet ik terugdenken aan de 
openbare wijkraadbijeenkomst 
van half maart. We zaten name-
lijk een beetje in spanning. Zou-
den de bewoners nog geïnteres-
seerd zijn nadat we elkaar twee 
jaar niet gezien hebben? Zouden 
ze de weg naar het Robsonpand, 
waar we nooit eerder een open-
bare vergadering hebben gehad, 
wel weten te vinden? Allemaal 
zenuwen voor niks.

Om half acht liep de zaal vol met 
meer wijkbewoners dan ooit. Er 
moesten extra stoelen worden 
aangesleept en we hebben twee 
en een half uur met elkaar en onze 
gasten gepraat over veel dat de 
bewoners bezighoudt. Dat was 
gewoon fijn en geeft moed om 
nieuwe dingen aan te pakken. En, 
vraagt u zich misschien af, waar 
zijn jullie dan zo druk mee? 

Nou, met het Robsonpand bij-
voorbeeld 
Daar willen we een centrale plek 
in de wijk van maken, waar van 
alles kan en gaat gebeuren. Dat 
doen we samen met het bestuur 
van Vierkwart, die de belangen 
van de kunstenaars in het pand en 
de belangen van de wijkbewoners 
in balans moet houden. En met 
Domijn willen we in gesprek over 
de verbeteringen in het pand die 
daarvoor nodig zijn.

Met verkersknelpunten
De film over een aantal knelpun-
ten heeft de Verkeerscommissie 
laten zien aan de bewoners en de 
verkeerskundige van de gemeen-
te. In aansluiting daarop is beslo-

ten om met een zekere regelmaat 
met de verkeerskundige bij elkaar 
te komen om te bekijken welke 
problemen wel en welke niet 
opgelost kunnen worden. Heeft u 
de verkeersfilm nog niet gezien? 
Hij staat op www.hlvk.nl.

Met social media
Een ICT-ondernemer in de wijk wil 
de wijkraad helpen bij het gebruik 
van social media. Bijvoorbeeld 
om het voor de bewoners makke-
lijker te maken ideeën, zorgen en 
plannen bij de wijkraad te krijgen. 
En om de communicatie met de 
bewoners verder te verbeteren.

Met studenten
Studenten vormen een grote 
groep wijkbewoners waar we als 
wijkraad alleen contact mee heb-
ben als er een probleem is. Hoe we 
dat kunnen veranderen daar heb-
ben we ideeën over. Dus gaan we 
praten met de studentenambte-
naar bij de gemeente over hoe we 
de betrokkenheid van studenten 
kunnen verbeteren.

Met Raamwerk ‘22
We zijn bezig met de voorbe-
reiding van de expositie Raam-
werk’22. Vorig jaar was deze actie, 
waarbij bewoners alles konden 
laten zien wat ze zelf hebben 
gemaakt en waar ze trots op 
zijn, zo’n succes dat we dat gaan 
herhalen. 

Is dat alles?
Nee, er is veel meer, maar de 
ruimte in de wijkkrant is beperkt. 
Dus praat ik daar graag met u over 
op de volgende Openbare wijkver-
gadering.

Wat doet de wijkraad? Groene Loper Enschede

Groene Loper Enschede orga-
niseert diverse activiteiten om 
bewoners te betrekken bij hun 
eigen groene leefomgeving, 
zoals de actie tegels wippen, het 
aanleggen van geveltuinen, het 
bloemenlint en Groene Burendag, 
Het idee is dat betrokkenheid bij 
de natuur, duurzaam handelen en 
zorgzaam omgaan met de natuur 
stimuleert en zo bijdraagt aan de 
kwaliteit van de natuur en het 
landschap in en rond Enschede. 
Groene Loper Enschede wordt 
ondersteund door gemeente En-
schede en het programma Natuur 
voor Elkaar (provincie Overijssel). 
Samenwerkende partners binnen 
Groene Loper Enschede zijn Natuur 
en Milieu Overijssel, Buro Hop, 
samen met groene organisaties in 
Enschede. Kijk op 
www.groeneloperenschede.nl

Twents netwerk tegen 
eenzaamheid

Samen1Twente is het Twentse 
netwerk gericht op het tegengaan 
van eenzaamheid. Het brede net-
werk richt zich op verschillende 
doelgroepen in Twente: jongeren, 
migranten, ouderen en kwetsbare 
groepen. Samen1Twente, onstaan 
uit het sinds oktober 2019 actieve 
Samen1Enschede, legt nieuwe en 
slimme verbindingen: het unieke 
is dat bestuurders, professionals 
en vrijwilligers zijn verbonden aan 
overheden, onderwijs, onderne-
mers, zorg, welzijn, cultuur en 
wonen. In samenwerking met 
ervaringsdeskundigen zorgen we 
voor duurzame betrokkenheid, 
politiek en bestuurlijk draagvlak. 
Samen1Twente faciliteert verschil-
lende organisaties en bundelt hun 
activiteiten, zoals Praatje Pot (een 
‘samen eten’ initiatief), Maatjes-
trajecten, en kenniscafés.

Ook u kunt 
adverteren in 
de wijkkrant
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Onze vergroenende wijk 

Hilde Agterbos

Onze wijk wordt steeds mooier! 
Bij meer en meer gevels verschij-
nen kleurige geveltuintjes met 
prachtige bloeiende planten. 
Voortuinen worden divers inge-
vuld. Hier en daar met originele 
details, zoals een motor, een 
beeldenverzameling, geboetseer-
de bloemen, en andere kunst-
werken. Op deze bladzijden een 
impressie van 2020 tot nu.

Foto’s:  Hilde Agterbos 
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Geveltuintjes, voortuintjes
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Kindermoestuinen:  
Passie en verbinding kweken

Hilde Agterbos

In februari kwam de flyer van de 
wijkraad in de bus: kinderen uit 
de buurt konden zich aanmelden 
voor een moestuintje bij het 
Robson. De belangstelling was 
overweldigend. Er waren bijna 30 
aanmeldingen. Helaas is er niet 
zoveel plek: er moest dus worden 
geloot - en met de uitkomst was 
niet iedereen blij. Maar er is 
slechts ruimte voor 20 kinderen. 
Die zijn inmiddels begonnen on-
der leiding van Annette Krijnen. 
Om te kijken wat zij doet met 
de kinderen, gaan we met haar 
in gesprek, na afloop van één 
van de middagen waarop zij een 
groep begeleid. 

Wie is Annette Krijnen? 
Annette is kunstenaar van beroep 
- ze maakt onder andere instal-
laties. Ze woont in Enschede-Zuid, 
vertelt ze enigszins beschaamd, 
dus niet in onze wijk. Maar daar is 
ze wel al veel langer te vinden. In 
het Pet Paviljoen was ze namelijk 
jarenlang gastvrouw en enthousi-
ast mede-organisator van allerlei 
activiteiten. Bij het Pet Paviljoen 
was ook een wijkmoestuin met 
een gedeelte voor kinderen. Dit 
werd door twee andere dames 
opgezet en begeleid. Toen hier de 
nieuwe moestuin werd ingericht, 
is er ook een gedeelte voor kin-
deren gereserveerd. De wijkraad 
heeft toen Annette benaderd met 
de vraag of zij de kinderen wilde 
begeleiden bij hun werk in de 
moestuin. 

Hoe ga je te werk? 
“Zoals gezegd hebben we twee 
groepen gemaakt, allebei goed 

gemengd: ongeveer evenveel 
jongens als meisjes. De groepen 
komen elke week een middag 
naar de moestuin: de ene groep op 
woensdagmiddag, de andere op 
vrijdagmiddag. Op 2 maart zijn we 
begonnen. 
Voor elk kind is een bak gemaakt 
van 1 m2. Dat hebben Hans Frie-
link en Ronald Stockmann gedaan, 
van oude pallets. Verder moeten 
de kinderen zo veel mogelijk alles 
zelf doen.” 

Heb je dan een vast werkplan? 
“Ik heb een heel mooi boek, waar 
ik inspiratie uithaal. “De makkelij-

ke moestuin 2.0”, geschreven door 
Jelle Medema en Saskia Naber. 
Zij werken vanuit de ‘vierkante 
meter’-gedachte: vandaar ook 
onze bakken. Zo kun je zelf heel 
systematisch allerlei groenten 
en kruiden kweken. In het boek 
wordt alles heel goed uitgelegd.” 
We bladeren samen door het 
boek. Inderdaad, heel helder en 
inspirerend. “Natuurlijk zit je in 
het seizoen vast aan bepaalde 
werkzaamheden. Zo gaan we bin-
nenkort zaaien en plantjes, zoals 
tomaat, voortrekken. Maar een 
echt werkplan heb ik niet, ik kijk 
per week wat ik ga doen.” 

Maar je hebt wel een bepaalde 
basis van waaruit je werkt? 
“Jazeker. Ik ga uit van een aantal 
principes. Zo vind ik ‘circulariteit’ 
heel belangrijk.” Er is dan ook een 
composthoop op de moestuin. 
“De kinderen moeten leren wat 
je daarop mag gooien, en dat het 
dan later weer gebruikt kan wor-
den voor de moestuin.” Annette 
pakt van de composthoop een 
uitgelopen aardappel. “Kijk,” zegt 
ze, “die kun je zo weer in de grond 
stoppen, en dan krijg je weer 
nieuwe aardappels.” 

“Ook vind ik het belangrijk dat 
kinderen leren waar dingen 
vandaan komen.” En prompt laat 
ze een stronk met spruitjes zien. 
“Kijk, zo zie je goed hoe spruitjes 
groeien. En kinderen die geen 
spruitjes lusten: die laat ik ze 
dan proeven! Dan maak ik kleine 
gerechtjes, hapjes van groente en 
fruit, zoals een bietencarpaccio 
of een gevuld witlofschuitje. Van 
deze spruiten ga ik ook iets maken 
voor volgende week. Want het is 
ook belangrijk dat ze leren hoe 
verschillende groenten en kruiden 
smaken, niet alleen gekookt, ook 
rauw!” 

Als ik je goed begrijp, gaat jouw 
begeleiding verder dan alleen 
tuinieren… 
“Ja, ik vind dat je kinderen moet 
meegeven wat belangrijk is in het 
leven. Zoals samenwerken en sa-
men delen. Zo is al het materiaal 
dat we gebruiken tweedehands, 
meestal van de kringloop. De 
kinderen mogen ook wel dingen 
van thuis meenemen, maar alleen 
gebruikt materiaal. Ik wil niet dat 
er een soort wedloop ontstaat van 
‘Pietje heeft de mooiste hark’. Ook 
stimuleer ik dat ze plantjes met 
elkaar delen en ruilen. En samen-
werken aan elkaars moestuin.” 
Eind oktober wordt er weer een 
gezamenlijke kook- en dinerdag 

georganiseerd van en voor alle 
moestuinders: de kinderen incluis. 
Dan gaan we met z’n allen koken 
uit de moestuinen en ’s avonds 
samen opeten. Heel gezellig!” 

Annette gaat ook nog even in op 
de loting: “dat was natuurlijk best 
moeilijk voor de kinderen die af-
vielen. Er waren tranen en sommi-
gen waren boos. En er zullen nog 
wel meer dingen komen die niet 
goed gaan: een oogst die mislukt, 
of ongedierte in de tuin. Je hebt in 
het leven nu eenmaal niet alles in 
de hand. Ook dat moeten kinde-
ren leren, vind ik. Omgaan met 
teleurstellingen is een belangrijke 
vaardigheid. 

Heb je nog een bemoediging voor 
de kinderen die dit jaar geen 
plekje konden krijgen? 
“Ja! Geef de moed niet op! Mis-
schien kun je zelf in een stukje 
tuin of in een bloembak op het 
balkon alvast wat zaadjes opkwe-
ken. Misschien samen met je vader 
of moeder. En wie weet, vallen er 
kinderen af, die het toch minder 
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Kindermoestuinen 

Hans en Ronald maken de bakken.

leuk vinden om wekelijks in de 
tuin bezig te zijn. En anders is er 
volgend jaar weer een kans.” 

Foto’s van kinderen zijn vanuit 
privacy overwegingen onherken-
baar gemaakt.

Annette Krijnen met de kinderen aan het werk.
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Wat gaat er dit jaar gebeuren in 
onze wijk? 

Op 17 maart jl. verzamelen zich 
meer dan 50 bewoners in het 
Robsongebouw om de eerste 
Openbare Wijkvergadering mee te 
maken sinds twee jaar. Voorzitter 
Lex Pauka heet alle bewoners en 
de uitgenodigde gasten welkom: 
Alice Kuil, Koen Wagelaar en Roe-
lof Jan Pierik van de gemeente 
Enschede, Simon Anter van Soli-
dare, en speciaal Gerard Kirchjun-
ger van Alifa, die eigenlijk met 
pensioen is, maar weer in dienst 
is en dus voor onze wijk beschik-
baar blijft. Gerard heeft voor de 
gelegenheid koeken meegenomen 
voor bij de koffie. 

Nieuwe wijkraadsleden
In de tussenliggende tijd heeft de 
wijkraad een behoorlijke verster-
king gekregen: Edward Borggreve 
is de nieuwe penningmeester, 
Elles de Wit zal zich vooral gaan 
bezighouden met cultuur en social 
media, en Gerard Wieffer, die zich 
al bijna twee jaar onder andere be-

zighoudt met het actuele nieuws 
op de website. 

Stadsbeek
Alice Kuil is projectleider van 
de Stadsbeek. Samen met Koen 
Wagelaar, waterontwerper, en 
Roelof Jan Pierik, verkeersdes-
kundige, geeft ze een presentatie 
over de stadsbeek. Als onderdeel 
van het waterbeleid in de stad, 
wil de gemeente in verschillende 
wijken beken aanleggen, zo ook in 
Horstlanden-Veldkamp. De beek 
gaat lopen vanaf de Haaksberger-
straat naar het Volkspark, langs 
het traject van het voormalige Zui-
derspoor, langs het fietspad. Van-
daar de naam van de stadsbeek 
door onze wijk: Zuiderspoorbeek. 
Het eerste gedeelte (bij FysioFit) 
is al aangelegd. Tegelijkertijd met 
de aanleg van de beek, zullen ook 
diverse verkeersknelpunten wor-
den aangepakt. Over het hoe, wat 
en waarom van dit project, leest u 
elders in deze krant. 
Naar aanleiding van de presenta-
tie zijn er verschillende vragen uit 
het publiek. Zo is geconstateerd 

dat de waterberging bij FysioFit 
overstroomt bij stevige buien. Dat 
komt omdat de beek nog geen 
afvoer heeft. Als de hele beek is 
aangelegd, zal dat opgelost moe-
ten zijn. Ook vraagt een bewoon-
ster zich af of er is nagedacht over 
de veiligheid voor kinderen. Daar 
wordt wel degelijk bij stil gestaan, 
bijvoorbeeld wat betreft water-
diepte en steilte van de wanden. 
Naar aanleiding van het fietspad 
langs het Volkspark ontstaat een 
levendige discussie in de zaal: wel 
of geen fietsen door het park? 
Alice is duidelijk: “Het fietspad 
komt langs het Volkspark, niet 
erdoor.” 
Alice sluit af met het verzoek aan 
iedereen om na te denken wat 
jezelf kan doen aan het water-
probleem en de hittestress. Zorg 
bijvoorbeeld voor meer groen 
in de tuin en in de wijk. Maak 
een waterbadje voor vogels in 
de zomer. Maak gebruik van de 
subsidies van de gemeente. Meer 
informatie is te vinden op de web-
site groenblauwenschede.nl . 

Verkeer
De verkeersafwikkeling is en 
blijft belangrijk voor onze wijk. 
De Verkeerscommissie heeft in 
samenwerking met Patrick Drijver 
een film gemaakt waarin gevaar-
lijke en/of ongewenste situaties 
in beeld worden gebracht. De film 
wordt getoond aan de aanwezigen 
en levert veel hilariteit en herken-
ning op. De aanwezigen kunnen 
nog wel een aantal voorbeelden 
geven van rare of gevaarlijke 
situaties in de wijk. Verkeerskun-
dige Roelof Jan Pierik is blij met de 
film, en gaat bekijken of er oplos-
singen zijn. De verkeersfilm staat 
inmiddels op de website van de 
wijk. Andere gevaarlijke verkeers-
situaties kunnen worden gemeld 
bij de secretaris van de wijk: Dédé 
Grützmacher, secretaris@hlvk.nl.

Solidare: Macandra en omgeving
Na de pauze geeft Lex het woord 
aan Gerard Wieffer en Simon Anter 
van Solidare, de projectontwik-
kelaar achter de plannen rondom 
Macandra. Gerard Wieffer voelt 
Simon Anter stevig aan de tand: 
Wat voor plannen heb je? Waarom 
duurt het zo lang? Wat heb je 
gedaan? Wat is jullie visie? Simon 
Anter presenteert zijn bedrijf als 
een familiebedrijf met de kern-
waarde iets op te bouwen en 
door te geven aan de volgende 
generatie. Het hoofdkantoor staat 
in Düsseldorf, maar zelf komt hij 
uit Enschede. Toen IAA Architecten 
hun kantoorvilla (de villa Menko-
Edersheim, oftewel voormalig 
hotel Memphis) te huur/te koop 
aanbood, zag hij kansen voor 
de Nederlandse markt. Bij de 
bezichtiging viel zijn oog ook op 
de Macandra-flat. Beide objecten 
passen in zijn visie dat de markt 
wijzigt, dat mensen meer indi-
vidualistisch leven: dus dat er 
meer behoefte is aan (kleinere) 
woon-eenheden: studio’s, ap-
partementen en kleine (grondge-
bonden) woningen, in plaats van 
standaard eengezinswoningen 
met een tuin. Simon vertelt dat 
hij op verzoek van de gemeente 
later ook de Kringloopwinkel aan 
de Emmastraat erbij heeft gekocht 
en nog enkele andere percelen, 
zoals het vervallen huis aan de 
Tromplaan. Het geheel moet een 
soort mini-wijk worden voor alle 
leeftijden, met name gericht op 
intellectuelen. Dat er geen schot 
zit in de werkzaamheden, ligt 
volgens Simon aan de gemeente. 
Die heeft door corona veel minder 
efficiënt gewerkt en is boven-
dien bezig met drie andere grote 
projecten: CentrumKwadraat, 
De Kop en Boddenkamp. Ook 
blijkt er een verschil van inzicht 
te bestaan over de invulling van 
het gebied: de gemeente wil daar 
het Kringlooppand (industrieel 
erfgoed) behouden en 2-onder-

1-kap-woningen van circa 150m2 
woonoppervlak. Maar dat past 
niet in Simon’s visie. Volgens hem 
is daar geen behoefte aan. Op vra-
gen over de grootte en hoeveel-
heid woningen waar hij aan denkt, 
geeft hij geen antwoord. Ook zijn 
er - volgens Simon - geen concrete 
bouwplannen om te laten zien. 
Voor Macandra is inmiddels wel 
een bouwvergunning verleend: 
de balkons worden bij de kamers 
betrokken, en de buitenkant wordt 
aangepakt. Maar door moeilijkhe-
den in de levering van bouwma-
terialen zijn de werkzaamheden 
flink vertraagd. Van de drie torens 
is er nu één leeg, waar kan worden 
gewerkt. De hele verbouwing zal 
binnen een jaar niet klaar zijn. 
Op de vraag wat er dan per maart 
2023 wél is veranderd, is het 
antwoord dat Macandra dan een 
nieuwe kleur heeft. Vanuit het 
publiek komt de vraag of het ver-
vallen pand aan de Tromplaan niet 
opgeknapt kan worden. Simon 
grapt dat de buurman dwarsligt, 
maar geeft aan dat hij eerst de 
villa intern wil verbouwen - daar 
komen seniorenappartementen 
in. Het huis wordt dan ondersteu-
nend kantoor. Planning is dat 
de werkzaamheden in de villa 
beginnen in september, maar het 
liefst eerder. Een en ander is mede 
afhankelijk van de verhuizing van 
IAA Architecten (Noot: begin mei 
is IAA uit het pand vertrokken). 
Gerard sluit het interview af met 
de vraag of bewoners kunnen 
meedenken. Daar zegt Simon open 
voor te staan. Ook de wijkraad kan 
iets betekenen: bijvoorbeeld voor 
het behoud van het klimaatbosje 
en speelplekken. 

Minibiebjes
Kastjes aan de straat waar bewo-
ners boeken uit kunnen halen om 
te lezen. Elles de Wit heeft het 
idee om een uniform ontwerp te 
maken voor deze minibieb-kast-
jekastjes in de wijk. Het bedrag 

dat daarvoor gevraagd wordt is € 
1250,— voor het ontwerp en het 
maken van een aantal kastjes. De 
vergadering gaat akkoord. Ieder-
een die een minibiebje wil bij zijn 
huis, kan zich melden bij Elles.

Volkspark enquête
Britt Bloemendaal heeft in op-
dracht van de Commissie Beheer 
van het Volkspark een enquête ge-
maakt voor direct aanwonenden 
en gebruikers van het Volkspark. 
Er zijn 600 flyers verspreid met 
een QR-code die naar de enquête 
leidt. De QR-code is ook bij de 
ingangen van het park te vinden. 
Tot 1 april staat de enquête online. 
Het visiedocument ligt ter inzage 
bij Loetje. 

Mededelingen
Raamwerk  Vorig jaar is in de 
wijk een wandeling georgani-
seerd langs ramen waar kunst en 
hobby’s van de bewoners werden 
tentoongesteld. De vergadering 
geeft toestemming om dit evene-
ment opnieuw te organiseren voor 
circa  € 3500,—.
Groen in de wijk. Anneke Coops 
stelt voor een Groene Kalender 
voor de wijk  op te stellen, met elk 
seizoen de ’groene’ activiteiten 
in de wijk, zoals het Bloemenlint 
door de wijk (Groene Loper), een 
planten/stekjesruilmarkt in mei, 
Groene Burendag in september 
en gezamenlijk bollen planten in 
oktober. De Kalender komt op de 
website. Ideeën voor de Kalender 
zijn welkom bij Anneke. Daarnaast 
moet er afgestemd worden met 
de gemeente, bijvoorbeeld als het 
gaat om kapvergunningen (bosje 
bij Hintzbergen) en het maaibe-
leid. De provincie wil 1 miljoen 
bomen planten. .
Moestuinen. Vorig jaar zijn bij het 
Robson de volwassenen begonnen 
in de nieuwe moestuin. Er zijn nog 
twee kaveltjes over [inmiddels 
vergeven; red.]. Annette Krijnen 
vertelt over het kindermoestuin-
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project. Zie elders in deze wijk-
krant voor haar verhaal. Er wordt 
geopperd om de twee kavels ook 
aan kinderen te geven. Helaas is 
dat vanwege de tijdsinvestering 
van Annette geen optie. 
Biljart. In het kader van eenzaam-
heidsbestrijding is het idee geuit 
om als wijkraad een 2e-hands bil-
jart in het Robson neer te zetten. 
De aanwezigen zijn enthousiast. 
Waarom niet ook een snooker-
tafel en een dartbord. Simon Anter 
meldt dat de wijkbewoners 1x per 
maand welkom zijn bij Macandra, 
daar staat een pooltafel. De wijk-
raad komt hierop terug

Rondvraag
Overlast Saxion. Er zijn klachten 
over de vele peuken op straat: 
het Saxionterrein zelf is rookvrij 
en wordt ook rookvrij gehouden. 
De rokers zoeken nu het trottoir 
op. Ook ervaren buurtbewoners 
overlast van de vele fietsen op de 
stoep: een rollator of kinderwagen 
kan er nauwelijks langs. Aanwezi-
gen willen dat de wijkraad dit met 
Saxion oppakt. 
Invoering betaald parkeren, 
Bewoners van straten in onze wijk 
waar (nog) geen betaald parke-
ren is, krijgen een brief over hoe 
zij denken over de invoering van 

betaald parkeren in hun straat. 
De hoop wordt uitgesproken dat 
de informatie in de brief volledig 
is: bijvoorbeeld over de kosten en 
de regels voor het verkrijgen van 
een parkeervergunning (niet, als 
je zelf een parkeerplaats en/of 
garage hebt, bijv.). 

Sluiting 
Rond tien uur sluit Lex de verga-
dering en nodigt de aanwezigen 
uit voor een drankje en gezellig 
samenzijn aan de bar van de Rob-
sonruimte. 

Op de warme avond van 23 
juni zijn in het Robson zo’n 50 
bewoners aanwezig bij de tweede 
wijkvergadering van dit jaar. Lex 
Pauka heet iedereen welkom, 
waaronder speciaal de gasten 
Marijke van Hees en Robin van 
der Mey (Connect U),  Ivo Hul-
sebos, van het parkeerbedrijf 
van de Gemeente Enschede, en 
Iwan Bult, wijkregisseur van de 
gemeente.

Betaald parkeren
Ivo Hulsebos geeft aan dat er per 
straat aangevraagd kan worden, 
maar ook van hoek tot hoek of 
per wijkdeel. De vraag is of er 
een enquête georganiseerd moet 
worden, en zo ja, waar? In de hele 
wijk of alleen in de straten waar 
nu vrij parkeren is. Er ontstaat een 
levendige discussie, die draait om 
enkele punten. 

Waarom leggen we het probleem 
niet neer bij het Saxion en de 

Stadscampus van Connect-U/Xior, 
de grootste veroorzakers van de 
parkeeroverlast waar bijna de 
hele wijk last van heeft? En-
kele bewoners geven aan contact 
gehad te hebben met Saxion, 
maar dat zij daar niets aan doen. 
Saxion tipt hun medewerkers en 
studenten zelfs waar onbetaald 
geparkeerd kan worden. Waarom 
zouden bewoners op kosten 
gejaagd moeten worden voor de 
parkeeroverlast van anderen? Zijn 
er geen alternatieven? Kan Saxion 
niet ergens in een parkeergarage 
plekken reserveren voor hun 
gebruikers? Bij Connect-U zijn 140 
parkeerplaatsen; maar omdat het 
wel betaald parkeren is, wordt 
hier weinig gebruik van gemaakt. 
In de Janninksweg ondervindt 
men overlast van het parkeren 
van bezoekers en personeel van 
het RIBW. Dat heeft een .eigen 
parkeerterrein, maar dat staat niet 
goed aangegeven, dus parke-
ren mensen elders in de straat. 

Daarnaast wordt het parkeren 
van ondernemers (busjes e.d.) als 
lastig ervaren.

Als betaald parkeren wordt inge-
voerd moet er ook gehandhaafd 
worden. Is het duidelijk waar de 
meeste parkeerproblemen zijn? 
Weet de politie dat? De kosten van 
een parkeervergunning op kente-
ken is € 76,- en voor een bezoe-
kersvergunning ook €76,-. De wijk 
is gegroeid van 2600 naar 3000 
voordeuren waardoor parkeren 
steeds ingewikkelder wordt. 
Besloten wordt om de enquête 
wel te doen, en alleen in de stra-
ten waar vrij parkeren geldt. In 
de straten waar betaald parkeren 
is, is er geen belang. Betaald 
parkeren terugdraaien is geen 
optie. Belanghebbenden Maroesja 
Wolbers, Natasja de Pruis, Hans 
Pierweijer, Marleide Peeters Weem 
en Tom Schuurman hebben zich 
aangemeld om mee te denken 
over de enquête. 

Connect-U
Er wordt een film (gemaakt door 
Patrick Drijver) vertoond over hoe 
het ervoor staat in het voormalige 
ziekenhuis. De film is ook te zien 

op de website van de wijk. De film 
wordt toegelicht door Robin van 
der Mey en Marijke van Hees.

De opleveringsdatum van 1 juni 
is niet gehaald. In september zal 
het horecaplein worden geopend. 
Er wordt gevraagd of herstel 
van de oude gevel een optie is 
(geweest)? Op dit moment speelt 
dat niet. Het huidige aanzicht is 
uitgangspunt. Het hele project is 
balans zoeken tussen dingen mooi 
maken en ‘rommel opruimen’. Er 
is veel asbest weggehaald dus ook 
veel kosten.  De kapel blijft wel 
bestaan. Of die ook te bezichti-
gen wordt, is nog niet bekend. 
De invulling ervan ook niet. 
Mogelijkheden zijn: stilteruimte, 
concertruimte. Bij de renovatie 
zijn veel lokale ondernemers en 
werknemers betrokken. Het pro-
ject is ontstaan als een particulier 
initiatief, met de gedachte om 
verschillende functies (wonen, 
werken, leren) en bijbehorende 
doelgroepen te verbinden. Belang-
rijk is dat kennis en geschiedenis 
mee gaan doen, vertelt Marijke. Zij 
is indertijd als adviseur ingestapt.
Parkeerplaats Ariënsplein is 
verdwenen. Volgens Robin heeft 
dit geen invloed op de parkeer-
druk. Van de 140 plaatsen die er 
zijn, worden er meestal  maar 15 
bezet. De parkeerruimtes (kelder 
en parkeerplaats Prinsestraat) zijn 
openbaar, maar niet gratis (€2 per 
uur; dat is overigens goedkoper 
dan het gemeentetarief). 

Gevraagd wordt wie het logo ont-
wikkeld. Het lijkt op dat van TUI. 
Marijke antwoordt dat dit ook een 
regionaal reclamebureau was. De 
U komt van Connect-U. 

Het afvalprobleem komt ook aan 
de orde. Robin stelt dat de afvalca-
paciteit ruim voldoende is. De con-
tainers worden elke dag geleegd, 
en zijn dan maar 10% vol. Studen-
ten brengen hun zak naar buiten, 

vergeten de milieupas. Als er één 
zak naast staat, denkt de volgende 
dat de container vol is, en zet de 
zijne ook ernaast. Er zijn camera’s 
geplaatst en boetes uitgedeeld, 
maar na een jaar komen er nieuwe 
studenten en dan begint het weer 
van voren af aan.
Robin nodigt de wijkbewoners 
uit om contact op te nemen als 
mensen binnen een kijkje willen 
nemen. Liefst geen grote groepen 
tegelijk, in verband met de onder-
nemers die er hun bedrijfsruimtes 
hebben. Ook als mensen iets wil-
len organiseren, kunnen ze zich bij 
Robin melden. De vergaderruimtes 
worden na de zomer opgeleverd, 
dan kan er ook een wijkvergade-
ring gehouden worden. Robin’s 
telefoonnummer staat op het 
bordje bij de balie. Wijkbewoners 
zijn altijd welkom voor een kopje 
koffie. Na 19:00u is de deur dicht. 
Marijke bedankt de wijkraad voor 
de mooie film.

Raamwerk/Groene Wijkkalender/
Moestuinen 
Anneke Coops vertelt dat Raam-
werk dit keer is meegelift met de 
WAK (Week van de Amateurkunst), 
omdat dat extra belangstelling 
genereert. Het was weer een 
mooie route, met 60 deelnemers. 
Het team (Anneke Coops, Manje 
Dijkman en Elles de Wit) hebben 
het project geëvalueerd. Het was 
dit jaar heel snel georganiseerd, 
maar daardoor waren er helaas 
wat foutjes in de routekaart 
geslopen. Het wordt een jaar 
overgeslagen en niet meer een 
hele week, maar gewoon weer een 
weekend. De nummerbordjes en 
het logo zijn ontworpen door Sjors 
Trimbach. 

Voor de Groene Wijkkalender heb-
ben zich vorige vergadering zes 
mensen gemeld. Op 7 mei is een 
plantjesmarkt georganiseerd. 
Daar kwamen best veel mensen 
op af, zowel brengers als halers. 

Op het einde van de dag waren er 
bijna geen plantjes meer over. In 
het najaar willen we het nog een 
keer organiseren, bijvoorbeeld 
met Burendag (24 september). Ook 
willen we meedoen met bloem-
bollen-plantdag van de Groene 
Loper, Tegels wippen en meer 
groene acties. 

De moestuinen - zowel voor vol-
wassenen als voor kinderen - zijn 
heel succesvol. Een wijkbewoner 
heeft voor alle kindermoestuinen 
gieters geschonken: 20 gieters 
hangen vrolijk aan de moestuin-
stokken te pronken. 

Wijkbudget
Irene Berg van de Synagoge 
vertelt enthousiast over de 
rondleidingen die de vrijwilli-
gers geven over het gebouw, de 
wijk en het Joodse verleden. De 
Stichting Vrienden van de Syna-
goge Enschede wil nu graag een 
filmimpressie van de rondleidin-
gen, zodat de verhalen bewaard 
blijven voor de wijk en voor de 
Synagoge. Zij vraagt €5000,- als 
wijkbijdrage. Hoewel het een fors 
bedrag is, is er veel draagvlak 
voor onder de aanwezigen. Er zal 
worden bekeken of er ook andere 
organisaties te benaderen zijn 
voor co-financiering. 

Dédé vertelt dat er regelmatig 
aanvragen binnenkomen en wor-
den gehonoreerd, zoals voor het 
opknappen van plantenbakken, 
het organiseren van Burendag, 
straat- of wijkfeest. Aanvragen 
boven de €1000,- gaan via de 
Openbare Wijkvergadering. 

Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rond-
vraag. Lex sluit de vergadering en 
nodigt alle aanwezigen uit voor 
een drankje bij de bar. 

Verslag Openbare
wijkvergadering 23 juni  
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De artisjok van Chris Wilkens 

Alke de Kroes

Helaas, de vorige keer is het esta-
fettestokje gevallen… we hebben 
nog geprobeerd het op te rapen 
en verder te gaan, maar dat is 
niet gelukt. Dus beginnen we nu 
maar gewoon opnieuw. Van voor 
af aan. Alke de Kroes, initiatief-
neemster van deze rubriek trapt 
af: met de ets van een artisjok-
plant van kunstenares Chris 
Wilkens. Hij hangt bij Alke thuis 
aan de muur tussen de keuken en 
eetkamer.

Over het kunstwerk
Wat maakt de afbeelding van 
bloemen zo aantrekkelijk? Waar-
om werd mijn aandacht getrokken 
door deze afbeelding van een ar-
tisjok van Chris Wilkens?  De knop 
van een artisjok is al een kunst-
werk op zich, als je bekijkt hoe de 
stugge blaadjes in een mooi ritme 
de bloem verbergen. Op deze ets 
komt de bloem net te voorschijn. 
Zacht en in een prachtige kleur. Er 
gebeurt ook van alles in de lucht 
boven de bloem. Zijn het bijen, is 
het stuifmeel? Dat geeft een soort 
dynamiek aan de afbeelding. De 
verfijnde manier waarop het is 
getekend, geeft deze wat grove en 
onaantastbare plant iets leven-
digs en sierlijks.

Over de kunstenaar
Chris Wilkens is een kunstenaar 
die sinds 1975 in onze wijk woont 
en werkt. 
Chris haalt inspiratie voor haar 
werk uit de natuur. Behalve van 
bloemen en planten maakt zij gra-
fisch werk, zoals etsen en linosne-
des, van landschappen. Vaak van 

mooie plekken in 
Twente en langs de 
IJssel. Voor meer 
informatie en werk  
van Chris kunt u 
contact opnemen 
met Galerie Dédé 
Grützmacher: 
www.dedegrutz-
macher.nl

Kleurets ‘Artisjok’ 
14 x 20 cm 
(privébezit).
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Bijzondere Buurt Bewoner

Anneke Coops fleurt de wijk op 

Hilde Agterbos

Wie kent haar niet? Anneke Coops 
is op verschillende niveaus in de 
wijk actief - en al sinds ze hier 
woont. In het najaar van 2004 
kwam Anneke met haar toen-
malige echtgenoot en haar twee 
zoons vanuit Canada naar de 
Enschedese Blekerstraat. Inmid-
dels is Anneke gescheiden en 
zijn de kinderen het huis uit. 
Anneke besteedt haar tijd, naast 
haar werk bij Het Oversticht 
-die zich inzet voor een mooie 
leefomgeving waar iedereen zich 
thuisvoelt- aan verschillende 
activiteiten in en buiten het huis, 
zoals tuinieren, schilderen en - en 
daarom dit portret - activiteiten 
organiseren in en voor onze wijk. 

Toen Anneke aan de Blekerstraat 
kwam wonen, ging ze er meteen 
op uit om de wijk te verkennen. 
Wat is het voor wijk, wie wonen 
er? Hoe zit de wijk in elkaar? Wat 
is er allemaal te vinden en te 
doen? Anneke is van beroep land-
schapsarchitecte; dus die nieuws-
gierigheid naar de omgeving zit 
er wel ingebakken. In diezelfde 
periode werd door de gemeente 
Enschede het zogenaamde ‘wijk-
gericht werken’ ingevoerd. Onder-
deel daarvan was de oprichting en 
professionalisering van wijkraden 
en de wijkinfrastructuur. Anneke 
meldde zich als actieve wijkbe-
woner: werd lid van de wijkraad 
in oprichting, toen nog Bewoners 
Werkgroep / Bewoners Kerngroep 
(BWG/BKG) genoemd, en werd 
redacteur van de eerste wijkkrant 
- toen nog 4 A4-tjes in zwart/wit 
met steunkleur blauw. 

Anneke heeft niet alleen een goed 
gevoel voor de fysieke omgeving 
waarin ze woont, maar ook voor 
de sociale samenhang. Zo orga-
niseerde ze bij de basisschool 
van haar kinderen in Canada een 
‘landscaping committee’ met 
andere ouders van leerlingen, 
om het grote, typisch Noord-
Amerikaanse grasveld rondom de 
school op te fleuren met mooie 
bloeiende planten. Dit werd een 
groot succes, natuurlijk mede door 
haar grote kennis van natuur en 
cultuur. Ook hier in Enschede zette 
ze projecten op om de wijkbewo-
ners meer bij elkaar en bij de wijk 
te betrekken. Zo was ze mede-
initiatiefnemer van het project 
“IJk de Wijk” in 2008-2009. In 
dit project werden de wijk en 
haar bewoners in kaart gebracht, 
werden knelpunten benoemd en 
mogelijke oplossingen bedacht. 

Dit alles in nauwe samenwerking 
met verschillende partners in 
de gemeente, zoals de politie, 
gemeente, woningbouwvereni-
gingen, Oostwerk, Alifa, en het 
RIBW. Ook werden in het kader 
van ‘IJk de wijk’ keukentafel-
gesprekken met wijkgenoten 
georganiseerd om te horen wat 
mensen van de wijk vinden en 
wat ze er zelf zouden willen 
doen.
Naast redacteur van de Wijkkrant  
was Anneke ook aanspreekpunt 
voor Kunst & Cultuur in de wijk. 
Zo organiseerde ze Muziek in de 
Wijk en van 2006 tot 2008 Kunst 
in de Wijk (tegelijk met Kunst in 
het Volkspark). Mede door haar 
actieve inzet werd Horstlanden-
Veldkamp zelfs binnen de 
gemeente als voorbeeldwijk 
gezien. 

En nog steeds blijft ze actief. Ze 
maakt deel uit van de werkgroep 
‘Kunst en Cultuur’  en is daarmee 
medeorganisator van het evene-
ment “Raamwerk”, dat vorig jaar 
een succesvolle start beleefde  
en dit jaar opnieuw wordt geor-
ganiseerd, nu een week lang (in 
de Week van de Amateurkunst 
(WAK) van 4 t/m 12 juni). Ze heeft 
de plantjesruilmarkt opgezet 
(zaterdag 7 mei). En tijdens ons 
gesprek borrelen de nieuwe 
ideeën als vanzelf bij haar op. We 
zullen nog meer van haar horen 
en voor nu: Anneke bedankt! 

K U N S T E S TA F E T T E
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De Stadsbeek door onze wijk 

Hilde Agterbos

Sinds het begin van deze eeuw is 
Enschede bezig om oude waterlo-
pen te restaureren en nieuwe aan 
te leggen. Het begon allemaal bij 
de Roombeek, die bij de weder-
opbouw van de gelijknamige wijk 
ook in ere werd hersteld. In de 
wijk Stadsveld, is de Stadsbeek, 
een nieuwe waterloop, inmid-
dels gerealiseerd. Op dit moment 
wordt het vervolgtraject van de 
Stadsbeek door onze wijk gere-
aliseerd. Hier zal de Stadsbeek 
voornamelijk het traject van het 
voormalige Zuiderspoor volgen. 
Vandaar dat de beek hier Zui-
derspoorbeek wordt genoemd. 

Voor het waterbeleid van Ensche-
de zijn de ligging van Enschede, 
de (water)geschiedenis en de 
verwachte klimaatontwikkelingen 
van belang. 

Enschede is gebouwd op de west-
helling van de Twentse stuwwal 
- een grote langwerpige heuvel-
band die loopt van Denekamp tot 
aan Vreden in Duitsland. Deze wal 
is gevormd in de ijstijd, toen enor-
me gletsjers vanuit het noorden 
over Noord-west-Europa schoven 
en allerlei gesteenten en grond-
lagen meevoerden. De top van de 
stuwwal ligt ten noord-oosten 
van de huidige stad: op de kruising 
Lossersestraat-Elzenkampweg 
(66 m. boven NAP). 
Het laagste punt ligt in het wes-
ten, in Twekkelo, nabij Boelders-

hoek (circa 22 m. boven NAP). Het 
hoogteverschil bedraagt dus soms 
meer dan 40 m. 
Water stroomt natuurlijk van 
hoog naar laag, dus het hemel-
water stroomde in kleine en 
grotere beken de westhelling af. 
Bovendien komt op verschillende 
plekken in de stad water spontaan 
naar boven borrelen. Ook dat wa-
ter stroomde via beken en beekjes 
richting het westen, uiteindelijk 
naar het laagste punt in de streek 
(bij Almelo). Veel van die beken 
zijn verdwenen, met name door 
het oprukken van de stad. Soms 

herinneren namen van straten 
nog aan de (oude) beeklopen. Zo 
zijn er ruim 25 straten in de stad 
naar de verschillende beeklopen 
vernoemd. Het schijnt dat er 
minstens 85 beken in en rond de 
stad liepen. 

Dat waterrijke, en toch niet 
moerassige, gebied was bijzon-
der nuttig voor de ontluikende 
textielindustrie in onze stad. Veel 
water was nodig voor het was-
sen, bleken en verven van linnen 
en katoen. Bij het bleken werden 
lappen op grasvelden naast de 
fabrieken in de zon gelegd, en 
steeds opnieuw nat gemaakt, 
zodat de stof witter dan wit werd. 
Ook werd afvalwater op de beken 
geloosd. Oudere inwoners van En-
schede kunnen zich nog herinne-
ren dat ze -afhankelijk van de dag 
- met rode of blauwe benen uit de 
beek kwamen; verkleurd door de 
gebruikte textielverf. Doordat de 
steeds omvangrijkere textielin-
dustrie meer water nodig had, dan 
de beken aanvoerden, begon men 
met het oppompen van grondwa-
ter. De beken kwamen hierdoor 
droog te staan en verdwenen. De 
drooggevallen gronden werden 
gebruikt voor huizenbouw. Ook 
werden beeklopen verlegd en 
gekanaliseerd. Lange tijd was het 
beleid dat overtollig water zo snel 
mogelijk uit de stad afgevoerd 
moest worden. 

Wateroverlast Haaksbergerstraat 

vanaf de late jaren ’60 verdween 
de textielindustrie uit Enschede. 
Omdat die grootverbruiker van 
water wegviel, kreeg de stad 
vanaf toen regelmatig te maken 
met wateroverlast. Vooral in de 
lager gelegen wijken. Onder-
gelopen straten en kelders 
kwamen steeds vaker voor. De 
klimaatontwikkelingen van de 
laatste jaren doen daar nog een 
schepje bovenop. De verwach-
ting is dat er vaker extreme 
stortbuien voor zullen komen, 
evenals langere periodes van 
droogte. 

Vandaar dat er vanaf 2002 actief 
wordt ingezet op het langer 
vasthouden van water (water-
berging) en het bovengronds 
halen van waterlopen. De Stads-
beek is, naast de Roombeek, de 
tweede beek die in bebouwd 
gebied weer zichtbaar gemaakt 
wordt. De Stadsbeek volgt niet 
helemaal de oude waterlopen 
van de vroegere bekenstructuur 
van onder andere de Makken-
broekerbeek/Twekkelerbeek, 
Zweeringbeek, Willemsbeek 
en Kazernebeek. Herstel van 
deze oude beken door diverse 
bebouwing en infrastructu-
rele veranderingen in de stad 
niet meer mogelijk. Daarom is 
gekozen voor een geheel nieuwe 
beek, met een nieuwe naam. 
Zuiderspoorbeek is de naam van 
het deel dat langs het voorma-
lige Zuiderspoor loopt (nu nog 
alleen fietspad). De bedoeling is 
dat tegelijkertijd met de aanleg 
van de beek allerlei andere knel-
punten ook aangepakt worden, 
met name verkeer en recreatiemo-
gelijkheden. Zo is de verbetering 
van de fietsverbinding tussen de 
stad en het havengebied één van 
de bijkomende doelen, net als het 
veiliger maken van de fietsover-
steekplaatsen in het Blekerpad bij 
de Blekerstraat en 2e Emmastraat. 

De aanleg verloopt in drie fasen. 
Men is begonnen aan de Haaks-
bergerstraat, bij de waterberging 
die nu gereed is bij Fysiofit. Op 
dit moment is men bezig aan het 
Blekerpad, tot aan de Blekerstraat. 
Daar komt de beek strak langs het 
fietspad te liggen en gaat deels 
ondergronds - er is weinig ruimte 
voor een andere invulling. De 
tweede fase betreft het deel  
Vervolg op pag 16.

ZUIDERSPOOR BEEK

ZUIDERSPOORBEEK

Zuiderspoorbeek_ 
traject-Blekerstraat-Singel

Zuiderspoorbeek 
traject Blekerstraat-Singel  
(Groene Bogen)

Zuiderspoorbeek 
traject Blekerstraat-Singel  
(Volkspark)
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Wie was die Ripperda? 

Hilde Agterbos

Het straatnaambordje zegt het: 
“Willem Ripperda. Heer van 
Hengelo, Boekelo, enz. in de 17e 
eeuw.” Het is nog een oud straat-
naambord, want het vermeldt 
nog tenminste iets. Op nieuwere 

straatnaambordjes is de uitleg 
helemaal verdwenen. De burger 
moet maar raden waarom de 
straat heet zoals-ie heet. Maar 
ook nu blijft de vraag: wie was 
die Ripperda nou eigenlijk? 

450 jaar geleden, op 1 april 1572, 
verloor Alva zijn bril - oftewel 
Den Briel, Brielle. En daarmee 

kreeg de Nederlandse Opstand, 
die sinds vier jaar van de Edelen 
van Holland, Zeeland, Brabant, 
Gelderland, Overijssel, Friesland 
en de andere 11 provinciën van 
de Nederlanden van die tijd (17 in 
totaal), teisterde, het momentum 
om uit te groeien tot een oorlog 
die de geboorte van Nederland, 
zoals we dat nu kennen, inluidde. 
Het einde van die oorlog: daar 
was onze Willem Ripperda, van de 
Ripperdastraat, bij betrokken. Hij 
maakte deel uit van het onder-
handelingsteam van de Staten 
Generaal, namens Overijssel, bij de 
Vrede van Münster, 1644-1648. 

Het gedoe begon door de Refor-
matie - de volksbeweging die zich 
keerde tegen de uitwassen van de 
Rooms-Katholieke kerk, en een an-
dere uitleg van de Heilige Schrift 
propageerde, zoals door Luther 
en Calvijn werd verkondigd. De 
(Katholieke) Spaanse heerser van 
het Rijk, waarvan ook het huidige 
Nederland deel uitmaakte, keerde 
zich streng tegen dit ‘nieuwer-
wetse protestantisme’ (het woord 
‘protest’ is herkenbaar). Vooral 
de instelling van de Inquisitie en 
haar rigoureuze wijzen van on-
derzoek en bestraffing (marteling 
en brandstapel) zorgde voor veel 
wrevel in de Nederlandse gewes-
ten. Dit leidde ertoe dat steeds 

meer edelen, net als de gewone 
bevolking, zich tegen de Spaanse 
tirannie keerden. Willem Ripperda 
was één van hen. Geboren in 1600, 
in een zeer oud adellijk geslacht, 
dat tot in uithoeken verwant is 
met niet alleen de Oranje’s, maar 
ook de andere koningshuizen van 
Noord-West Europa, was hij - als 
tweede zoon - niet direct voor-
bestemd om de rol te spelen die 
hij later wel deed. Doordat zijn 
oudere broer eerder overleed, 
werd hij erfgenaam van de land-
goederen en bijbehorende titels, 
waaronder Huis Hengelo, het Hof 
te Boekelo en het Huis Boxbergen 
(bij Deventer). Hij bezat tevens een 
jachthuis bij Lonneker en landgoe-
deren in het huidige Duitsland. 
Zowel het Huis Hengelo als het 
Hof te Boekelo waren door zijn 
vader Unico behoorlijk opgeknapt 
en uitgebreid. 

Willem zelf werd, na een korte 
militaire carrière, diplomaat. 
Bij zijn installatie als lid van de 
Ridderschap Overijssel moest hij 
echter de overige edelen ervan 
overtuigen dat hij te goeder trouw 
was geweest. Er gingen namelijk 
roddels rond dat hij iemand zou 
hebben doodgeslagen tijdens een 
dispuut. Die roddels waren niet 
geheel ongegrond, aangezien zijn 
voorouders ook geen vlekvrije 

reputatie hadden; zo speelden 
alcoholisme, en agressie vaker op 
in de geschiedenissen van de Rip-
perda’s. Een ‘echte’ Ripperda sterft 
zelfs te paard: tijdens gevecht of 
tijdens een val in dronkenschap. 
Dit werd de ‘Ripperda-dood’ 
genoemd. 

Toen Willem eenmaal toegelaten 
was tot Ridder van Overijssel, 
steeg zijn ster snel. Naast het feit 
dat hij Drost van Twente was, een 
soort rechter - het ambt erfde hij 
ook van zijn vader, werd afgevaar-
digde naar de Staten-Generaal in 
Den Haag; en vervolgens werd 
hij uitgezonden naar Münster 
als ambassadeur voor Overijssel. 
Zo staat hij ook afgebeeld in de 
eregalerij van de Friedenssaal in 
Münster en op het schilderij van 
Gerard ter Borch van de eedafleg-
ging bij de Vrede van Münster. Dat 
was tegelijkertijd het hoogtepunt 
van zijn bestaan. 

Daarna staat alles in zijn leven 
in het teken van dat moment. Hij 
was toen al weduwnaar, vader 
van vijf of zes kinderen - over wie 
overigens ook smeuïge verhalen 
te vertellen zijn. Heel zijn leven 
had hij een geliefde, naar men 
zegt, een dienstmeid, waarbij hij 
twee oudere zoons had. Na de 
dood van zijn wettige vrouw in 
1642, doet hij alle moeite om zijn 
oude geliefde te huwen en zijn 
twee onwettige zoons te echten. 
Doordat zijn wettige oudste zoon, 
Unico dwars ligt, lukt dat niet. 
Deze laatste weet het bezit van 
zijn vader, ooit Twente’s trots, zo 
te verkwanselen, dat na zijn dood 
alles tenslotte vergaat. Zowel van 
het Huis Hengelo als het Hof te 
Boekelo en ook het jachthuis te 
Lonneker is niets meer over. Van 
het ‘enz.’ op het straatnaambord 
staat alleen Huis Boxbergen bij 
Deventer nog overeind, voor zover 
we weten.

Vervolg van pagina 15. 
door De Groene Bogen en langs 
het Volkspark. In de ruimte van 
de Groene Bogen, zal de beek door 
het grasveld gaan meanderen. De 
hellingen worden minder steil, 
zodat er ook speelmogelijkheden 
ontstaan voor kinderen. Tot slot 
zullen de bomen aandacht krijgen: 
die doen het nu slecht, en er 
wordt onderzocht waarom. Bij de 
oversteek naar de 2e Emmastraat/
Volkspark wordt de ruimte weer 
erg krap. Daar is men nog aan het 
puzzelen op een goede oplossing. 
De beek moet daar gaan aanslui-
ten op nog aan te leggen water-
bergingen in het Volkspark. Over 
het traject van het fietspad wordt 
ook nog nagedacht. Het lijkt erop 
dat dit aan de rand van het Volks-
park wordt aangelegd, achter de 
bomenrij bij het hondenrenveld. 

De laatste fase ligt feitelijk buiten 
onze wijk. Dat is de aansluiting 
van de Zuiderspoorbeek vanaf het 
Volkspark op de al aangelegde 
Stadsbeek in Stadsveld. De ont-
werpen zijn dus nog niet definitief. 

Het project wordt geleid vanuit 
de gemeente door Alice Kuil. Zij 
werkt hierbij nauw samen met 
haar collega’s: landschapsar-
chitecte Marina Eenschoten, 
waterontwerper Koen Wagelaar 
en verkeersdeskundige Roelof 
Jan Pierik. Ook stelt ze prijs op de 
inbreng van direct betrokkenen en 
bewoners. Omwonenden zullen 
een uitnodiging krijgen, zodra er 
meer omlijnde plannen klaar zijn; 
andere meedenkers zijn van harte 
welkom. 

Ripperdastraat
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Willem Ripperda, ets door Mattheus Borrekens naar een schilderij van 
Anselm van Hulle, ca 1648, Oudheidkamer Twente. 
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In de laatste week van juni kregen 
de moestuinkinderen een speciale 
opdracht: maak een bijenhotel. 
Samen met de gastdocenten Hans 
en Hilde, die een weekje waarna-
men voor juf Annette, gaven de 
kinderen hun creativiteit de vrije 
loop. De mooiste hotelletjes wer-
den geknutseld van sigarendoos-
jes, kurken, stukjes wol, karton, 
bamboe, stukjes hout, en allerlei 
gedroogd groen. Materialen 
werden geschonken door diverse 
buurtbewoners en de wijkraad.

Moestuinkinderen maken insectenhotelsMoestuinkinderen maken insectenhotels  
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Lara showt trots haar eigen gemaakte insectenhotel.

Struikelsteen voor Dr. 
Menno Cohen 

Aan de Prinsestraat 3 is op 10 mei 
jl. een struikelsteentje gelegd voor 
dr. Menkes Sallo (Menno) Cohen. 
Het is het eerste struikelsteentje 
dat sinds de coronaperiode in 
Enschede gelegd is. Medewerkers 
van Onderhoud Enschede plaats-
ten het steentje in aanwezigheid 
van nabestaanden, leden van 
de werkgroep Stolpersteine en 
andere belangstellenden. De heer 
Daniël van den Bos (op de foto in 
het blauw), aanvrager en dona-
teur van het steentje, vertelde 
het verhaal van dr. Menno Cohen, 

waar hij uitgebreid onderzoek 
naar heeft gedaan. Dit onderzoek 
heeft hij opgetekend in het boek 
“Gezagsgetrouwe, vredelievende, 
belastingbetalende medeburgers. 
Een familiekroniek” waarin ook 
veel andere (Enschedese) familie-
leden van Menno Cohen aan-
dacht krijgen. Uit respect legden 
toehoorders - naar goed Joods 
gebruik - een steentje bij het de 
struikelsteen, ter gedachtenis. Na 
afloop bracht het gezelschap een 
bezoekje aan de synagoge. 

Daniël van den Bos en nabe-
staanden van Dr. Menno Cohen.

   
Buurtbemiddeling al 25 jaar 
effectief

In 85% van de Nederlandse ge-
meenten werken nu al 25 jaar lang 
goed getrainde vrijwilligers die 
buren weer met elkaar in gesprek 
brengen. Zo wordt overlast of bu-
renruzies doeltreffend en zonder 
tussenkomst van politie, gemeen-
te of woningbouwcorporaties 
opgelost. Vooral de afgelopen 
jaren stegen de aanmeldingen 
aanzienlijk, vooral door de corona-
maatregelen en de maandenlange 
lockdowns. In 2020 met zelfs 13%, 
in 2021 met nog eens 3%, zo blijkt 
uit de benchmark van het Cen-
trum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV). De meeste 
meldingen gingen over geluids-
overlast, maar ook over pesterijen 
en de tuinafscheiding.
Buurtbemiddeling is effectief. 
“Burenruzies sluimeren vaak. 
Daarom is het belangrijk om er 
snel wat aan te doen. Heb je last 
van je buren, ga dan in gesprek. 
Lukt dat niet, roep dan op tijd de 
hulp van buurtbemiddeling in. 
Tips over hoe je kunt omgaan met 
een burenruzie vind je op  
www.problemenmetjeburen.nl.  
Meer info:  
www.buurtbemiddelingenschede.nl

Kunst in het Volkspark (1)

De afgelopen editie van Kunst 
in het Volkspark was niet alleen 
bijzonder druk bezocht, maar had 
ook een bijzonder tintje voor onze 
bijzondere buurtbewoner Hans 
Frielink. Zijn zoon Maarten, die 
onlangs zijn sieradenlijn ‘Puur’ is 
opgestart, ontving de prijs voor de 
beste presentatie van het festival-
bestuur. De trofee en de bijbeho-
rende €1500 waren een welkome 
opsteker voor onze voormalige 
wijkgenoot.

Maarten Frielink met zijn winnende kraam
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Kunst in het Volkspark (2)

Anonieme kunstenaars hebben 
in de Week van de Amateurkunst, 
in het Volkspark een bankje flink 
onder handen genomen. Het hele 
bankje was beplakt met histo-
rische Enschede-plaatjes die je 
destijds bij boodschappen van de 
Jumbo kreeg. Het werk leverde 
in ieder geval onze aandacht op 
en die van de beheerders van 
het park. Voor de Kunst-in-het-
Volkspark-manifestatie was het 
bankje weer geheel ontdaan van 
alle plaatjes. 

Laat niet als dank…  

Ach… hoogstwaarschijnlijk is de 
boodschap aan u niet besteed. 
Als buurtbewoner zult u zeker 
zorgvuldiger omgaan met uw om-
geving dan sommige bezoekers. 
Vooral in de zomer kunnen we 
dagelijks dergelijke tafereeltjes 
aantreffen. Bij de bankjes én in 
de bosjes is het vaak raak. Maar u 
kunt wel wát doen, zoals mensen 
erop aanspreken, als u ziet dat ze 
zomaar iets weggooien - of op het 
punt staan om… Jongeren zijn 

Twentse oren gezocht! 

De Luisterlijn is 24/7 bereikbaar 
voor een vertrouwelijk gesprek, 
per telefoon (088 0767 000), chat 
of mail. Door te luisteren helpen 
bijna 1.500 getrainde vrijwilligers 
zorgen, pijn en verdriet (even) het 
hoofd te bieden. Door de wereld-
wijde pandemie zijn er veel men-
sen sociaal geïsoleerd geraakt en 
eenzaam geworden. De behoefte 
aan een luisterend oor is daardoor 
toegenomen.
Mariëlle Alsop, trainer/begeleider 
van de Luisterlijn in Borne (voor 
de regio Twente): “De Luisterlijn 
Borne is daarom ook dringend 
op zoek naar mensen die tijd en 
ruimte hebben om overdag, maar 
ook ’s nachts een luisterend oor te 
bieden.”
Heb je interesse of wil je meer 
informatie? Mail dan naar 
borne@deluisterlijn.nl  of kijk op 
de website www.deluisterlijn.nl,

Nieuw standbeeld 

Hebt u dat nou ook? In de lente en 
de zomer wil je er op je best uit-
zien. Deze vogel uit het Volkspark 
toont  zich ook van de mooiste 
kant. Op een sokkel poserend voor 
de fotograaf. Zelfs deze lelijke 
eend doet zijn best. 

Wijkfilms op de website van 
de wijk  

De films die in de afgelopen paar 
jaar gemaakt zijn door Patrick 
Drijver over het bombardement op 
de wijk van 22 februari 1944 en de 
wederopbouw daarna, staan nu 
integraal op de website horstlan-
den-veldkamp.nl. 
Klik in de bovenste balk op 
“Films” om ze te zien. 

Tegelservice

Laatste kans! Tot 31 oktober kun 
je gratis je tuin- en stoeptegels 
laten ophalen door de Tegelser-
vice. Dit in het kader van het NK 
Tegelwippen. De ophaaldienst 
kan aangevraagd worden via 
www.enschede.nl/tegelwippen.

Hoe werkt het? 
- Wip tegels uit je tuin en plant 
hier groen voor in de plaats. 
Heb je geen tuin? Kijk dan op  
www.groenblauwenschede.nl/
zogroen of je een geveltuin op je 
stoep kunt aanleggen.
- Maak een foto van situatie voor 
en na het tegelwippen.
- Tel het aantal gewipte tegels.

- Ga naar www.enschede.nl/te-
gelwippen en vul het aanvraag-
formulier voor de tegelservice in.
- Ga naar www.nk-tegelwippen.
nl/meedoen en geef het aantal 
tegels op en upload je foto’s.
- Zet je tegels klaar aan de straat 
op de dag die je hebt afgespro-
ken.

Als je gaat tegelwippen kun je 
van de gemeente een bijdrage 
in de kosten krijgen. Ook voor de 
aanleg van een geveltuin is sub-
sidie beschikbaar. Deze is online 
aan te vragen via enschede.nl/
subsidie-klimaatadaptatie.

Doe ook mee en help Enschede 
winnen bij het NK Tegelwippen!

niet opgevoed met “Laat niet, als 
dank voor het aangenaam verpoo-
zen, de eigenaar van ’t bosch de 
schillen en de doozen…” Deze slo-
gan, bedacht door de ANWB en be-
kend geworden door de poster van 
Willy Sluiter uit 1928, is bij menig 
oudere jongere erin gegoten als 
yogurt met beschuit, kaneel en 
suiker (of appelmoes). De eerste 

vier woorden zijn genoeg. Maar 
dertig-minners zegt het helemaal 
niets, constateren wij bij navraag. 
En dat blijkt.  En u kunt natuurlijk 
ook - net als wij - gaan “ploggen”: 
joggen & plocka (Zweeds voor 
‘(op)pakken’ - oftewel: tijdens het 
wandelen of joggen het zwerf-
afval dat u tegenkomt, direct 
opruimen.

Achtergelaten zwerfvuil in het Volkspark.

Poster ANWB  jaren ’80.
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Voorzitter steekt hand in eigen 
boezem 

Lex Pauka

Meneer Vlashof, actievoerder 
en bewoner van het hofje in de 
Mina Krusemanstraat, is boos op 
mij. Waarom? Omdat ik in mijn 
stukje, zie wijkkrant 1/2022, over 
het parkeerprobleem in die straat 
geheel voorbij ben gegaan aan het 
aandeel van de bewoners in de 
oplossing. Over hun actie schreef 
ik niets. Tubantia had daaraan zo 
uitvoerig aandacht besteed dat ik 
er weinig aan toe te voegen had. 
Het ging mij erom duidelijk te 
maken dat er wel een oplossing 
was gevonden, maar dat die voor 
de omliggende straten vervelende 
gevolgen kon hebben.

Ik herlas mijn stukje en ik vond 
dat hij wel een punt had. De lezer 
zou uit mijn stukje kunnen opma-
ken dat de wijkraad alle eer voor 
de oplossing naar zich toetrekt. Ik 
beloofde meneer Vlashof dat ik dit 
goed zou maken. Dus verklaar ik 
nu dat de bewoners zich meer dan 
tien jaar terecht hebben gestoord 
aan het misbruik van hun parkeer-
plaatsen en het feit dat er geen 
maatregelen werden genomen. 
Zonder hun goed geplande actie 
en de publiciteit die dat opleverde 
zou die toestand nooit zo snel en 
effectief zijn opgelost. Alle eer 
voor de mensen die zich daarvoor 
hebben ingezet.

 

Cartoon: Bas van der Linde 

Wijkkrant zoekt nieuwe 
redactieleden

De wijkkrant wordt momenteel 
gemaakt door een redactie van 
drie leden. Eén van deze drie wil 
er na ruim 10 jaar helemaal mee 
stoppen, de ander heeft door 
andere werkzaamheden minder 
tijd om erin te steken. Wie wil ons 
komen versterken? Werken voor 
de wijkkrant levert u een enorme 
berg kennis op over onze wijk, 
de wijkraad en de wijkbewoners. 
Informatie: 
voorzitter@hlvk.nl
Tel: 0622483953

GRATIS  
Waardebepaling?

Nodig ons uit voor  

Tel. (053) 488 59 95

Enschede@euvermannuyts.nl

VERKOOPPLANNEN?
Schakel uw wijkmakelaar in!
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Nieuwe wijkbewoners: 
Welkom in de wijk! 

De wijkraad 
Horstlanden Veldkamp,  
bestaande uit vrijwilligers, 
brengt deze wijkkrant uit. 
Ook uw verhalen en foto’s
zijn altijd welkom!

Inleveren kopij wijkkrant:
redactie@hlvk.nl  

Meer informatie over de wijk 
is te vinden op de website 
van de wijk www.hlvk.nl. 

Contact
Email: 
secretaris@hlvk.nl 
redactie@hlvk.nl
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Het raadsel van de  wandelende fontein

In ons fantastische volkspark staat in de grote vijver een fontein. Als de 
zon schijnt en de fontein zijn water spuwt, geniet ik van de schittering 
en de regenboogkleuren die je in het spattende water ziet. Als er geen 
water gesproeid wordt, staan de aalscholvers soms met wijd gespreide 
vleugels hun veren te drogen op de basis van de fontein. Een prachtig 
gezicht. Voor mij is het een plekje in het park waar ik vaak een tijdje 
stil sta. Niet zo zeer om de fontein te bewonderen, maar omdat de 
‘snoepjesboom’ van mijn hond er vlakbij staat. De verstopte belonings-
brokjes worden meestal snel gevonden, zelfs boven in de boom. Mijn 
hond lijkt een beetje op een eekhoorn.

Ik vraag me al een tijdje af of deze fontein verplaatst is. Enige jaren 
geleden zijn de oevers van deze vijver gerenoveerd en versterkt. Is 
het mijn verbeelding, of stond de fontein voor die tijd meer naar links 
in het midden, in de buurt van de grote wilg? Stel dat ik gelijk heb, 
waarom is deze dan verplaatst? Spatte het water bij te sterke wind de 
Parkweg op en maakte de wachtende mensen bij de bushalte nat? Lijkt 
me een beetje ver gezocht.
Heeft Loetje hier een rol in gespeeld? Vanaf het terras is de fontein nu 
beter te zien. Het lijkt me wel een te grote investering voor het bief-
stukrestaurant. Behalve Loetje zou ik me geen reden kunnen voorstel-
len voor een dergelijke actie. Maar wat dan en vooral hoe? Ik zou toch 
wat gezien moeten hebben van de werkzaamheden. Het lijkt me geen 
klein klusje.

Spelen geheimzinnige krachten een rol? Kabouters ben ik nooit tegen 
gekomen in het park, bovendien zouden die niet sterk genoeg zijn. 
Zwervers zijn misschien wel sterk genoeg, maar die hebben er geen be-
lang bij. Beslist de fontein zelf en kiest hij iedere keer een ander plekje, 
centimeter voor centimeter, zodat het niemand opvalt? Wie weet hier 
meer van?

Ik ga er maar vanuit dat het mijn fantasie is die me parten speelt, 
maar toch, iedere keer als ik er langs loop denk ik…..

Van Lidy

Van Patrick


