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VAN DE REDACTIE

De tweede uitgave van het vernieuwde 
wijkorgaan alweer. De redactie is blij met 
de vele positieve reacties die binnenkwa-
men naar aanleiding van de januari-uitga-
ve. Dat enkele lezers de moeite hebben 
genomen ons te wijzen op een paar zaken 
waar zij kanttekeningen bij plaatsen wordt 
door de redactie zeer gewaardeerd. Zo 
vroeg iemand zich af waarom Het Binnen-
stad Magazine onder kop ‘Couleur Locale’ 
een podium biedt aan mensen die voor 

overlast zorgen. Een begrijpelijke reactie. Helemaal wanneer je die over-
last meerdere keren zelf hebt ervaren. Het was echter niet onze bedoeling 
de mensen in het betreffende artikel op te hemelen. Wij wilden slechts 
een beeld schetsen van deze mensen en van de mogelijke oorzaken van 
bepaald gedrag. Dat de geïnterviewden dat beeld naar eigen believen 
(of eigen beleving?) hebben ingekleurd werd ons duidelijk uit een reactie 
van een andere lezer die ons erop attendeerde dat bepaalde beweringen 
van de geinterviewden niet klopten. Wellicht is het geloven in een geheel 
eigen werkelijkheid wel onderdeel van hun problemen.

Over kleur gesproken, het evenementenseizoen staat weer voor de deur. 
Het belooft ook dit jaar een bijzonder muzikaal en kleurrijk spektakel te 
worden. Om u van dienst te zijn hebben wij de Evenementenkalender 
2019 in deze editie opgenomen. Handig om te checken wanneer er wat 
te genieten valt of wanneer u rekening moet houden met bepaalde eve-
nementen die van invloed kunnen zijn op uw woonplezier. 

Rein J. Kroes
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Foto omslag: Grolsch Summer Sounds. Bölke Open Air 2018
Pagina 16: Evenementenkalender 2019

ten venstertijden zonder een boete te riskeren het 
stadserf in. Ook moeten auto’s zonder vergunning 
dan vóór 11.00 uur het Stadserf hebben verlaten.

Geen knipperlichten
Het is voor ondernemers en bewoners van de 
binnenstad van belang dat zij hun leveranciers en 
andere contacten hierop attenderen zodat deze 
niet voor verrassingen komen te staan. De wens van 
de wijkraad om in de nieuwe situatie knipperlichten 
te plaatsen bij de entrees om bewoners te attende-
ren op de nieuwe situatie en argeloze bezoeker te 
behoeden voor een bekeuring, is vooralsnog niet 
gehonoreerd. Wel is afgesproken dat overtreders 
de 1e keer een waarschuwingsbrief krijgen waarin 
vermeld wordt dat zij bij een volgende overtreding 
worden beboet. De verandering die moet leiden 
tot minder verkeer in de binnenstad zal na een half 
jaar worden geëvalueerd. Meer informatie over 
stadserftoegang is te vinden op de website van de 
gemeente Enschede www.enschede.nl/stadserfontheffing

Het afgelopen jaar is de toegang tot het stadserf
voor autoverkeer veranderd. Toegang bij de bol-
lards (inzinkbare paaltjes) is alleen nog mogelijk 
met kentekenherkenning. De pasjes en het werken 
met wachtwoorden behoren tot het verleden. Ook 
het aanvragen van een incidentele of permanente 
ontheffing is veranderd. Dat kan tegenwoordig di-
gitaal maar ook nog bij het Stadskantoor.

Camera’s vervangen bollards
De volgende stap is het vervangen van de Bollards 
door een camerahandhavingsysteem. Samen met 
vertegenwoordigers van ondernemers en bewoners 
is de afgelopen maanden bekeken hoe dit het best 
uitgevoerd kan worden. Op basis hiervan is een 
plan gemaakt voor de ‘nieuwe’ in- en uitgangen. 
De camera’s worden in april opgehangen. Ook 
worden dan de informatieborden aangepast en de 
entrees opnieuw ingericht. Als alles volgens plan 
verloopt worden in mei de bollards verwijderd en 
het camerahandhavingsysteem in werking gesteld. 
Daarna kunnen alleen nog motorvoertuigen met 
een vergunning gekoppeld aan hun kenteken bui-

Met camerahandhaving minder
                  autoverkeer in binnenstad

Naar verwacht worden de 
bollards bij de in- en

uitgangen van het stadserf
in mei vervangen door

camerahandhaving.
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Sinds juli vorig jaar wonen ze 
in appartementencomplex 
Nouverture aan de Walstraat. 
De afspraak met Binnenstad 
Magazine stond al een poosje, 
maar druk, druk, druk; verhui-
zen, nieuwe banen en er moest 
ook nog getrouwd worden. 

Het is nog geen voorjaar maar 
de zon lijkt zich daar niets 
van aan te trekken en straalt 
uitbundig naar binnen waar 
we met twee kersverse En-
schedeërs, Wiebe en Esther 
Verra, praten over hun nieuwe 
woonplaats.

Hij (35) geboren in Leiden, groei-
de op in Oegstgeest, studeerde 
in Utrecht en vervolgde zijn op-
leiding tot orthopeed in Leiden 
en Den Haag. “We woonden 
inmiddels in Amsterdam.” Zij (32) 
zag het levenslicht in Delfzijl waar 
zij tot haar 18e woonde. Ze ver-
huisde naar Groningen om Kun-
sten, Cultuur en Media te gaan 
studeren. Na een jaar bedacht ze 
zich en ging de makelaardij in. De 
wereld van kunst en cultuur bleef 
echter trekken. “Daarom besloot 
ik een paar jaar later Westerse 
kunstgeschiedenis te gaan stude-
ren in Amsterdam en aansluitend 
een master Museum Studies.”
Wiebe trad augustus jl. als 
jongste chirurg van de vakgroep 

wonen. Maar Enschede stond 
niet op onze Top-5. We waren er 
nog nooit geweest. Wel wist ik 
dat MST een modern, gerenom-
meerd ziekenhuis is. Bij maten 
van mij die bijna klaar waren, 
prees ik MST vaak aan als een 
prima werkplek. Zelf had ik er gek 
genoeg nooit aan gedacht, tot 
Esther mij vroeg: waarom stuur 
je iedereen daarheen en ga je er 
zelf niet solliciteren?” Toen de 
mogelijkheid zich voordeed was 
de keuze snel gemaakt.

Bourgondisch
Geen spijt van de verhuizing naar 
Enschede? “Nee, helemaal niet”, 
reageert Wiebe opgetogen, “wij 
gingen gisteren nog even wat 
eten op de Oude Markt. Daar 
worden we helemaal blij van; 
al die terrasjes, de mensen, de 
gezelligheid. We zeiden tegen 
elkaar: dit is toch super? Echt 
top!” benadrukt hij. “Enschede 
is ook meer bourgondisch dan 
ik had verwacht”, vult Esther 
enthousiast aan. “Ik had meer 
overeenkomst met Groningen 
verwacht, maar de mensen hier 
gaan veel meer naar buiten. De 
stad heeft ons echt verrast. Ik 
vind het ook heerlijk dat er allerlei 
winkels op loopafstand zijn en 
dat ik op zaterdag lekker naar de 
markt kan.” Wiebe: “Je leert hier 
ook makkelijk mensen kennen. Ik 
was nog maar pas hier of werd 

Esther en Wiebe verruilden
Amsterdam voor Enschede

orthopedie in dienst van Medisch 
Spectrum Twente. Een goede 
reden om naar Enschede te ver-
kassen. Hier kon de vers afgestu-
deerde specialist zijn kennis en 
kunde op het gebied van heupen, 
knieën en trauma’s in praktijk 
brengen.  Zo’n negen maanden 
geleden promoveerde hij op het 
optimaliseren van knieprotheses. 
De jonge orthopeed introduceer-
de samen met collega Yvon den 
Hartog, een nieuwe operatietech-
niek bij MST waardoor mensen 
die een heupprothese krijgen 
een dag na de operatie alweer 
lopend en vrijwel zonder pijn naar 
huis kunnen.
Esther had al snel een baan bij 
Tetem als programmamedewer-
ker talentontwikkeling en cultu-
reel ecosysteem. Voor die tijd 
was ze in dienst van het Stedelijk 
Museum Amsterdam waar ze zich 
met name bezighield met het or-
ganiseren van evenementen voor 
publieksprogrammering.

Enschede niet in Top-5 
Wiebe: “Amsterdam is natuurlijk 
een heel leuke stad. We komen er 
nog steeds erg graag. Maar in de 
jaren dat we er woonden hebben 
we de stad ook zien veranderen. 
Het is werd steeds drukker met al 
die toeristen. Dus we hadden al 
bedacht dat het niet zo erg zou 
zijn om in een volgende fase van 
ons leven ergens anders te gaan 

Nieuwe Noabers

Esther en Wiebe Verra: “Met een snelle treinverbinding naar het westen kunnen nog meer mensen genieten van wat Enschede te bieden heeft.”

al uitgenodigd een keer mee te 
gaan naar FC Twente. Leuk toch? 
Je hebt hier in tegenstelling tot
sommige andere steden niet 
veel historische gebouwen en 
dergelijke, maar de sfeer is hier 
gewoon goed. We hebben ook 
ontdekt dat veel steden op maar 
anderhalf uur rijden van hier 
liggen: Amsterdam, Groningen, 
Düsseldorf, Eindhoven.” En 
de mentaliteit hier is duidelijk 
anders.” vindt Esther, “Bij het 
verhuizen bijvoorbeeld liet ik een 
glazen vaas op straat vallen. In 
een mum van tijd stond er een 
buurman met een stoffer en blik. 
Dat zal in Amsterdam niet gauw 
gebeuren. Wij kenden de namen 
van de bovenburen niet eens. Dat 

is hier toch wel heel anders.”
Duidelijk mag zijn dat het koppel 
het naar hun zin heeft in Ensche-
de. Weten ze wat ‘noabers’ zijn? 
Esther: “Haha, ja hoor. Toevallig 
was ik vorige week voor mijn werk 
op een school in Lichtenvoorde. 
Daar hadden ze het over noa-
berschap. Ik dacht waar gaat het 
over? Nu weet ik het dus, nabuur-
schap, buren, toch?”

Snelle treinverbinding
Op de vraag of er ook nog min- 
punten te noemen zijn valt een 
diepe stilte. “Nee, niet echt’. 
En als ze het helemaal voor het 
zeggen zouden hebben, is er 
dan iets wat ze subiet zouden 
veranderen?  Ogenblikkelijk volgt 

een eensgezind en vastberaden 
antwoord: “Zorgen voor een goe-
de, snelle treinverbinding met het 
westen. Dat zou heel goed zijn, 
dan kunnen nog meer mensen 
hier komen genieten van alles wat 
Enschede te bieden heeft.”  

Kort nadat de nieuwe noabers 
zijn vertrokken schiet ons te 
binnen dat we nog een foto bij 
dit interview hadden moeten 
maken. Even bellen. Kan het nog? 
“Ja hoor, kom maar, we zitten te 
lunchen bij Stoet.” 

Leu oet Amsterdam, Leuke Leu!
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   NIEUWE SITUATIE 

   1
   Contour van de haagstructuur
   blijft behouden.

   2 
   Haagstructuur vervalt en wordt 
   perk met graskruidenmengsel
   en nieuwe bomen.

   3
   Zandgedeelte onder de grote
   Plataan wordt voorzien van  
   groen.

   4
   Waterpartij met kunstwerk  
   wordt beter zichtbaar.

   5
   Terrasfunctie lichte horeca.

Eens in de zoveel tijd krijgt de 
Klokkenplas aandacht van de po-
litiek. In de afgelopen decennia 
hebben heel wat wilde plannen 
de revue gepasseerd om de 
ruimte achter het stadhuis aan-
trekkelijk te maken. Ooit werd het 
idee geopperd er het oudste huis 
van Enschede dat destijds aan de 
Veenstraat stond, te herbouwen. 
En zijn plannen geweest voor een 
beeldentuin en om de achterkant 
van de winkels aan de Haverstraat 
ook te voorzien van etalages aan 
de Klokkenplas. In de negentiger 
jaren werd het gebied grondig 
aangepakt. Parkeerplaatsen 
maakten plaats voor veel gras 
waarover een heus geasfalteerd 
voetgangerspad kronkelde met 
modern vormgegeven lantaren-
palen waar men zich ernstig aan 
kon bezeren. 

Begijnhof
Maart 2008 kopte de krant: 
‘Klokkenplas wordt oase van rust’. 
Aanleiding voor de metamorfo-
se dit keer was dat veel mensen 
het plein achter het stadhuis 
als ‘sociaal onveilig’ beleefden. 
Het moest een knusse tegen-
hanger worden van de drukte 
op de Oude Markt. Toenmalig 
wethouder Eric Helder maakte 
in dit verband een vergelijking 
met de Begijnhof, het bekende 
middeleeuwse hofje in Amster-
dam. In de stedenbouwkundige 
visie stond dat de Klokkenplas 
een rustiek en economisch vitaal 
pleintje moest worden met het 
accent op hoogwaardige horeca 

en wonen. Als blikvanger werd 
beoogd een soort doolhof met 
beukenhagen en watergeultjes 
verbonden met een bassin met 
daarin een kunstwerk. Bezoekers 
en bewoners zouden er ‘kunnen 
ronddwalen en recreëren’, zo 
werd verondersteld. Kosten: ruim 
een miljoen euro. Saillant detail: 
verplaatsing van muziekcafé 
Rocks aan de Hofstraat waarover 
lang was gebakkeleid, bleek niet 
langer noodzakelijk maar bleef 
nog wel wenselijk. Alle mooie ver-
gezichten ten spijt, het resultaat 
was niet wat men er van verwacht 
had.

Nieuwe kansen, nieuwe 
prijzen
Momenteel wordt het plan voor 
een volgende up-date uitge-
werkt. Ook bij de huidige ont-
werpers van de gemeente is het 
uitgangspunt dat de Klokkenplas 
‘een soort tuin moet worden voor 
bewoners en een rustpunt voor 
bezoekers die de hectiek van de 
binnenstad even willen ontvluch-
ten’. 

De kracht van het nieuwe ont-
werp is misschien wel dat het 
plein dit keer niet rigoureus op 
de schop gaat maar dat wordt 
voortgeborduurd op de goede 
aspecten die het bestaande ont-
werp zeker kent. De lay-out blijft 
behouden. De beukenhagen-
structuur maakt plaats voor een 
gazon met een graskruiden-
mengsel waardoor het plein 
ook in de wintermaanden een 

vriendelijke, groene uitstraling 
behoudt. Het bestaande water-
bassin met Vrouwenfiguur van 
kunstenaar Oscar Jespers krijgt 
hierdoor ook de aandacht die het 
verdient. Verder worden nieuwe 
bomen toegevoegd en wordt 
gezocht naar een mogelijkheid 
om ook het grauwe zand onder 
de grote plataan achter villa Van 
Heek met groen te beplanten. 
Om het plein te verlevendigen 
en een zekere vorm van sociale 
controle te creëren is in het plan 
ook een terras opgenomen. Of 
muziekcafé Rocks, dat men des-
tijds uit de Hofstraat wilde weren, 
daarvan de uitbater wordt is de 
redactie niet bekend. De mees-
te aanwezigen bij een onlangs 
gehouden presentatie van het 
plan tijdens een vergadering van 
de stadsdeelcommissie centrum 
waren positief. Het zou zo maar 
eens een Begijnhof 2.0 kunnen 
worden.

Klokkenplas krijgt facelift
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 De naam Klokkenplas (plas is 
Twents voor plein) is ontleend 
aan de klokken van de Grote 
Kerk die er na de grote stad-
brand in 1862 tijdelijk lagen 
opgeslagen.
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Tuin voor bewoners en rustpunt voor bezoekers die hectiek willen ontvluchten
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Profiel Marieke ter Brugge
directeur Enschede Promotie

Naast klussen voor onder andere 
Twentemilieu en de Zuivelhoeve 
voerde zij opdrachten uit voor 
Enschede Promotie. Toen haar 
voorganger Marcel Wendrich na 
zeven jaar de handdoek in de ring 
gooide volgde zij hem op. Aan-
vankelijk als interim, per januari 
2016 als directeur bestuurder.

Verschil met bedrijfsleven
Ter Brugge had tot die tijd met 
veel plezier gewerkt voor com-
merciële bedrijven. Wat het 
verschil is met mijn huidige job? 
“Ik vind het fijn mij in te kunnen 
zetten voor de maatschappij. Dat 
geeft mij méér voldoening dan 
alleen werken aan omzetverho-
ging. Het werk dat ik nu doe voelt 
gewoon heel erg goed.” stelt ze 
resoluut. “Maar het bedrijfsleven 
heeft ook z’n prettige kanten 
hoor. Als je bijvoorbeeld een 
goed idee hebt dan is het hap-
po tappo en gaan. Ik ben nogal 
resultaatgericht, dus dat vind ik 
heerlijk. Nu kom ik soms situaties 
tegen waarvan ik denk: kan het 
niet wat minder stroperig? Ieder-
een moet er wat van vinden, er is 
altijd wel iemand die het niet leuk 
vindt, enz. Desondanks proberen 
wij als Enschede Promotie altijd 
dingen te doen die een breed 
draagvlak hebben. Dat vind ik 
heel belangrijk. Maar je kunt het 
nóóit iedereen naar de zin ma-
ken. Dat is wel wat ik heb geleerd 
de afgelopen vier jaar, om daar-
mee om te gaan. 

Resultaten
De missie van Enschede Promotie 
is de lokale economie versterken 
door het aantrekken van meer 
bezoekers die hier langer ver-
blijven en meer besteden. Het 
promoten van een gastvrije stad 

waar voor iedereen wat te bele-
ven valt versterkt tevens het vesti-
gingsklimaat voor particulieren en 
bedrijven.
Ter Brugge: “In 2016 hebben wij 
gezegd: we gaan ervoor om meer 
bezoekers naar de stad te krijgen. 
Dat was nog in de tijd dat we 
spraken over ‘spooksteden’ met 
veel leegstand. Natuurlijk hebben 
wij het tij meegehad, dat is waar. 
Maar ik denk dat EP zeker een 
flinke bijdrage heeft geleverd aan 
het succes. Wij zetten al een tijd 
structureel in op Duitsland, maar 
ook op Nederland.

Die inzet hebben we de laatste 
tijd zelfs uitgebreid met promo-
tiecampagnes in het Roergebied 
en in de Achterhoek. Wij hebben 
ons in eerste instantie vooral 
gefocust op de binnenstad. Daar 
kregen we weleens kritiek op 
maar uiteindelijk heeft het ons 
geen windeieren gelegd. Zo is 
bijvoorbeeld het aantal bezoe-
kers dat wekelijks naar de binnen-
stad komt met 12 % toegenomen 
en in 2017 waren er 266.000 
overnachtingen waarvan 85% in 
hotels. Steeds meer bezoekers 
zijn Enschede gaan zien als een 
weekendbestemming. Uiteraard 
is dat niet alleen onze verdienste. 
We werken nauw samen met de 
ondernemers, de gemeente en 
andere partners.”

Tot slot meldt de directeur niet 
zonder trots dat ze kan bouwen 
op een prima team van twaalf 

Na Groningen ging ze aan de 
slag bij KPN in Amsterdam. Een 
paar jaar later keerde ze terug 
naar haar geboortegrond om te 
gaan werken voor Grolsch. “Dat 
was toen nog een echt familiebe-
drijf” vertelt ter Brugge “Ik heb 
daar een geweldige tijd gehad. 
De bedoeling was voor een jaar-
tje of twee en dan weer terug 
naar Amsterdam.” 
Maar het liep anders. Ze had het 
erg naar haar zin hier en stortte 
zich vol overgave in het lokale 

sociale leven, deed een toneel-
cursus bij Concordia, gaf zich op 
voor een schaatscursus en ging 
hockeyen. Kortom, ze schoot 
stevig wortel en bleef. Na negen 
jaar Grolsch stapte ze over naar 
Bolletje Almelo. Een paar jaar 
later ging ze als zelfstandig advi-
seur Marketing & Communicatie 
de markt op. Haar werk als zzp’er 
was prima te combineren met de 
zorg voor drie koters die ter Brug-
ge en haar man inmiddels rijker 
waren.

Hoewel haar tongval het niet 
verraadt vindt Marieke ter 
Brugge (47) zichzelf een ech-
te Tukker. “Ik ben geboren 
op een boerderij tussen En-
schede en Buurse. Mijn ou-
ders wonen er nog steeds. In 
de jaren zeventig moest mijn 
vader net als veel agrariërs 
een keuze maken: uitbreiden 
of ander werk zoeken. Hij 
koos voor het laatste.”
Ter Brugge toog na haar 
middelbare schoolopleiding 
naar Groningen om genees-
kunde te gaan studeren.
Na een tijdje maakte ze een 
overstap naar bedrijfskunde. 
Waarom? “Ik heb altijd een 
liefde gehad voor enerzijds 
economie en anderzijds de 
medische wereld. Als kind 
vond ik biologie heel inte-
ressant. Ziekenhuizen vind 
ik nog steeds een boeiende 
omgeving, maar marketing 
en communicatie maken mij 
ook heel gelukkig.”

“Ik vind het fijn mij in te kunnen zetten voor de maatschappij”

“Steeds meer bezoekers 
zien Enschede  als een 
weekendbestemming.” 

medewerkers en drie stagiaires 
die allen deskundig zijn op een 
bepaald gebied: evenementenor-
ganisatie, evenementenpromotie, 
online activiteiten, het opzetten 
van campagnes plus administratie 
en secretariële ondersteuning. 

Janninkshuis
“September 2017 verhuisden we 
van het Stationsplein naar het 
Janninkshuis aan de Langestraat, 
hartje centrum. Daar zijn we heel 
blij mee. We zijn veel zichtbaar-
der geworden waardoor mensen 
ons makkelijker weten te vinden. 
En onze evenementenmensen zit-
ten midden in hun werkgebied.” 
Afgaand op het enthousiasme 
waarmee ter Brugge over haar 
werk vertelt kunnen we in de 
toekomst nog veel mooie dingen 
verwachten van Enschede Promo-
tie. “Zo hopen we ooit nog eens 
een stadsconcert te kunnen orga- 
niseren met het Orkest van het 
Oosten op de Oude Markt.”

Janninkshuis aan de Langestraat prima 
plek voor Enschede Promotie.
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City Art
Veel Enschedeërs en andere bezoekers van het 
stadhuis die vanaf de opening in 1933 tot 1958 
naar binnenliepen op weg naar loketten, raads-
vergaderingen, andere bijeenkomsten of naar de 
trouwzaal, stuitten op een halfronde nis bekleed 
met prachtige, goudkleurige mozaïksteentjes. 

Vanaf de ingebruikname van het gebouw, dat 
werd ontworpen door de befaamde architect 
ir. G. Friedhoff, stond er doorgaans een mooi 
boeket bloemen in de nis die zich daar uitste-
kend voor leende. De architect had echter bij het 
ontwerp van deze architectonische ingreep een 
ander doel voor ogen, er zou een kunstwerk in 
moeten komen.

Economische crisis gooide roet in eten
De plannen voor de bouw van het gemeentehuis 
en de aankleding werden gemaakt en goedge-
keurd in een tijd van welvaart en vooruitgang. 
Toen het gebouw begin jaren dertig gereed
kwam was de geldpot tot op de bodem leeg en 
zat Nederland in een zware, economische crisis. 
Desondanks liet Friedhoff de nis in het bouwbe-
stek opnemen, hopend op betere tijden.
En die kwamen er. Een kwart eeuw na de offi-
ciële ingebruikname van het stadhuis werd de
nis alsnog voorzien van een kunstwerk. 

De architect had aanvankelijk gedacht aan een 
kunstwerk van de bekende beeldhouwer John 
Raedeker, de geestelijk vader van onder andere 
het Nationaal Monument op de Dam. Door het 
vroegtijdig overlijden van Raedeker kwam de 
architect terecht bij Oswald Wenckebach. De 
uit Noordwijkerhout afkomstige kunstenaar, van 
wiens hand ook het bekende standbeeld van 
Anton Philips in Eindhoven is, maakte verschillen-
de ontwerpen maar werd daarbij nogal gehinderd 
door de vorm en afmetingen van de nis. Uitein-
delijk besloot het gemeentebestuur voor 15.000 

B r o n z e n  p a a r  v i e r d e  d i a m a n t e n  j u b i l e u m  
gulden een beeldengroep aan 
te kopen die de kunstenaar een 
paar jaar eerder had gemaakt. 
Het kunstwerk ’Jonge mensen 
in ondertrouw’ symboliseert de 
samenwerking tussen overheid 
en burgerij. Het werd in 1958 
onthuld, een kwart eeuw na de 
opening van het stadhuis. 
10 februari 2018 vierde het 
bronzen paar in alle stilte hun 
diamanten jubileum. 

Toenmalig burgemeester Van 
Veen had zeker gelijk toen hij 
bij de onthulling stelde dat En-
schede verrijkt was met kunst-
werk dat iedereen aanspreekt 
en bevalt. Uw redacteur is het 
daar roerend mee eens.

B r o n :  S t a d s a r c h i e f  E n s c h e d e 

W e n c k e b a c h  v e r v a a r d i g d e  o o k 
h e t  b e k e n d e  s t a n d b e e l d  v a n 
A n t o n  P h i l i p s  i n  E i n d h o v e n .

O s w a l d  W e n c k e b a c h
( 1 8 9 5 - 1 9 6 2 )

Foto: Annina Rom
ita
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Het plaatsen van 19 mega-rioolbuizen die straks het hemelwater moeten opvangen. Een fantastisch 
staaltje straattheater. De Oldenzaalsetraat in februari is één grote arena met hekken er omheen. 
Hoofdrolspelers van het aannemersbedrijf voeren met hijskranen Dogtroepachtige precisie-acts 
uit. Het publiek, veelal pensionado’s, volgt met goedkeurende blikken het enerverende spel van 
mens en materie. Kenners zijn het. “Er gaat minimaal 25 kuub zand in zo’n grote bak.” Ze weten het 
zeker.

S T R A A T T H E A T E R

Nieuwe informatieborden wijzen bezoekers de weg  
Op tien strategische punten in de binnenstad zijn nieuwe informatiezuilen geplaatst. 
Naast deze nieuwe bewijzering blijven ook de bestaande lantaarnpaalwegwijzers 
gehandhaafd. Tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van organisaties die 
hebben bijgedragen aan de realisatie van het project, prees stadsdeelwethouder
Eelco Eerenberg de positieve samenwerking die had geleid tot het mooie resultaat.

12

Cyril Wermers
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Johannes Jacobus Gerar-
dus Everwijn Rückert 
werd 15 augustus 1932 
op zesenveertigjarige 
leeftijd geïnstalleerd als 
burgemeester van En-
schede. Hij volgde Edo 
Bergsma op midden in 
de crisis van de jaren 30, 
de grootste economische 
depressie van de twintig-
ste eeuw. Niet bepaald 
de plezierigste tijd om 
burgemeester te zijn.

Belangrijke projecten
Desondanks is er tijdens zijn 
ambtsperiode veel tot stand ge-
bracht. Onder andere de voltooi-
ing van de bouw van het nieuwe 
stadhuis, de samenvoeging van 
Enschede-Lonneker, het stads-
plan voor groot-Enschede, de 
aanleg van de haven en de bouw 
van de Prinsessetunnel. “Belang-
rijke projecten waaraan de naam 

van Rückert voor altijd verbonden 
zou blijven”, zo meldde de lokale 
pers bij zijn overlijden in 1949.

Verzoek tot ontslag
Ook tijdens de bezetting bleef 
Rückert op zijn post. In1944 
diende hij toch een verzoek tot 
ontslag in. Dit werd in eerste 
instantie niet gehonoreerd. Als 
reactie hierop schrijft hij in een 
brief aan de Commissaris der pro-
vincie Overijssel d.d. 21 augustus 
1944, dat hem was aangeraden 
met ziekteverlof te gaan. ‘Ik heb 
derhalve mijn behandelende 
geneesheer geraadpleegd, die 
mij ingesloten certificaat deed 
toekomen’. Ook vraagt hij om 
toestemming om buiten Ensche-
de te mogen verblijven. Op 1 ja-
nuari 1946 wordt hem uiteindelijk 
eervol ontslag verleend en treedt 
hij officieel af. Vier maanden later 
ontvangt de inmiddels oud-bur-
gemeester een brief van de 
provinciecommissaris, die zich na 
het vertrek van de bezetter weer 
Commissaris der Koningin mag 
noemen. In deze brief wordt hem 
meegedeeld dat de Minister van 
Binnenlandse Zaken op grond 
van Rückerts houding tijdens de 
bezetting geen aanleiding heeft 

naoorlogse beeldvorming en 
wijsheid achteraf.’ Dat  stelt prof. 
dr. P. Romijn in zijn boek Bur-
gemeesters in Oorlogstijd. Ze 
zochten vaak naar een manier 
om er ‘het beste van te maken’. 
Daarmee werden ze dikwijls on-
bedoeld een instrument van de 
Duitse bezettingspolitiek. Romijn 
veronderstelt dat de meeste 
burgemeesters de brutaliteit en 
de radicaliteit van de Duitsers 
hebben onderschat. Ze hebben 
niet in volle omvang beseft wat 
er gebeurde en toen ze het door 
hadden was het vaak te laat. Zo´n 
500 van de 1000 burgemeesters 
bleven aan. Of het verschil heeft 
gemaakt of er een NSB-er burge-
meester was of een niet NSB-er? 
Romijn vindt van niet omdat 

gevonden voor een zuiverings-
maatregel tegen hem. 
De burgemeester heeft in het 
begin van de oorlog zelfs po-
gingen ondernomen anti-joodse 
maatregelen tegen te gaan, bij-
voorbeeld het verbod voor joden 
om van parken en zwembaden 
gebruik te maken. Aanvankelijk 
met enig succes. Later werden de 
maatregelen toch doorgevoerd. 
Ook protesteerde de burgemees-
ter tegen het verplicht inzetten 
van gemeentepolitie bij razzia’s. 
Hij kreeg het voor elkaar maar 
later werden de toezeggingen 
toch weer ingetrokken door de 
Duitsers

Kapitein op zinkend schip?
Waarom Rückert tijdens de bezet-
ting zijn functie is blijven vervullen 
is niet helemaal duidelijk. Wellicht 
op advies van de Secretaris-ge-
neraal Binnenlandse zaken, mr. 
dr. K.J. Frederiks, die dacht dat 
de bezetting snel voorbij zou 
zijn. Hij richtte zijn beleid op het 
aanblijven van burgemeesters. 
Frederiks probeerde daarmee 
de benoeming van NSB-burge-
meesters te voorkomen. In dat 
geval was Rückter een kapitein op 
het zinkende schip. De meeste 
burgemeesters probeerden het 
vertrouwen van de Duitsers te 
winnen door de openbare orde te 
handhaven en hun bevolking op 
te roepen tot kalmte. Een aantal 
van hen koos er echter voor om 
zich openlijk tegen de Duitsers te 
verzetten. Zij werden ontslagen 
en in hun plaats werden inder-
daad NSB-ers benoemd.
‘De vraag of burgemeesters in 
het algemeen in oorlogstijd wel 
of niet hebben gefaald wordt 
vaak beantwoord op grond van 

Geen plein, geen laan, geen straat
voor burgemeester Rückert  

Enschede’s 1e burger
in oorlogstijd

uiteindelijk de bezettingspolitiek 
gewoon werd uitgevoerd.

Burgemeester Rückert overleed 
in 1949 op 63-jarige leeftijd. Bij 
zijn uitvaart waren zijn opvolger 
burgemeester Van Veen, wethou-
der van openbare werken H.C. 
Nijkamp, oud gemeentesecretaris 
C.F. Klaar en andere vooraan-
staande mensen uit de lokale 
politiek en het bedrijfsleven 
aanwezig. Er werden veel lovende 
woorden over hem gesproken. 
De vlaggen van het stadhuis 
hingen halfstok die dag. Maar in 
tegenstelling tot Rückerts voor-
gangers en de mannen die hem 
opvolgden is er nooit een plein, 
laan of straat naar hem genoemd.

Bronnen:
M.J. Aschenkel,
De Twentse Paradox;
J.J.G. Boot,
Burgemeester in Bezettingstijd;
Prof. P. Romijn,
Burgemeesters in Oorlogstijd;
Gemeente Archief Enschede.   

Mei 1940 gebiedt bur-
gemeester  Rückert

dat alle bedrijven en 
alle werkzaamheden 

gewoon moeten door-
gaan. Winkeliers mogen 

niet meer dan strikt 
noodzakelijk is aan

klanten verkopen, er 
mag niet gehamsterd 

worden en prijzen 
mogen niet worden 

verhoogd. 
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Verticaal
tuinieren
Handig voor
Hoogwoners

Tuinbouwwetenschapper 
Folko Kullman heeft een 
aardig boekje geschreven 
waar veel binnenstadbe-
woners met een dakterras 
of een balkon hun voor-
deel mee kunnen doen.

Tuinieren ‘op niveau’ is altijd een 
uitdaging. De ruimte is vaak be-
perkt en op balkons en dakterras-
sen kan het soms zonnig en heet 

zijn en hoe hoger je komt, hoe 
winderiger het wordt. Allemaal 
factoren waar je rekening mee 
moet houden bij de inrichting van 
je balkon. 

Beperkte ruimte vraagt 
om creatieve oplos-
singen. Kullman laat 
zien dat het niet nodig 
is je te beperken tot 
bloembakken, maar 
dat er ook andere 
oplossingen zijn om 
je balkon levendig en 
groen te maken. Muren 
en balustrades zijn vaak 
heel geschikt om te 
bekleden met planten 
zonder dat het ruimte-
vreters hoeven te zijn. 
Er zijn de laatste jaren 
steeds meer speciale 
systemen op de markt 
gekomen om gevels 
en scheidingswandjes 
van groen te voorzien. 
Maar ook met alterna-
tieve middelen kan je 
een gezellig groen
balkon creëren zon- 
der dat er veel ruim-
te opgeofferd hoeft 
te worden. Kullman 

laat tal van oplossingen zien die 
eenvoudig en goedkoop zijn te 
realiseren.  

Houten pallets
Met name tuinieren met behulp 
van houten pallets is een echte 
trend aan het worden en is tevens 
een mooie manier van recycling. 
Afgeschreven houten pallets zijn 
verrassend duurzaam en kunnen 
op allerlei manieren worden 
beplant. Wij kwamen een mooi 
voorbeeld van het gebruik van 
pallets tegen bij La Place aan de 
Raadhuisstraat.

In het basisboekje ‘Verticaal 
Tuinieren’ van Kullman dat onder 
andere te verkrijgen is bij boek-
handel Broekhuis, staan nog veel 
meer aardige voorbeelden om je 
balkon of terras te vergroenen.

√

√
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Dat afvalverwerker REMONDIS nog steeds containers 
met restafval en containers met glas in dezelfde laadbak 
kiept en dat dit ‘soms om logistieke redenen gebeurt’,
zo werd ons een acht maanden geleden meegedeeld.

WAT ONS   
VERDER

OPVIEL

18 19

Dat steeds meer mensen komen 
kijken naar de beeldenvitrine aan
het van Loenshof

En dat na melding door meerdere 
bewoners, de verlichting het
‘s avonds nog steeds niet doet.

Dat House of SNOBS een
originele variatie heeft bedacht op
de slogan ‘Liefs uit Enschede’.

En dat dit vieze
sponsje na twee jaar 
nog  steeds in de 
vitrine ligt. 

Dat alle zeilen worden bijgezet om de 
vergrijzing in Enschede te voorkomen.

En dat twee mannen die zich in de 
echt verbinden positief gediscrimineerd 
worden door ze gratis van een ring te 
voorzien.

Dat deze marktkoopman
de strijd met internet heeft 
aangebonden door al zijn 
beste beentjes voor te zetten.



PRIKBORD 
Noodgevallen
112
 
Politie - Wijkagenten
Jurgen Rekers - Coen Klaver
0900-8844

Brandweer
088 256 7000

Medisch spectrum Twente
053-487 2000

Huisartsenpost
053-555 1188

Melding onveilige situaties
in openbare ruimte
053-481 7600

Dierenambulance
06-534 21066

Meldpunt Loverboys
06-1022 3929

Meldpunt Discriminatie
053- 430 2299

20

Drukkerij Roelofs kleurt kwaliteit door een no-nonsense benadering 
en service. In ons pand te Enschede vormen twee vijfkleurenpersen 
met lak en één achtkleurenpers LEC-UV het kloppend hart van het 
bedrijf. Deze hypermoderne MAN Roland persen verwerken 24 uur 
per dag de meest uiteenlopende drukwerkopdrachten.

Van brochures tot productfolders, van corporate
jaarverslagen tot kleurkaarten en van magazines tot
posters. Expressieve kleuren, gedrukt in de allerhoogste 
rastertechnologie. Roelofs is een groene drukker met
het gecertificeerde FSC-keurmerk.

Ben jij onze 
nieuwe
columnist?
Wij doen ons best
om van het Binnen-
stad Magazine een 
interessant en prettig 
leesbaar blad te ma-
ken voor bewoners 
en ondernemers.
Heb jij hart voor de 
stad en lijkt het jou 
leuk om eens per 
kwartaal of zo nu en 
dan, een column te 
schrijven die betrek- 
king heeft op de 
binnenstad of op 
Enschede in het
algemeen?
Aarzel dan niet en 
mail naar: redactie-
wijkkrant@swbe.nl
Bellen kan ook.
06.515.839.92



JOUW KIEK OP DE BINNENSTAD
Vind jij het leuk om jouw ‘Kiek’ op de binnenstad in een 
volgende uitgave van dit blad afgedrukt te zien?
Mail dan je favoriete foto met bijbehorend tekstje naar 
redactie-wijkkrant@swbe.nl

Reserve kopij en items voor 
volgende editie(s):

Auteursrecht kunstenaars op 
kunst openbare wruimte

Als je haar maar goed zit

Kop Boulevard

Poortje Walstraat

Deze pagina hoort niet bij april
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