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VAN DE REDACTIE

Zoals u ook uit berichtgeving in de lokale 
media heeft kunnen opmaken staat de 
binnenstad aan de vooravond van een 
ingrijpende uitbreiding van het centrum. 
In het gebied De Kop ( van de Boulevard) 
zullen de komende jaren een viertal 
bouwvolumes verrijzen met kantoren, 
horeca en commerciële ruimten plus 
zo’n 500 appartementen. Uitgaande van 
minimaal twee personen per huishouden, 
betekent dit dat de huidige oplage van 

het Binnenstad Magazine met 12,5% verhoogt gaat worden. Als alles 
volgens de planning verloopt zal dat eind 2025 het geval zijn. Voordat 
het zover is moet er nog ontzettend veel werk verricht worden waarvan 
wij als centrumbewoners en ondernemers onvermijdelijk hinder zullen 
ondervinden. De planners van het giga-project doen er alles aan om 
waar kan de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Maar u kent de 
uitspraak ongetwijfeld dat voordat het mooier wordt het eerst slechter 
wordt.
Ook via dit magazine zullen wij u op de hoogte houden over de ont-
wikkeling van De Kop. Wellicht dat wanneer u de infographic op de 
middenpagina van deze editie voor ogen houdt, het ongemak dat we 
de komende jaren zullen ondervinden, wat meer voor lief nemen. Het 
project belooft immers een prachtige aanvulling te worden op onze 
leefomgeving.
Over leefomgeving gesproken: De gemeente Enschede stelt de 
komende jaren extra geld beschikbaar voor het verfraaien van gevels 
en het straatbeeld. In dit verband zal het probleem van de afvaldump 
in de binnenstad de nodige aandacht blijven vragen. Dit punt zal voor-
alsnog hoog op de agenda van de wijkraad blijven staan.
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Bewoners ergeren zich groen en 
geel aan afvaldump in binnenstad
Met de invoering van gescheiden 
inzamelen van afval is het straat-
beeld in de binnenstad drastisch 
veranderd. Daarbij komt dat de 
kosten bijna verdubbeld zijn. Het 
gemopper en geklaag van bewo-
ners heeft tot nu toe weinig opge-
leverd. Ook tijdens de laatste ver-
gadering van de wijkraad  kwam dit 
punt weer uitvoerig aan de orde.
Bewoners van goede wil worden 
ontmoedigd omdat ze vaak veel te 
ver moeten lopen om hun verpak-
kingsafval kwijt te kunnen. Temeer 
omdat zij zien dat bijvoorbeeld ho-
recapersoneel en anderen de troep 
gewoon naast de ondergrondse 
containers dumpen.
Nog frustrerender is de constate-
ring dat de professionele afvalver-

werker REMONDIS, die op de 
website beweert zijn klanten op 
een duurzame en efficiënte manier 
te helpen met afvalinzameling, 
wekelijks containers met restafval 
en containers met glas in dezelfde 
laadbak kiepert. Een andere vaak 
gehoorde opmerking is dat de 
troep die bij de containers wordt 
gedumpt bepaald geen reclame is 
voor toeristen en dagjesmensen. 
Met name onze oosterburen die 
met campagnes verleid worden 
naar Enschede te komen, zijn ge-
steld op Ordnung und Pünklichkeit. 

De voorgenomen evaluatie van de 
huidige situatie zou in het voorjaar 
plaatsvinden maar is verplaatst naar 
eind dit jaar. ‘Er wordt aan oplos-
singen gewerkt,’ zo wordt al tijden 

van de kant van de gemeente 
beloofd. Tot nu is daar weinig van 
te merken. ‘Dat er in het centrum 
nauwelijks mogelijkheden zijn om 
verpakkingsafval kwijt te kunnen 
zonder daar een eind voor te hoe-
ven lopen, daar snappen wij dus 
helemaal niets van’ verzuchten de 
twee hieronder afgebeelde, milieu-
bewuste studenten op hun ‘tocht’ 
naar een brengpunt voor verpak-
kingsafval aan de rand van het 
stadscentrum. ‘Met het plaatsen 
van zo’n drie extra containers voor 
verpakkingsafval zou het centrum, 
als visitekaartje van de stad, er al 
een stuk netter uitzien.’ oppert  
iemand anders. ‘Een directie van 
een pretpark had zo’n maatregel al 
lang getroffen’.
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De afgelopen jaren is de functie 
van de binnenstad, mede door het
online aankoopgedrag van de con-
sument, sterk veranderd. Veel ste-
den hebben te kampen met 
leegstand. Achter de schermen is 
er in Enschede op verschillende 
fronten niet zonder succes hard aan 
gewerkt om de ‘schade’ beperkt 
te houden. Enschede heeft met 
de komst van zaken als Primark en 
Hudson’s Bay de Euregionale aan-
trekkingskracht van het centrum als 
‘place to buy’ behoorlijk versterkt. 

Om die functie te behouden en 
nog meer te versterken en om 
het woon-, werk- en leefklimaat te 
veraangenamen, is er meer aan-
dacht ontstaan voor het centrum 
als ‘place to be & meet’. Evenals in 
andere steden zijn horeca-functies 
uitgebreid en is er meer ruimte 
gekomen voor pop-up stores en 
voor kleine en grote (culturele) 
evenementen.

Fraaie gevels en
meer groen

‘Het gaat goed met onze binnen-
stad’ meldde wethouder Eelco 
Eerenberg onlangs in de Tubantia,
‘maar willen wij met andere steden 
kunnen blijven concurreren en ook 
meer dagjesmensen aantrekken, 
dan moet de binnenstad met een 
rijk aanbod aan voorzieningen, er 
ook fris en verzorgd blijven uitzien.’ 
Natuurlijk is dit ook van belang 
voor binnenstadbewoners die bij-
voorbeeld gebaat zijn met meer 
groen in het centrum.

Place to buy + Place to be & meet
Geld voor bruisende binnenstad

De komende jaren wordt daarom
een flink bedrag beschikbaar ge-
steld voor het verfraaien van gevels 
en voor initiatieven van bewoners 
om hun omgeving te verbeteren. 
Dit jaar kunnen eigenaren van 
panden aan het Van Loenshof, 
de Langestraat, de Heurne en de 
Havertraat, een appèl doen op een 
pot van 75.000 euro. Voor bewo-
ners en ondernemers die ideeën 
aandragen om het straatbeeld qua 
inrichting aantrekkelijker te maken 
is 50.000 euro gereserveerd. 

Het pleintje aan de Boulevard bij 
Thoma Post makelaar,  is een mooi

voorbeeld van een verbeterinitiatief
dat destijds door een aantal onder-
nemers werd genomen Ook de 
wijkraad heeft in het recente verle-
den voorstellen ingediend die zijn 
gerealiseerd, zoals het aanpassen 
van de straatverlichting in de Noor-
derhagen, het plaatsen van glas- en 
loodraam in de oude synagoge aan 
de Stadsgravenstraat, een groen-
voorziening aan de Noorderhagen 
en het aanlichten van de achterkant 
van de Jacobuskerk.

Mail uw suggesties/ideeën ter verbe-
tering van uw woonomgeving naar de 
wijkraad: info@swbe.nl

Pleintje aan de Boulevard, succesvol ondernemersinitiatief.

Als dit blad bij u op de mat valt 
bent u misschien met vakantie, 
of u bent alweer terug, of u gaat 
misschien nog. Het kan natuurlijk 
ook zijn dat u besloten heeft dit 
jaar een keer thuis te blijven.
In dat geval bent u niet de enige 
die zo’n besluit genomen heeft. 
Jasperina de Jong (voor de 
jongere lezers: een cabaretière) 
zong er in de jaren zeventig een 
aardig liedje over, geschreven 
door Guus Vleugel.

Luisteren kan ook op youtube:
https://youtu.be/yZAjIKhwn5I

Niet meer over tobben

Gaan we met vakantie?
Ja, maar waar naar toe dan?

Nou, misschien naar Griekenland
Of misschien naar Tunis

Dat is niet fascistisch
En ze hebben toch ‘n strand

Ja, of anders Zweden
Zou dat fijn zijn Zweden?

‘t Lijkt me eigenlijk niet veel an
Zullen we wel weggaan

Als we hier eens bleven?
Nou oké dat doen we dan

Laten we gaan slapen
Wij gaan van de zomer 
lekker nergens naar toe
Niet meer over tobben

Dobbe dobbe dobbe doe

Wou je echt niet weggaan?
Wou je dan niet blijven?

‘t Is misschien ‘n beetje sloom
And’re volken kijken
Is je geest verrijken

Ja, dat heb ik van m’n oom
Dat kan even goed wel

Want die komen hier toch
Ja verrek, da’s ook weer waar

Buitenlanders kijken
Op het Marktpleintje

Goed we blijven hier dus maar

‘t Is een goed idee, hoor
Ja, dat dacht ik ook wel

‘t Heeft ook nog een andere kant
Want die buitenlanders
zien nooit Nederlanders

Die zijn dan in ‘t buitenland
Als wij hier nou blijven
Hebben ze ons tweeën
En dat is tenminste wat
Je moet voor een ander 

ook wat over hebben
Ja, dat vind ik ook hoor schat

Wij gaan van de zomer 
lekker nergens naar toe
Niet meer over tobben

Dobbe dobbe dobbe doe

Citycijfers
Aantal binnenstadbewo-
ners laatste vijf jaar met 
12% gestegen.
Het aantal inwoners in de Binnen-
stad (in de statistieken consequent 
City genoemd) is sinds 2013 met 
350 inwoners (12%) toegenomen. 
Op1 januari jl. stond de teller op 
3.175,  verdeeld over 2.440 huishou-
dens. 

Leeftijd
0 tot 5 jaar: 95 - 5 tot 25 jaar: 80 
25 tot 45 jaar: 1225 - 45 tot 65 jaar: 
495 - 65 jaar en ouder: 370.
57,7% is van het mannelijke ge-
slacht en 42,3 vrouwelijk.

Inkomen
Het gemiddeld inkomen per 
inwoner is €20.900. Het gemiddeld 
inkomen per inkomensontvanger is 
€22.600. City telt 2.800 inkomens-
ontvangers op 3.175 inwoners.

Burgelijke staat
11,7% van de bewoners zijn 
gehuwd; 75,4% ongehuwd; 10,3% 
gescheiden en 2,6% verweduwd
67,1% van de bewoners is autoch-
toon; 17,2% hebben een westerse 
migratieachtergrond en 15,7%  een 
niet westerse.

Westers: Persoon met als migratie-
achtergrond één van de landen 
in Europa (exclusief Turkije), 
Noord-Amerika en Oceanië, en 
Indonesië en Japan.
Niet-westers: Persoon met als 
migratieachtergrond een van de 
landen in Afrika, Latijns-Amerika en 
Azië (exclusief Indonesië en Japan) 
of Turkije

Het aantal binnenstadbewoners zal 
de komende jaren nog flink toene-
men. Alleen het plan de Kop van de 
Boulevard, ‘De Kop’ genoemd, telt 
al 556 appartementen.

VAKANTIE
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Wie is Jan Hoogenberg? ‘Tsja, 
waar wil je dat ik begin? Mijn 
ouders komen oorspronkelijk uit 
Zuidoost Friesland. Begin jaren 
zestig verhuisden ze naar Hoorn in 
Noord-Holland waar mijn vader bij 
de Justitiële Inrichting ging wer-
ken. Ik werd daar geboren in 1964.’ 
Na een jaar of zeven verhuisde het 
gezin Hoogenberg in verband met 
werkzaamheden van vader naar 
het Drentse Veenhuizen. ‘Na mijn 
middelbareschooltijd in Assen ben 
ik bestuurskunde gaan studeren 
in Groningen. Ik deelde daar een 
flat met drie jongens, alle drie uit 
Twente. Ik denk dat toen de link 
met Twente is ontstaan’, oppert hij 
lachend. 

‘Na mijn studie ging ik gelijk aan de 
slag als Adviseur Onderwijs bij de 
gemeente Coevorden. Vanuit een 

Jan Hoogenberg 
baas van de bieb

‘Ik houd van vernieuwen, de boel in beweging zetten’

traditionele achtergrond was dat 
gangbaar in die tijd. Studie klaar en 
hop, aan de bak. Nu zou ik overwe-
gen eerst nog een vervolgstudie te 
doen of een wereldreis te gaan ma-
ken.’ Na anderhalf jaar hield hij het 
voor gezien. ‘Er zat weinig avontuur 
in.’ Achtereenvolgens ging hij in 
Gorssel, Ommen en Zwolle aan de 
slag in de onderwijsbeleid advies 
sfeer. Ondertussen studeerde hij 
onderwijskunde in Amsterdam. 
In de Gorssel periode kwam de 
liefde op zijn pad. Inmiddels is hij 
de trotse vader van een dochter en 
drie zoons in leeftijd variërend van 
21 tot 14 jaar.

Ook was hij drie jaar plaatsver-
vangend afdelingshoofd van de 
afdeling Cultuur in de gemeente 
Lochem. “Ik heb twaalf en een half 
jaar in verschillende gemeentes 

Hij was tien jaar directeur bestuurder van de Bibliotheek Noord-
west Veluwe die hij toekomstproof maakte. Onlangs nam hij het 
roer over van Gerard Kocx die na 28 jaar de harp aan de wilgen 
hing. De recent aangetreden bestuurder van de bibliotheek 
Enschede woonde ook tijdens zijn Harderwijk-periode tot volle 
tevredenheid met zijn gezin in Diepenveen. Verhuizen naar 
Enschede is dus geen optie. Reden te meer om nader kennis te 
maken met de nieuwe baas van de bieb die in zijn vrije tijd graag 
hardloopt, schildert en als supporter van Go Ahead Eagles alle 
thuiswedstrijden van ‘zijn’ club bezoekt.

gewerkt maar nooit ergens een ju-
bileum gevierd. Een leuk financieel 
voordeeltje voor de gemeenschap’, 
merkt hij droogjes op.

Hij was geruime tijd projectleider 
onderwijsachterstandenbeleid in
Zwolle toen hij werd gevraagd  di-
recteur te worden van ROC Lands-
tede. Na zeven jaar veel tij aan
vergadertafels te hebben doorge-
bracht begon hij ‘de feeling met 
het werkveld’ te missen. Toen de 
vacature directeur-bestuurder bij Bi-
bliotheek Noordwest Veluwe voor-
bijkwam was de keuze dan ook snel 
gemaakt.

Huis van Cultuur en Bestuur 
en Huiskamer van de Stad

‘Ik voelde gelijk een goede klik. 
Er was net een fusie tussen vier 
stichtingen gaande en de organi-
satie was erg naar binnen gekeerd. 
De uitdaging was er één club van te 
maken. Al snel werd ik geconfron-
teerd met een fors bezuinigings-
voorstel van 75%. Dat kun je zien 
als een bedreiging of als een uit-
daging.’ Hoogenberg koos voor de 
tweede optie en wist de bezuini-
ging tot 45% terug te draaien. De 
bibliotheek trok bij het gemeente-
huis in. ‘We zaten op een locatie in 
Ermelo waar ik niet echt gelukkig 
mee was. De wethouder van cultuur 
wilde graag het gemeentehuis, 

waar een cultureel centrum aan vast 
zat, verbouwen tot een Huis voor 
Cultuur en Bestuur. Ook in Harder-
wijk was een dergelijke beweging: 
Het stadhuis werd verbouwd tot 
Huis van de Stad. Het gemeente-
bestuur wilde graag dat we zouden 
komen inwonen in een vrijgekomen 
vleugel. Twee jaar geleden werd 
de bibliotheek er gehuisvest als 
Huiskamer van de Stad.’

De afgelopen tien jaar heeft 
Hoogenberg Bibliotheek Noord-
west Veluwe toekomstproof ge-
maakt. Een paar maanden voor zijn 
afscheid werd bekend dat Harder-
wijk is genomineerd voor de ver-
kiezing Beste Bibliotheek van Ne-
derland 2019. Een mooie afsluiting 
voor een nieuwe start in Enschede, 
waar hij samen met het Wilminkthe-
ater, muziekschool Kaliber en pop-
podium Metropool de Huiskamer 
van de Stad gaat vormgeven. 

Bibliotheek van de Toekomst
Iedere stad heeft tegenwoordig 
een ‘Huiskamer’. Waar komt die 
trend vandaan?
‘Er is in de samenleving duidelijk
 behoefte aan verbinding. Kerken 
lopen leeg en gelijktijdig zie je op 
internet bijvoorbeeld dat mensen 
behoefte hebben elkaar te ontmoe-
ten. De bibliotheek is daar een ge-
schikte plek voor. Mensen kunnen 
er met elkaar in contact komen en
deelnemen aan activiteiten.’ 
Hoogenberg refereert in dit ver-
band aan het in 2013 verschenen 
rapport van de commissie Cohen: 
Bibliotheek van de Toekomst. De 
bilbliotheek moet zichzelf opnieuw 
uitvinden. Didigitalisering van de 
samenleving, snelle maatschap-
pelijke en economische verande-
ringen en een zich terugtrekkende 
overheid dwingen daartoe, conclu-
deert het rapport. ‘Er zijn in de loop 

van de tijd steeds meer functies 
verdwenen, zoals bijvoorbeeld de 
buurthuizen. Mensen hebben toch 
behoefte aan dat soort plekken. De 
bibliotheek, die veel meer is dan 
een boekenuitleen, kan daar prima 
in voorzien. Er wordt gestudeerd, 
gewerkt, mensen ontmoeten elkaar, 
er worden workshops gegeven 
en cursussen georganiseerd. De 
bibliotheek is dè plek voor het ha-
len, verhalen en delen van kennis. 
Dat kan in boekvorm maar ook op 
andere manieren. De samenwer-
king met de cultuurpartners biedt 
geweldig veel perspectief.’

Verheffing van het volk?
‘Haha, dat klinkt nogal ouderwets 
en betweterig. Maar wij richten ons 
zeker ook op educatie en basisvaar-
digheden, bijvoorbeeld digitale 
vaardigheden en taalbevordering. 
Ik praat liever over het bevorderen 
van talenten van mensen.’

Hoogenberg hoopt in Enschede 
zijn creatieve ei kwijt te kunnen. 
Eén van zijn voornemens is, in 
samenwerking met andere cultuur-
partners, meer ruimte te creëren 
voor debatten en lezingen op het
gebied van kunst, politiek en 
cultuur. Als voorbeeld noemt hij het 
bekende debatcentrum De Balie in 
Amsterdam.

Volgens de planning zou de biblio-
theek eind 2020 kunnen verhuizen 
naar het Wilminkplein. ‘Maar zo 
lang wacht ik niet. Het komend 
najaar wil ik al beginnen met het 
uitnodigen van schrijvers.’ Eerder in 
het gesprek heeft hij al aangegeven 
dat hij van vernieuwen houdt en de 
boel in beweging wil zetten. Het 
zou ons niets verbazen dat volgend 
jaar tijdens de Boekenweek zo 
maar ineens een bijzonder initiatief 
uit de hoge hoed van de boeken-
baas komt. <
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Beautiful
Myanmar

De Enschedese fotograaf Benno 
Thoma bezocht in januari 2019 
voor de eerste keer Myanmar, het 
voormalige Birma. Het land heeft 
nog geen tien jaar geleden haar 
grenzen opengesteld voor toeris-
ten en heeft op veel reizigers een 
bijna magische aantrekkingskracht. 
On- danks de problemen in het 
noorden van het land, voelde Tho-
ma zich er meteen thuis. Niet alleen 
het prachtige landschap, maar 
vooral ook de vriendelijkheid van 
de lokale bevolking (89% boeddhis-
tisch) en de rust van het land waren 
aspecten die hem erg aanspraken 
en die hij heeft vastgelegd in een 
prachtige, kleurrijke serie ‘Beautiful 
Myanmar’. Een selectie van acht 
foto’s uit deze serie zijn opgeblazen 
tot vier bij drie meter en vanaf juli 
te zien tijdens de Open Air Gallery 
aan de Zuiderhagen.

TON OUWEHAND

COLUMN

NAAR DE FILM
Vraag me niet waar dat gevoel 
vandaan kwam, maar op een
onverwacht moment werd ik
erdoor overmand. Ondanks de 
keuze uit een kleine honderd  
televisiezenders en een abon-
nement op zowel Netflixals als
op Videoland, had ik ineens
sterk de behoefte om een oude gewoonte van stal te halen: ik wilde 
naar de bioscoop. 

Wie in de binnenstad naar de film wil heeft drie mogelijkheden. Een 
liederlijke fietstocht ondernemen naar een treurige plek in een voor-
malig buitengebied om daar in een walm van popcorn vooral met de 
vraag te zitten opgescheept of je wel in de goede zaal zit. Had je niet 
voor één van die andere twaalf films moeten kiezen?

Gelukkig is Concordia er ook. Gelegen in het stadscentrum en nooit 
meer dan drie films tegelijk. En daar draaide zowaar een film waar-
over ik een heel vreugdevolle recensie had gelezen: over de nadagen 
van Laurel & Hardy. Prachtige film over vriendschap. Ontroerend. Dat 
vond ik niet alleen, dat vonden de andere drie bezoekers ook.
Voor herhaling vatbaar. Maar ik had me voorgenomen om ook eens 
naar een kaskraker te kijken in die andere bioscoop in het centrum. 
Door het hele land hingen posters en de recensies waren licht jube-
lend. En ja hoor, hij kwam in Enschede. In de bioscoop die vroeger Al-
hambra heette en die ik altijd zo ben blijven noemen. Zou ik moeten 
reserveren? Ik koos ervoor om het niet te doen. Misschien zou de 
kaartjesverkoper wel zeggen: sorry, er zijn alleen nog twee nekkramp-
plekken op de eerste rij. Dat zei die niet. We kregen een kaartje met 
een rij- en stoelnummer midden in de zaal. Er zat nog een stelletje op 
de achterste rij. Verder was de bioscoop leeg.

Ik weet niet of het aantal afhakende tv-kijkers nog stijgt, anders is 
het misschien een idee om de komst van een mega bioscoop in het 
voormalige postkantoor aan de Boulevard te heroverwegen. Hoeveel 
lege filmzalen kan Enschede aan? Bovendien, terwijl je na een film in 
‘Alhambra’ of Concordia vanuit de lege zaal zo het kroegleven in kunt 
rollen, is de dichtstbijzijnde drinkgelegenheid bij het oude postkan-
toor de kantine van het MST. En daar zijn nog beperkte openingstij-
den ook.

De wijkraad krijgt regelmatig vra-
gen over het functioneren van de 
waterpartijen in het centrum, met 
name over de fontein De Familie 
op het Ei van Ko, die vorig seizoen 
niet of nauwelijks heeft gefunctio-
neerd. Ook vragen bewoners en 
ondernemers zich af op welke da-
gen en tijden zij mogen verwachten 
dat de fonteinen in werking zijn. 

‘Tijdens opknapwerkzaamheden 
vorig jaar van het Ei van Ko hebben 
de weergoden roet in het eten ge-
gooid’, zo werd ons desgevraagd 
meegedeeld door de afdeling Be-
heer van de gemeente. Aanvanke-
lijk was het door de aanhoudende 
regen te vochtig om de nodige 
voegwerkzaamheden naar behoren 
te kunnen verrichten. Vervolgens 
sloeg het weer om naar een lange, 
warme, droge periode, waardoor 
de aannemer de kwaliteit van de 
herstelwerkzaamheden niet kon 
garanderen. Ondertussen was het 

seizoen al zo ver gevorderd dat 
de fontein nog slechts één maand 
zou kunnen functioneren voor deze 
weer uitgeschakeld zou moeten 
worden. In verband met de relatief 
hoge kosten die gemaakt moeten 
worden om de waterpartij operatio-
neel te maken, besloten te wachten 

tot het nieuwe seizoen.
In principe worden alle waterpar-
tijen in de binnenstad in week 16 
in werking gesteld en in week 47 
weer uitgeschakeld. Tijdens deze 
periode is de watertafel op het 
Stationsplein en het bassin op de 
Klokkenplas permanent in werking. 
De waterpartij op het Wilminkplein 
behoort dagelijks te functioneren 
van 10.00 tot 21.00 uur. De fontei-
nen op het Ei van Ko, de Ganzen 
op Kruispunt de Graaf en het 
Brandmonument zijn dagelijks in 
werking van 10.00 uur tot 19.00 uur. 
Op koopavonden tot 21.00 uur. Dit 
geldt ook voor de nevelfontein op 
het Van Heekplein, uitgezonderd 
op marktdagen en bij evenemen-
ten. Van de zeven waterpartijen 
die de binnenstad telt is de fontein 
voor het politiebureau in particulier 
bezit. Met de komst van restaurant 
Joann zal ook deze fontein na een 
lange periode weer in werking 
worden gesteld, zo werd ons in de 
wandelgangen verteld.

Foto: Cyril Wermers

De fonteinen zijn er weer 
klaar voor  
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Foto: BennoThoma
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Begin juni zijn de werkzaamheden gestart aan de openbare ruimte van het 
gebied De Kop en de omliggende straten. De Haaksbergersraat, Ripper-
dastraat/De Ruyterlaan, Nijverheidstraat/Piet Heinstraat en de Beltstraat 
worden  in de loop van de komende jaren opnieuw ingericht gericht om  
een goed bereikbaar centrum en een aantrekkelijk gebied te creëren.

Planning en bereikbaarheid
Het eerste deel van de werkzaamheden bestaat uit het vernieuwen en 
verleggen van kabels en leidingen naar de randen van het gebied; langs 
de Nijverheidstraat, de Beltstraat en naast de te verleggen inrit van de
Van Heekgarage. Ook start aannemer NTP met de herinrichting van een 
deel van de Haaksbergerstraat, de Ripperdastraat en de Nijverheidstraat. 

De H.J. van Heekgarage inrit West blijft bereikbaar vanaf de Haaksber-
gerstraat. De M.H. Tromplaan is voor beide verkeersstromen toegankelijk 
en ook de Koningsstraat is vanaf de Haaksbergerstraat open voor verkeer 
naar de binnenstad. Het eerste deelgebied zal naar verwachting in juni 
2020 gereed zijn. Daarna starten de werkzaamheden aan de inrit Van 
Heek-West en zal ook de herinrichting van de andere straten volgen.

Omleid-routes voor fietsers en auto’s
Om het verkeer zo goed als mogelijk in goede banen te leiden worden er 
zowel voor fietsers als voor auto’s omleid-routes aangegeven. De route-
kaartjes zijn ook te zien op www.enschede.nl/dekop.

Voorbereidende werkzaamheden
•  Herinrichting van de straten;
•  Verleggen van de inrit H.J. van Heekgarage West;
•  Op de plaats van de rotondes Haaksbergerstraat met Ripperdastraat en
    Zuiderval komen kruispunten met verkeerslichten; 
•  Versterken van de stadscampus door deze met een plein te verbinden; 
•  Extra waterberging in de Haaksbergerstraat;
•  Verbeteren van de inrit Q-park Zuidmolen (inpandig);
•  Een goede verbinding van De Kop met binnenstad en de stadscampus. 

500 appartementen, kantoren, horeca en bedrijfruimten
De voorbereidende werkzaamheden zullen tot najaar 2020 duren. Daarna 
zal worden begonnen met de bouw van de eerste van de vier ontwikkel-
lokaties. De locaties krijgen verschillende bouwhoogtes met ruimte voor 
zo’n 500 appartementen en kantoren, horeca en andere commerciële 
invullingen.  De inrichting tussen de locaties wordt groen en autoluw. Zo 
ontstaat er een levendig, verbindend en aantrekkelijk verblijfsgebied. Als 
alles volgens de planning verloopt zal het nieuwe deel van het stadshart in 
2025 gereed zijn.

Wilt u meer weten over de ontwerpen van de straten en het gebied, be-
reikbaarheid voor bestemmingsverkeer en de planning? Kijk dan voor
de meest actuele informatie op www.enschede.nl/dekop

Ontwikkeling Kop van start
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Noabers
De Heren van Huize Heilige Hubertus

Wanneer kunnen we langskomen 
voor een interviewtje? ‘Zaterdag 
rond 12.00 uur is een gunstige tijd, 
stelt Teun (22) voor, ‘dan is meeste 
troep wel opgeruimd. Vrijdagavond 
hebben we nog een feestje.’
Geen bel te bekennen, dus we 
melden ons per gsm en worden 
verwelkomd met een stevige hand-
druk waarvan er eenmaal binnen 
nog acht volgen. Dat ‘opgeruimd’ 
in studentenkringen een rekbaar 
begrip is wordt nog eens bevestigd 

bij binnenkomst in de gezamenlijke 
keuken waar één van de bewoners 
net een omeletje met vier eieren 
aan de ‘ontbijttafel’ zit te verorbe-
ren.
Hoewel tien kamers beschikbaar, 
zijn er momenteel negen bezet. 
enkel door mannen, begin twintig.
 
Alleen mannen, in een tijd dat 
bij invulling van functies in het 
bedrijfsleven gestreefd wordt naar 
een gelijke verdeling M/V? 

Boudewijn, met vier jaar woonerva-
ring de ‘oudste’ bewoner van het 
huis, legt uit: ‘We denken dat het 
de sfeer in de groep ten goede 
komt, dat we alleen met mannen 
zijn.’ ‘Zelfs mijn vriendin wil hier niet 
langer dan twee dagen zijn’, vult ie-
mand aan. De anderen bevestigen 
dit lachend. ‘Dames zijn natuurlijk 
altijd welkom, ze mogen natuurlijk 
best langskomen.’  ‘Vannacht is er 
nog één geweest’, roept iemand 
enthousiast.

Rouwdouwers met stijl in georganiseerde chaos

Het statige pand aan de Noorder-
hagen 4 werd in 1892 gebouwd, 
niet lang na de stadsbrand. Volgens 
Boudewijn was er ooit een meu-
belmaker in gehuisvest die Huber-
tus heette. ‘Naar hem is het huis 
genoemd.’ Daar is later een mooie, 
studentikoze draai aan gegeven 
door een verbinding te maken 
met de legende van de Heilige St. 
Hubertus, tegenwoordig vooral 
bekend van het logo op de flessen 
Jägermeister. Deze patroonheilige 
van de jagers die geboren werd in 
het jaar 656 leefde een interessant 
werelds èn geestelijk leven. Op 
Goede Vrijdag in het jaar 683 ging 
hij op jacht, hoewel dat een zeer 
oneerbiedige activiteit was op die 
dag. Hubertus stond op het punt 
een groot hert te schieten toen het 
dier hem aankeek. Op dat moment 
verscheen er een lichtend kruis 
tussen het gewei en een stem zei: 
‘Hubertus, waarom verdoe jij je tijd 
met dit soort bezigheden? Als je 
niet tot inkeer komt, zal je naar de 
hel gaan.’ Hubertus stopte met flie-
refluiten en besteedde de rest van 
zijn leven aan goede werken voor 
mens en maatschappij. ‘Als student 
zit je eigenlijk in zo’n overgangs-
periode, van een onbezorgd en 
enigszins onbezonnen leven naar 
een meer serieuze fase’, legt Bart 
ons uit tijdens een rondleiding door 
het pand.

Redelijke huurprijzen
Om het pand te behouden voor 
de huidige functie heeft een groep 
oud-bewoners het pand in 2012 
aangekocht en in een stichting 
ondergebracht. Het is dus in eigen 
bezit waardoor, in tegenstelling 
tot veel panden die in handen zijn 
gekomen van huisjesmelkers, de 
huurprijzen redelijk blijven en er ge-
makkelijk contact is als er bijvoor-
beeld iets kapot is. 

Worden er zware eisen gesteld aan 
nieuwe bewoners?
‘Wij vormen samen de ballotage-
commissie. De oprichters hebben 
destijds, om de band met de uni-
versiteit te behouden, vastgelegd 
dat bewoners universitaire studen-
ten moeten zijn. Verder nodigen 
wij aspirant-bewoners uit voor een 
borrel of we organiseren een activi-
teit waarbij wij ze een beetje aan de 
tand voelen of ze wel of niet passen 
in onze gemeenschap.
‘Enschede heeft echt een huizen-
cultuur’, benadrukt Boudewijn, ‘in 
veel andere studentensteden zie 
je dat de vereniging, het studen-
tencorps, heel belangrijk is. In 
Enschede is het huis bepalend voor 
je studietijd. Je doet het meest met 
je huisgenoten, daar bouw je een 
hechte band mee op. De studen-
tenvereniging komt op plaats twee. 

Koen is de enige bewoner die uit 
Enschede komt. ‘Ik heb wel heel 
bewust voor de universiteit hier 
gekozen omdat het onderwijs er 
erg goed is, projectgebonden 
werken. En voor mijn persoonlijke 
ontwikkeling leek het mij goed op 
kamers te gaan wonen’. De keuze 
voor Enschede had ook voor zijn 

medebewoners puur te maken met 
de studierichting. Maar nu zouden 
sommige bewoners, als het er op 
aan zou komen, liever van studie 
wisselen dan uit Huize Heilige Hu-
bertus en uit Enschede vertrekken. 

Gat in de Markt weer open 
en snellere treinverbinding

Overigens moeten ze hun keuze 
voor Enschede nog vaak uitleggen 
aan vrienden. De bewoners zijn het 
er zelf over eens dat ‘Enschede alle  
faciliteiten van een stad heeft en de 
ons-kent-ons cultuur van een dorp’. 
Als hun vrienden een keer geweest 
zijn begrijpen die wat zij bedoelen. 

Tot slot vragen wij de mannen wat 
ze subiet zouden veranderen als zij 
het voor het zeggen hadden.
 ‘Het Gat in de Markt (ondergrond-
se kroeg op de Oude Markt) weer 
openen’, roepen ze in koor. En dan 
wat serieuzer: ‘Een betere, snelle 
treinverbinding met andere delen 
van het land.’ En als uitbreiding van 
de bestaande uitgaansgelegen-
heden zou een goeie discotheek 
volgens de Heren van Huize Heilige 
Hubertus ook zeer welkom zijn.<

Opgeruimd is in studentenkringen een zeer rekbaar begrip.

Van links naar rechts: Boudewijn, Koen, Riemer, Teun, Willem, Tim, Matthijs en Bart
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In 1980 werd het monument, na 
een grondige restauratie door 
Steenhouwerij Hofhuis, weer terug 
geplaatst op de Oude Markt waar 
het nog steeds staat, niet ver van 
de oorspronkelijke plek.

Om ruimte te maken voor de 
aanleg van parkeerplaatsen op 

de Oude Markt werd het monu-
ment in 1962 gedemonteerd en 
opgeslagen op de werf van de 

Dienst Openbare Werken. Na tien 
jaar werd het monument in losse 

elementen  opnieuw opgebouwd 
op de plek waar destijds de

stadsbrand uitbrak.

14
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In de tijd dat er slechts 
enkele horecazaken aan 
de Oude Markt waren 
gehuisvest was het brand-
monument een populaire 
plek voor jong en oud om 
af te spreken.

Het monument, ontworpen door 
de Duitse beeldhouwer Ludwig 
Nick, werd in 1912 onthuld als her-
innering aan de grote stadsbrand 
die Enschede vijftig jaar daarvoor 
in vlammen deed opgaan. Op 7 
mei 1862 brak brand uit in een 
houten woonhuis aan de Kalander-
straat, ter hoogte van de Zara op 
het huidige van Heekplein.

Binnenstad verwoest
Het had al weken niet geregend, 
er stond een straffe oosten-
wind en de stad hing nog vol 
met brandbare versieringen ter 
gelegenheid van het bezoek van 
Koning Willem III, een paar dagen 
eerder. Het vuur verspreidde zich 
bliksemsnel en de gevolgen waren 
catastrofaal. De hele historische 
binnenstad binnen de grachten 
werd totaal verwoest. Stadhuis, 
ziekenhuis, kerken en fabrieken 
gingen in zes uur tijd in vlammen 
op. Het monument, dat vijftig 
jaar na het inferno feestelijk werd 

onthuld, was een geschenk van de 
burgerij.
  

Parkeerplaatsen
Een halve eeuw later, in 1962, 
vonden de beleidsmakers dat het 
monument de vooruitgang van 
de stad in de weg stond en moest 
wijken voor parkeerplaatsen. Het 
monument werd door de dienst 
Openbare werken gedemonteerd 
en opgeslagen op de gemeente-
werf.

Onduidelijk is wie of welke 
instantie het initiatief nam, maar 
acht jaar later werd het gedemon-
teerde monument op enigszins 
vreemde wijze opnieuw opge-
bouwd op de plek waar destijds 
de stadsbrand uitbrak, ter hoogte 
van de Zara op het van Heekplein. 
Deze plek wordt nu gemarkeerd 
door een grote zwerfkei voorzien 
van tekst.

In ere hersteld
Bij nader inzien vonden bestuur-
ders dit toch geen gelukkige keu-
ze. In 1980 werd het monument, 
na een grondige restauratie door 
Steenhouwerij Hofhuis, weer terug 
geplaatst op de Oude Markt niet 
ver van de oorspronkelijke plek. 
Tot op de dag van vandaag fun-

BRANDMONUMENT
hoort bij Enschede als bier bij omliggende café’s

geert het monument als rustpunt 
voor binnenstadbezoekers en 
kunnen mensen hun dorst lessen 
aan de twee waterspuwers die 
het monument rijk is.  Een aantal 
vaste bezoekers van het monu-
ment geeft echter overduidelijk 
de voorkeur aan de door hen zelf 
meegebrachte alcoholische ver-
snaperingen. 

Vijftig jaar na de stadsbrand, werd 
het monument in 1912 onthuld als 
geschenk van de burgerij.
De reliëfs op het monument ver-
beelden de strijd tegen de vlam-
men en de inzet van de bewoners 
om de stad weer op te bouwen. 

City Art
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Mevrouw van den Boom 
woont al jaar en dag met 
veel plezier aan de Boule-
vard 1945. Jammer alleen 
dat mensen die haar willen 
bezoeken haar adres moei-
lijk kunnen vinden. Dat geldt 
niet alleen voor haar maar 
ook voor de medebewoners 
van appartementencomplex 
De Nijenborg, boven koop-
centrum Koningsplein.

Bezoekers komend vanaf de krui-
sing Gronausestraat-Singels zien 
tot hun verbazing dat de Boulevard 
plotseling ophoudt bij de kruising 
Oldenzaalsestraat-Mooienhof. Als 
ze een navigatiesysteem aan boord 
hebben, worden automobilisten 
omgeleid via Mooienhof, Kui-
persdijk, Wooldriksweg, Zuider-
spoorstraat, Zuiderval en Haaks-
bergerstraat naar het rest stukje 
Boulevard.

Adres
Onbekend

Fietsers en wandelaars moeten  
maar gissen. Rechtdoor fietsen of 
lopen betekent dat ze bij Restau-
rant Punto Pasta al op het H.J. van 
Heekplein zijn beland. Vervolgens 
stuiten ze op het Koningsplein, niet 
wetend dat ze vanaf de Primark al 
weer een stukje Boulevard achter 
de rug hebben. Dat kunnen ze ook 
niet weten, want er is nergens een 
straatnaambord met Boulevard te 
bekennen. Op het Koninsplein aan-
geland moet je maar net weten dat 
het stukje rechts weer Boulevard 

heet en dat dáár mevrouw van den 
Boom woont.

Ook vanaf de rotonde bij de ING-
bank  komend is er geen straat-
naambord te bespeuren. En dat is
maar goed ook. Argeloze bezoe-
kers zouden anders kunnen
denken dat er iets mis was met de 
Enschedese beleidsmakers die dat 
stukje asfalt tussen de rotonde en 
het Koningsplein tot Boulevard 
hebben gedoopt. De dromen die 
het gemeentebestuur in de jaren 

vijftig had bij de aanleg van de 
Boulevard zijn nooit uitgekomen. 
En na de reconstructie van het 
H.J. van Heekplein en de aanleg 
van de ondergrondse garage zo’n 
vijftien jaar geleden, is het laatste 
stukje Boulevard verworden tot een 
soort appendix. Wellicht dat bij 
de ontwikkeling van ‘De Kop’ dit 
aanhangsel gaat verdwijnen. In dat 
geval hopen we dat mevrouw van 
de Boom haar bezoekers niet meer 
hoeft uit te leggen waar zij woont.

Boulevard of
Broken Dreams

Sick Puppy
barbershop waar de 
trendy man zich in een 
nostalgische omgeving 
kan laten soigneren.
Het aantal kapperszaken is de afge-
lopen tien jaar meer dan verdub-
beld. Enschede telt er momenteel 
zo’n 200. Maar liefs 17 daarvan zijn
 in de binnenstad gehuisvest. Een
van de jongste loten aan de snel 
groeiende stam is Sick Puppy Bar-
ber Parlour, barbier voor trendy 
mannen. Begin februari openden 
de negentienjarige Zoë Wiggers 
samen met vader Leon (52) de deu-
ren van hun ambachtelijke knip- en 
scheerzaak aan de Walstraat.

Voordat Zoë aan het avontuur van 
zelfstandig onderneemster begon 
had ze al een paar jaar ervaring 
opgedaan in het kappersvak.
‘Ik kwam er al snel achter dat het 
gewone knipwerk, het wassen en 
watergolven, het kleuren en perma-
nenten niet mijn ding was.’ Ze be-
sloot zich te gaan verdiepen in het 
barbersvak en ging in de leer bij 
de fameuze Haarsnijder & Barbier 
Schorem in Rotterdam. Volgens 
de Britse krant The Telegraph één 
van de beste barbiers ter wereld, 
waar mensen uit alle windstreken 
naar toe komen om zich een nieuw 
kapsel aan te laten meten.

Hot Towel Shave
Vader Leon werkte lange tijd in de 
wereld van bouwmaterialen. Door 
allerlei reorganisaties bij zijn werk-
gever en de ambitie van ziin doch-

 ter om barbier te worden, besloot 
hij het over een geheel andere 
boeg te gooien en haar te gaan 
helpen haar droom waar te maken. 
Inmiddels heeft Leon zich gespeci-
aliseerd in Classic Hot Towel Shave. 
‘Dat is een manier van scheren die 
teruggrijpt op de basics van het 
scheren’ vertelt hij. Een scheerritu-
eel dat, van pre shave met warme 
doeken tot de after shave balsem, 
ongeveer een half uur duurt. Die 
manier van scheren was verloren 
gegaan, maar is weer helemaal 
terug. Met het klassieke open 
scheermes scheer je gladder en 
verfijnder. Ideaal dus om helemaal 
glad geschoren door het leven 
te gaan of om je (kortere) baard 
helemaal strak te zetten. ‘Het is 
een scheermethode die nog een 
beetje onderbelicht is’ vult Leon 
aan, ‘Mensen weten niet wat het 

precies inhoudt, dus heeft het wat 
tijd nodig om er klanten voor te 
krijgen. Maar het begint te komen.’ 
Ook kale mannen kunnen bij Leon 
terecht om hun hoofd super glad te 
laten scheren met open mes.

Schoenen poetsen
De zaak ademt een stoere sfeer 
met veel bruin. Twee nostalgische 
kappersstoelen, bruine vintagekas-
ten, een kelim op de vloer en een 
lekkere chesterfieldbank waarop 
klanten kunnen wachten tot ze on-
der het mes kunnen. Een passend 
muziekje op de achtergrond waar-
van de platenhoezen aan de wand 
het genre verraden. En last but not 
least, er staat een indrukwekken-
de ‘troon’ waarop klanten kunnen 
plaatsnemen om hun schoenen 
te laten poetsen. Ook daar draait 
Leon zijn hand niet voor om.

 Als je haar maar goed zit

Zoë Wiggers runt met haar vader een hippe knip- en scheerzaak.
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Dat de verlichting in de vitrine op het 
van Loenshof eindelijk is  gerepareerd 
en het weer doet.

Dat als je er goed naar kijkt, 
je tot de conclusie komt dat
Enschede toch wel een heel 

erg mooi busstation heeft.

Dat zwart gekwaste     
gevels het straatbeeld 

bepaald niet verfraaien.
Tijd voor een

zwartepandendiscussie?

Dat terwijl Madonna de kinderen op 
de Decathlon-playground in de gaten 
houdt zij zich gewillig laat beklimmen 
en bespringen.

Dat met de zomer dit  koppel 
ook weer tevoorschijn is geko-
men om hun bijdrage te leven 

aan een bruisende binnenstad, 
ongesubsidieerd.

En dat het sponsje dat een paar 
jaar in de vitrine heeft gelegen ook is 
verdwenen.  
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in openbare ruimte
053-481 7600

Dierenambulance
06-534 21066
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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.

VERWACHT
De volgende editie 
van dit Binnenstad 
Magazine verschijnt
in de eerste week 
van november. 
In deze laatste uit-
gave van 2019 kunt 
u onder andere 
kennismaken met 
stadsfotograaf 
Cyril Wermers, door 
liefhebbers van zijn 
werk ook wel de En-
schedese Ed van der 
Elsken genoemd.

Verder introduceren 
wij een nieuwe ru-
briek ‘Wat kunnen 
we gaan zien?’, een 
overzicht van interes-
sante exposities die 
de komende perio-
de te zien zijn in de 
binnenstad en gratis 
toegankelijk zijn.


