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OPMERKELIJKE MONUMENTEN IN ENSCHEDE.

Monumenten in Enschede.
Een beschouwing van opmerkelijke monumenten in Enschede.
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1. Inleiding.
De geschiedenis van Enschede gaat terug tot in de middeleeuwen. Over Enschede in die tijd is niet veel bekend maar we weten wel dat de
kernstructuur van de stad door de eeuwen heen vrijwel ongewijzigd is gebleven. In het jaar 1325 kreeg Enschede stadsrechten en
vormde het een belangrijke route van Deventer naar Munster en Osnabrück. De grachten en vestingwallen rond Enschede vormden in die
tijd onneembare vestingwerken, maar in 1518 werden de vestingwerken door de Geldersen met de grond gelijk gemaakt. In 1597 werd
de stad Enschede ingenomen door prins Maurits . De vestingwerken werden door Maurits ontmanteld en alleen de buitengracht werd nog
gehandhaafd. Omstreeks 1600 werd de buitengracht gedempt en was de militaire rol van Enschede beëindigd.

Kaart van Enschede 1570.

Kaart van Enschede 1862

Kaart van Enschede 1914.

Kaart van Enschede 2010.

De stadsbrand van 1862, dat was inmiddels de derde grote brand in Enschede, heeft letterlijk alles verwoest. Enschede was van de kaart
geveegd maar dat zorgde ervoor dat Enschede in razend tempo werd herbouwd. In de 18 e en 19e eeuw ontwikkelde Enschede zich tot een
textielcentrum en kwam de economische ontwikkeling echt op gang. De stedenbouwkundige ontwikkeling van Enschede liet ook niet op
zich wachten door de bouw textiel fabrieken en de wijken Pathmos, de Velve en de Laares. In de binnenstad en het buitengebied van
Enschede werden voor de textielfabrikanten riante villa’s en buitenverblijven gebouwd. Nadat in de periode 1970 -1980 een aantal
markante gebouwen gesloopt werden kwam bij de Enschedese burgers langzaam het besef dat hiermee de cultuur historische waarde van
gebouwen definitief werd verwijderd. Een deel van de geschiedenis van Enschede werd gewist en daar kwamen Enschedeers met
wisselend succes tegen in opstand. De sloop in 1969 van het voormalige politiebureau aan de Haaksbergerstraat is achteraf gezien een
keerpunt geweest in het besef dat monumentale gebouwen waardevolle monumenten zijn uit een lang verlegen maar met een belangrijke
cultuur historische functie naar de toekomst.
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Het heeft nog ruim twintig jaar geduurd voordat ook het gemeente bestuur vanaf 1990 zich bewust geworden van het schaarse erfgoed
dat Enschede nog bezit en een inhaalslag heeft gemaakt om cultureel vastgoed te behouden. Soms zijn gebouwen of gebieden zo
bijzonder dat de rijksoverheid ze een status toekent: die van beschermd rijksmonument. Het gaat dan, zoals de Monumentenwet het
formuleert, om objecten en structuren die van belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun
cultuurhistorische waarde. Ook provincies en gemeenten kunnen waardevolle zaken, die voor de plaatselijke geschiedenis van belang zijn
of een streekeigen karakter uitdrukken, aanwijzen als beschermd provinciaal of gemeentelijk monument. In de provinciale of
gemeentelijke monumentenverordening zijn de wettelijke kader vastgesteld tot behoud van monumenten. Met het gemeentelijke initiatief
van de motie Monumentenzorg [november 2010] en de beleidsnota Erfgoed 21 [2012] heeft de gemeente Enschede een krachtig signaal
afgegeven om het behoud en de instandhouding van monumenten voor Enschede prioriteit te geven. Niet uitsluitend financiële
randvoorwaarden zijn uitgezet maar vooral de betrokkenheid en initiatieven van burgers, organisaties en instellingen zijn bij de gemeente
Enschede onderkend bij de verder ontwikkeling en behoud van monumenten in Enschede.
Monumenten in Enschede verdienen zorg en aandacht zowel van gemeentelijke bestuurders maar ook van particuliere organisaties,
instellingen en burgers. De monumentenwet geeft bouwwerken die deze status hebben een goede bescherming voor de toekomst.
Eigenaars van deze gebouwen dienen bij restauratie en/of herbestemming te voldoen aan een monumentenvergunning. In sommige
gevallen zijn er voor eigenaars aantrekkelijke fiscale regelingen op het gebied van inkomsten en overdracht belasting of subsidies bij
herstel of restauratie werkzaamheden. Daarnaast zijn er voor eigenaars ten behoeve van restauratie en onderhoud mogelijkheden voor
laagrentende leningen via het revolving fund. Maar onze terugtredende overheid bepaalt steeds meer de beleidskaders voor
monumentenzorg en stelt slechts beperkte financiële middelen ter beschikking. Voor eigenaars van monumenten betekent dit een extra
verantwoordelijkheid voor goed huisvaderschap van het erfgoed. Particuliere belangen verenigingen op het gebied van behoud van
monumenten kunnen eigenaars ondersteunen op het gebied van restauratie, herbestemming of financiering.
In Nederland zijn negen regionale welstands- monumentenorganisaties. Deze adviesorganisaties houden zich op een breed terrein bezig
met ruimtelijke kwaliteit; de advisering rond de instandhouding van monumenten is daar een belangrijk onderdeel van. Voor de provincie
Overijssel en Flefoland is dit Het Oversticht, gevestigd in Zwolle. www.oversticht.nl
Monumenten van Enschede geeft een indruk van een aantal willekeurige maar wel unieke gemeentelijke en Rijks monumenten in
Enschede. Veel van de geschiedenis van de verschillende monumenten is natuurlijk al bekend maar de objecten zijn voorzien van actuele
foto’s. Personen en instellingen die aan dit document hun medewerking hebben verleend willen wij hierbij dankzeggen.
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De beleidsnota “Erfgoed 21”van de gemeente Enschede. [bron gemeente Enschede]

De nota “Erfgoed 21” betreft de vernieuwing van het gemeentelijk beleid op het gebied van monumenten en erfgoed. De vernieuwing van
het beleid is een antwoord op:
- het toenemende besef dat monumenten en erfgoed essentieel bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid van stad en buitengebied
en belangrijk zijn voor de toekomstige economische ontwikkeling,
- de toenemende aandacht van Enschedeërs voor de geschiedenis van hun stad, wijk en buurt en hun daarmee verbonden emoties,
- het gegeven dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor monumenten en erfgoed toeneemt door decentralisatie van rijkstaken en
veranderende wet- en regelgeving.
De kern van de nota wordt gevormd door de per onderwerp benoemde concrete beleidskeuzes.
De onderwerpen zijn:
- de zorg voor monumenten en klein erfgoed,
- het maken van een cultuur-historische waardenkaart en de vertaling daarvan in bestemmingsplannen,
- het geven van nieuwe functies (herbestemmen) aan monumenten en erfgoed,
- het beleefbaar maken en benutten van monumenten en erfgoed.
De beleidskeuzes in de nota zijn concrete maatregelen, met daarbij de rollen van de gemeente en de partners en een zo goed mogelijke
inschatting van de te verwachten financiële consequenties. De beleidskeuzes betreffen wijzigingen en aanvullingen op het bestaande
beleid.
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De beleidsmaatregelen zijn:
1 Instellen Loket Monumenten, erfgoed en herbestemming, met veldwerker en betrokken partners,
2. Beschikbaar stellen “arrangement Monumentenwacht” voor gemeentelijke monumenten,
3. Aanvullen van de gemeentelijke monumentenlijst, conform de voorstellen van het Oversticht,
4. Inzet op behoud van klein erfgoed, samen met partners en burgers,
5. Opstellen cultuurhistorische waardenkaart in plusvariant, samen met partners en burgers,
6. Borgen cultuurhistorische waarden in bestemmingsplan,
7. Flexibiliseren regelgeving t.b.v. herbestemming: via bestemmingsplannen en tijdelijk gebruik,
8. Extra aandacht voor herbestemming van kerkgebouwen, samen met betrokkenen,
9. Beschikbaar stellen van een budget voor initiatieven van partners en burgers om monumenten en erfgoed beleefbaar te maken en te
benutten,
10.Beschikbaar stellen van een jaarlijks budget om (via reguliere communicatiekanalen) mensen en organisaties in het zonnetje te zetten,
die zich inzetten voor monumenten, erfgoed en cultuurhistorie in brede zin,
11. Verbeteren digitale informatievoorziening, samen met partners en burgers.
Meer informatie over de ambitieuze nota van de gemeente Enschede ? Klik dan hier; ERFGOED 21
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2.1. De Ambachtschool aan de Boddenkampsingel.
De school is tussen 1922 en 1923 gebouwd, in opdracht van de Hogere Textielschool en naar ontwerp van de Enschedese architect Arend
G. Beltman. De ambachtsopleidingen boden de Enschedese jongeren nu ook andere mogelijkheden dan alleen het beroep van
textielarbeider.
Kenmerkend voor de school zijn de twee lange vleugels die evenwijdig langs de straatzijden lopen en waarin zich de lokalen bevinden. De
school heeft drie bouwlagen. De gevels worden gekenmerkt door traveeën bestaande uit twee of drie vensters, die worden gescheiden
door uitspringende bakstenen lijsten. De lange gevels worden op twee plaatsen onderbroken door een lichte gevelverhoging, bekroond
met twee bollen.
De hoofdentree bevindt zich in de voorgevel en vertoont een combinatie van neoclassicistische en expressionistische elementen.
Opvallend zijn de gebeeldhouwde reliëfs van Bentheimer zandsteen. Hierin staan uilen, wapenschilden en figuren (leerlingen; links een
smids leerling en rechts een leerling aan een werkbank) afgebeeld. Deze figuren verwijzen naar het ambachtelijk onderwijs van de school.
De ramen in de vensters rond de entree zijn voorzien van gebrandschilderd en gekleurd glas-in-lood. Op de hoeken van de voorgevel zijn
lantaarns geplaatst. De entree werd ooit omheind door bomen die in twee halve cirkels stonden gegroepeerd. Tegenwoordig volgen de
twee rijen bomen de rooilijnen van de zijgevels
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de school gedeeltelijk verwoest. Na de oorlog, rond 1950, zijn plannen voor herstel gemaakt. Hierbij
kwam de oude kapvorm (mansardekap) niet terug.
De nieuwe kap (een schilkap) en enkele versoberingen in de voorgevel (waaronder het achterwege laten van de gebogen lijst en het
opschrift Anno 1922), werden uitgevoerd door De Lijke en Mink architecten.
De gemeente Enschede is eigenaar van de oude Ambachtsschool aan de Boddenkampsingel en denkt erover om het pand, wanneer de
school het gebouw gaat verlaten, te verkopen en zo geschikt te maken voor hergebruik. Het pand is beschermd als gemeentelijk
monument en bevat zowel in het in-, als exterieur monumentale waarden.
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Oorspronkelijk had het gebouw een hoog opgaande kap, met kapellen en een klein torentje boven de ingang. Ook stond op de voorgevel onder een rond
gebogen lijst vermeld ‘Anno1922’. Het ontbreken van de karakteristieke dakconstructie doet afbreuk aan het oorspronkelijk ontwerp. Het principe van de
opgaande kap is op meer Enschedese monumenten zichtbaar. In het verlengde van de twee buitengevels zijn enkele jaren gelden leilinden geplaatst. De
geveldelen van de voormalige Ambachtschool verkeren in een matige staat van onderhoud.

voorbeeld van opgaande kap “de Maere”.
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Het interieur van de school bevat veel originele (uit de bouwtijd daterende en bij het oorspronkelijke ontwerp horende) elementen.
Het gaat daarbij om kenmerkende vloerafwerking (terrazzo, tegelvloer) betegelde lambrisering, kozijnen en deuren met beslag en enkele
kunstuitingen. Ook de oorspronkelijke plattegrond is nagenoeg onveranderd aanwezig.
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Het monumentale trappenhuis met muurschildering en de nog originele terazzo vloeren.
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Verschillende ramen zijn voorzien van glas in lood decoraties.
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Centrale hal op de begane grond.
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Leslokaal.
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Originele bouwtekening van de hoofdingang . De hoog
opgaande kap met torentje en klok heeft inmiddels een
gewijzigd aanzicht gekregen welke aanzienlijk afbreuk
doet aan het oorspronkelijke ontwerp. De 1e etage is
destijds samengevoegd met de zolderverdieping die tot
deze drastische gevelwijziging heeft geleid.
Voor de entree zijn leilindes geplaatst waardoor in de
zomerperiode de hoofdingang nauwelijks zichtbaar is.
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2.2. De Usseler Es.

De Usseler es is een grote es en ligt nabij het dorp Usselo ten westen van de stad Enschede. De es is van grote historische en landschappelijk waarde.
Archeologische vondsten wijzen op prehistorische bewoning van de streek. De Usseler es is gelegen op de kaartcoördinaten 254,2 en 469,8, heeft een
oppervlakte van ongeveer 200 hectare en is omgeven door een krans van boerderijen in een kampenlandschap. De noord-zuid lengte van de es is ongeveer
twee kilometer. De es heeft een sterke bolling die tot acht meter uitsteekt boven de omgeving. Het hoogste punt is 36,5 m boven NAP.
Boven op de es staat een vlierstruik, die deel uitmaakt van een perceel grond dat in bezit is van de Vereniging Oudheidkamer Twente en in erfpacht gegeven
is aan Landschap Overijssel vanwege zijn culturele waarde.

Het Maurits Beumke

Hoogste put van de Usseler es 35.65 meter boven NAP

Op 8 oktober 1597, tijdens de tachtig jarige oorlog, stonden op deze plaats de verkenners van het leger van Prins Maurits om te bekijken
hoe ze het bezette Enschede het beste konden innemen. Hun boodschap aan de Prins was dat de wegen hier slecht waren voor een groot
leger. Daarom naderde Prins Maurits Enschede vanuit het oosten. De in Enschede aanwezige Spanjaarden gaven zich voor de aanval
zonder slag of stoot over. In de dagen dat er rogge verbouwd werd, werd hier gebeden voor goede oogst. Na succesvolle ruilverkaveling
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in 1941 op de es is er bij de struik een paal van Bentheimer zandsteengeplaatst met een inscriptie. Langs de zuidrand van de es loopt
de Broekheurnerbeek en langs de oostkant de Usselerstroom.

Herinneringsmunt met alle overwonnen steden.
Maurits veldtocht van 1597. De veldtocht begon met de Slag bij Turnhout, waarna Maurits: Alphen, Rijnberk, Meurs, Groenlo, Bredevoort,
Enschede, Ootmarsum, Oldenzaal en Lingen wist te veroveren.
Na afloop lieten de Staten Generaal te Dordrecht hiervan diverse herinneringsmunten slaan. Het Graafschap Zutphen liet een eigen munt
slaan voor Bredevoort en Groenlo. Vanaf 1597 was ook de traditie ontstaan om op de vijand veroverde vlaggen in de Ridderzaal aan het
Haagse Binnenhof aan het volk te tonen. Alleen door Maurits' veldtocht konden dat eerste jaar al 48 vaandels worden geplaatst. Enkele
van die vaandels zijn tegenwoordig nog te bezichtigen in het Legermuseum te Delft. Na deze veldtocht was de Republiek volledig
aaneengesloten zonder Spaanse enclaves ten noorden van de grote rivieren. Gedurende de succesvolle Tien Jaren verwerd de Republiek
een van de Europese grootmachten en terwijl de Spanjaarden nog steeds wilden dat de Republiek zich weer zou aansluiten bij de
zuidelijke Nederlanden en zou verzoenen met de Spaanse koning, leek dat aan het eind van de zestiende eeuw ondenkbaar geworden.
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Zandsteen met inscriptie

Usselerstroom

Van september tot februari 2005 is op de Usseleres archeologisch onderzoek verricht. In een gebied van 150 hectare zijn honderden
proefsleuven gegraven. Op plekken waar de verwachtingen hoog zijn, zijn circa twaalf proefputten per hectare gegraven.
In het begin van 2004 waren er al veldboringen naar mogelijke archeologische waarden. Die hebben sporen aangetoond uit de Oude
Steentijd, Romeinse en IJzertijd en de Middeleeuwen.
De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en provinciaal archeologe Suzanne Wentink werkten mee aan een uitgebreider
onderzoek van de Usseleres. Het ging om het gebied in de driehoek Westerval, Usselerrondweg en Rijksweg 35.
Usselo heeft internationaal bij archeologen reeds een bekende naam. In de jaren veertig van de vorige eeuw zijn bij opgravingen in het
Usselerveen talrijke werktuigen van vuursteen aangetroffen uit circa 8000 jaar voor Christus.
De vroegere directeur van het Rijksmuseum Twente, dr. C. Hijszeler ontdekte bij Usselo een typische witte met brokjes houtskool
doorspikkelde grondlaag die later in heel West-Europa tot in Polen toe werd teruggevonden. De 10-15 centimeter dikke laag staat
sindsdien wetenschappelijk te boek als de laag van Usselo.

De laag van Usselo. Video presentatie.
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De laag van Usselo.
Dekzandrug bij Het Rutbeek: Laag van Usselo
Aan de noordoostzijde van Het Rutbeek ligt een hoge dekzandrug waar in de late jaren 40 van de 20ste eeuw bij opgravingen
vuursteenconcentraties uit het laat paleolithicum (vindplaats dateert ongeveer uit 12.000-11.000 jaar geleden) zijn ontdekt. Heel
bijzonder daarbij was de ontdekking van de Laag van Usselo, een oude vegetatielaag in het Jong Dekzand met houtskoolsporen. De laag
is ontstaan in een warmere fase van de laatste ijstijd die als Allerød (11.500-11.050 voor Chr.) bekend staat. In deze warmere periode
ontstond een vegetatie met veel dennenbomen die als gevolg van de sterk dalende temperaturen aan het einde van de Allerød afstierven.
Door natuurlijke bosbranden die op grote schaal in Europa en wereldwijd plaatsvonden, is de vegetatiehorizont aangereikt met houtskool.
Over de oorzaak van deze branden zijn meerdere theorieën, zoals een grote vulkaanuitbarsting in de Eiffel en een meteorietinslag. Deze
houtskoolrijke vegetatielaag werd voor het eerst ontdekt bij de opgravingen bij Usselo in 1949 en is een internationaal erkende gidslaag
die het natuurlijke oppervlak in de Allerødfase van de laatste ijstijd markeert. De Laag van Usselo kan op veel locaties in Twente worden
aangetroffen, zoals in de steilkanten van de Dinkeloever in het Lutterzand. De dekzandrug bij Het Rutbeek is echter vanwege de
internationale erkenning van de Laag van Usselo als een bijzonder aardkundig monument te beschouwen. Mede vanwege de
archeologische vondsten is een groot deel van de dekzandrug een wettelijk beschermd archeologische monument. Door de strenge
restricties vanuit de Monumentenwet zal de locatie in principe gevrijwaard zijn voor aantasting als gevolg van afgraving en
grondbewerkingen.
In haar totaliteit is de Usseler es met de omringende boerderijen en huiskampen een van de grootste van Europa. Een aantal boerderijen
zijn rijksmonumenten, anderen staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Ook de molen (Wissinks Möl) is een rijksmonument. De
Usseler es wordt sinds de jaren negentig in het midden van oost naar west doorsneden door de autoweg A35. Sinds 1999 wordt de
Usseler es en het dorp Usselo concreet bedreigd door de stedelijke en industriële ontwikkeling van de gemeente Enschede. J.J. van
Deinse heeft in het Twents een gedicht geschreven over de Usseler es, dat hij opgenomen heeft in zijn boek Uit het land van katoen en
heide.
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Belangenvereniging tot behoud van de Usseler Es.

De nog maagdelijke ronding van de Usseler es maar de oprukkende stad is al zichtbaar.
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Harberinksweg die recht over de Usseler es verloopt.
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Traditionele landbouw aan de voet van de Usseler es.
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Eeuwenoude bewoning aan de randen van de Usseler es. [Rosinkweg 2013]
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Hilgenhuesweg Usseler es. [2013]
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Onder de bodem van Enschede ligt op een diepte van zo'n 350 meter de Röt Formatie, die dateert van 245.000.000 jaar geleden. In
1911 werd er zout in aangetroffen. Commerciële zoutwinning vond voor het eerst plaats vanaf 1918 (in Boekelo). Toen het Twentekanaal
in 1931 gegraven was, ging de fabriek naar Hengelo. in Boekelo staan nog enkele houten boortorens. Overal aan de zuidwestkant van
Enschede zie je tegenwoordig rijtjes van kleine pomphuisjes die op boorputten zijn geplaatst ten behoeve van de zoutwinning. Ook op de
Usseler es wordt de laatste jaren driftig naar zout geboord en met succes.

Zoutwinning Usseler es. [2013]
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2.3. De israëlitische begraafplaats.
De Israëlitische begraafplaats is gelegen aan de Kneedweg in Enschede en is een Rijksmonument. Bijna onopgemerkt ligt de
begraafplaats achter een sobere ijzeren poort voorzien van twee davidsterren.
In 1840 doet de Joodse gemeente pogingen grond te verwerven voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats, omdat aan de Molenstraat
geen ruimte meer was. Aan de gemeente Enschede wordt verzocht heidegrond, welke aan de stad door verdeling van deEschmarke zou
worden toebedeeld, voor aanleg van een begraafplaats beschikbaar te stellen. De raad van Enschede wijst dit af. Zij meent dit niet te
mogen doen voor het stichten van een bijzondere begraafplaats. De grond zal publiekelijk verkocht worden.
Op verzoek van dhr.Bijkerk van de Israëlitische gemeente wordt bij besluit van Z.M de Koning van 20 februari 1841, door deze een
subsidie toegezegd van f 100- voor het stichten van een nieuwe begraafplaats. Deze begraafplaats werd aangelegd aan de Kneedweg. De
eerste ter aardebestelling geschiedde hier op 10 september 1841.
De oppervlakte was in eerste instantie 1580 m2 .
Uitbreiding. Burgemeester en Wethouders van Lonneker beschikten op 12 juli 1872 afwijzend op een verzoek tot vergroting van de
begraafplaats, daar door uitbreiding de grond, grenzend aan de begraafplaats niet meer bebouwd zal kunnen worden, wat voor de
eigenaren nadelig is. In beroep verleenden Gedeputeerde Staten op 6 februari 1873 toestemming. Toegevoegd werd 2060 m2. In 1922
ontvangen B&W van Enschede een verzoek om toestemming tot verdere uitbreiding. Dit wordt afgewezen, omdat de begraafplaats in de
bebouwde kom is komen te liggen.
Sluiting. In 1928 wordt een nieuwe begraafplaats aan de Noordesmarkerrondweg in gebruik genomen. Bij overdracht door de gemeente
van deze gronden is als voorwaarde gesteld dat zo spoedig mogelijk tot sluiting van de begraafplaats aan de Kneedweg zal worden
overgegaan. Uitsluitend naaste verwanten van daar begravenen mogen nog worden bijgezet.
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De begraafplaats wordt jaarlijks onderhouden door vrijwilligers van de joodse gemeenschap in Enschede.
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2.4. Wissinks Möl
De Wissinks Möl staat in de gemeente Enschede vlak bij Usselo, langs de weg naar Haaksbergen. De molen is van het type
(open) standerdmolen, plaatselijk bekend als Stenderkast. De oprichter en eerste eigenaar J.H. Wissink woonde naast het molenveld. De
molen heeft drie zolders in plaats van de gebruikelijke twee zolders bij standerdmolens en heeft een koningsspil met spoorwiel voor de
aandrijving van twee van de drie maalkoppels. Met drie koppels molenstenen maalde de korenmolen vanaf zijn
bouwjaar 1802 tot 1921 voor de boeren in de omgeving (onder andere van de Usseler Es). Toen kwam er bij de Lonneker Coöporatie een
machinale maalderij.
In 1921 kocht Jan Bernard van Heek na een tip van J.J. van Deinse de molen en liet hem overbrengen naar het Buurser
Zand tussen Buurse en Haaksbergen, waar hij een openluchtmuseum wilde laten bouwen. Die plannen zijn echter niet uitgevoerd. In de
vier teerlingen van Bentheimer zandsteen werd ook in die tijd het volgende gedicht van Van Deinse gebeiteld:

Ìk zin 'ne oale stenderkast
Oet achtteenhonderdtwee,
Do mi-j Jan Heenik Wissink ginn
In Ossel bouwen dee

Ik heb as Wissinks Möl bekènd,
Op 't oale èrve doar
't Zoad van 'n Osseler Esch emaald
Hoast honderd twintig joar

De ni-jje tied met zinnen stoom
Dee hef't mi-j an edoan,
As gedacht'nis vuur 't noageslacht
Kwam 'k op diss' stéé te stoan

In negenteen honderd twintig
een Hef Jan Bernard van Heek
Mi-j kof en do weer op ebouwd
Hier achter Zonnebeek

In de jaren '50 geraakte de molen in een slechte staat, mede door toedoen van vandalisme. De staat van de molen was dermate slecht,
dat de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten de molen eigenlijk wilde slopen. De Edwina van Heekstichting heeft zich toen
garant gesteld voor de herstelkosten van de molen. In 1957 werd een grote restauratie uitgevoerd, die de toekomst van de molen toen
veilig stelde. Daarna werd er in 1965 nog een restauratie uitgevoerd. In 1970 kwam de molen op de lijst van Rijksmonumenten te staan.
De jachtopziener sprak zich toen ook uit in de regionale pers over de belabberde staat van de molen, want hij begon gevaarlijk naar links
over te hellen. Twee jaar daarna in november 1972, sloeg de molen op hol tijdens een hevige storm, dreigde uit elkaar te schudden en
vlam te vatten door de hoge wrijving in de kap. Dat werd tegen gehouden door de snel ter plaatse zijnde Haaksbergse brandweer.
Vervolgens werd de molen afgebroken en tot 1981 werden de losse onderdelen opgeslagen.
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De bewoners van Buurse hoopten de molen in hun dorp te kunnen houden (slagzin: Stenderkast moet in Buurse blijven!) maar in mei
1981 werd de molen in een dag teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek bij Usselo op de nog aanwezige oude fundamenten en opnieuw
gerestaureerd. Dit was het resultaat na een conflict waar niet minder dan de volgende spelers in mee deden: Natuurmonumenten,
Ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, gemeentebestuur Haaksbergen, Gedeputeerde Staten van Overijssel,
Vereniging Hollandsche Molen, Raad van State en Stichting "De Overijsselse Molen". Op de toenmalige Technische Hogeschool
Twente werd het "Actiecomité Wissink's Möl noar d'oale stee" opgericht.
Oorspronkelijk stond de molen in een heideveld waar de wind vrij spel had. Thans zijn er bomen gegroeid die de goede werking van de
molen hinderen. In 2008werden er bomen gekapt aan de zuidwest- en noordoostzijde, waardoor de molen veel rustiger loopt. Nu is de
molen eigendom van Stichting Wissinks Molen. De vereniging Wissinks Möl ondersteunt de stichting.

De karakteristieke achterzijde van de Wissink Möl in Usselo met opgaande trap. [2013]
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De Wissink Möl op 14 augustus 2013 in de rouwstand vanwege het overlijden van Prins Friso. [ een van de wieken staat op vijf uur]
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Wissink Möl in het mistige ochtendgloren van Usselo.
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2.5. Basiliek St. Josef.

In de periode 2010 tot en met 2013 is de sint Josef basiliek grondig gerestaureerd.
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De Sint-Jozefkerk is een Rooms-Katholieke kerk aan de Oldenzaalsestraat 115 in Enschede De kerk is in de jaren 1893 en 1894 gebouwd
om kerkruimte te bieden aan de textielarbeiders die eind 19e eeuw in Enschede kwamen werken. Op 25 september 1894 is de kerk
ingewijd door Petrus Matthias Snickers, de toenmalige aartsbisschop van Utrecht.
In verband met de toename van het aantal parochianen in de St jacobusparochie kwam het kerkbestuur in maart 1890 met plannen voor
een tweede R.K.-kerk in Enschede op een deel van de tuin van de Mevr. Amelink. Het ontwerp van de nieuwe kerk werd opgedragen aan
de bekende architect Joseph Cuypers (1861 – 1949)
Bijzonder is dat in het bestek een aantal voorstellen van de R.K. Timmerlieden Vereeniging St. Joseph werden overgenomen. Er wordt
aangenomen dat Dr. Alphons Ariëns hiervan de grote inspirator is geweest. Aantal zaken die zijn overgenomen zijn o.a.:









Verbod op vloeken in de kerk.
Dat er extra schriksteiger aangebracht zouden worden tijdens de bouw.
De werklieden verzekerd werden tegen ongelukken. (Tijdens de bouw is een arbeider van de steiger gevallen waarbij hij zich
verwonde)
Dat minimale lonen werden betaald. (Voor metselaars 17 cent per uur, voor timmerman, loodgieter of stukadoor 16 cent per uur,
verver en smid 14,5 cent per uur en voor sjouwer en opperman 13 cent per uur)
Dat op bouwterrein normaal niet lange dan 11 uur per dag werd gewerkt.
Dat op de bouwplaats goed drinkwater en behoorlijke privaten aanwezig zouden zijn.
Betalingen op maandag zouden plaats vinden.
De laagste inschrijver voor de bouw van de kerk zonder toren was aannemer J. Rodenrijs uit ’s Gravenhage voor ƒ 80.500,= (€
36529,= ) De optie met kerktoren boden ze aan voor ƒ 122.000,= ( € 55.361,=)
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De deuren van het triforium [de gang boven de zijbeuken van de kerk] zijn oorspronkelijk geschilderd door Joan Nicolaas Koenraad
Collett [16 mei 1889-26 april 1958]. Joan Collett leerling van Jan Toorop was kunstschilder, glasschilder en tekenaar. Collett
specialiseerde zich in landschappen, portretten , tekeningen en stadsgezichten. De restauratie van de deze deuren is uitgevoerd door
drs. Katherine Kolff [Restauratie & Onderzoek Kolff te Nijmegen] en heeft ruim 1.5 jaar in beslag genomen. Een aantal van deze
schilderingen was verborgen onder een verflaag als gevolg van het beleid in de zestiger jaren toen Rooms Katholieke kerken soberder
werden ingericht.
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Mevrouw drs. Katherine Kolff restaurateur uit Nijmegen is
al ruim 1.5 jaar bezig met de restauratie van de
schideringen van Joan Collett. Naast het traditionele
restauratiewerk vraagt deze restauratie ook om grondige
research om het schilderwerk in de originele staat terug
te brengen.
www.restauratie-onderzoekkolff.nl

De interieurschilderingen in de Jozefkerk zijn een uniek en
uitgebreid ensemble van kunstenaar Joan Collette. De
interieurschilderingen van Collette in katholieke kerken nemen
een belangrijke positie in de geschiedenis van de Nederlandse
kunst uit het begin van de 20ste eeuw. Door de sloopwoede van
kerken einde 20ste eeuw zijn in Nederland meerdere interieurs
van Joan Collette verdwenen. In de Jozefkerk zijn alle
schilderingen van Collette bewaard gebleven, zij het deels
overgeschilderd (noord –en zuidbeuk).
Deze schilderingen verkeren allen in een goede staat, wat zeer
bijzonder is en de restauratie van dit unieke geheel mogelijk
maakt. Het weer tevoorschijn halen van de overschilderde
muurschilderingen in de zijbeuken van de kerk is mogelijk met
speciale vrijleg-stoomtechnieken. Met de restauratie van de
schilderingen kan het ensemble van Collette en de
oorspronkelijke eenheid in de Jozefkerk van architectuur en
muurschildering weer teruggebracht worden.
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De kerk is gebouwd in de neogotische stijl en heeft drie beuken en zeven traveeën . De kerktoren staat tegen de voorgevel en is met 77
meter de hoogste kerktoren van Enschede. Met deze hoogte is het ook het op één na hoogste gebouw van Enschede. Met een hoogte van
101 meter is alleen de in 2008opgeleverde Alphatoren hoger.
De kerk is momenteel eigendom van de stichting behoud Josef kerk. Op 5 juli 2011 ontving de stichting een subsidie van de provincie
Overijssel voor dit Rijksmonument. Door de Rijksdienst Cultureel erfgoed en de gemeente Enschede zijn al eerdere restauraties
uitgevoerd.

Oude Gregoriaanse gezang partituur op het kerkkoor

Signatuur van Joan Collette bij de wandschilderingen

Naast een figuratieve schildering in de zuidbeuk, moet nog een groot gedeelte van het restauratieplan worden uitgevoerd om de
iconografie van Collette te voltooien. De nu voorliggende werkzaamheden bevatten het vrijleggen en restaureren van 6 figuratieve
muurschilderingen in de noordbeuk, de reconstructie van de decoratie schilderingen en gevelvlakken, de monochrome basementen met
biechtstoelen, de zuilen en de wand achter het Jozef altaar. Dit naar voorbeeld van de eerdere restauratie in de zuidbeuk.

Tot slot het herstel van het koor van de kerk met restauratie van de op het basement rondom het hoofdaltaar aangebrachte ‘trompe l’oeil’
draperie van de schilder Terörde. Op 31 december 2013 moet de gehele restauratie voltooid zijn. Dan zal niet alleen kerk en toren weer
voor jaren behouden zijn, maar zal ook het interieur weer in oude luister hersteld zijn. [foto opnamedatum 01 juni 2013]
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Toren uurwerk.

Het Orgelkoor.

Triforium boven de zijbeuken.
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Zicht op het middenschip van de kerk vanaf het koor.
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De fraaie crucifix boven het altaar
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De tegelvloer op het altaar met afbeelding van de Heilige Georgius. In de tegelvloer is sint Joris met de draak afgebeeld. Waarschijnlijk is
st. Joris de patroon heilige van de st. Josefkerk. Sint-Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou
hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens
land of stad tot het christendom.
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In de altaartafel is het laatste avondmaal van Jezus met de twaalf apostelen afgebeeld geflankeerd door twee engelen.

Maria altaar.
Real Estate Advies.

Kruisweg statie.
Pagina 42

2013

OPMERKELIJKE MONUMENTEN IN ENSCHEDE.

In het Maria altaar een afbeelding van Josef en de zwangere Maria die onderdak vragen bij de herberg waar geen plaats voor ze is.
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Pagina 43

2013

OPMERKELIJKE MONUMENTEN IN ENSCHEDE.

Hoofdingang voorzijde kerk.
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2.6. De Neo-Rococ0poort als hoofdingang van de begraafplaats te Usselo.
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Op een Holtink van de Usseler Geërfden in 1837 werd besloten tot het stichten van een zelfstandige kerkelijke gemeenschap tevens
voorzien van een kerkhof.
In januari 1845 werd het kerkje in gebruik genomen gebouwd op het Hulschveldeken, een gemeenschappelijk stukje markegrond en
daarbij werd ook een kerkhof werd aangelegd omzoomd met een haag. Er werd van dit kerkhof echter geen gebruik van gemaakt
mogelijk omdat de grond hiervoor naar later bleek niet geschikt was. Daarnaast wilde men zich houden aan de nieuwe voorschriften niet
in de kom van het dorp te begraven. Op 23 april 1870 stelde de president kerkvoogd en wethouder van Lonneker Hermannus Nijhuis aan
de vergadering voor het hooggelegen gedeelte van “Hulscherbroak” tegenover de kerk aan te kopen en in te richten als begraafplaats De
man die zich zo bijzonder had ingezet voor de aanleg van een eigen begraafplaat, kerkvoogd en wethouder Hermannus Nijhuis werd op
30 oktober 1879 als een der eersten aldaar begraven. De oude poort van het kerkhof is historisch interessant met zijn zandstenen
staanders, waarop de diverse symbolen van de door en vergankelijkheid en van de eeuwige wijsheid Gods in zijn handelen dwars door de
dood. Als ingang wordt deze poort niet meer gebruikt maar gelukkig heeft men dit eenvoudig, historisch belangwekkende monument
laten staan.
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De “oude” toegangspoort is gedateerd 30 oktober 1979

Detaillering oude poort van 1879.
Toegangspoorten van kerkhoven zijn vaak betekenisvol en monumentaal. Ze vormen een imposante afscheiding van het kerkhof waar de
overledenen hun laatste rustplaats vinden. Kerkhoven worden er na zonsondergang mee afgesloten en de poort geeft vaak toegang tot de
centrale hoofdas van het kerkhof. De zuilen waaraan de gietijzeren poorten zijn bevestigd zijn vaak voorzien van ornamenten, symbolen
en verwijzingen naar het eeuwige leven en de betrekkelijkheid van het leven.
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Hermannus Nijhuis kerkvoogd van de NH Kerk in Usselo en wethouder van de gemeente Enschede heeft zich op bijzondere wijze
ingespannen voor de realisatie van het kerkhof. Ongelukkigerwijs overleed Hermannus Nijhuis op 25 oktober 1879 en werd hij als eerste
overledene direct naast de oude poort op het kerkhof begraven.
De paden van het oude gedeelte van het kerkhof zijn nog voorzien van een schelpenpad. Deze natuurlijke half verharding past uitstekend
in de natuurlijke omgeving van het kerkhof. Helaas worden schelpen voor half verharding van paden in het oosten van het land niet of
nauwelijks meer gebruikt.
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Grafsteen van Hermannus Nijhuis.
In 1934 werd de begraafplaats uitgebreid door een schenking van de Gebr. Bos en werd naarstig gezocht naar een waardige
toegangspoort en die werd uiteindelijk ook gevonden. Een fraai werkstuk uit de smederij van de heer van de Sande uit Oosterbeek. De
huidige statige toegangspoort is tussen 1908 en 1916 in bezit geweest van de toenmalige modelboerderij Huis ter Aa in Oosterbeek.

Huis ter Aa in Oosterbeek
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De poort belande uiteindelijk ruim 20 jaar op de schroothoop. In het toenmalig bekende weekblad de Boerderij vermelde dat er “iets in
die geest” aanwezig was in Heveadorp. In de zomer van 1935 trokken de plattelandsvrouwen van Usselo naar Arnhem en werd ook een
bezoek gebracht aan de Hevea Rubberfabriek. En passant werden op de plas nog even de poorten bekeken en men schrok van de
ellendige hoop roest die zich daar in bijna 20 jaar had gevormd. De plattelandsvrouwen besloten toch om een gunstig advies uit te
brengen aan de Heren Kerkvoogden in Usselo. Wat later trokken de heren Odink, ten Cate en Wissink “per as” naar Heveadorp en
brachten de poort naar Usselo. Op 16 maart 1936 kon de nieuwe begraafplaats met haar waardige entree officieel in gebruik worden
genomen.
De poort kwam op de lijst van Monumentenzorg met de aanduiding “afkomstig van het landgoed De Duno” wat dus onjuist is. Een oude
truc bracht weer uitkomst namelijk een oproep in de Huis aan Huis krant in Oosterbeek met het verzoek om de poort te duiden. Mede
met de hulp van de Archivaris van de gemeente Renkum, de heer Geert Maassen, kwam er een prachtige ansichtkaart boven water,
afgestempeld op 1 september 1916, met daarop “onze” poort.
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De poort van de huidige hoofdingang is voorzien van Jugendstil achtige bloem motieven. De top van de poort is voorzien van een fraaie
rozet als een bloem in de knop.
Dankzij de verzameling van boekhandel Kluwer uit Oosterbeek is duidelijk geworden waar precies de poort had gestaan. Alle officiële
stukken omtrent de aankoop van de poort zijn bij de bevrijding van Usselo op 31 maart 1945 door oorlogshandelingen verloren gegaan.
De gegevens over de aanleg van de oude begraafplaat komen uit het Notulenboek van de Kerkvoogden van Usselo.
Bronvermelding; De heer H. Dalenoort. Boekhandel Kluwer Oosterbeek. De heer Wim Breukink, De heer Geert Maassen, Archivaris
gemeente Renkum. Hervormde gemeente Usselo. De Sliepsteen.
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2.7. Voormalig badhuis aan de Spinnerstraat.

Real Estate Advies.

Pagina 53

2013

OPMERKELIJKE MONUMENTEN IN ENSCHEDE.

Badhuis vanaf het Spinnersplein

Badhuis vanaf de Weverstraat.

Het voormalige badhuis gelegen naast de school ’t Stadsveld aan het Spinnersplein midden in de
wijk “Pathmos”. Het badhuis is tussen 1915 en 1920 gebouwd. Het voormalige badhuis is een
gemeentelijk monument. Aangezien de arbeiderswoningen in de wijk Pathmos in de eerste helft
van 1900 niet over een douche of bad beschikten werd het badhuis intensief gebruikt. In de
vijftiger jaren was het een goede gewoonte om op vrijdag een wasbeurt te nemen. Dat gebeurde
voor kinderen thuis in een wasteil en de grotere kinderen en volwassenen gingen naar het badhuis
tot het begin van de zestiger jaren
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In het begin van de zeventiger jaren werden in de
woningen van het Pathmos douches gebouwd.
Hierdoor werd het badhuis voor bewoners van het
Pathmos minder interessant. Het badhuis heeft eind
zeventiger jaren een lange tijd leeg gestaan.

Abonnementskaart Badhuis Pathmos.
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Tot 1 maart 2013 is er in het voormalige badhuis een kunstatelier gehuisvest geweest. Momenteel is het voormalige badhuis in gebruik als
gymnastieklokaal.
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2.8. Herbestemming industrieel erfgoed.
Spinnerij Oosterveld.

Een tiental jaren geleden zijn een aantal voormalige fabriekscomplexen omgebouwd tot verschillende functies zoals voor woningbouw
voor studenten, winkelvoorzieningen, kantoorgebouwen en bedrijfsverzamelgebouwen. In sommige situaties is dat zeer goed gelukt en in
andere minder. Spinnenrij Oosterveld werd gebouwd in 1911 naar een ontwerp van architect Beltman. De bouwstijl is ontleend aan de
Engelse fabrieks architectuur. Aan het eind van de zestiger jaren is de productie van deze textielfabriek stopgezet. In 2011 is de
voormalige spinnenrij verbouwd tot een verzamelbedrijfsgebouw voor startende ondernemers met een totaal vloeroppervlak van 12000
m2 en 95 bedrijfsunits. De gemeente Enschede heeft vanaf 2004 ruim € 12.000.000,= geïnvesteerd in deze locatie. Op 24 april 2012
heeft de gemeenteraad besloten opnieuw € 1.250.000,00 beschikbaar te stellen voor verbetering van het gebouw. Ondanks de
uitstekende ligging ten opzichte van het centrum van Enschede, de goede parkeervoorzieningen en de regionale uitvalswegen, verloopt
de verhuurbaarheid van het bedrijfsverzamelgebouw moeizaam. De gemeente Enschede is eigenaar van het fabriekscomplex en moet nog
altijd financieel bijspringen voor een sluitende exploitatie van het bedrijfsverzamelgebouw. Het geeft wel aan hoe moeizaam het is om
industrieel cultureel erfgoed te transformeren naar eigentijdse huisvesting voor bedrijven.
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Lage Bothof. [oktober 2013]

Een minder goed voorbeeld van herbestemming van voormalige
fabrieksgebouwen zijn de overblijfselen van de textielfabriek aan de
Lage Bothof. Delen van de ze fabriek zijn inmiddels afgebroken en in het
restant zijn nog enkele winkels ondergebracht.
De achterzijde van dit “winkelcentrum” is verworden tot een plaatselijke
illegale vuilstort voor grofvuil. Een onveilige en onaantrekkelijke
omgeving in een buurt waar sinds kort initiatieven zijn ontwikkeld voor
nieuwbouw huur en koopwoningen.
De laatste jaren zijn er initiatieven geweest voor herontwikkeling van
het fabrieksgebouw maar tot op heden blijft het een trieste vertoning.
Voormalige directiewoning slachthuis Pathmossingel.
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VILLA “’T SLACHTHUIS”, gebouwd in 1912 in de zogenaamde chalet-stijl. De villa werd in opdracht van het voormalige abattoir,
als directeurswoning gebouwd, naar een ontwerp van P.M.A. Huurman en W. Stok. De “Villa”staat inmiddels ruim 20 jaar leeg en
kennelijk zonder enige toekomst. Mogelijk ontbreekt het hier aan een goed plan voor herontwikkeling. Gezien de gebouwde omgeving en
de ligging, lijkt dit gebouw uitsluitend geschikt voor een publieke functie. De villa is een gemeentelijk monument.

Hoofd verdeel en regelstation aan de G.J. van Heekstraat 79. [oktober 2013]
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Een van de vele opmerkelijke historische gebouwen in Enschede waar kennelijk geen continuïteit in de bestemming voor kan worden gevonden. Het gebouw heeft de
afgelopen jaren al verschillende bewoners gehad zoals kunstenaars en een schoolfunctie. Op dit moment staat het gebouw te koop.
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Boekelosche Stoom Blekerij omstreeks 1900.

Een geslaagd project van eigentijds gebruik van industrieel erfgoed is de voormalige Boekelosche Stoomblekerij

De N.V. Boekelosche Stoomblekerij (in 1888 opgericht door de zonen van Gerrit Jan van Heek) werd in 1965 overgenomen door Unilever
(die het bij P. Fentener van Vlissingen & Co’s Katoenfabrieken N.V. voegde, later Texoprint). In 2004 stopt Texoprint de productie.In
1960 richt de Boekelose Stoomblekerij Boekelo Foliën op, die in 1965 een eigen fabriek krijgt op het naastgelegen terrein. Het latere
Boekelo Decor sluit in mei 2011. Op het oude fabrieksterrein is in 2008 een nieuwbouwplan gerealiseerd “De Bleekerij”waarbij delen van
het industrieel erfgoed zoals, de oude gevels van de textielgebouwen en de fabrieksschoorsteen bewaard zijn gebleven. In de oude
portiersloge is de stichting Historische kring Boekelo, Usselo, Twekkelo gevestigd.
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3.1. Landgoed Zonnebeek.

De Stichting Edwina van Heek zetelt in Huis Zonnebeek, het voormalige woonhuis van de textielfabrikant Jan Bernard van Heek (18631923) en zijn Amerikaanse vrouw Edwina Burr Ewing (1872-1945) te Enschede. Deze stichting werd op 15 november 1946 opgericht door
dr. J.H. (Jan) van Heek, een jongere halfbroer van Jan Bernard, met de bedoeling gestalte gegeven aan de laatste wens van de bewoners.
Een groot deel van de activiteiten van de stichting richt zich op het beheer van de buitenplaatsen Zonnebeek en Singraven. De
doelstellingen van Stichting Edwina van Heek zijn: het geven van bijdragen voor het behoud van cultuur- en natuurbehoud en
waardevolle gebouwen in Oost-Nederland. Het toekennen van blijken van waardering aan landgenoten die zich zeer verdienstelijk hebben
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gemaakt, als de regering daartoe niet de mogelijkheid heeft. Het geven van bijdragen voor aankoop van kunst of natuurhistorische
waarde ten behoeve van publieke verzamelingen.
De eerste doelstelling heeft vorm gekregen door het in stand houden van de landgoederen Zonnebeek te Enschede en Singraven te
Denekamp (zie www.singraven.nl ). Aan de tweede doelstelling wordt invulling gegeven door verdienstelijke landgenoten uit te nodigen
enkele dagen als gast te verblijven op Huis Zonnebeek, om daar te genieten van de sfeer en rust die het huis uitstraalt.

Landgoed Zonnebeek met Edwina Burr Ewing. [1872-1945].
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Voorzijde van Huize Zonnebeek met een overdekt terras voorzien van vier Dorische pilaren.
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Serre van huize Zonnebeek.
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Theekoepel landgoed Zonnebeek. [2013]
De theekoepel was het eerste bouwwerk op het landgoed Zonnebeek.
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Het landhuis Zonnebeek werd in 1906 gebouwd in opdracht van de textielbaron Jan Bernard van Heek en zijn Amerikaanse vrouw Edwina
Burr Ewing. Het ontwerp van architect Arend G. Beltman is geïnspireerd op het landhuis van de grootmoeder van Edwina in Nashville,
gelegen in de staat Tennessee in het zuiden van de Verenigde Staten.
Het landhuis in neoclassicistische stijl heeft wit gepleisterde gevels en een schilddak met kapellen en aan weerszijden een schoorsteen.
De voorgevel is streng symmetrisch en springt in het midden licht naar voren. Dit gedeelte heeft een door zuilen gedragen balkon en
wordt bekroond met een timpaan, waarin een roosvenster. Een cirkelvormig venster voorzien van gebrandschilderd glas of steenwerk in
de vorm van rozetten. Veel toegepast in gotische kerken maar later ook in de gevels van woonhuizen en boerderijen. is geplaatst. Dit
balkon is kenmerkend voor de zogenaamde Amerikaanse ‘planterswoningen’, die de beheerders van plantages lieten bouwen. Ook de
westgevel had oorspronkelijk een balkon, deze is in 1911 verbouwd tot serre.
Op de historische buitenplaats bevinden zich naast het landhuis ook een tuin, een koetshuis met stallen, een dienstwoning, een garage,
een kapschuur, een moestuin met schuur, een theekoepel, een schaapskooi met duiventil en een hek met op de pijlers de tekst
‘Zonnebeek’. De parkaanleg in landschapsstijl is naar ontwerp van P.H. Wattez en is eveneens Amerikaans geïnspireerd. Rond 1908 is een
boomgaard met moestuin en bloementuin aangelegd, die wordt omringd met muren en hagen. In 1972 is de tuin hersteld naar een
ontwerp van architectenbureau T.H. Koning.
De broer van Jan Bernard, Jan Herman van Heek, richtte op 15 november 1946 de Stichting Edwina van Heek op. Deze stichting steunt
culturele projecten in Overijssel en de Gelderse Achterhoek, die zijn gericht op het behoud van natuurmonumenten, historisch
waardevolle gebouwen en kunstobjecten. Ook huis Zonnebeek wordt door de stichting beheerd. In de zolderverdieping is een
appartement gebouwd voor de huidige beheerder. Het landgoed Zonnebeek is niet opengesteld voor bezichtiging, wel kan op het
landgoed rond de villa worden gewandeld.
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Serre met uitzicht op de tuinen van het landgoed.
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Landgoed Zonnebeek

Bernard van Heek bij de openhaard in de woonkamer

Edwina van Heek – Burr Ewing in de serre naast de woonkamer

Het interieur van de villa is tot op heden nog geheel stijl gebleven voornamelijk met ten dele oorspronkelijk meubilair, kunstvoorwerpen
en overige inrichting. Edwina van Heek –Burr Ewing heeft een belangrijke invloed gehad op de bouw en de inrichting van het huis
Zonnebeek. Haar liefde voor [jonge] honden en de tuin blijkt uit verschillende opgetekende verhalen. Op het landgoed Zonnebeek was
zelfs een golfbaan aangelegd waar zij bij voorkeur alleen het golfspel beoefende.
Om het landgoed Zonnebeek draaiende te houden was er veel personeel nodig zoals; een jachtopziener bosbaas, twee tuinlieden, een
chauffeur / huisknecht en drie inwonende huishoudelijke krachten. Edwina was een uitstekende gastvrouw. Op het landgoed werden
familie, kennissen en vrienden uitgenodigd om te logeren en die waren in goede handen bij Edwina zoals blijkt uit de verschillende
gastenboeken.
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In het najaar van 2012 heeft er een aanzienlijke houtkap plaatsgevonden aan de achterzijde van het landgoed. Hierdoor werd het
mogelijk om een zichtas met tactus bomen te creëren die het landhuis in perspectief zet van het omringende landschap.

Perspectief vanuit het landhuis op de zicht as.
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De tuinen van Zonnebeek zijn ontworpen door de landschapsarchitecten Wattez uit Delden. Zij werden vooral bekend door de aanleg van
het Volkspark en het van Heekpark in Enschede.
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De Twentse textielfabrieken waren zeer gesteld op het buitenleven. De mannelijke textielelite was gedreven door de jacht die een ritueel vormde in de
vrijetijdsbesteding. De “weidelijkheid” en “goed rentmeesterschap” was de legitimatie voor de jacht. Weidelijkheid reguleerde de relatie tussen de jagers en
het wild waarbij de nadruk werd gelegd op zelfbeheersing van de jager. De jager voelde zich bewaker van de natuur en maakte daar onderdeel vanuit. Het
rentmeesterschap werd geassocieerd met vrijheid en autonomie enerzijds en goed beheer aan de ander kant. Aldus geïnspireerd jaagden de meeste
textielondernemers en maakten velen van hen zich sterk voor natuur, bos en wild beheer. Dat was voor veel fabrikanten reden om in het jachtgebied een
tuinhuis, theekoepel of zelfs een buitenverblijf te bouwen. Doordat de winsten in de textielnijverheid in de loop van de 19e eeuw groter bleken dan de
investeringsbehoeften van het eigen bedrijf, belegden de textielondernemers vooral in grond een voor hen veilige belegging wat uiteindelijk geleid heeft tot
grootgrondbezit. Naast natuurbehoud en de ontginning van land en bosbouwgronden werden in de omgeving van Enschede exclusieve buitenplaatsen
gebouw. Veel textielondernemers gaven er de voorkeur aan om langer in het buitengebied te verblijven en het onderling etaleren van fraaie landhuizen
was een uiting van welvaart en machtsverhoudingen. Voor het landgoed Zonnebeek is het allemaal begonnen met een theehuis en Edwina van Heek heeft
in de jaren daarna het landhuis gebouwd. Het bleef echter niet alleen bij de bouw van fraaie landhuizen in het buitengebied. In 1873 maakte Hendrik Jan
van Heek het mogelijk om een park aan te leggen voor het [arbeiders] volk. Op het Volkspark in Enschede staat nog een gedenkzuil voor Hendrik Jan.
De textielelite van Enschede koesterde een diepgaande belangstelling voor het landleven met uitgestrekte jachtgebieden en recreatiemogelijkheden voor
het gezin. De bouw van zomerhuizen en permanent bewoonbare buitenverblijven in het buitengebied was voor de textielfabrikanten eveneens aanleiding
om de natuur binnen de stadsgrenzen te verfraaien met stadsparken.

Volkspark Enschede.
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3.2. Landgoed Hooge Boekel.
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De familie Van Heek was de grondlegger van de Enschedese textielindustrie. Al in 1780 startten zij een onderneming in textiel, die aan
het begin van de 20e eeuw uitgroeide tot een welvarende handel. Evenals andere zogenaamde ‘textielfabrikanten’ liet de familie een
landhuis bouwen in het buitengebied van Enschede, op het landgoed Hooge Boekel.
Herman van Heek wilde een statig huis in de stijl van de oude Twentse havezaten. De tuin liet hij al voor de bouw van het huis aanleggen
door tuinarchitect Piet Wattez uit Delden. Deze ontwierp een geometrische tuin, waarin de plaatsing van het huis al werd bepaald. De
keuze voor een architect viel op het bureau Van Nieukerken, een architectenfamilie uit Den Haag.
Het eerste ontwerp van de gebroeders van Nieuwkerken uit 1924 beoogde een huis in neoclassicistische stijl met torens. Door de slechte
naoorlogse economische situatie werd de bouw van het huis twee jaar uitgesteld. Bij aanvang werden de torens uit het ontwerp
geschrapt, waardoor het huis niet langer als kasteel aandeed, maar als een vierkant statig huis.

Symmetrische contouren van het huis zijn goed zichtbaar

Plattegrond tekening begane grond.

Het landhuis Hooge Boekel is een streng symmetrisch huis in de zware en pompeuze 18e eeuwse Lodewijk XIV-stijl. De enige doorbreking
van deze symmetrie is de aanbouw aan de rechterkant, in de vorm van een colonnade met terras. Het hele huis is omgeven door
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terrassen met balustraden, waarmee de rijkdom van de familie Van Heek werd benadrukt. De geveldecoraties, balusters,
voordeurpanelen en schouwen zijn uitgevoerd in beeldhouwwerk, dat is gemaakt door L. Vreugde en A. Alexander.
Het huis wordt doorsneden door een brede gang waarop alle belangrijke vertrekken en het trappenhuis uitkomen. De hal vormt de
verbinding tussen de eetkamer en de salon. De vertrekken zijn met veel grandeur ingericht, met veel stucwerk, marmer en rijke
betimmeringen. In de schouwen van de hal en de eetzaal zijn gebeurtenissen uit de Twentse geschiedenis uitgehakt.
In 1925 betrok de familie Van Heek het landhuis. Het huis was in eerste instantie bedoeld als zomerverblijf maar werd hun vaste
verblijfplaats. Bij het landhuis hoorde oorspronkelijk ook de koepel ‘De Boonekamp’, die in 1919 werd gebouwd in eenzelfde
neoclassicistische stijl.
Tot 1979 bleef het landhuis in bezit van de familie Van Heek. Vervolgens heeft het enkele jaren toebehoort aan de stichting
Transcendente Meditatie, waarna de Enschedese ondernemer Herman Kok het huis kocht en volledig liet opknappen.
Heropening Landgoed Hooge Boekel [video]

Entree van het landgoed Hooge Boekel met detaillering van de poort en zuilen constructie.
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De huidige eigenaar heeft de tuin van het landgoed in 2013 opnieuw aangelegd mede dankzij een subsidie van ruim € 650.000,= De tuin
is ingericht naar de geest van Pieter Wattes de landschapsarchitect van onder andere het Volkspark en het van Heekpark. Het park is
[nog] niet voor publiek opengesteld. Zowel Dirk als later zoon Pieter Wattez [1871-1953] waren zeer geliefd bij de Twentse
textielfamilies. Pieter Wattez ging in de leer bij zijn vader en bezocht de tuinbouwschool in Kassel. Vanaf 1918 was zijn bedrijf gevestigd
in Delden waar hij tot zijn dood in 1953 heeft gewoond.

Pieter Wattez 1871 – 1953.
Landschapsarchitect.
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3.12. Theekoepel de Boonenkamp.

Theekoepel de Boonenkamp is gebouwd in 1919 in opdracht van de familie van Heek en maakte destijds deel uit van het landgoed Hooge
Boekel. De familie van Heek begaf zich vaak per koets van het landgoed naar de theekoepel om zich daar te verpozen met thee en luxe
koekjes. Door Het achtkantige gepleisterde bouwwerk is uitgevoerd in neo-Louis XIV stijl heeft hoge ramen en is voorzien van een zinken
helmdak met een vergulde vaas. De binnenruimte is voorzien van lambrisering en een fraaie zwart witte marmeren vloer.
Door verkaveling is het theehuis nu in eigendom van de heer H. van Heek die alles in het werk wil stellen om de continuïteit van het
theehuis te waarborgen. De staat van onderhoud is anno 2013 uitstekend zowel wat betreft het exterieur en het interieur. De theekoepel
is gelegen aan een wandelpad en is toegankelijk voor publiek.
Het Theehuis is een Rijksmonument.
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Voorzijde theekoepel. [2013]
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Achterzijde van de theekoepel.
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Jugens Styl drie armige petroleum lamp

Entree deur

Vergezicht vanaf de houtkap.

Die in een lieflijke streek
Bij het ruischen van een klare beek,
Zijn landhuis sticht en akker woning
Wat is dat een gezegende koning.
Vondel.
Plafond schildering.
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3.3. Voormalige kerk van de Apostolische gemeenschap in Enschede. [1904-1951]

Real Estate Advies.

Pagina 82

2013

OPMERKELIJKE MONUMENTEN IN ENSCHEDE.

Je loopt er gemakkelijk aan voorbij, aan het amper 100 jaar geleden gestichte kerkgebouw aan het begin van de Lipperkerkstraat. Alleen
het scherpe oog ziet in de nok van het kleine monument: het scheepje met de duif. Pas als de bezitter van dat oog de tip aanreikt is er de
verrassing. Tussen de door de tand des tijds gloriearm geworden buurpanden, verraden gevel en stijl de oorspronkelijke bestemming: een
huis van gebed. Er moet achter die gevel heel wat gepreekt, gelezen, geprezen, gedankt en gebeden zijn, maar nu heerste er de stilte
van een moderne foto studio van Jan Schartman.
Op 12 mei 1904, kwam de Apostolische gemeente van Enschede er samen voor de officiële opening van het kerkgebouw. De nog jonge
gemeenschap was in 1895 begonnen in een oude smederij aan de Mooienhofstraat. Ze telde toen enkele tientallen leden. Maar er zat na
een paar jaar zoveel groei in, dat het tijd werd om naar een eigen kerkgebouw uit te zien.

Glas in lood en gebinten
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Voor wie er te gemakkelijk aan voorbij zou lopen was er iets van een naambordje: Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de eenheid
van de Apostelen, moet er ooit gestaan hebben. Maar die tekst verdween onder de verfkwast. Wat wel bleef was het scheepje met de duif
geplaatst op de nok. Dat symbolische monumentje dankte zijn ontstaan aan het Bijbelverhaal over de “Ark des Behouds”. In Genesis 7 en
8 is het verhaal van de zondvloed en de rol van Noach met zijn Ark opgetekend. Noach liet na zijn lange reis in gezelschap van zijn
meegenomen dieren, als verkenner een duif los om te weten te komen of de aarde weer droog was. Dat die duig met een olijftak weer
terugkwam hoort bij het verhaal dat de Apostolische gemeenschap inspireerde tot de nokversiering. Het symboliseert de nieuwe
gebedsruimte als een “Ark des Behouds” voor de gemeente leden. De gemeente verliet de kerk in 1951.
De kerk heeft in de loop der tijden verschillende functies gehad. Zo heeft het lange tijd gediend als kunstatelier, woonhuis en dus nu als
professionele fotostudio.
Bronvermelding;
De heer en mevrouw Schartman.
De heer Arnold Fortuin [SHSEL]
De heer Ties Wiegman
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3.4. Het Witte Huis, Oldenzaalsestraat 125, Enschede.
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De heer Jan Herman van Heek [1873-1957] en mevrouw Bertina Jannink van Heek met hun drie kinderen. De oorspronkelijke eigenaars van de villa Het
Witte Huis aan de Oldenzaalsestraat in Enschede.
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Interieur Het Witte Huis [ Bron: Rijksmonumenten]
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De villa is in opdracht van Jan Herman van Heek door architect A.G. Beltman omstreeks 1907 ontworpen en gebouwd. De villa staat in de
wijk Het Zeggelt aan de Oldenzaalse straat. De villa is gebouwd in de neo-clasististische stijl en bevindt zich nog steeds in een
uitstekende staat van onderhoud. In het pand zijn de oorspronkelijke interieuronderdelen behouden gebleven. De gepleisterde wit
geschilderde gevels zijn voorzien van cordonlijsten en een hoofdgestel met uitkragende geprofileerde kroonlijst op medaillons. De
symmetrische voorgevel wordt geflankeerd door een dubbele gestapelde pilasterorde met Dorische en Ionische kapitelen. Het verhoogde
terras is afgezet met een kolommen balustrade, terwijl een brede trap naar de dubbele glasdeuren leidt. De getoogde dakkapellen boven
de venster terrassen zijn uitgevoerd met wangen en zesruits vensters met persiennes.
De centrale hal op de begane grond heeft gestucte wanden met neoclasistische detaillering en een grote marmeren schouw tussen
gecanneleerde pilasters. De boogtrommels tussen de vier dubbele paneeldeuren zijn gevuld met een reliëf van de vier jaargetijden. In
2007 / 2008 is het pand gerenoveerd waarbij de kap en dakconstructie gedeeltelijk zijn vervangen. De Witte Villa is een Rijksmonument.
De villa wordt momenteel gebruikt als kantoorvilla.
De Theekoepel.
De theekoepel is gebouwd in 1913 en geïnspireerd naar het paviljoen van de Trinkhalle in Vivary, Tsjechie. Een plaats waar mevrouw
Bertina van Heek Jannink regelmatig ging kuren. Op een steen in de noordgevel is vermeld de datum 28 september 1913 en de initialen
H.v.H., A.v.H. en E.v.H. verwijzingen dus naar de familie van Heek voor de eerste steenlegging. Aangezien de heer van Heek en Bertina
van Heek - Jannink op 6 juni 1913 gehuwd zijn is het zeer aannemelijk dat de theekoepel een huwelijksgeschenk betreft. In 1967 is door
de toenmalige eigenaars de villa met grond verkocht aan het bouwbedrijf van Egteren. In de na-oorlogse perceelscheiding is de
theekoepel gescheiden van de villa en is dus geen onderdeel meer uit van de villa. In 2011 heeft aannemersbedrijf gebr. Meijerink B.V.
uit Lonneker een ingrijpende renovatie doorgevoerd. Het koperen dak is vervangen en constructieve delen van de theekoepel zijn
hersteld. De Korintische zuilen zijn in het oog -springende elementen. De blinde noordgevel is met schijnvoegen gepleisterd. De lichte
kleur is geheel in overeenstemming met de gevelkleuren van de Villa die in de zichtlijn nog waarneembaar is. De theekoepel wordt door
de huidige eigenaar gekoesterd en met enige regelmaat wordt er gebridged. Over een bijpassende inrichting voor wat betreft meubilair
en dergelijke is de eigenaar nog in overleg. Door de ruimtelijke indeling van de tuin komt de theekoepel goed tot zijn recht maar de
oorspronkelijke tuinindeling met de theekoepel maken het geheel tot een fraai landgoed. Eeuwenoude eikenbomen achter de theekoepel
vormen een fraai decor van dit bijzondere Enschedese monument. Bouwkundige omschrijving; Wit gepleisterde theekoepel op vierkant
grondslag met aan drie zijden een identieke composietorde met frontonbekroning. De blinde noordgevel is met schijnvoegen gepleisterd.
De zuilen staan op eenvoudige natuurstenen basementen en zijn voorzien van composietkapitelen. De kroonlijsten van het hoofdgestel en
het fronton zijn uitgevoerd met een tandlijst en rusten op medaillons.
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Karlsbad is een wereldberoemd Kuuroord waar ondergrondse bronnen warm water naar de oppervlakte brengen. Veel hotels en luxe villa’s zijn er in neoclaissitische stijl gebouwd en hebben mevrouw van Heek bij haar bezoek aan Karlsbad geïnspireerd voor de theekoepel in Enschede.

Bertina van Heek Jannink.
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Details van de theekoepel onder andere de Korintische zuilen.
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De oorspronkelijke situatie waarbij de theekoepel nog deel uitmaakte van het Witte Huis. [1966]
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Entree van de Theekoepel.
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3.5 Boerderij De Mans in Boekelo.
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De boerderij is een Rijksmonument van het hallehuistype, een grote schuur en een klein veeschuurtje. De boerderij dateert in oorsprong
van 1789 maar is in 1860 aangevuld met een bedrijfsgedeelte en in 1914 is het woonhuis verbouwd. In de steen staan de namen van
Mannus Lansink [ML] en Enneken Holtkamp [EHGH] vervolgens Anno 1789. Het echtpaar kreeg een zoon Gerrit Holtkamp.
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Weduwe Holtkamp-Assink
Hendrik Jan Holtkamp
Janna Hermina Holtkamp
Jan Hendrik Holtkamp de vader van de huidige bewoonster mevrouw Alie Holtkamp.
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De laatste bewoner van het geslacht Holtkamp

De ingang naar de keuken van de boerderij.

Mevrouw Alie Holtkamp. [2013]

Real Estate Advies.

Pagina 97

2013

OPMERKELIJKE MONUMENTEN IN ENSCHEDE.

Het oorspronkelijke bedrijfsgedeelte van de boerderij de zogenaamde deel waar in de winter de koeien werden gestald en op de zolder
het hooi werd opgeslagen als voer voor de koeien in de winterperiode.
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Boerderij van het hallehuistype opgetrokken in bruine baksteen onder
een met zwarte muldenpannen gedekt zadeldak dat boven het
uitgebouwde woonhuisgedeelte is geknikt
De gevels van het woonhuisgedeelte zijn versierd met gepleisterde
speklagen ter hoogte van onder-, wissel- en bovendorpels van de
vensters. De voorgevel (Z) heeft een gepleisterd hoge plint met een
afsluitende waterlijst onder de begane grond vensters. De twee
paneeldeuren onder bovenlichten in deze gevel zijn voorzien van
siersmeedwerk. De witte gepleisterde aanzet- en sluitstenen van de
segmentbogen boven de ingangen en de T-vensters zijn uitgevoerd
met bossage. Boven het roosvenster in de geveltop is de trekbalk in
de nok versierd met decoratief houtsnijwerk. De vensters in de
zijgevels (O en W) van het woonhuisgedeelte hebben glas-in-lood
bovenlichten. In de oostgevel een ingang met paneeldeur onder
bovenlicht. De oostgevel van het bedrijfsgedeelte bevat een (nieuwe)
deur tussen zijlichten en drie getoogde stalvensters met
roedenverdeling. In de westgevel drie staldeuren en grote getoogde
stalvensters met sierroedenverdeling. De achtergevel (N) heeft een
baander onder rondboog tussen zijlichten met roedenverdeling,
rechtgesloten staldeuren en getoogde vensters onder een beschoten
geveltop. De twee tegelkamers in het interieur van het
woonhuisgedeelte verkeren in originele staat met betegelde wanden
tussen paneeldeuren en originele haardpartijen. Waardering Boerderij
van architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege: - de
rijke detaillering van het woonhuisgedeelte - de bijzondere
boerderijtypologie met het uitgebouwde woonhuisgedeelte - de hoge
mate van gaafheid van het ex- en interieur - de ensemblewaarde als
hoofdbestanddeel van het boerderijcomplex in het dorp Boekelo.
Bron: Rijksmonumenten.
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De achterzijde van de boerderij.

Real Estate Advies.

Pagina 100

2013

OPMERKELIJKE MONUMENTEN IN ENSCHEDE.
3.6. Tankstation de Brug, Gronausestraat 1317, Glanerbrug.

Het opvallende tankstation is een gemeentelijk monument en is gelegen aan de Gronausestraat 1317 te Enschede. Het is gebouwd in 1960 en ontworpen
door ir. S. Ravensteijn in opdracht van de N.V. Mafina.
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3.7. Flatgebouw koningin Wilhelmina.
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Geschiedenis van de Wilhelminaflat
Na de Tweede Oorlog ontstond in de Twentse textielkring het idee voor de Wilhelminaflat. Een aantal fabrikanten was op zoek naar een
plek om in een rustige omgeving van hun oude dag te genieten. Men kocht een terrein nabij het Volkspark aan de Stadsmatenstraat. Als
architect werd W.K. de Wijs en W.K. de Wijs jr. aangezocht, die eerder de wijk Pathmos ontwierp. De gemeentelijke bouwverordening
moest aangepast worden om een woonflat mogelijk te maken - niet eerder was er in Enschede een dergelijk grote flat gebouwd.

Uiteindelijk was de flat met behulp van een Rijksubsidie in 1952 een feit. Vanaf het begin was de flat populair en werd ook wel een
middenstand flatgebouw genoemd mede omdat de koopprijs (destijds tussen de 4.500 en 10.000 gulden) bepaald niet laag was. Het
voorzieningenniveau in de flat was - zeker voor die tijd - bijzonder hoog. Er waren zeven logeerkamers, een was- en droogruimte, een lift
en centrale verwarming. Daarnaast werden er ter verhoging van het woongenot een portier, conciërge en een tuinman in dienst
genomen. De conciërge woonde met zijn echtgenote in een dienstappartement. Hierin was bovendien een grote keuken ondergebracht:
van zijn echtgenote werd namelijk verwacht dat ze zou koken en afwassen voor de bewoners.

Eind jaren ’80/begin jaren ’90 dreigde de flat een gedeelte van haar statuur te verliezen. Er was sprake van leegstand; veel
appartementen werden verhuurd. De flat voldeed bovendien niet meer aan de eisen van de tijd. Van isolatie was in de jaren ’50
bijvoorbeeld geen sprake geweest, wat uiteraard invloed had op het wooncomfort. Hoewel door de jaren heen wel klein onderhoud was
verricht, was groot onderhoud noodzakelijk geworden. Sinds de jaren ’90 is het gebouw daarom grondig gerenoveerd. Zo is er een nieuwe
verwarmingsketel geplaatst, een groot deel van de kozijnen vervangen en uitgevoerd met dubbel glas, is het dak geïsoleerd, de gangen
voorzien van een verlaagd plafond en zijn diverse leidingen vervangen.

In de afgelopen jaren zijn verdere verbeteringen doorgevoerd. Zo is in 2007 de tuin geheel opnieuw aangelegd en is in 2008 de
liftinstallatie vervangen. In 2009 is het tapijt in de gangen vernieuwd en zijn de logeerkamers gerenoveerd. Hoewel er anno nu niet meer
gekookt wordt voor de bewoners en de gemiddelde leeftijd van de bewoners (42,5 jaar) ook een stuk lager ligt dan in 1952, heeft de
Wilhelminaflat de tand des tijds goed doorstaan. Nog steeds is het een van de populairste flats van Enschede.
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Statige entree met originele elementen. De vroegere portiersloge is nu in gebruik als bibliotheek c.q. ontvangstruimte. Het
appartementencomplex beschikt over een lift. Op de verdiepingsvloeren zijn zitjes met een fraai uitzicht over het Volkspark.
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Het appartementencomplex beschikt over totaal 63 appartementen waarvan 47 twee persoonsappartementen en 16 eenpersoons
appartementen. Het wooncomplex beschikt over een aantal logeerkamers die door gasten en/of familieleden van de eigenaars kunnen
worden gebruikt. De VvE Wilhelminaflat heeft een eigenhuismeester voor algemene werkzaamheden en reparatiewerkzaamheden voor
eigenaars. Een centrale was en droogruimte, een keukenvoorzienig en een fitmessruimte maakt het appartementencomplex tot een
woonvoorziening met een aantrekkelijk dienstenpakket. Het appartementencomplex is voorzien van een centrale verwarmings installatie.
\de gemiddelde voorschotbijdrage aan de Vereniging van Eigenaars ligt tussen de € 170 tot € 350 per maand incl. verwarmingskosten. Er
is een actieve Vereniging van Eigenaars en het woongebouw is een gemeentelijk monument.

Real Estate Advies.

Pagina 106

2013

OPMERKELIJKE MONUMENTEN IN ENSCHEDE.

3.8. Watertoren. [Hoog en Droog]
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Deze watertoren is gebouwd in 1890 en ruim 40 meter hoog. De watertoren beschikt over een watervat van 300m3. Het architectonisch
ontwerp is van architect N. Biezeveld. Hij was gespecialiseerd in het aanleggen van waterleidingen en het ontwerp van watertorens onder
andere in Monster, de Hoorn en Rijswijk. De bouwstijl van de watermolen is classicistisch met neogotische elementen. De Enschedese
watertoren is de hoogste die architect Biezeveld in Nederland heeft gebouwd. In 1955 is het gebouw gewijzigd en is de houten
bovenbouw vervangen door een bakstenen bovenbouw. De watertoren is een gemeentelijk monument.
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3.9. [voormalig warenhuis Vroom & Dreesmann]

Het gebouw is op 1 april 1939 aan de Korte Hengelosestraat in gebruik genomen door Vroom & Dreesmann tot eind 1969. Het ontwerp
van architect Jan Kuyt [27 juni 1884 – 09 februari 1944] is ontworpen in de functionalistische stijl. Het warenhuis in Enschede is een van
de laatste warenhuizen die Jan Kuyt ontwierp voor V&D. Jan Kuyt was de hoofdarchitect voor Vroom & Dreesmann en heeft acht
vestingen in Nederland voor V&D ontworpen Het pand in Enschede is opgebouwd uit gele bakstenen in geometrische bouwvolumes.
Eveneens kenmerkend voor de bouwstijl is het metselwerk in Noors Kettingverband. Het voormalige V&D pand is gehandhaafd op een
aantal kleine details na. Zo is de piek op het gebouw verdwenen en is aan de linkerzijde van het gebouw op de begane grond de luifel
aangepast. In 2007 is het gebouw voornamelijk aan de binnenzijde geheel gerenoveerd en geschikt gemaakt als kantoorpand. De
omgeving is nu voor autoverkeer afgesloten. Het voormalige warenhuis is nu een Rijksmonument.

1955
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De glas in lood ramen vormen een bijzonder detail in het voormalig warenhuis met kenmerken van de Art Deo en de Amsterdamse
school. Het gebouw is een rijksmonument en wordt gezien als het zakelijk expressionisme. Aan de Brammelerstraat is een fraaie erker
zichtbaar met rond glas en ornamenten.
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Voormalige portiesloge van V&D en destijds tevens achteringang van het warenhuis.
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Een van de vele gebrandschilderde ramen in de gevel van het voormalige V&D warenhuis. [2013]
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3.10.

Vakwerkschuur Haimersweg 225
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De vakwerkschuur aan de Haimersweg 225 in Enschede is waarschijnlijk gebouwd in het begin van de 17e eeuw. De schuur bevindt zich
op erve de Haimer. De huidige eigenaar de heer B. Assink is zich zeer bewust van de historische waarde van de schuur, de schuur heeft
namelijk een bijzondere geschiedenis met de doopsgezinde gemeente.
De doopsgezinde gemeente in Enschede is vermoedelijk gesticht in het midden van de zestiende eeuw. Tot de eerste leden behoorden
verscheidene immigranten uit Westfalen, onder wie de familie Blijdenstein. Het was een kleine gemeente die haar godsdienstoefeningen
in huiskamers hield.
Op grond van een besluit van de Raad van Enschede van 19 maart 1660 waren de doopsgezinden vrijgesteld van het verrichten van
gewapende dienst in de plaatselijke schutterij. Voor de afkoop van deze verplichting waren zij wel jaarlijks een bepaald bedrag aan het
stadsbestuur verschuldigd.
Van september 1665 tot april 1666 en van juni 1672 tot april 1674 was Enschede bezet door de troepen van de bisschop van Münster. De
enig toegelaten godsdienst in die jaren was de rooms-katholieke. Voor de doopsgezinden betekende dit dat zij hun godsdienstoefeningen
in het geheim moesten houden. Zij deden dat in een schuur van de boerderij “Den Haimer” in Twekkelo. De Ring Twente van
Doopsgezinde Gemeenten plaatste hier op 6 juli 1926 een gedenksteen, die er nog altijd staat.
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Thans wordt het oude huis als schuur gebuikt, maar nog het 't oale hoes genoemd. Nu naar eeuwen kan men stil staan bij deze
(inmiddels gerestaureerde) schuur, waarheen de vervolgde doopsgezinden zich zo dikwijls in het geheim en met gevaar voor hun leven
hebben moeten begeven, waarbinnen zij eens hun 'veelderhande liedekens' hebben gezongen en uit het 'Offer des Heeren' hebben
aangeheven het martelaarslied der Freules van Beckum, dan komen we ook hier weer onder de diepe indruk van de geloofsmoed der
vervolgde christenen van alle tijden, die geen gevaren, hoe groot ook vreesden om God te kunnen dienen op de wijze, die naar hun innige
overtuiging de enige ware was.

Anno 2013.
Volgens de heer Assink is er sprake van dak lekkage en zijn sommige gebinten in slechte staat. Het herstel van de vakwerkschuur is
echter een kostbare aangelegenheid.
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De dakconstructie van de vakwerkschuur. [Anno 2013]
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De marke Twekkelo kent drie grote essen, die in de loop der eeuwen door het cultiveren van woeste grond zijn ontstaan en waaromheen
boerenerven gegroepeerd zijn. De eerste schriftelijke vermelding van een -nog steeds bestaand- boerenerf dateert al uit de 10e eeuw n.
Chr.
De oorspronkelijke namen van boerenerven uit de periode 900 - 1475 zijn bewaard gebleven en nog in gebruik in een eigentijdse
schrijfvariant. Ook de benaming van de vele landgoederen die Twekkelo rijk is of die er nog bij zullen komen getuigen op eenzelfde wijze
van een historische wortels.
Erve Haimer is In 1284 benoemd in het oorkondenboek Overijssel als Hademanninc. Met toestemming van Everhardus, bisschop van
Monasterium (Ootmarsum) voor 40 Münsterse marken samen met andere huizen in Twente verkocht en geleverd aan Hermannus de
Satherslo onder belofte van vrijwaring.
In 1475 bekend als Hademering.
In 1534 eigenaar Lubbert Haymynck, met Berten syn wyffe met eynen sone genomet Lubbert.
Haymink valt in 1830 als enige in Twekkelo in klasse 1 van de vermogensbelasting en werden het hoogste aangeslagen.
In 1839 overlijdt Enneken Haimer en vermaakt alles aan de knecht H.J. Weernink.
In 1919 bewoner G. Koop, gehuwd met Gerritdina Weernink (1 paard, 5 koeien).
De huidige boerderij is na het afbranden van de oude boerderij in 1920 gebouwd, opnieuw afgebrand in 1970 en weer opgebouwd. Het
woonhuisje staat op de plek van het voorhuis van de oude boerderij. Koop had twee dochters, waarvan één trouwde met B.G. Assink.
De familie Assink bestiert op dit moment een paardenpension. Voor ruim 19 paarden is er een pensionplaats op basis van volpension en
op het 10 hectare grote terrein is plaats voor een buitenmanege en voldoende weidegang en uitrij mogelijkheden.
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Gedenksteen 6 juli 1925
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De heer Assink is zich bewust van de historische plaats waar hij woont en dan met name de vakwerkschuur. Als eigenaar is hij
verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van de schuur. Volgens Assink zijn er dak lekkages en zijn sommige gebinten
die de constructie van de schuur vormen in slechte staat. Om zijn paardenpension verder te kunnen ontwikkelen ligt het in de bedoeling
een nieuw onderkomen voor de paarden te bouwen en hierbij mogelijk de veldschuur als historisch monument te betrekken.
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3.11.

Bakhuisje Engeberinksweg.

Rijksmunument. BAKHUIS op plint van Bentheimer steen; gaaf vakwerk in de beide zijwanden. Op het erve "Het Engerink".
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Bakhuisje als onderdeel van het boerderij landschap
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Nauwgezette restauratie van metselwerk en gebinten constructie.
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Foto van 23 april 1965 [Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed]

Bakhuis na restauratie anno 2013

De huidige bewoners zijn sinds 2006 eigenaar van het boerderij
complex. Erve Het Engerink. Het bakhuis is volledig
gerestaureerd maar heeft op dit moment geen bijzondere
functie. Ook de boerderij is in de afgelopen jaren volledig
gerenoveerd. Het geheel maakt nu een zeer verzorgde maar
vooral ook authentieke indruk.
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3.12. Theekoepel aan de Berenbroeksweg 38.

Deze theekoepel maakt onderdeel uit van een riant boederijcomplex aan de Berenbroeksweg waarvan de eerste steen gelegd is in 1791.

2013
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De theekoepel is geplaatst in de slagschaduw van de boerderij en de eeuwenoude eikenbomen. De constructie is even opmerkelijk als
eenvoudig. De theekoepel is voorzien van een overdekt terras en een binnenruimte. De binnenruimte is afgesloten met een later
geplaatst glaskozijn die voorzien is van twee schuifdeuren. In de binnenruimte bevinden zich nog een tweetal ramen. De dakconstructie
is van binnenuit zichtbaar. Het rieten dak is in belangrijke mate voorzien van mosgroen. De buitenwanden van de theekoepel is
constructief gemaakt van houten stokken die in de lengte zijn bevestigd. Het uitzicht vanuit de theekoepel is zeer panoramisch.
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Riante boerderij met theekoepel anno 2013.
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3.13 Station Broekheurne.

Broekheurne als toeristische trekpleister van Enschede.

1938.Arendsweg.

Station Broekheurne is gebouwd aan het eind van de 19de eeuw. Het complex bestaat uit een overlaadstation, douane woning, station met woning en café. De objecten zijn
gelegen aan de voormalige spoorlijn tussen Enschede en Ahaus.

Station Broekheurne is een voormalig spoorwegstation aan de voormalige spoorlijn Enschede-Zuid - Ahaus. Het station werd geopend op
25 april 1903 en gesloten op 8 oktober 1939. Vanuit Enschede is er wel een goede verbinding met Duitsland via Gronau, maar een lijn via
Ahaus met het westelijke Ruhrgebied was toch weer zeven kilometer korter. Rond 1888 vormt zich een nieuw comité voor de bouw van
de lijn Enschede-Ahaus. Leden zijn G J van Heek, textielfabrikant in Enschede; E Jannink, textielfabrikant in Enschede; T van der Zee,
burgemeester van Enschede; Y van Delden, textielfabrikant in Ahaus; J Deus, fabrikant in Ahaus; T Küster, houthandelaar in Wüllen en F
W Diever, advocaat in Ahaus. Zowel Van Heek als Jannink zijn ook betrokken bij de GOLS en de EO
(Lokaalspoorwegmaatschappij Enschede-Oldenzaal). Binnen een jaar krijgt het comité de concessie voor het Duitse deel en een jaar later
voor het Nederlandse deel. Ingenieur Nivel uit Enschede, die eerder ook de plannen van de GOLS uitvoerde, wordt projectleider en in
1891 verschijnt een “Prospect für die Einschreibung auf Lit.B der Ahaus-Enscheder Eisenbahn-Geselschaft, zu Ahaus” om de financiering
rond te krijgen. De aandelen A worden bij een bankier gestald. Niet alleen het bedrijfsleven schrijft in, maar ook een aantal gemeenten,
waaronder Enschede. Op 23 december 1898 wordt in hotel Zum Engel in Gronau de Ahaus Enscheder Eisenbahn (AEE) opgericht met
deelname van o.a. de gemeenten Ahaus, Alstätte, Wessum en Enschede in het aandelenkapitaal ter waarde van anderhalf miljoen Duitse
mark. Daarmee is de aanleg zeker gesteld. Vanwege de Duitse wetgeving vestigt de AEE zich in Duitsland, in Ahaus. Dit is ook de reden
waarom de maatschappij een Duitstalige naam heeft. De spoorweg van Enschede naar Ahaus zal de laatste verbinding worden die tot
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stand komt op initiatief van het “Comité ter Bevordering van Spoorwegverbindingen met Enschede” Nadat de Nederlandse en Duitse
regering het benodigde traktaat hebben gesloten begint Regierungsbaumeister Küchler in februari 1899 met het inmeten van het tracé
voor de AEE. De jaren 1900 en 1901 gebruikt men om de benodigde grond te verwerven, deels door koop, deels door onteigening. De lijn
loopt van Ahaus (aansluiting op de DGE lijn) naar Enschede via de haltes in Wessum (3,42 km), Averesch (6,02 km), station Astätte
(7,43 km) en na 9 km de Nederlandse grens. Het eerste station in Nederland is Broekheurne na 13,51 km, dan de halte Esmarke na
18,52 km, deze heeft van 1904 t/m 1922 bestaan, daarna het station Enschede Zuid na 20,68 km. De lijn sluit daarna aan op het lokale
spoor GOLS (Gelders Overijssels lokaalspoorweg Maatschappij) Enschede-Boekelo- Haaksbergen Eibergen, richting Winterswijk en Ruurlo.
Het stationsgebouw werd gebouwd in 1903 en staat er nog steeds. Het gebouw is tegenwoordig als woonhuis ingericht. Het station is vlak
bij de grens met Duitsland gelegen.

De gevel van het
stationsgebouw
is fraai
gedecoreerd met
metselwerk. De
entreedeur van
het station
bevindt zich nog
in de originele
staat. Het
stadion dateert
uit het eind van
de 19e eeuw.

Stationsgebouw Broekheurne [2013]
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Overlaad station [2013]

In het overlaadstation woont als sinds de jaren 70 de bekende Enschedese beeldend kunstenaar Hans Morselt met zijn gezin. De heer en
mevrouw Morselt die inmiddels op leeftijd zijn hebben in het overlaadstation een levensloopbestendige woning gecreëerd samen met
advies van architect Paul van der Jeugd. Vanuit de woonkamer heeft de familie Morselt een geweldig uitzicht over het Broekheurner
landschap. Volgens dochter Maria Morselt een nog ondergewaardeerd deel van Enschede waar mogelijk door aanvullende
gebiedsontwikkeling veel mogelijkheden zijn voor cultuur en recreatie. Op nog geen 250 meter ligt de Duitse grens met een natuur
historisch veengebied voorzien van fiets en wandelroutes. Maar ook Broekheurne zelf is volgens Maria Morselt een nog te weinig ontdekte
parel van Enschede. Het historisch karakter van het station Broekheurne met het stationscafé, het douanegebouw en het overlaadstation
zijn een unieke verzameling gebouwen die het waard zijn om optimaal in stand te houden en een vitale toekomst te verzekeren.
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Levensloop bestendig wonen in het buitengebied van Broekheurne

Kunstwerk van Hans Morselt.

De gezamenlijke bewoners c.q. eigenaars van de verschillende gebouwen zijn zich zeer bewust van het unieke karakter van dit
voormalige station met bijgebouwen. Om het karakter van deze omgeving in stand te houden is het noodzakelijk om een visie te
ontwikkelen zowel wat betreft de recreatieve functie van Broekheurne. Carola Simon onderzocht in een proefschrift streekidentiteiten van
onder andere Twente. Hieruit blijkt dat het textielverleden op verschillende manieren wordt gekoppeld aan de identiteitsvorming van
Twente. Zo profileert Enschede zich steeds meer als voormalige textielstad door fiets en wandelroutes aan te bieden die bezoekers langs
industrieel erfgoed leiden. De huidige eigenaars van de stationsomgeving Broekheurne zijn mogelijk bereid om een
gebiedsontwikkelingsplatvorm te vormen die samen met verschillende gemeentelijke en provinciale instellingen een
gebiedsontwikkelingsplan opstellen. Hiermee kan dit gebied naar de toekomst behouden blijven binnen de historische context waarvan
de sporen nog duidelijk aanwezig zijn. De bijzondere kwaliteiten van Broekheurne komen op dit moment onvoldoende tot hun recht te
meer omdat de toekomst de onderlinge samenhang van gebouwen mogelijk dreigt te verdwijnen. Om tot een succesvolle
gebiedsontwikkeling te komen is haast geboden voor alle partijen die betrokken zijn bij Broekheurne in het algemeen en de
stationsomgeving in het bijzonder. Het potentiele ontwikkelingsperspectief voor Broekheurne is ons inziens vooral kansrijk wanneer
binnen Euregionaal verband aanvullende recreatieve initiatieven worden ontwikkeld.
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De vier gebouwen die deel uitmaken van het station complex Broekheurne.

[Stationsgebouw]

[De goederenloods]

Pagina 131

2013

OPMERKELIJKE MONUMENTEN IN ENSCHEDE.

3.14 Muur Janninks complex.

Haaksbergerstraat 1928 strenge winter van 1928/1929

Aan de Haaksbergerstraat ter hoogte van het voormalige fabriekscomplex van Gerhard Jannink & Zonen staat de historische
karakteristieke gevel die nu is opengewerkt en dient als entree en afscheiding van een parkeerplaats voor autobedrijf Auto
Fischer. Eigenaar en directeur Ard Pongers van Auto Fischer is zich zeer bewust van het historisch restant van de voormalige
textielfabriek. Vaak is de fabrieks muur nog een dankbaar gespreksonderwerp voor Enschedeers die een bezoek brengen aan de
Ford garage. Achter deze muur was vroeger de weverij van Jannink gehuisvest. In 1970 was in het hoofdgebouw het
Textielmuseum gevestigd dat inmiddels is opgegaan in het museum Twentse Welle. In het huidige fabriekscomplex zijn
appartementen voor studenten. De schoorsteen van het fabriekscomplex is nog steeds gehandhaafd. Volgens de heer Pongers is
het onderhoud van de muur een punt van aandacht ofschoon de tand des tijds ook wel gezien mag worden. Het open karakter
van de muur is destijds bedacht door de architect Zwijman die eveneens het ontwerp voor de Ford garage heeft gemaakt. De
muur van het fabriekscomplex is een gemeentelijk monument terwijl de fabriek een rijksmonument is.
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Het gebouw is opgetrokken in een eclectiserende stijl. Van het donkere steen opgetrokken complex vertonen de bovenste twee bouwlagen en de bekroning
van de toren de duidelijkst eclectiserende motieven. Voor het overige vertoont het gebouw een regelmatige indeling in traveeën van steeds drie of twee
vensters met ijzeren roedeverdeling; de traveeen worden van elkaar gescheiden door een even uitspringende bakstenen lijst; waarop aangebracht een
bakstenen 'pilaster', die ten halve hoogte steunt op een bakstenen uitkraging. De vleugel rechts van de toren is uitgevoerd met een lijst siermetselwerk ter
begrenzing van de tweede bouwlaag. Hoekpilaster en kleinere pilasters zijn hier voorzien van een eenvoudige geschulpte bekroning in hardsteen. De meeste
aandacht is gegeven aan de torenpartij: de twee gepaneelde houten ingangsdeuren aan de Haaksbergerstraat zijn voorzien van bovenlicht en worden
bekroond door een eenvoudige houten hoofdgestel, dat rust op twee houten consoles. De tweede bouwlaag vertoont de detaillering van de rechtervleugel
de derde en de vierde laag zijn uitgerust met ijzeren vensters en een beige geschilderde gelede natuurstenen omlijsting met sluitsteen in, met
siermetselwerk afgezet, iets verzonken veld. De vier zijden worden bekroond door met zorg gedetailleerde geveltoppen, die zijn voorzien van een eenvoudig
roosvenster in eveneens beide geschilderde en gelegde natuurstenen omlijsting; op de toppen een natuurstenen pinakel. De toren wordt gedekt door een
met leien belegd afgeknot schilddak, dat is afgezet door een rijk bewerkte gietijzeren balustrade. De beide zijgevels zijn voorzien van een vlakke bedekking.
In de rechtervleugel bevinden zich een stichtingssteen met het opschrift 'E. Jannink Gz. 1900' en een steen ter nagedachtenis aan H.E. Jannink met een
portret van de gefusilleerde en het opschrift 'Hendrik Engbert Jannink, Geboren 6 juli 1904 te Enschede. Gefusilleerd 5 sept. 1944 te Vucht'. Aan de
achterzijde het machinehuis met schoorsteen. Bron: Rijksdienst voor cultureel erfgoed.
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3.15 Buitenplaats Het Stroot.
He landgoed Het Stroot is 263 hectare groot. Het grootste gedeelte daarvan wordt gevormd door bos- (128 hectare) en landbouwgronden
(107 hectare). De resterende 28 hectare is natuurgebied. De op het landgoed gelegen buitenplaats is onder meer met enkele
bijgebouwen en de omringende tuinen aangewezen als rijksmonument. In het natuurgebied ligt het Zwarte Ven omgeven door een
heideterrein. Het landgoed behoorde in de 19e eeuw tot het bezit van de Twentse ondernemer Gerrit Jan van Heek. Hij kocht in 1865 een
terrein van 25 hectare, bouwde er een buitenplaats en breidde het bezit in de loop der tijd verder uit.
Monumentaal LANDHUIS (1865- 1930) van twee bouwlagen op een samengestelde plattegrond onder een afgeknot schilddak met leien in
Maasdekking. De gevels zijn boven een natuurstenen plint wit gepleisterd. De hoofdentree tot het huis bevindt zich in het uitgebouwde
entreeportaal in de noordoostgevel aan de straatzijde. De overluifelde getoogde deur wordt geflankeerd door smalle glas-in-loodvensters.
Het balkon boven de ingang heeft een balustrade van gedraaide balusters met sierbollen op de hoeken. Behalve het recht gesloten
balkonkozijn hebben de vensters in deze gevel getoogde bovenlichten. Het aanzicht van de zuidoostgevel wordt gedomineerd door de
grote serre en daarboven de loggia onder een met leien gedekt schilddak. In de door hoekpilasters geflankeerde afgesnoten hoeken aan
weerszijden van de serre zijn boven de recht gesloten ingangspartijen in het pleisterwerk de contouren te zien van de Tudorbogen die hier
bij de verbouwing in 1884 waren aangebracht. De vensters en deuren in de serre zijn voorzien van stalen kozijnen. De rondbogen van de
T-vensters op de verdieping worden voortgezet in de rondboogarcades met balustrades van de loggia. De grote serre aan de
zuidwestgevel heeft schuifdeuren en vensters met grote glasruiten onder een doorlopende reeks bovenlichten. Op de verdieping geven
drie balkondeuren onder getoogde bovenlichten toegang tot het balkon boven de serre met een balustrade van kleine gedraaide
balustertjes. Links tegen de noordwestgevel een aanbouw onder balkon en rechts daarvan een lager gedeelte onder plat dak. In de gevel
vensters en balkondeuren onder getoogde bovenlichten. In de dakschilden aan de noord-, oost- en westgevel dakkapellen onder iets
getoogde kapjes. De grotere dakkapel boven de ingang aan de oostzijde is uitgevoerd met fronton en wangen. Op het snijpunt van de
nokken aan de zuidgevel een achtkantig klokketorentje met driepasbogen onder een achtzijdig tentdakje. In het interieur zijn onder meer
van belang het vertrek aan de westkant van het huis waarin tegen de oostwand een betegelde haard en het goudleerbehang (1884 of
daarvoor) bewaard zijn gebleven; de kamer met de afgesnoten hoeken aan de zuidzijde heeft met stucplafond met opgelegd lijstwerk in
geometrische patronen en de hal die is uitgevoerd met een paneellambrizering, rijk uitgevoerde trap en een betegelde garderobe met
dubbele wastafel. Waardering Monumentaal landhuis van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang - als voorbeeld van
een karakteristieke Twentse textielvilla waarvan de negentiende eeuwse kern (de theekoepel) nog aanwezig is - vanwege het
samengestelde bouwvolume waarin de verschillende bouwperioden te herkennen zijn - vanwege de gave interieuronderdelen die nog in
het huis aanwezig zijn - vanwege de hoge ensemblewaarde als hoofdonderdeel van de buitenplaats
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Het landgoed wordt geëxploiteerd door een nazaat van de stichter van het landgoed
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Aan te bevelen boeken;
Heren Op Het Land. [een uitgave van Waanders / Oversticht.]

De enorme groei van de Twentse textielindustrie tussen 1890 en 1920 stelde de gefortuneerde fabrikanten in staat om op grote schaal buitenplaatsen en
landgoederen aan te leggen. Deze concentratie van fabrikantenbuitenplaatsen is bijzonder, typisch voor Twente, en zelfs uniek voor Nederland. De aanleg
van de landgoederen van textielfabrikanten heeft een ongekende invloed gehad op het Twentse landschap. Naast de bouw van grote buitenhuizen waren
de fabrikanten namelijk ook verantwoordelijk voor de aanleg van prachtige tuinen en uitgestrekte bosgebieden. Nog niet eerder is er een aparte uitgave
over de (cultuur)historie van deze bijzondere landgoederen en buitenplaatsen verschenen.

Bouwstijlen van de wereld. [ een uitgave van Atrium]
Architectuur van de klassieke Oudheid tot heden door Clemens Juckle en Christopher Kerstjens.
ISBN 90 6113 952 X NUGI 923
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Foto verantwoording
Collectie familie van Heek
Edwina van Heek stichting.
Rijksdienst voor cultureel erfgoed.
Margaret Brummer – Tiehatten [Delden]
John Nijhuis
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Korte Biografie Edwina Burr Ewing van Heek.
Edwine Burr –Ewing is geboren op 31 augustus 1872 in st. Louis, U.S.A. en dochter van de gefortuneerde ouders Henry en Emma Burr
Ewing. De Ewings komen oorspronkelijk uit Schotland waar de naam Ewing al in 1143 voorkomt. De Ewings emigreerden naar de
Verenigde Staten van Amerika en vestigden zich aan de Mississippi. De stamboom van de familie vermeldt dominees, advocaten en
dokters. Edwina volgt haar studie op het Mary Instituut in St. Louis en behaald haar eindexamen op 27 augustus 1872.
In verband met het overlijden van haar vader op slechts 33 jarige leeftijd besluiten moeder en dochter in 1890 naar Europa af te reizen
en verblijven in verschillende steden en streken. In Dresden studeert Edwina kunst en cultuur en ontmoet tijdens haar studie Henriette
van Wulfften Palthe uit Hengelo die daar ook studeerde. Tijdens een studie vaar trip op de Rijn ontmoet Edwina de dan negen jaar
oudere Jan Bernard van Heek. Deze romance liep uit op een verloving op 2 februari 1900 en vervolgens een huwelijk dat op 20 juni 1900
werd gesloten.

Edwina en Bernard tijdens de verloving in maart 1900
In verband met de afnemende gezondheidstoestand van Bernard van Heek en hun kinderloosheid besloten ze om zich enigszins
onttrekken aan het Enschedese sociale circuit. Ze besloten gastvrijheid te bieden aan niet –Enschedese kennissen en Edwina’s oude
vriendinnen aan wie ze gastvrijheid op het landgoed Zonnebeek wilden bieden. Het idee van een gastvrij Zonnebeek was geboren.
De in 1904 aangekochte Rutbeek gronden werden vergraven en bouwrijp gemaakt voor het landhuis Zonnebeek. De Enschedese architect
A. Beltman heeft vervolgens op aanwijzing van Edwina een buitenhuis in Amerikaanse stijl ontworpen. De bouw vond plaats in 1906 en
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1907 en in 1908 kon het huis betrokken worden. Het exterieur van de prominente landgoed villa was ook volgens Edwina zeer geslaagd
maar dat was anders met het interieur.
De monumentale trap zonder uitloop naar de ingang / uitgang van het landhuis was voor Edwina een doorn in het oog. Was de eetkamer
gedekt dan dienden de gasten via de kleine achterdeur onder de trap ontvangen te worden. Desalniettemin beantwoorde Zonnebeek
geheel aan zijn sociale doelstellingen van Edwina en Bernard.
De daaropvolgende periode waren voor Edwina en Bernard van Heek zorgeloos tot het moment dat Bernard van Heek die al een zwakke
gezondheid had in 1923 kwam te overlijden. Voor Edwina was dit reden om de zorg voor haar moeder op zich te nemen en Mrs. Burr
Ewing woonde dan ook samen met haar dochter afwisselend op Zonnebeek.

17 maart 1904 Doge paleis Venetie.

28 februari 1907, Edwina voor landgoed Zonnebeek

Bernard van Heek was al sinds 1916 bezig met plannen voor een nieuwe behuizing van de oudheidkamer annex museum waar hij zijn
collectie schilderijen zou kunnen onderbrengen. Na het overlijden van Bernard heeft Edwina en alle erfgenamen zich ingezet voor een
museum in Enschede. Zij vormden gezamenlijk de museum commissie met Jan van Heel als vertegenwoordiger van Edwina. Volgens
Edwina moets het museum zowel “Educational”als “Pleasing”zijn zoals de Metrololitain in New York. Behalve verschillende aanwijzingen
gad Edwina ook forse fianciele steun aan het museum, thans Rijksmuseum. Verschillede boeken, klokken en mubilair van haar echtgenoot
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uit zijn vrijgezellenhuis kregen op verzoek van Edwina een plaatsje in het museum. Zij schonk het museum eveneens een portret,
geschilderd door R.S. Bakels [1873-1956] de man van één van haar Almelose vriendinnen.
Edwina heeft altijd nauwkeurig een boekhouding bijgehouden van de instandhouding van het landgoed Zonnebeek. Ze behandelde de
verpachting van de weidegronden, verkocht overtollig stro, hout, aardappelen en eieren en het kalf dat in mei 1928 op Zonnebeek was
geboren. Met voldoening noteerde ze een “nice profit” op de verkoop van een varken. Een mogelijke aantasting van Zonnebeek nam
Edwina hoog op want toen zij in 1926 bericht kreeg van de Kon. Ned. Zoutindustrie dat op haar grond zou worden geboord naar zout
vreesde zij voor beschadiging van het landgoed. Nog in 1941 kocht Edwina een perceel grond dichtbij Zonnebeek opdat ze de controle
over de directe omgeving van het huis zou behouden.
Edwina had er de gewoonte van gemaakt om tijdens de Nederlandse winterperiode met haar moeder te verblijven in Merano [Italië, zuid
Tirol] Edwina verbleef met haar moeder in het 12e eeuwse kasteel Goyen dat eigendom was van Jan Bernard van Heek die het op
zorgvuldige wijze heeft gerestaureerd. Tijdens hun verblijf in Merano overleed haar moeder op 31 januari 1931 en is daar ook begraven.
Omstreeks 1930 werd Edwina door een Notariële transactie minder kapitaalkrachtig en was ze moreel verplicht gesteld om onrendabele
aandelen te kopen van het bedrijf van haar overleden echtgenoot. Maar ondanks deze financiële tegenslagen bleef Edwina een kapitaal
krachtige vrouw die ook oog had voor charitatieve en kerkelijke doelen die ze ondersteunde. Over haar karakter eigenschappen zijn vele
verhalen, opvattingen en meningen maar zeker is dat ze buitengewoon gastvrij was voor haar familieleden en gasten. Voor haar
personeelsleden was ze enerzijds streng maar ze was zich ook bewust van het feit dat deze medewerkers een heel belangrijke rol speelde
in de instandhouding van landgoed Zonnebeek. Dat blijkt onder andere uit het feit dat de keukenmeid van de Van Heek Ewing op 1
januari 1909 werd aangesteld op Zonnebeek en zij bleef 34 jaar in dienst tot het overlijden van haar werkgeefster in september 1945.

Schloss Goyen Merano Zuid Tirol.
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Edwina van Heek Ewing, 1910 Kuuroord Pau Frankrijk.

Landhuis Zonnebeek 2013.

De dienstmeisjes van Edwina van Heek Ewing droegen in het midden van de jaren twintig behalve kleine witte, met smalle kant afgezette
schortjes en zwarte japonnen ook nog een klein wit mutsje als een kroontje op het haar. Edwina was een manager van het landgoed
Zonnebeek die de boekhouding bijhield van alle inkomsten en uitgaven en lette daarbij zelfs op de kleintjes. Ze was geëmancipeerd een
vrouw van deze wereld maar anderzijds functioneerde zij in een sociaal naar binnen gekeerde leefwereld. De grote familiecohesie met
vele takken en onderlinge huwelijken vormde voor een belangrijk deel de leefwereld van Edwina. Of zij zich ooit heeft thuis gevoeld in
deze familiaire textiel elite met een grote mate van sociale controle is minder bekend maar feit is wel dat door haar kinderloosheid
Edwina een uitzondering was op de overige en rijk van kinderen voorziene familie.
Haar wisselende huisvesting tussen Zonnebeek, Merano, Florance en de Verenigde Staten bracht haar nu op latere leeftijd zonder haar
man en moeder tot onzekerheid en ze overweegt zelfs om kleiner te gaan wonen. Op 10 mei 1940 om 05.30 uur wordt Edwina per
telefoon op de hoogte gesteld van het uitbreken van de tweede Wereldoorlog. Haar plichtsbesef zegt dat ze in het zicht van de Duitse
inval haar personeel en Zonnebeek niet in de steek wil laten. In een brief aan haar boezemvriendin Sarah schrijft ze; “Shall I ever know
what real hunger is? If so I realize to full that is is all my own fault in not leaving in time. But it is hard te leave my people and my
surroundings”.
Zo goed en zo kwaad als het gaat zette ze haar normale leven op Zonnebeek, dat buiten het oorlogsgeweld bleef, voort. Op de fiets en in
een koetsje bleef ze enigszins mobiel. Door de radio, in een geheim kastje naast de open haard verborgen, hield zij contact met de
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buitenwereld. Edwina huisveste de van Bennekoms als onderduikers en bestemde een deel van haar huis voor de ondergrondse
activiteiten. In het voorjaar van 1945 moest Edwina inkwartiering accepteren en ze durfde niet meer alleen te blijven. In de laatste
maanden van de oorlog kreeg Edwina een gezelschapsdame / verpleegster en aan de bevrijding beleefde ze maar weinig vreugde.
Op 17 september 1945 stierf Edwina van Heek aan een longontsteking. Edwina werd opgebaard in de hal van het Rijksmuseum Twente en
vandaar werd zij op 20 september begraven op de Ooster begraafplaats naast haar man Bernard. Het vermogen van Edwina werd na haar
overlijden ingebracht in de stichting Edwina van Heek.

Grafsteen Edwina van Heek – Burr Ewing op de Oosterbegraafplaats in Enschede
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