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Voorwoord.
Enschede aan de zee? Het lijkt niet erg waarschijnlijk en dat is het ook niet. Maar toch, water speelt de laatste decennia in Enschede een steeds
belangrijker rol zowel economisch, landschappelijk, recreatief en ecologisch. Anders gezegd Enschede staat aan de vooravond van een waterrevolutie.
Op verschillende bestuurlijke niveaus bij de gemeente Enschede, de provincie Overijssel, het waterschap Regge en Dinkel vinden beleidsmatige
ontwikkelingen plaats om de natuurlijke waterhuishouding een belangrijk platform te geven zeker in onze tijd van klimatologische veranderingen. De
inrichtingsmaatregelen, versnelde uitvoering Rutbeek / Boekelerbeek en de herijking door de provincie Overijssel van de ecologische hoofdstructuur voor
Broekheurne en Twekkelo zullen ook voor de waterloop in deze gebieden ingrijpende konskwenties hebben.
Een van de kenmerken van de klimatologische veranderingen is dat er ook in Enschede in korte tijdsbestekken veel, ja zelfs heel veel regenwater valt.
Dat vraagt om bijzondere bestuurlijke en uitvoerende maatregelen om het regenwater tijdelijk te bergen en gecontroleerd af te voeren. In Enschede zijn
daar een aantal oplossing voor gevonden waaronder de wadi’s. In de wijken Oikos, Ruwenbos en Usseleres zijn wadi’s in gebruik die door bewoners zeer
gewaardeerd worden vooral om de landschappelijke inbedding. In de watervisie van de gemeente Enschede [2002] moet water weer in de
belevingswereld van de Enschedese bewoners komen. Dit digitale boekwerkje kan daar mogelijk een bijdrage aan leveren.
Vitens is het nutsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening. Aan de kwaliteit van drinkwater worden hoge veiligheidseisen gesteld en
de voorraad en opslag van beschikbaar water heeft gevolgen voor landschap en natuur. Op een aantal plaatsen in Enschede zijn deze waterbekkens op
natuurlijke wijze in het landschap opgenomen. Veel inspanningen van de gemeente Enschede met betrekking tot water zijn gericht op de continuïteit
van de drinkwatervoorziening. De watermachine, naar Zweeds voorbeeld, gelegen tussen Enschede en Hengelo is een uniek project van natuurlijke
waterzuivering, natuurontwikkeling en recreatie dat veel waardering verdiend.
Het Twente Rijn kanaal werd vroeger gezien als een ontsluiting voor economische activiteiten in Twente met als eindstation Enschede. Na de teloorgang
van de textielindustrie is het Twente Rijn Kanaal van aanzienlijk minder betekenis geworden voor de economische ontwikkeling van Enschede. Begin
jaren zestig zijn er nog plannen ontwikkeld voor het doortrekken van het Twente Rijn Kanaal naar Duitsland maar het is er niet van gekomen. Met name
Hengelo heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld als terminal haven van goederen en container overslag voor de grensstreek. De recreatieve
exploitatie van het Twente Rijn Kanaal voor Enschede blijft onontwikkeld. De zandwinning in de Rutbeek eveneens een economische activiteit die tot
gevolg heeft dat er een groot watergebied is ontstaan. Weliswaar nog niet geschikt voor recreatie vervult deze zandwinning nu al een ecologische functie.
De recreatieve functie van water in de gemeente Enschede is voor het bestuur van Enschede altijd al een belangrijk speerpunt geweest. In alle openbare
parken van Enschede is water een onderdeel van ontwerp. Maar ook het recreatiegebied de Rutbeek, de forellen visvijvers en de vele kleine en grote
beken en vijvers hebben altijd de belangstelling van dag recreanten en natuurliefhebbers.
Enschede en water zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden ook al zou je dat zo op het eerste gezicht niet denken. In dit beeld verslag geven
wij een foto reportage van verschillende waterprojecten en waterfuncties en vooral mooie plaatjes in de gemeente Enschede.
John Nijhuis.
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1. De wateratlas van Twente.
We zijn gewend om het kaartbeeld van onze omgeving te benaderen vanuit het perspectief van de menselijke inrichting. In Twente betekent dat een
netwerk van dorpen en steden met wegen daartussen. Dominant is de stedenband langs de A1 en de A35. Maar wie via het water naar Twente kijkt, krijgt
een heel ander beeld. Neem de hoogtekaart in deze atlas bijvoorbeeld. Daardoor wordt duidelijk dat de onderliggende structuur van het gebied een heel
andere is. Dat stuwwallen uit de ijstijd in Oost Twente de waterscheiding bepalen tussen het Dinkelsysteem en het Reggesysteem, zoals de Sallandse
heuvelrug in het westen de begrenzing vormt van het stroomgebied van de Regge. En die stroomgebieden worden hier op de hoge zandgronden bepaald
door een fijnmazig stelsel van in het landschap verscholen beken.
Inzicht in de manier waarop het water stroomt, bovengronds en ondergronds, zou veel meer de ruimtelijke ordening moeten bepalen. Door inzicht te geven
in waar water zich bevindt en hoe het beweegt, kunnen we gerichte maatregelen nemen. Om het water de ruimte te geven die het toekomt, het
waardevolle Twentse landschap verantwoord te beheren. Om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater weer op peil te brengen. Om water weer
zichtbaar te maken en vast te houden op de plaats waar het valt.
Dat vraagt om maatwerk. Steeds weer moeten keuzes worden gemaakt op basis van uiteenlopende gebruiksfuncties van onze omgeving wonen, werken,
landbouw, natuur, recreatie en toerisme. Om al die belangen verantwoord tegen elkaar af te wegen werken verschillende overheden, belangenorganisaties
en andere partijen intensief samen. Het is mijn uitdrukkelijke wens dat deze wateratlas door al die partijen wordt gebruikt om de juiste keuzes te maken. En
dat bij die keuzes de rol en de positie van het water in mijn beleving een zeer prominente plaats verdient, dat moge duidelijk zijn.
Dr. Stefan Kuks
Watergraaf van Regge en Dinkel
Klik HIER voor de wateratlas.
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2. Beleidsontwikkelingen met betrekking tot de waterhuishouding in Enschede. [korte samenvatting]
Stadsbeek duurzaam antwoord wateroverlast in Enschede [09 april 2013]
College kiest voor toekomstbestendige oplossing
In de B&W vergadering van 9 april 2013 heeft het college ingestemd met een voorstel voor de gefaseerde aanleg van een stadsbeek in Enschede. Ook heeft
het college besloten tot de start van de voorbereiding van de eerste fase van de stadsbeek ‘Enschede-Zuid’, tussen de Usselerstroom en Pathmos. Het
voorstel wordt in de stedelijke commissie van 22 april 2013 door de gemeenteraad besproken. De keuze voor een stadsbeek sluit aan op de ambities van de
stad: ruimtelijke oplossingen die passen bij het natuurlijke systeem en de bebouwde omgeving, waar samen met partners en bewoners in wordt
geïnvesteerd. Wethouder Hans van Agteren is heel tevreden over het concept van de stadsbeek: “Met een stadsbeek zetten we in op een lange termijn
perspectief. We bereiden ons voor op de klimaatveranderingen waar we in de toekomst onherroepelijk mee te maken gaan krijgen. Bovendien leveren we
met de stadsbeek een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van Enschede.”
Door klimatologische veranderingen krijgen we in de toekomst steeds vaker te maken met hetere zomers en daardoor extremere regenbuien. De bebouwde
omgeving zal hierdoor opwarmen en er blijft vaker water op straat staan bij piekbuien. Het is noodzakelijk om in de toekomst extra afvoercapaciteit voor
regenwater beschikbaar te hebben. Omdat een deel van dit regenwater in de ondergrond infiltreert en als grondwater afstroomt, zijn ook voorzieningen
nodig die dit teveel aan grondwater kunnen afvoeren. Met de stadsbeek wil het college nu investeren in een oplossing die bestendig is tegen de
toekomstige klimaatveranderingen. Kiezen voor een korte termijn oplossing betekent kapitaalvernietiging in de toekomst wanneer het noodzakelijk is om
extra te investeren om de benodigde capaciteit mogelijk te maken.
Start gefaseerde aanleg in ‘Enschede Zuid’
Het college stelt de Raad voor om te beginnen met de aanleg van de eerste fase van de stadsbeek in Enschede-Zuid. In Pathmos speelt momenteel een
groot probleem met grond- en hemelwateroverlast. Het tracé loopt van de Usselerstroom tot en met Pathmos/Stadsveld. De ligging is bovendien gunstig,
het creëert een afvoermogelijkheid op het Twentekanaal. Met de eerste fase wordt een basisstructuur aangelegd, die enerzijds wordt ingezet voor
ontwatering van (een deel van) dit gebied en anderzijds voor de afvoer van overtollig grond- en hemelwater. Daarmee worden huidige en toekomstige
grond- en hemelwateroverlast problemen in dit gebied bestreden. Met het eerste deel van een stadsbeek worden niet alleen de problemen in
Pathmos/Stadsveld aangepakt. De beek wordt ook ingezet voor de bestrijding van de wateroverlast in de Wethouder Nijhuisstraat en aan de Bruggertstraat.
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Voordelen van fasering
Met de aanleg van deze eerste fase en met toekomstige delen van een stadsbeek, worden lokale problemen aangepakt en wordt een afvoermogelijkheid
voor overtollig hemelwater en grondwater geboden. Elk deel van een stadsbeek heeft zijn eigen functionaliteit. Daarmee behoudt het zijn waarde, ook
indien na de aanleg van een fase wordt besloten niet verder te gaan met de aanleg van een stadsbeek. Omdat de stadsbeek over een zeer lange periode
wordt aangelegd, is het mogelijk om beter in te spelen op wijzigende omstandigheden en nieuwe inzichten. Ook geeft het de mogelijkheid om mee te
kunnen liften met andere projecten in de openbare ruimte, waardoor kosten worden bespaard.
Watervisie
De “Watervisie Enschede- de blauwe aders terug in de stad” is door de gemeenteraad van Enschede vastgesteld in oktober 2002. De principes vormen de
basis voor de aanpak en benadering van de waterhuishouding van Enschede en zijn afgeleid uit de richtlijnen die de rijksoverheid heeft vastgesteld voor het
waterbeheer in Nederland. De missie van de watervisie is het aanzetten tot het aanpakken van problemen en het grijpen van de kansen in het stedelijk
waterbeheer. Ter ondersteuning van de missie zijn in de watervisie drie doelstellingen opgenomen:
1. Water moet een leidende rol vervullen bij de ruimtelijke inrichting,
2. Samenwerking tussen de verschillende 'waterpartners' (bijvoorbeeld het waterschap), de gemeentelijke organisatie en
samenwerking tussen de gemeente en de bewoners moet bevorderd worden,
3. Water moet weer in de belevingswereld van de bewoners komen.
Om de watervisie in 2030 werkelijkheid te kunnen laten zijn, moet de visie een samenhangend geheel vormen en moeten betrokken partijen intensief met
elkaar samenwerken. Het geraamte van de visie bestaat uit een viertal leidende principes, die zijn afgeleid uit de richtlijnen die de rijksoverheid heeft
vastgesteld voor het waterbeheer in Nederland:
Vasthouden (infiltreren), bergen en afvoeren: regenwater dient zo min mogelijk uit het stedelijk gebied afgevoerd te worden. De achtergrond van dit
principe is dat door versnelde afvoer van hemelwater stroomafwaarts problemen in de waterhuishouding ontstaan.
Herstellen van de nierwerking: het zoveel mogelijk scheiden van schone en vuile waterstromen, waarbij het schone water mogelijkheden biedt tot
(her)gebruik en het vuile water afgevoerd moet worden naar de zuivering.
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Een doelmatige waterketen: minimaliseren van de kosten van de keten, het minimaliseren van de negatieve effecten op het milieu en het vergroten van de
dienstverlening naar de gebruiker van de waterketen.
Beleving van water: door water een expliciete rol te geven in de leefomgeving van mensen, kan de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting worden vergroot.
De principes zijn vertaald naar een beeld voor het waterbeheer in 2030. De zogenaamde 'blauwe aders' (waterlopen) vormen de hoofdstructuur van het
beeld. De rode lijn in nevenstaande figuur stelt de waterscheiding voor. De ader ten oosten van de waterscheiding (pijl 1), zorgt voor afvoer van hemelwater
in het Dinkelsysteem. De aders ten westen zorgen voor afvoer van hemelwater in het Reggesysteem en het Twentekanaal. De zoekgebieden voor deze aders
zijn voor een deel al ingevuld zoals de blauwe ader parallel aan de spoorlijn (pijl 3). Daarnaast is de planvorming voor de reconstructie van de Roombeek
(deel van pijl 2) al in een vergevorderd stadium. De blauwe ader moet afwateren op het universiteitsterrein. Ook zijn evenwijdig aan de A35 voorzieningen
getroffen voor het transport van oppervlaktewater. Hier kunnen zowel een ader uit Enschede-Zuid (pijl 6), als een ader uit het centrum (pijl 5) op
aangesloten worden. De slagader vanuit het centrum naar de haven in het Twentekanaal (pijl 4) moet nog volledig gerealiseerd worden.
De stadsbeek sluit naadloos aan bij de ambities en uitgangspunten van de Watervisie ‘Enschede verbindt’. Deze visie is op 2 april door het college
vastgesteld. De stadsbeek geeft concreet invulling aan die ambities: minder overlast bij hevige buien, grondwateroverlast beheersbaar houden en een
betere waterkwaliteit. Samen met partners kunnen we door middel van de stadsbeek water meer zichtbaar maken in de stad, de buitenruimte gebruiken
voor opvangen van water en verkoeling, het afkoppelen van hemelwater stimuleren en het waterbewustzijn vergroten.

Nog een lange weg te gaan voor de gemeente Enschede.
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Besluit Burgemeester & Wethouders gemeente Enschede voorstel aan de gemeenteraad. [2 april 2013]

Volgens de gemeente Enschede vraagt de watervisie van oktober 2002 inmiddels om herziening en is een nieuwe of aanvullende watervisie 2013 – 2025
in concept opgesteld.
De nieuwe watervisie laat zich samenvatten in 6 punten:
1.

Daar waar het kan is het regenwater afgekoppeld van het gemengde riool.

2.
Door het afkoppelen van regenwater ontstaat meer ruimte in het bestaande rioolstelsel waardoor bij zware regenbuien minder rioolwater
overstort naar het oppervlaktewater. De wateroverlast bij dit soort buien wordt dan aanzienlijk kleiner.
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3.
De beleving van de groene en blauwe kwaliteit van Enschede versterken door water zichtbaar te maken. Door waterlopen zoveel mogelijk
zichtbaar te maken en aantrekkelijk in te richten wordt het water meer beleeft. Daarnaast wordt kwaliteit van de leefomgeving en de recreatieve
mogelijkheden vergroot. Door bewust ruimte te maken voor water ontstaan er kansen voor flora en fauna.
4.
Water in de buitenruimte wordt zoveel mogelijk benut voor het opvangen van extreme regenbuien en om bij warme perioden de stad te
verkoelen. Door de opwarming van de aarde verandert de frequentie en intensiteit van de neerslag, met als gevolg zowel meer wateroverlast als
(grond)watertekort. Door de buitenruimte nu slim te gebruiken kan bij hevige neerslag water worden opgeslagen en in het geval van droogte water
worden afgestaan. Bij periodes van hitte kan water gecombineerd met groen een bron van verkoeling vormen.
5. De water gerelateerde component van de (woon)lasten blijft beheersbaar. Zonder maatregelen (o.a. afkoppelen, gebruik van buitenruimte,
waterbewust maken), wordt het water niet alleen duurder, ook de kosten van de waterschade bij extreem weer nemen toe. Daarom laten we de
investeringen in watervoorzieningen zoveel mogelijk gelijk op lopen met andere werkzaamheden. Hierbij de trekken we samen op met corporaties,
waterschap, buurgemeenten en bedrijfsleven. Ook wordt water ingezet om energie op te wekken en te winnen.
5. Enschedeers zijn bewuster met water om en zijn meer betrokken bij de watervoorzieningen in de stad. Bij bewoners willen we de aandacht voor water
vergroten en willen we hen inzicht geven in hun rol in het waterbeheer. Het bewustzijn richt zich er op dat bewoners (drink)water besparen en minder
water vervuilen, kostenbewust worden door bijvoorbeeld zelf regenwater af te koppelen.
6. De waterpartners zorgen samen voor een goede waterkwaliteit en –kwantiteit in Enschede. Samen met de Enschedese waterpartners
(buurgemeenten, waterschap, corporaties, kennisinstellingen, bedrijven) doen we er alles aan om het water op orde te houden en te verbeteren. De
waterpartners hebben aangegeven vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk te zullen optrekken. Aan de nieuwe watervisie wordt een
waterprogramma gekoppeld die deze punten kunnen verwezenlijken. In het waterprogramma staan activiteiten genoemd die de komende jaren worden
uitgevoerd. Dit waterprogramma wordt door ons college samen met de Enschedese waterpartners tweejaarlijks opgesteld. Op grond van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) moeten ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar en raadpleegbaar zijn. Deze watervisie valt onder de digitaliseringsvereisten
van de Wro. Bron: voorstel gemeenteraad Enschede 2 april 2013.

Bij het vaststellen van het Gemeentelijk Riolering Plan eind 2011 door de gemeenteraad is de stadsbeek aangedragen als duurzame oplossing voor de hoge
belasting van het rioolstelsel en de wateroverlastproblematiek in Enschede. In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden van een stadsbeek onderzocht.
Het voorstel voor een gefaseerde aanleg is vandaag in het college besproken en vastgesteld. In de stedelijke commissie van 22 april wordt het door de
gemeenteraad besproken. In de raadsvergadering van 27 2013 mei zal de gemeenteraad van Enschede een besluit nemen. Bron: gemeente Enschede.
BRON: Gemeente Enschede.
Dit moet u weten: Enschede de natuur en water!!
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3.Uitbreiding zandwinning én ontwikkeling van natuur en landschap Rutbekerveld. [oktober 2012]

VOF Rutbekerveld is van plan de bestaande zandwinning Het Rutbekerveld uit te breiden. Hierdoor wordt de bestaande zandwinningsplas groter: van 28
hectare tot ongeveer 50 hectare. Tegelijkertijd wordt, samen met K3Delta, een deel van de zandwinningsplas ondieper gemaakt voor de ontwikkeling van
natuur en landschap. Ook is er een horecapaviljoen gepland voor onder meer wandelaars, fietsers en duikers. De gemeente Enschede wil voor dit plan het
bestaande bestemmingsplan aanpassen. De Provincie Overijssel wil de noodzakelijke ontgrondingsvergunning verlenen. Het Waterschap Regge en Dinkel
speelt een rol bij de verontdieping. Het ontwikkelingsplan van VOF Rutbekerveld is nu opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het
Milieueffectrapport (MER). In deze notitie geeft VOF Rutbekerveld aan hoe het plan in elkaar zit en welke milieueffecten in het kader van het
milieueffectrapport worden onderzocht. Bron: gemeente Enschede.

Vis in Rutbekerveld.

Chinook helikopter van defensie haalt bluswater uit Rutbekerveld.
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Duiken met Han in Rutbekerveld.
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Indrukwekkend wateroppervlak van Rutbekerveld waar nog dagelijks werkzaamheden worden verricht voor zandwinning. [2013]
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4. De Watermachine van Enschede.

Het Kristalbad is een gebied tussen Hengelo en Enschede dat momenteel opnieuw wordt ingericht. Het wordt een multifunctioneel gebied voor:





Het bergen van regenwater uit Enschede en Hengelo bij hevige neerslag.
Het zuiveren van het water afkomstig uit de RWZI Enschede.
Ecologische verbindingszone tussen noordoost en zuidwest Twente.
Natuurrecreatie en – educatie gebied.

Unicum
De integratie van waterberging, waterzuivering, ecologische verbindingszone en recreatie is uniek in Nederland. Het biologisch zuiveren van water afkomstig
uit de RWZI (zogenaamd effluent) is op deze schaal nog niet eerder toegepast in Nederland.
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Bij de ontwikkeling van het Kristalbad is zowel sprake van
klimaatadaptie als -mitigatie:

Klimaatadaptie: In het gebied wordt maar liefst 187.000
m3 extra waterberging gerealiseerd met het oog op de
toenemende aanvoer van regenwater bij extreme
neerslag.
Mitigatie: Doordat een groot deel van het oppervlak zal
bestaan uit water, zal minder opwarming van de bodem
optreden.
Uitkijktoren

Succes: De uitvoering van het Kristalbad is momenteel in
volle gang. Al tijdens de uitvoering ontwikkelden flora en
fauna zich boven verwachting snel. Er komen met name
veel watervogels op het gebied af. De zuidzijde van het
Kristalbad wordt dit jaar afgrond, de noordzijde in 2014.

Samen: Bij de ontwikkeling van het Kristalbad zijn behalve
Waterschap Regge en Dinkel en de Gemeenten Hengelo
en Enschede ook de provincie Overijssel en DLG
betrokken. Hierbij is samengewerkt met een Zweedse
organisatie waar dit concept eerder is toegepast.
Bron: Waterschap Dinkel & Regge.
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Overzicht gebied watermachine.

De naam kristalbad is afkomstig van het zwembad dat vroeger in deze buurt lag. Een uniek gebied waarbij de steden Hengelo en Enschede elkaar bijna
raken. Tussen de oude cultuurlandschappen Twekkelo ten zuiden van het Twente kanaal en Driene aan de noordkant van de Hengelosestraat met de
spoorbaan in het midden, daar ligt het Kristalbad. Een groene waterrijke buffer tussen stedelijke bebouwing en infrastructuren. Rechte lijnen zijn dominant
in het gebied aanwezig en hebben in het nieuwe ontwerp van het kristalbad duidelijk vorm gekregen.
Het Kristalbad is van oudsher al een nat gebied met daar doorheen de slingerende Elsbeek. Natte heide omringde de waterplassen. Vanaf 1900 werd het
geheel ontgonnen en intensiever in gebruik genomen door de landbouw. Een opvallende lijn die de structuur van Kristalbad kruist is de markegrens tussen
de marken Twekkelo en Driene. Deze loopt van oost naar west in het zuidelijk gebied. Een eeuwenoude grens is nog herkenbaar aan de bomenrij en de nog
aanwezige koekoeksteen.
Kristalbad, de watermachine van Twente. [Waterschap Regge & Dinkel]
Watergraaf Stefan Kuks Innovatieberaad
Nieuwe natuur op het kristalbad tussen Enschede en Hengelo. [Marcel Tettero]
Porseleinhoen bij Kristalbad [Carl Derks]
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5. Twente Rijn kanaal Enschede. [2013]

Hoewel het eerste plan voor een kanaal naar Twente al stamt uit het midden van de 19e eeuw, werd de bouw van het kanaal pas begonnen in 1930, na een
kwart eeuw ruzie over acht verschillende ontwerpen. Namens Rijkswaterstaat was dr.ir. L.R. Wentholt verantwoordelijk voor de aanleg. Het kanaal werd
gegraven voor een betere aanvoer van grondstoffen voor de Twentse textielindustrie (ruwe katoen) en voor de toevoer van steenkool uit de mijnen in
Limburg. Het grootste deel is aangelegd als werkverschaffingsproject tijdens de crisis en door werkelozen met schop en kruiwagen gegraven. In 1938 was
het kanaal gereed. In 1953 kwam de verlenging van de zijtak naar Almelo klaar, zodat ook de Almelose haven en het Overijssels kanaal Almelo - De Haandrik
aangesloten waren op het Twentekanaal
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Vandaag de dag wordt het kanaal gebruikt voor het vervoer van zand, grind, zout, veevoer en containers. In 1996 werd er in Enschede 432.277 ton gelost of
geladen en in Hengelo 2.322.270 ton. In 2010 is de totale overslag gegroeid naar ruim 6 Megaton [2]. Daarnaast vervult het een functie voor de recreatie
(pleziervaart en sportvisserij) en afwatering. Voorheen speelde het ook een belangrijke rol bij de drinkwatervoorziening van Enschede. Bij Lonnekerbrug
werd voor dit doel water uit het kanaal de grond ingepompt en ondergronds via grind- en zandbedden gefilterd; dit was goed voor circa 80% van het
Enschedese drinkwater.
Als gevolg een grote brand bij Vredestein te Enschede is het kanaal in 2003 tot aan Hengelo wekenlang afgesloten geweest om verspreiding van de
vervuiling te voorkomen. Uit onderzoek van waterbedrijf Vitens in februari 2008 is gebleken dat het water uit het Twentekanaal bij Enschede niet langer
geschikt is voor drinkwater.
Ten behoeve van de afwatering van alle beken die op het kanaal uitmonden zijn bij de gemalen van Delden en Eefde tevens aflaatwerken ingericht. In
Hengelo wordt eventueel wateroverschot op het bovenpand van het kanaal via de sluis afgevoerd. In totaal kan het kanaal 190.000 liter per seconde
afvoeren.
Vooral op het kanaalpand Hengelo - Enschede wordt veel getraind door wedstrijdroeiers. Na enkele ernstige aanvaringen tussen vrachtschepen en de fragile
skiffs is een leer- en uitwisselingsproject gestart om meer onderling begrip te kweken tussen deze categorieën kanaalgebruikers. Voor de beroepsvaart zijn
op alle sluizen waarschuwingsborden opgehangen om de schippers aan de kwetsbare roeiers te herinneren, terwijl de roeiers zijn uitgenodigd om kennis te
maken met het zicht vanaf de brug en de bestuurbaarheid van binnenschepen.
Het Twentekanaal loopt vanaf de IJssel bij het dorp Eefde (ten noorden van Zutphen) via Hengelo naar Enschede. Westelijk van de stad Delden heeft het
kanaal een aftakking die doorloopt tot Almelo. Door die vertakking spreekt Rijkswaterstaat ook wel van het meervoud Twentekanalen. Het deel van het
Twentekanaal tussen de IJssel en Enschede is 47 kilometer lang; de vertakking is 16 kilometer lang. De Twentekanalen maken deel uit van de recreatieve
vaarroute Tuin van Nederland.

Aanleg Twente Rijn Kanaal
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Zand en grind vervoer belangrijke functie voor Havens Enschede.
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Twente Rijn kanaal vanaf Kristalbad richting Enschede.

2013

Zand, grind en schroot vervoer vanaf Enschede.

Vaarweg gegevens
Lengte: 47 kilometer (IJssel-Enschede) en 16 kilometer (vertakking) Beroepsvaart-/CEMT-klasse: Maximaal 110 x 9,75 x 2,60 meter (het deel IJssel-zwaaikom
Lochem is toegankelijk voor schepen in de Va-klasse met een laadvermogen tot 2000 ton) De Twentekanalen worden verruimd zodat meer schepen en
grotere schepen van het kanaal gebruik kunnen maken. Dit is goed voor de economie. Ook voor de aan- en afvoer van water is het nodig om het westelijke
deel van het hoofdkanaal aan te passen. Hiermee bereiken we:
•

Havens en bedrijven langs het kanaal worden bereikbaar voor grotere schepen, de zogenoemde klasse Va-schepen.

•

De doorgang wordt vlotter en veiliger, doordat boten op vrijwel elk deel van de Twentekanalen met dezelfde snelheid kunnen varen.

•

Het kanaal wordt aantrekkelijker voor recreanten.

Planning en aanpak: 2010; start onderzoeken en vergelijkingen van varianten, 2014; start werkzaamheden, 2017; verruiming gereed.
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6. Recreatie op en aan het water.
a. Jachthaven Enschede.
Enschede heeft sinds 1935 een watersport vereniging [EWV] Voor de website van EWV klik http://www.e-w-v.nl/ De jachthaven van Enschede beschikt
over een boten helling en een kraan om schepen in en uit het kanaal te tillen. Voor 80 schepen is er een winterstalling en booteigenaars zijn in de winter
druk bezig om de schepen te onderhouden. Euros Zeilen - Heenvaart Enschede-Lochem

Jachthaven Enschede.
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Wonen op het water.

Laatste woonboot in Enschede 2013.

Door de gemeenteraad van Enschede is op 10 mei
2005 het bestemmingsplan "Havengebied 2002"
vastgesteld, welke op 17 september 2008
onherroepelijk is geworden. Dit bestemmingsplan
kent als uitgangspunt dat de vestiging van bedrijven
uit de hogere milieucategorieën is toegestaan. De
aanwezigheid van woonschepen binnen het
havengebied is niet in overeenstemming met dit
uitgangspunt en in verband hiermee is de gemeente
Enschede in onderhandeling gegaan met de
eigenaren van de in het havengebied aanwezige
woonschepen. Als laatste zal een woonboot in de
oostelijke haven arm een bedrijfsbestemming
krijgen. Hiertoe heeft het college van B&W op
11 januari 2011 een beëindigingsovereenkomst
gesloten met de eigenaar van de boot. De
woonboot wordt omgezet in een bedrijfsboot met
steiger voor het aanmeren van een viertal
peilboten.
Bron: Bestemmingsplan Havengebied mei 2011.

20. Enschede aan de Zee.

Enschede aan de zee

2013

b. Recreëren rondom de Rutbeek.
Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van 620.000 inwoners. Vóór en mét hen
vervult ze werkzaamheden op een heel breed gebied: Verkeer en vervoer, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, economische zaken, veiligheid,
volksgezondheid, recreatie en toerisme. Het Rutbeek is een onvergetelijk recreatiepark nabij de grootste stad van Twente, vol spetterende waterpret,
sportieve uitspattingen een indrukwekkende natuur en de meest fantastische evenementen. Voormalige weilanden en oude ontginningsgebieden zijn in de
jaren zeventig omgetoverd tot een schitterend recreatieterrein. Het gebied is ontstaan door middel van een zandafgraving. In 1975 werd gestart met de
aanleg, in 1978 werd het voltooid. Het Rutbeek valt onder het beheer van de Regio Twente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Bos en
natuurgebieden worden afgewisseld met een 34 ha. grote waterpartij met 5 stranden en ligweiden met speeltoestellen. Evenementen terreinen, 4 ruime
parkeerterreinen en voldoende verharde fiets- en wandelpaden. Het Rutbeek is bij uitstek geschikt voor evenementen. Gaat u maar na: een gevarieerd
terrein met ruimte voor maximaal wel 50.000 bezoekers, uitstekende faciliteiten ook op organisatorisch gebied, goede bereikbaarheid en volop
parkeergelegenheid. Mede door de indeling met onder andere een grote zwemvijver en twee evenementenweiden is het park een ideale locatie voor een
breed scala van evenementen. Uiteenlopend van grootschalige popconcerten tot sportevenementen, van bedrijfsfeesten vol verrassende items tot intieme
festivals. Het Rutbeek heeft zó veel in huis, dat u op bijna elke vraag een Ja! mag verwachten. Bron: Regio Twente.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Rutbeek

Strandvermaak op de Rutbeek.

2013.
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Flyboard nieuwe attractie op de Rutbeek [2013]
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Snelheid op het water van de Rutbeek

De Rutbeek voor Popfestivals. [2013]
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Waterski op de Rutbeek [2013]
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Mini Sial

Kano varen
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Schaatsen

Zeilen
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Triathlon op Het Rutbeek

Triathlonclub Twente
http://www.triathlonclubtwente.nl

Foto J. Kuijer.

Foto’s Triathlonclub Twente.
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c. Waterskien op de Rutbeek.
Op recreatieplas "Het Rutbeek" vind je Cable Waterskicenter Twente. Voor iedereen die van waterskiën houdt of wie het erg leuk lijkt, "Is this the place to
be!!" Voor mensen die nog geen ervaring hebben met waterskiën, geen paniek. Je kunt het leren binnen één uur! Ook is er de mogelijkheid om voor
bijvoorbeeld bedrijfsfeestjes, vriendengroepen, sportverenigingen e.d. de baan af te huren. Bij dit afhuren kan men ook kiezen uit diverse arrangementen.
Zelfs voor mensen die het zelf toch niet aandurven, is er altijd nog de mogelijkheid, om lekker op ons terras te genieten van een hapje of een drankje. Ook is
het natuurlijk fantastisch om te zien hoe de mensen zich uitstekend vermaken op de lange latten of de vele soorten boards. Waterskiën is een te gekke sport
voor jong en oud. Aarzel niet, kom eens kijken! Wellicht maakt u ook binnen no time een rondje op het water. Bron: Waterski centrum.

Waterskicentrum Twente.

Klik hier voor een video

27. Enschede aan de Zee.

Flyboard.

http://www.waterskitwente.nl/index.php/nl/home
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d. Roeien op het Twente Rijn Kanaal.
Enschedese roeivereniging Thyro. E.R.V. Thyro is eind 1995 opgericht en is de eerste en enige burger-roeivereniging van Enschede. De
vereniging heeft ongeveer 100 leden variërend in leeftijd van 12 tot 103 jaar. Roeien is een sport voor iedereen en Thyro biedt voor elk wat
wils. Je kunt bij ons roeien in een skiff (1-persoons) en ook in ploegverband met 2, 4 of 8 personen. Roeien is een sport die recreatief
beoefend kan worden, maar wedstrijdroeien op diverse niveaus is ook mogelijk. Roeien is een sport waarbij alle spiergroepen gebruikt
worden en waarbij weinig tot geen blessures voorkomen. Thyro beschikt over een vloot van meer dan 30 boten en alle overige benodigde
voorzieningen. Onze accommodatie en heerlijk terras aan het water maken het verenigingsleven compleet. Thyro heeft een volledig
toegankelijke accommodatie en aangepast materiaal. Hierdoor kunnen mensen met een functionele beperking ook genieten van deze
mooie sport.
www.thyro.nl

foto: Thyro. [Twente Rijnkanaal 2013]
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e. Vis sport in Enschede.
Eigenaar van het Rutbeek en het visrecht is de Regio Twente. De volledige visrechten worden gehuurd door de HSFON. Bij de federatie zijn 75
hengelsportverenigingen en twee specialistenverenigingen aangesloten die gezamenlijk ongeveer 59.000 leden tellen. Het Rutbeek is opgenomen in de
Landelijke Lijst van viswateren en dus door iedereen in het bezit vaneen VIS pas te bevissen.

Gedragsregels voor nachtvissen in de gemeenten Enschede
Vissen in de Rutbeek
Vissen in Enschede
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Forelderij in Usselo.
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Forelderij aan de Usselerrietweg.

Vangst van de dag [29 mei 2013] in de forellenvijver van de Forelderij in Usselo.
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Plezierboot De Hilda bij de sluis in Hengelo

2013

Geen realistisch toekomstbeeld voor Enschede maar het Twente Rijnkanaal biedt kansen

Grootschalig toerisme via het Twente Rijn Kanaal zal Enschede waarschijnlijk niet meemaken. Maar er zullen Enschedeërs zijn met goede herinneringen
aan de Hilda. Een boot die in de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren een reguliere zomer dienstlijn verzorgede tussen de haven van Enschede en de
uitspanning de Waarbeek in Hengelo. Je zou je eigenlijk de vraag kunnen stellen waarom vooral in deze tijd een dergelijke attractie met een tussenstop bij
Go Planet, de Grolsch Veste of een excursie naar het Kristalbad niet haalbaar zou zijn. De commerciële exploitatie van het Twente Rijn Kanaal blijft achter bij
de vele initiatieven die er zijn op watersportgebied in Enschede.
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f.

Duiken in de onderwaterwereld.

1.

2.

1.) recreatieduiken 2.) Oefening brandweer Enschede

Duiktoren bij Go Planet.
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7. De fonteinen van Enschede.

Volkspark. [2013].
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Van Heekplein 2013.
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Watergevecht van Heek plein 2012
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Ainsworthpark Pathmos [2013]
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Transvaalplein Dolphia [2013]
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8. Klimaat & Enschede.
De Klimaatverandering in Nederland zet door, maar de ongunstige effecten daarvan lijken beheersbaar. De meeste veranderingen doen zich geleidelijk voor,
zodat burgers, bedrijven en overheden zich kunnen aanpassen. Bovendien is er inmiddels veel aandacht in het beleid voor de effecten van
klimaatverandering, zoals overstromingsgevaar. Klimaatverandering heeft in Nederland al uiteenlopende effecten . Sommige van deze effecten zijn gunstig,
zoals productieverhoging in de landbouw, gemiddeld minder sterfte in de winterperiode en een toename van het aantal voor recreatie gunstige dagen.
Voorbeelden van ongunstige effecten zijn de toename van wateroverlast als gevolg van piekbuien, een toegenomen kans op allergieën bij daarvoor
gevoelige mensen en een toegenomen druk op de natuur. Ook deze effecten zullen naar verwachting doorzetten. Mogelijke kansen die voortvloeien uit de
geografische positie van Nederland liggen er in het bijzonder bij de landbouw en de recreatie. Ongunstige effecten van klimaatverandering hangen vooral
samen met veranderingen in het optreden van extreme weersituaties (droogte, noodweer, etc.).
In beginsel zijn ongunstige effecten van klimaatverandering in Nederland beheersbaar. Dit komt doordat de meeste effecten van een
verdere klimaatverandering hier beperkter zijn –zeker in verhouding met veel andere regio’s binnen en buiten Europa- zodat wij ons
kunnen aanpassen. Op lokale en regionale schaal biedt dit kansen om de klimaatbestendigheid van het stedelijk en landelijk gebied op
kosteneffectieve wijze te vergroten in samenhang met een verbetering van de leefomgevingskwaliteit.
Daarbij zijn er ook enkele fysieke factoren die een matigende invloed kunnen hebben op de toekomstige effecten van klimaatverandering
in Nederland. Zo kan waterbuffering in het bovenstroomse gebied ervoor zorgen dat minder extreme piekafvoeren van de Rijn Nederland
bereiken. Verder komt de beheersbaarheid door de beleidsaandacht voor klimaatrisico’s, al verschilt die wel tussen beleidsvelden. Zo
biedt het Deltaprogramma Nederland de kans om tijdig te anticiperen op klimaatrisico’s in relatie tot waterveiligheid,
zoetwaterbeschikbaarheid en stedelijke ontwikkeling. En om mogelijke nieuwe, of opnieuw optredende ziekten binnen de volksgezondheid
of de landbouw op te sporen, zijn er systemen van (wereldwijde) monitoring en actieplannen. Bron: Planbureau voor leefomgeving.
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Neerslag statistiek van Nederland 1951 – 2010.

Radarbeeld neerslag 20 juni 2013.

Klik op onderstaande regels.

Wateroverlast Twekkelerveld.

Wateroverlast Meubelplein.

Wateroverlast Oldenzaalsestraat.

Wateroverlast Boddenkampsingel. Wateroverlast stationsplein.
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Wateroverlast Boswinkel.

Wateroverlast de Heurne.
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Hevig noodweer met onweer op 20 juni 2013 waarbij het Blijdensteinpark voor een belangrijk deel onder water komt te staan. Gelukkig ligt de villa op het
hoogste deel van het Blijdensteinpark en ondervindt hierdoor geen waterschade. Naar verwachting zullen er in de toekomst meer hevige regenbuien
voorkomen waarop het huidige rioleringssysteem niet berekend is. De tijdelijke regenwateropvang in het Blijdensteinpark is een bijna natuurlijke oplossing
om de gevolgen voor het doorgaande verkeer van de Boulevard 1945 en de Hogelandsingels [Ring] zoveel als mogelijk te beperken.
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20 juni 2013; De riolering kan de grote hoeveelheden regenwater niet meer verwerken en bezorgen het verkeer grote overlast op de kruising
Hogelandsingel, Boulevard 1945.
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9. Vijvers, sloten en beken, nader bekeken.
Ontwikkelingsvisie Buitengebied Enschede
De ontwikkelingsvisie is vooral bedoeld om als onderbouwing te dienen bij besluitvorming over het buitengebied. Er doen zich voortdurend nieuwe
ontwikkelingen voor waarop moet kunnen worden ingespeeld.
Het buitengebied van Enschede is te omschrijven als een gebied dat gekenmerkt wordt door een grote verwevenheid van functies en veel verschillende
ruimteclaims. De huidige natuur- en landschapswaarden komen voor een belangrijk deel voort uit een jarenlange interactie tussen landbouw, natuur en
landschap. De toekomst van het landelijk gebied van Enschede wordt in toenemende mate echter bepaald door de behoefte van de stedeling. Men zoekt
rust en ruimte om te wonen en te recreëren. Om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam gebied zullen de verschillende belangen met elkaar
in evenwicht gebracht moeten worden. Daarbij gaat het om een zorgvuldige afweging tussen enerzijds ruimte bieden aan economische dragers (landbouw,
recreatie en toerisme) en anderzijds behoud en versterking van bestaande kwaliteiten (landschap, natuur en cultuurhistorie). Bron: gemeente Enschede.
Randvoorwaarden voor herstructureringen en ontwikkelingen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Bestaande onderdelen van de waterhuishouding, als plassen, beken, overige waterlopen, inundatiegebieden, kwellocaties en infiltratiegebieden
behouden;
Beeklopen herstellen en waterlopen ruimte geven voor inundatie (buiten de oevers treden);
Regenwater van daken en wegen scheiden van afvalwater;
Regenwater van wegen (licht vervuild) mag niet rechtstreeks naar oppervlaktewateren afgevoerd worden. Dit betekent of het wegwater zuiveren of
het aanleggen van een verbeterd gescheiden stelsel;
Zoveel mogelijk regenwater binnen het plangebied bergen, voordat het wordt afgevoerd. Voor het bergen van water zijn diverse oplossingen mogelijk:
wadi's, greppels, verlaagde groenzones, molgoten, vijvers, infiltratiekratten, bergingsbakken, (infiltratietransport)rioolleidingen;
Afvalwater dient via een afvalwaterriolering op de bestaande riolering aangesloten te worden. Voor bestaande bebouwing is het mogelijk om bij de
provincie goedkeuring te krijgen voor het toepassen van een individuele afvalwater behandeling (IBA);
Grondwaterneutraal bouwen: dit betekent dat het grondwater in de nieuwe situatie niet permanent verlaagd mag worden. Tijdens de ontwikkeling van
het gebied (aanleg wegen, gebouwen), mag het grondwater tijdelijk verlaagd worden (melding of vergunningaanvraag bij provincie);
(Parkeer)kelders waterdicht maken, zodat grondwaterneutraal gebouwd kan worden;

Bron: Gemeente Enschede.
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Wesselerbrinkpark. [2013]
43. Enschede aan de Zee.

2013

Enschede aan de zee

Beek in Smalenbroek. [2013]
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Twekkelerbeekweg. [Vitens watergebied 2013]
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Vijver in het Teesinkbos. [2013]

Het Teesinkbos is gelegen aan het eind van de Landsteinerlaan in Boekelo. In het Teesinkbos bevindt zich een schitterende vijver met eiland. Het geheel is
omgeven door rustiek eikenbomen. De parkachtige tuin gaat over in het Teesinkbos waardoor de Teesinkbeek verloopt.
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Het Labyrint in Boekelo.
Het park werd in 2002 geopend als onderdeel van Hotel Bad Boekelo onder de
naam Labyrinth der Zinnen. Het park bestond toen uit verschillende soorten
labyrinthen en activiteiten en was een groen belevingspark waarin de zintuigen
centraal stonden. Nadat het hotel in 2004 handen kwam van een andere eigenaar.
Omdat het park niet in het bedrijfsprofiel paste, werd het park verkocht Zodiac Zoos,
omdat het bedrijf al plannen had om naast de Labyrinth der Zinnen een dierentuin te
openen. In 2012 is het park failliet verklaard en sloot het park definitief zijn deuren..
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De waterpartij Military Boekelo.
De Military en dan met name het onderdeel de Crosscountry zijn met water
verbonden. De waterpartij is een van de belangrijkste en tevens
spectaculairste hindernissen. Bezoekers van de jaarlijkse Military komen
massaal af op deze waterhindernis. Jaarlijks in oktober komen er ruim 60.000
bezoekers af op de Military Boekelo met als hoogtepunt de ruim 6 kilometer
lange Crosscountry met onder andere deze waterhindernis.
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Landhuis Zonnebeek

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. Rondom het landhuis zijn wandelroutes met verschillende waterpartijen.
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Oude Deventerweg

In de zomer van 2002 heeft in één van de kleigaten van Smulders een
onverwachte explosie plaatsgevonden die werd veroorzaakt door een
gedumpte landmijn. De kleigaten van Smulders liggen ten oosten van de
Vliegbasis Twente en zijn - voor zover bekend - tijdens de afloop van de
Tweede Wereldoorlog en daarna gebruikt als dumpplaats voor
explosieven. Deze kleigaten worden nu onder andere gebruikt als
visvijvers.
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Spaarwaterbekkens Braakweg [2012] boven.
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Parkvijver Buurserstraat [2013] onder.
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Volkspark Enschede [2012]
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Vijver aan de Noord Esmarker Rondweg. ]2013]
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10. De Roombeek.
Roombeek museum Twentse Welle.

Na de vuurwerkramp van 2002 heeft Enschede de vroegere Roombeek opnieuw geïntegreerd in het de nieuwe wijk de Roombeek. De beek is een
onlosmakelijk verband geworden van de bebouwde omgeving. Niet alleen de beek maar ook de grote waterpartijen vormen een fraai contrast ten opzichte
van beton, asfalt, stenen en glas. De beek ontspringt in de wijk Stokhorst en stroomt naar de wijk Roombeek verloopt vervolgens via de Walhofstraat naar
het Gerrit Jan van Heekpark om dan via het revalidatiecentrum het Roessingh en de universiteit Twente uit te monden in de watermachine van Enschede
[Kristalbad]
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Het Rozendaal. [2013]
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Roombeek Slagmanweg

[2012]

Roombeek Universiteit Twente.

De aanleg van de Roombeek, in de gelijknamige wijk in
Enschede, laat zien wat voor winst er te halen is als
waterschap en gemeente van begin af aan samen
optrekken. Er is geen last meer van overtollig
regenwater, de beek geeft dynamiek in de wijk en
verbindt zelfs mensen met elkaar.

Roombeek aan de Roomweg. [2013]
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Abraham Ledeboer park. [2013]
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Roombeek Universiteit Twente. [2013]
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11. Boekelerbeek.

De Boekelerbeek is een beek in de omgeving van Boekelo in de Nederlandse provincie Overijssel. De beek stroomt langs Boekelo in de richting van
de watermolen in Oele, vanwaar het verder stroomt met achtereenvolgens de namen Oelerbeek en Azelerbeek om ten noorden van Zenderen uit te
monden in de Bornsebeek. Het overgrote deel van het water van de Boekelerbeek wordt via de Nieuwe Oelerbeek afgevoerd naar het Twentekanaal.
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Boekelerbeek ter hoogte van de Beldershoekweg. [2013]
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12. Teesinkbeek.

Teesinkbeek ter hoogte van de Boekelosebleekweg. [2013]
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Teesinkbeek. [2013]
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Teesinkbeek.

West / oost.
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Oost / west. [2013]
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13. Broekheurnerbeek.
De Broekheurnerbeek is een beek in de omgeving van Enschede in de provincie Overijssel. De beek stroomt van Broekheurne ten zuiden van Enschede via
de wijk Helmerhoek en langs de zuidrand van de Usseleres. De beek stroomt langs Boekelerhoek naar het noordwesten om uit te monden in de
Nieuwe Oelerbeek. De beek staat in verbinding met de Bruninksbeek, die over de grens met Duitsland ontspringt bij de buurtschap Brook.

Broekheurnerbeek Helmerstraat. [2013]
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Broekheurnerbeek aan de zuidrand van de Usseleres. [2013]

63. Enschede aan de Zee.

2013

Enschede aan de zee

2013

14. De Eschbeek.
De Eschbeek is een beek die door de gemeente Enschede stroomt. Oorspronkelijk mondde de Eschbeek uit in de Leutinkbeek, maar rond 1400 werd deze,
om het water dichter langs het toenmalige landhuis op Hof Espelo te voeren, verlegd. Begin 21e eeuw hebben Landschap Overijssel en waterschap Regge en
Dinkel de beek grotendeels in zijn oorspronkelijke loop teruggebracht. Het kwelwater is nu met name afkomstig uit landbouwgebieden en stroomt naar
het Twentekanaal.

De Eschbeek verscholen tussen bomen en struiken aan de Winterhaarweg. [2013]
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15. De Glanerbeek.
De Glanerbeek, of Mulderinkbeek, is een zijstroom van de Dinkel. De beek ontspringt in het Duitse gedeelte van het Aamsveen, net over de Nederlandse
grens. Via de Duitse grens komt de Glanerbeek in de Enschedese nieuwbouwwijk De Eschmarke en maakt de beek deel uit van een daar
aangelegde ecozone. Vervolgens vormt de Glanerbeek bij het naar deze beek vernoemde dorp Glanerbrug over een lengte van circa twee km een
natuurlijke grens met Duitsland. De beek mondt bij de buurtschap Glane in de Dinkel. Het waterschap Regge en Dinkel heeft een groot gedeelte van de beek
gerenatureerd. Hiertoe heeft het waterschap twee oude meanders aangekocht en op het watersysteem aangesloten en op enkele plaatsen een nieuw
kronkelend bed gegraven. Verder is er een vistrap aangelegd (deze ligt bij Oikos, een wijk in Glanerbrug) en op enkele plaatsen langs de oevers muurtjes
gemetseld met nestmogelijkheden voor de ijsvogel en voor de gele kwikstaart of grote gele kwikstaart. Langs de Glanerbeekweg
heeft Natuurmonumenten een nieuwe, bredere beek aangelegd dan de hiervoor genoemde beek. Ook zijn in dit nieuw aangelegde gedeelte een aantal
zijkanten met keien dicht gelegd ter voorkoming van bodemerosie. Over de nieuwe beek zijn twee bruggen aangelegd, waarover Duitsland lopend of
fietsend kan worden bereikt. Dit geheel is in 2006 aangelegd voor amfibieën als kikkers en kleine watersalamanders, in de hoop dat er meerdere soorten
planten gaan groeien die er voorheen niet of nauwelijks groeiden, zoals de gele lis, het waterdrieblad en de veenwortel.

Glanerbeek nabij woon-zorg complex Ariëns Zorgpalet in Glanerbrug. [2013]
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Waterschap Regge en Dinkel heeft in samenwerking met de Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen (SGW) het grensoverschrijdende waterbergingsproject
Glanerbeek nabij het Aamsveen voltooid. Op vrijdag 23 september vindt de officiële opening plaats. Het Glanerbeek project is een grensoverschrijdend project
waarbij intensief is samengewerkt met de Duitse Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen (SGW), de Duitse overheid en organisaties. Het is het eerste officiële
samenwerkingsproject van het waterschap Regge en Dinkel met Duitse partners.
Het Duitse stroomgebied van de Glanerbeek, zo'n 240 hectare, is hersteld. De nieuwe bovenloop van de Glanerbeek slingert nu door het aangelegde
retentiegebied. Het principe van bergen, vasthouden en geleidelijk afvoeren is hier van toepassing. De Glanerbeek wordt hierdoor gelijkmatiger van water
voorzien, waardoor ook in droge periodes water door de beek stroomt. Dankzij deze nieuwe aansluiting wordt het veengebied van het Aamsveen en Hundfelder
Moor natter. Het nieuwe retentiegebied Glanerbeek is een natuurcompensatieproject voor zoutwinningslocaties van de SGW in de nabije omgeving. Dit terrein
krijgt de status van stiltegebied, dat niet voor publiek toegankelijk is.
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Gerenatureerd gebied van de Glanerbeek. [2013]
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Glanerbeek nabij Oikos. [2013]
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Rioolwaterzuivering Glanerbrug
Waterschap Regge en Dinkel is begonnen om de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Glanerbrug te verbeteren. De rioolwaterzuivering zuivert het rioolwater uit
Glanerbrug en brengt het gezuiverde afvalwater terug in de Glanerbeek. Dit gebeurt nu ook, maar met de nieuwe waterzuivering wordt dit water nog schoner.

Rioolwater zuiveringsinstallatie Kerkstraat Glanerbrug. [2013]
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De Eschmarke uitloopgebied van de Glanerbeek [2013]
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16. De Stadsbeek.
In de B&W vergadering van 9 april 2013 heeft het college ingestemd met een voorstel voor de gefaseerde aanleg van een stadsbeek in Enschede. Ook heeft
het college besloten tot de start van de voorbereiding van de eerste fase van de stadsbeek ‘Enschede-Zuid’, tussen de Usselerstroom en Pathmos. Het
voorstel wordt in de stedelijke commissie van 22 april door de gemeenteraad besproken. De keuze voor een stadsbeek sluit aan op de ambities van de stad:
ruimtelijke oplossingen die passen bij het natuurlijke systeem en de bebouwde omgeving, waar samen met partners en bewoners in wordt geïnvesteerd.
Wethouder Hans van Agteren is heel tevreden over het concept van de stadsbeek: “Met een stadsbeek zetten we in op een lange termijn perspectief. We
bereiden ons voor op de klimaatveranderingen waar we in de toekomst onherroepelijk mee te maken gaan krijgen. Bovendien leveren we met de stadsbeek
een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van Enschede.”
Start gefaseerde aanleg in ‘Enschede Zuid’
Het college stelt de Raad voor om te beginnen met de aanleg van de eerste fase van de stadsbeek in Enschede-Zuid. In Pathmos speelt momenteel een
groot probleem met grond- en hemelwateroverlast. Het tracé loopt van de Usselerstroom tot en met Pathmos/Stadsveld. De ligging is bovendien gunstig,
het creëert een afvoermogelijkheid op het Twentekanaal. Met de eerste fase wordt een basisstructuur aangelegd, die enerzijds wordt ingezet voor
ontwatering van (een deel van) dit gebied en anderzijds voor de afvoer van overtollig grond- en hemelwater. Daarmee worden huidige en toekomstige
grond- en hemelwateroverlast problemen in dit gebied bestreden. Met het eerste deel van een stadsbeek worden niet alleen de problemen in
Pathmos/Stadsveld aangepakt. De beek wordt ook ingezet voor de bestrijding van de wateroverlast in de Wethouder Nijhuisstraat en aan de Bruggertstraat.
Nieuwe Watervisie
De stadsbeek sluit naadloos aan bij de ambities en uitgangspunten van de Watervisie ‘Enschede verbindt’. Deze visie is op 2 april door het college
vastgesteld. De stadsbeek geeft concreet invulling aan die ambities: minder overlast bij hevige buien, grondwateroverlast beheersbaar houden en een
betere waterkwaliteit. Samen met partners kunnen we door middel van de stadsbeek water meer zichtbaar maken in de stad, de buitenruimte gebruiken
voor opvangen van water en verkoeling, het afkoppelen van hemelwater stimuleren en het waterbewustzijn vergroten.
Gemeentelijk Rioleringsplan
Bij het vaststellen van het Gemeentelijk Riolering Plan eind 2011 door de gemeenteraad is de stadsbeek aangedragen als duurzame oplossing voor de hoge
belasting van het rioolstelsel en de wateroverlastproblematiek in Enschede. In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden van een stadsbeek onderzocht.
Het voorstel voor een gefaseerde aanleg is vandaag in het college besproken en vastgesteld. In de stedelijke commissie van 22 april wordt het door de
gemeenteraad besproken. In de raadsvergadering van 27 mei 2013 zal de gemeenteraad van Enschede een besluit nemen.
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17. De Bruninksbeek & Usselerstroom.
De Bruninksbeek stroomt van oost naar west over het landgoed Groot Brunink en is niet gemakkelijk over het hoofd te zien. De bron ligt enkele kilometers
oostelijker op een flank van de stuwwal van Oldenzaal naar Enschede. Nog steeds laten de ijstijden hun invloed gelden. Na een kwart kilometer vertakt de
beek zich in een kunstmatige sloot langs de bosrand en een meanderend stroompje. Met het waterschap Regge en Dinkel zijn afspraken gemaakt om het
water weer meer bewegingsvrijheid te geven.
Er bestaan plannen om vijf hectare grasland langs de Bruninksbeek in gebruik te nemen als retentiegebied. Bedoeld als opvangbekken in perioden van
extreem grote regenval. In de natte zonering mag het bos dan zijn gang gaan. Beekbos op rijke gronden hebben we niet zo veel meer in Nederland", licht
Koster een tipje van de sluier over de toekomst van Groot Brunink. Tot het waterbeheer behoren ook peilverhogingen in het rabatlandschap. Om de bomen
zo droog mogelijke voeten te geven zijn door de bosbouwers ontwateringssloten gegraven en beekdalen verdiept. Na de heideontginningen werden de
bomen geplant op de typische aarde wallen: de rabatten. Als het water weer stijgt zal de soortenrijkdom toenemen.
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Bruninksbeek, Kwekkeboomweg. [2013]
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Bruninksbeek [2013]
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Bruninksbeek
Van een natuurlijke beek naar een
gestroomlijnde beek.

Langs de beek is een wandelpad
aangelegd.
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De Usselerstroom.
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Usselerstroom aan de Usselerrondweg

77. Enschede aan de Zee.

Usselerstroom aan de Bruggertstraat.

2013

Enschede aan de zee

Usselerstroom aan de Ontginningsweg. [2013]
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18. De Rutbeek.
De Rutbeek loopt ten zuiden van Boekelo richting Hengelo. Zowel de Rutbeek en de Teesinbeek leveren water aan de Oelerbeek.

De Rutbeek ter hoogte van de Weleweg in Boekelo. [2013]
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De Rutbeek in oostelijke richting vanaf de Weleweg. [2013]
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19. De Hagmolenbeek.
De Hagmolenbeek is een beek in de omgeving van Haaksbergen, Beckum en Bentelo. Bij de Rutbeek en Boekelo passeert de beek de gemeentegrens van
Enschede. De beek ontspringt ten westen van Ahaus in Duitsland op een hoogte van ongeveer vijftig meter boven zeeniveau. Het eerste deel van de beek,
tot het Buurserveen, wordt Hegebeek genoemd; 25 kilometer stroomafwaarts mondt de beek sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw uit in het
Twentekanaal nabij de sluis van Delden. Oorspronkelijk liep de beek nog tien kilometer door om bij het Koerdam in de Regge uit te komen.
De beek is genoemd naar de havezate Hagmeule in Bentelo. De watermolen, die bij de Havezate stond, werd gebruikt voor het malen van koren. Deze
molen is op 22 oktober 1866 door brand verwoest. Het Waterschap Regge en Dinkel heeft op verschillende plaatsen in de Hagmolenbeek vispassages aan
laten leggen.
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20. De Jufferbeek, Lonnekerberg. De meanderende Juffer beek stroomt lieflijk door de bijzondere natuur van De Lonnekerberg. Een berg van zo'n 60 meter
hoog, onderdeel van het stuwwalcomplex Enschede - Oldenzaal. Kom genieten van de rust en van al het leven in dit bijzondere gebied. Een bonte
verzameling van uitheemse naaldbomen vind je in het oude ‘houtproductiebos’. Kilometers rabatten ( wallen met bomen, en geulen voor
afwatering) liggen hier rustig naast elkaar. Langzaamaan verandert het productiebos door een aangepast beheer in een natuurlijker, gevarieerder bos
met steeds meer verschillende soorten planten en dieren. Een oase van rust met ook nog enkele bronnen die als parels in dit landschap liggen. De
Lonnekerberg vormt samen met het Hof van Espelo, De Wildernis, het Lonnekermeer en ’t Holthuis een gordel van natuurterreinen tussen Oldenzaal,
Enschede en Hengelo. [Landschap Overijssel]

Klik hier voor een Video.

21. De Zweringbeek, Ruwenbos.
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Tussen de Haaksbergerstraat, het Boswinkel en de A35 is eind jaren '90 een kleine nieuwbouwwijk verrezen met 450 woningen en plus
minus 1500 inwoners. De woningen zijn tot stand gekomen door experimentele manier van ecologisch bouwen. In 1999 is de wijk
Ruwenbos voltooid. Het Ruwenbos onderscheidt zich van andere kleine bouwlocaties door haar bijzondere vormgeving en haar
revolutionaire water afvoer systeem. Het afstromend regenwater van de daken van huizen en de wegen wordt afgevoerd via zogenaamde
Wadi’s een buffering en infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld is met regenwater. De ontkoppelde waterafvoer betekent feitelijk dat het
hemelwater en rioolwater gescheiden wordt afgevoerd. Door de vertraagde afvoer van het regenwater wordt eveneens bereikt dat het
regenwater kan infiltreren in de bodem en vertraagd kan worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Wadi’s zijn een uitstekende
broedplaats voor amfibieën en bijzondere plantensoorten. Ruwenbos is een van de eerste wijken in Nederland waar gewerkt is met
Wadi’s. Het overtollige regenwater wordt afgevoerd via de Zweringbeek.

Zweringbeek. [2013]
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Wadi Ruwenbos. [2013]
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Vijver aan het Dikkersbos.
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De Zweringbeek was vroeger een smalle
diepe rechte sloot die het water van de
stad zo snel mogelijk afvoerde naar de
Usselerstroom en het Twente Rijn
kanaal. In 2007 is het Zweringpark
aangelegd met verschillende functie
onder andere aansluiting op de Wadi’s
van het Ruwenbos. Het totale park is 17
hectare en is gelegen tussen de wijken
Boswinkel en Ruwenbos.
Het gebied is een waterberging om
pieken in neerslag te kunnen
verwerken. In neerslagarme periodes
kan het juist verdroging tegen gaan.
De oevers van de Zweringbeek verlopen
op natuurlijke wijze in het landschap.
Zowel de snoek en de beekprik komen
in de beek voor. Fonteinkruid en
parelhoenderkruid zijn planten die de
laatste jaren veelvuldig voorkomen.
Helaas zijn er ook veel exoten die die
aquarium eigenaars aan de
Zweringbeek toevertrouwen.
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De Zweringbeek heeft een opvallend goede waterkwaliteit.
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Flora en fauna ontwikkelen zich op bijzonder wijze. Zelfs de IJsvogel is in het Zweringpark watergebied gespot. Parelvederkruid is een exoot waar waterbeheerders niet blij
mee zijn. Het tropische parelvederkruid heeft enkele eigenschappen die kenmerkend zijn voor invasieven waterplanten zoals: een explosieve groei, een snelle opname van
stikstof en fosfaat, een grote productie van “bovengrondse” biomassa en een snelle en volledige afbraak van de geproduceerde biomassa na afloop van het groeiseizoen. In
het najaar sterven alle groene delen af en de plant overwinterd als wortelstok (rhizoom). Bij stijgende watertemperaturen in het voorjaar lopen deze snel weer uit. De
stengels vormen aan het wateroppervlak uiteindelijk drijvende matten met boven het wateroppervlak uitstekende stengeluiteinden. De onderste ondergedoken bladen
vergaan snel zodra zij geen licht meer krijgen. De bloeitijd valt in de periode juni-juli.
De Beekprik (Lampetra planeri) die in de Zweringbeek is gesignaleerd is net als de andere prikken geen echte vis maar wordt gerekend tot de klasse van de rondbekken
(Cephalaspidomorphi). Uit de beschikbare gegevens blijkt het aantal vindplaatsen van beekprik tussen 1945 en 1980 met 64% te zijn afgenomen. De Beekprik heeft op de
Rode Lijst de status van “bedreigd"
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22. Heutinkbeek.

De Heutinkbeek op de kruising van de Zuid Esmarkerondweg en de kersdijk. [2013]
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23. Wonen, werken en studeren aan het water.
Op veel plaatsen in de gemeente Enschede is water in verschillende hoedanigheden onderdeel geworden van wonen, werken en studeren. Water is een
rustgevend element in de bebouwde omgeving maar werkt ook ruimtelijk. Het geeft de woningen of de wijk een ruime blik en de omliggende architectuur
komt hierdoor beter tot zijn recht.
Water trekt ook dieren aan zoals verschillende watervogels en ook onder water ontwikkeld zich een ecologisch systeeem met vissen en amfibieën die voor
het biologisch evenwicht en bezoekers interessant kunnen zijn. Door al deze elementen kan water een bindende sociale factor zijn binnen de buurt of wijk.
Mensen ontmoeten elkaar bij het water en beschouwen deze omgeving al heel snel als een verlengstuk van de eigen woning. Mensen dragen zorg voor
dieren en omgekeerd dieren rekenen op mensen.
Maar water vraagt ook om onderhoud net zoals parken en speelplaatsen. De gemeente Enschede wil de combinatie van functioneel waterbeheer,
waterberging en kwalitatieve stedelijke ontwikkeling de komende jaren voortzetten. Niet alleen in woonwijken maar ook op industrieterreinen is water een
partner van ondernemers geworden. In dit beeld verslag zijn voorbeelden te zien waarin de gemeente Enschede daarbij succesvol is geweest. De prioriteit
voor bescherming van landschaps en natuurwaarden blijkt onder andere uit de wijze waarop water steeds meer onderdeel vormt van de
stedenbouwkundige ontwikkeling van Enschede.
De universiteit Twente is omgeven door een waterpark van beken, vijvers en waterwerken.
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Bruninkhof, wonen in een natuurpark. [2013]
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Kolibrivlinder Glanerbrug. [2013]
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Pitruslaan Glanerbrug, exclusieve woningbouw aan het water [2013]
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Esmarkelaan Glanerbrug. [2013]
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Lintveldebrink, Wesselerbrinkpark. [2013]
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Torenflats aan de Belgiëlaan omringd door waterpartijen. [2013]

Toekomstvisie Boswinkel.

2013

Kaart Boswinkel & Ruwenbos.

De wijk Boswinkel is eind jaren '50 gebouwd, en is een typisch product van het stedenbouwkundig denken en de schaarse middelen in die tijd. Het
Boswinkel bestaat globaal uit twee delen, aan weerszijden van de Burg. M van Veenlaan gelegen. Het oostelijk deel dat ook bekend staat als Kotmanwest en in een onderzoek door NRC-Handelsblad naar voren kwam als een van de armste wijken van Nederland, werd gebouwd door verschillende
woningcorporaties en bestaat uit portiekflats met daartussen rijtjes laagbouw. Het westelijke deel van het Boswinkel wordt Park Boswinkel genoemd en is
grotendeels gebouwd in opdracht van de bandenfabrikant Vredestein. De wijk heeft een zeer groen en waterrijk karakter.
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Industrieterrein De Marssteden Enschede.[2012]
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Water speelt een belangrijke rol in de landschapsarchitectuur van het universiteitsterrein.
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Universiteit Twente. [2013]
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Universiteit Twente. 2013. Landschapsarchitectuur voor optimaal werken en studeren.
Het prachtige landgoed met lanen, bossen en weilanden, is door Van Embden en Van Tijen als uitgangspunt genomen voor de indeling van het
campusterrein. De beide architecten waren aanhangers van het Nieuwe Bouwen en verdeelden het terrein, volgens de principes van het functionalisme, in
twee zones. Aan één kant van het terrein zijn de onderwijsgebouwen gesitueerd, aan de andere kant de studentenwoningen. Haaks op de doorgaande weg
van Enschede naar Hengelo is een hoofdtoegangsweg aangelegd, die de beide zones van elkaar scheidt. Aan deze centrale as ligt het hoofdgebouw en in het
centrum van het gebied zijn voorzieningen ondergebracht, zoals het sportcomplex, de mensa, de Vrijhof en een winkelcentrum. De verschillende onderwijsen woongebouwen staan verspreid op het terrein en worden omringd door de natuur.

Bron: Architectuurgids Enschede.
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3D animatie Universiteitsterrein.
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Faculteit Gedrags Wetenschappen Universiteit Twente. [2012]
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22. De Keur. Waterschap Regge & Dinkel. [2009]

Enschede is omringd door
een intensief netwerk
van waterlopen waarop
het zogenaamde “Keur”
van toepassing is. De
Keur heeft een wettelijke
basis en het Waterschap
Regge en Dinkel is de
toezicchthouder op de
naleving van de Keur. De
Keur betreft niet alleen
de waterloop maar ook
een aanpalend gebied
van 5 meter buiten de
oevers van de waterloop.
Op de kaart is in blauw
aangegeven op welke
waterlopen de keur van
toepassing is.
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24. Fietsroute: Rondje Enschede 2013.
De fietsroute Enschede brengt u niet alleen bij een aantal opmerkelijke water thema’s van Enschede, maar laat u ook kennis maken met het
coulisselandschap en de daarbij behorende flora en fauna op soms nog geen twee kilometer van de ring Enschede. De totale lengte is plusminus 43
kilometer. De route start op het terrein van de Universiteit Twente. Op het universiteitsterrein is voldoende gelegenheid tot parkeren en is vrij toegankelijk.
Op het universiteitsterrein ziet u een landschapsarchitectuur waar water een belangrijk element vormt van het totale ontwerp. De vaak hoge gebouwen
vormen samen met het water en de natuurlijke en parkachtige omgeving een weldaad van ruimte, rust en variatie. Vervolgens brengt u een bezoek aan de
unieke “watermachine van Enschede” het kristalbad. De nieuwste ontwikkeling op het gebied van natuurlijke waterzuivering. U kunt het gebied bezoeken
en vanuit de uitkijktoren hebt u een geweldig uitzicht over het terrein.
Via het Twente Rijn kanaal fiets u naar de Twekkelo waar zich eeuwenoude bossen, essen en beken hebben gevormd. Via het havengebied wordt de tocht
voortgezet naar de wijken Zwering en Ruwenbos. In de wijk Ruwenbos zijn Wadis aangelegd en ons advies is om hier even van de route af te wijken om de
wijk te bekijken. Via de Broekheurnering passeren we de Wesselerbrink met prachtige vijvers. Via de Buurserstraat waarbij links gelegen een fraaie
waterpartij van het Smalenbroek naderen we de nieuwe wijk Het Brunink. Een klein uitstapje naar deze fraai gelegen wijk is zeker de moeite waard. Er is
een 200 meter lange fiets en wandelbrug aangelegd over een moerasachtig gebied. Via het Smalenbroek met een prachtige beek naderen we na enkele
kilometers de wijk Oikos waar de Glanerbeek doorheen stroomt. Alle aangelegde Wadis in de wijk Oikos lozen het hemelwater op de Glanerbeek. Via het
grensdorp Glanerbrug gaat het verder naar het Hooge Boekel en het dorp Lonneker om vervolgens de wijk Roombeek te bezoeken. In de wijk Roombeek
kunt u kennis nemen van de wijze waarop water deel geworden is van deze nieuwe wijk die is ontstaan na de vuurwerkramp op 13 mei 2000. Wij adviseren
u om het museum de Twentse Welle te bezoeken die een compleet eigentijds beeld geeft van de ontstaansgeschiedenis van Twente en Enschede.
Na een bezoek aan het centrum van Enschede keren we terug naar het terrein van de universiteit Twente.

Routeplanner Knooppuntenroute
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Onze Tips bij de fietstocht.
 U kunt de fietstocht natuurlijk ook in delen afleggen. Mak zelf een planning aan de hand van de routekaart. De totale lengte van de fietstocht is
ongeveer 43 kilometer.
 De fietstocht gaat uit van de zogenaamde “Knooppunten route”. Hierdoor kunt u op eenvoudige wijze de route tijdens het fietsen vinden.
 Op sommige plaatsen adviseren wij u om enigszins van de route af te wijken om bijvoorbeeld bijzondere water sceens te bezoeken.
 Er zijn op de route maar een beperkt aantal horeca gelegenheden dus adviseren wij u om eten en drinken mee te nemen.
 Op verschillende locaties staan informatieborden die uitleg geven over flora en fauna. Bij het kristalbad is een uitkijktoren en een informatiebord.
Ons advies is om de fietstocht te starten op het terrein van de Universiteit Twente routebord nummer 28.
(28) Op het universiteitsterrein zijn vele waterpartijen die in een natuurlijke omgeving geplooid zijn. Opmerkelijk is de waterrotonde van de Roombeek.

103. Enschede aan de Zee.

Enschede aan de zee

2013

Van (28) naar (31) We verlaten het universiteit terrein rijden via het Business en Science Park naar het NS Station Drienerlo, Go Planet en de Grolsch Veste
de thuishaven voor FC Twente. Via een riant aangelegd fietspad direct naast het Twente Rijn Kanaal komen we bij een houten brug die de verbinding vormt
tussen het Kristalbad en Twekkelo. De route geeft aan dat u linksaf de fraai gelegen houten brug over moet maar wij adviseren u om hier rechtsaf te slaan
richting het retentiegebied van het kristalbad. Deze omweg is slechts 2 x 300 meter maar zeer de moeite waard.

Ga hier vlak voor de brug even rechtsaf i.p.v. linksaf.
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Retentiegebied is een Nederlandse primeur.
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Van (31) naar (37).
Nadat u de houten brug over het Twente Rijnkanaal bent overgestoken fietsen we richting Twekkelo. Duizenden jaren geleden zijn hier de typische Twentse
essen ontstaan en worden gelardeerd met eeuwenoude boerderijen en rustieke bomen. Iedere kronkelende landweg heeft hier een sloot of een beek die
zich vormen naar het glooiende landschap. De zouthuisjes markeren de plaatsen waar al decennia lang zout wordt gewonnen uit de Twentse bodem.

Het rustiek Twentse landschap met karakteristieke boerderijen waar ook in 2013 nog rogge wort verbouwd.
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Van (37) naar (38)
Inmiddels bereiken we de Usseleres. De es is van grote historische en landschappelijke waarde. Archeologische vondsten wijzen op prehistorische
bewoning. Langs de zuidrand van de es loopt de Broekheurnerbeek. De stad Enschede dringt zich hier op maar er is veel actie tot behoud van de Usseleres.

Traditionele landbouw aan de voet van de Usseleres.

Onze fietsroute gaat recht over de Usseleres.

Bij de voormalige Usselerschool slaan we rechtsaf de Usselerrondweg in richting kruispunt Haaksbergerstraat. Als u een bezoek wilt brengen aan de wijk
Ruwenbos dan moet u bij het kruispunt Haaksbergerstraat linksaf slaan en bij de rotonde rechtsaf. U fietst dan de wijk Ruwenbos binnen en hier kunt u de
Wadis bekijken. An de zuidzijde van deze kleinschalige wijk bevinden zich de regenwater opvangvijvers en de Zweringbeek. De wijk Ruwenbos beschikt dus
niet over een rioleringssysteem voor de afvoer van regenwater. Na uw bezoek aan de wijk Ruwenbos fietst u terug naar het kruispunt Haaksbergerstraat,
Usselerrondweg en slaat u linksaf om de routenummer 40 / 44 te volgen. De totale omweg ten opzichte van de route is plus minus 1 kilometer.
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We passeren de A 35 en komen op de Broekheurnering. Deze zuidelijke rondweg biedt aansluiting op de wijken Helmerhoek zuid en de Wesselerbrink.
Aan de rechterzijde van de Broekheurnerring ter hoogte van Het Bijvank is een fraaie kinderboerderij en een uitstekend restaurant voor een lunchpauze of
een gevarieerde smakelijke pannenkoek. In de daarachter gelegen tuin bevinden zich prachtige vijvers die een weldaad zijn voor deze wijk.

Restaurant Le Pompidou.

Fraaie waterpartijen tussen de flatgebouwen

Als we de fietstocht vervolgen passeren we aan de linkerzijde het winkelcentrum van de Wesselerbrink. Bij de eerstvolgende rotonde slaan we rechtsaf de
Buurserstraat in. Na ongeveer 300 meter zien we een grote vijver met talrijke watervogels. Iets verderop is de ingang naar een bijzondere attractie.
Dragonheart mediëval Lifestyle is gelegen in een prachtige boerderij op het naastgelegen erve ’t Stroink. U vindt er alles uit de middeleeuwen,
demonstraties met roofvogels en een fraaie winkel met gevecht en gebruiksartikelen uit de middeleeuwen. Kijk op de website: http://www.dragonheart.nl/
voor meer informatie.
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Fraaie vijver aan de Buurserstraat.
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Dragonheart demonstraties uit de middeleeuwen.
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Intussen vervolgen wij de fietstocht naar het knooppunt 43 en passeren op 100 meter de grensovergang met de Bondsrepubliek Duitsland. De route voert
ons langs voornamelijk grasweiden waar de koeien nog volop de ruimte hebben en het uitzicht groots is.

Van de Allemandsveldweg waar we ons nu bevinden rijden naar de Holterhofweg en de Zuid Esmarkerondweg. Hier passeren wij riante gerestaureerde
Twentse boerderijen en landhuizen van voormalige Twentse textielbaronnen.
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Fraai gerestaureerde Twentse boerderij aan de Heutinkstraat.
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(9) We rijden richting Eekmaat west waar diverse waterpartijen de wijk sieren. Een aantal luxe woningen zijn zo op het oog gezien in het water gedrapeerd.
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Deze wijk geeft juist door de verschillende waterpartijen een ruime aanblik. In verschillende vijvers zijn bruggen aangelegd voor voetgangers en fietsers.

De wisselende architectuur maakt het geheel veelzijdig en speels.
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(51) Via de Eekmaat west vervolgen we de tocht richting de wijk Oikos. De regenwaterafvoer van de wijk Oikos verloopt via de Glanerbeek.
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Het grensdorp Glanerbrug maakt deel uit van de gemeente Enschede en kenmerkt zich door een 2 kilometer lange Rijksstraatweg met veel winkels. Onze
toch verloopt door het dorp Glanerbrug en vervolgens passeren we de spoorlijn Enschede Gronau [D]. Even buiten Glanerbrug zijn de uitgebreide
graslanden en gaat de tocht richting Lonneker.

Het enige tankstation die op de gemeentelijke monumentenlijst van Enschede staat is te zien aan de Rijksstraatweg in Glanerbrug.
Het tankstation is ontworpen en gebouwd in 1960 onder architectuur van ir. S. Ravensteijn in opdracht van N.V. Mafina.
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(1.) Het kerkdorp Lonneker beschikt over een prachtige korenmolen uit 1850. De molen is te bezichtigen in de zomerperiode.
Meer informatie over de stichting Lonneker Molen

115. Enschede aan de Zee.

Enschede aan de zee

2013

De rooms-katholieke kerk in Lonneker is een bezoek waard. Naast de prachtige gebrandschilderde ramen zijn de twaalf kruisweg staties uitgevoerd in
mozaïek.
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( 27+32) Als we het kerkdorp Lonneker verlaten fietsen we richting Enschede naar de wijk de Roombeek. Na de vuurwerk ramp op 13 mei 2000 is de wijk
Roombeek geheel herbouwd.

Voor meer informatie over de wijk Roombeek verwijzen wij u naar de website ROOMBEEK
Na een bezoek aan de Roombeek fietsen we via het centrum terug naar het startpunt de universiteit Twente.

Enschede in vogelvlucht.
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Rondje Enschede
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Startpunt op het terrein van de universiteit Twente,
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25. De Keur.
De Keur is een verordening met regels voor het waterschap Regge & Dinkel en de burger. In deze verordening zijn regels te vinden over waterkeringen,
watergangen en andere waterstaatswerken. De wettelijke grondslag voor de Keur is de Waterschapswet artikel 78.
Wat mag en wat moet op en langs het water?
Wist u dat er langs de waterkant een aantal wettelijke regels geldt waaraan iedereen zich moet houden? De regels zijn van het waterschap Regge en Dinkel en ze
staan in de keur.
Een keur is dus een verordening met gebods- en verbodsbepalingen voor de bescherming van wateren en dijken en regelingen over het onderhoud. Zo kan een
keur bepalen dat voor bepaalde (bouw) werkzaamheden in de nabijheid van een sloot een watervergunning noodzakelijk is. Ook kan een keur bepalen dat een
eigenaar van een perceel langs een sloot onderhoud moet plegen aan de sloot of langs de sloot een afrastering moet plaatsen. Als het waterschap zelf het
onderhoud doet, dan moeten eigenaren de onderhoudswerkzaamheden gedogen. Dit is geregeld in de Waterwet. Denk hierbij aan bepaalde waterkeringen die op
de grond van een particulier liggen en waaraan het waterschap onderhoud moet verrichten, of aan maai- en baggerwerk in en langs wateren.
De Keur heeft een wettelijke status, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening van een gemeente. Medewerkers van het waterschap
controleren de naleving van de Keur en overtredingen worden bestraft. De keur geldt voor elke waterloop (sloten en beken) die het waterschap in beheer heeft.
De keur betreft de waterloop zelf, maar ook een strook van vijf meter buiten de oevers. Op bepaalde plaatsen en voor sommige activiteiten kan die strook nog
breder zijn. In de rechterkolom kunt u de Keur en de toelichting op de Keur downloaden.

Meer informatie over de keur; Klik HIER
Optimaal waterbeheer
Waterschap Regge en Dinkel is verantwoordelijk voor een optimaal waterbeheer en voor de instandhouding van het voor Twente karakteristieke bekensysteem.
Dat betekent dat het waterschap ervoor zorgt dat het oppervlakte- en grondwater kwalitatief en kwantitatief aansluit bij het maatschappelijk gebruik van de
grond. Het waterbeheerplan 2010-2015 beschrijft hoe het Waterschap Regge & Dinkel haar doelstellingen wil realiseren. Schoon, mooi en veilig
De kwaliteit van ons water - of het nu oppervlaktewater, grondwater of drinkwater is - hangt af van hoe wij ermee omgaan. Het waterschap werkt hiervoor samen
met het Rijk, de provincies en de gemeenten en overlegt regelmatig met belangenorganisaties. Dat resulteert in verschillende nieuwe waterplannen met
voorstellen om het water schoon, mooi en veilig te maken en te houden, nu en in de toekomst.
Meer informatie over waterbeheer; Klik HIER
Bron: Waterschap Regge & Dinkel. [2013]
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26. Ten slotte.
Gezien alle ontwikkelingen die zich in Twente en in het bijzonder in Enschede op het gebied van waterbeheer en ontwikkeling voordoen is de conclusie
gerechtvaardigd dat het gemeentebestuur van Enschede water als een evidente factor van betekenis ziet binnen en buiten de gemeentegrenzen. Dat neemt
niet weg dat de belastingbetaler [de burger dus] een hoge prijs moet betalen voor al deze ontwikkelingen en beheerkosten. Het zijn vooral op langere
termijn de beheer en exploitatiekosten die zwaar op de gemeentelijke begroting drukken. De burgers van Enschede mogen dan ook verwachten dat een
maximale samenwerkingsefficiency wordt gerealiseerd bij alle berokken partijen zoals gemeente, provincie en waterschap. Bundeling van krachten in de
waterketen is een voorwaarde om tot besparingen te komen en efficiënte en verantwoorde investeringen te realiseren. Moderne gemeente en
waterschapbestuurders dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid in deze.
Wanneer je alle ontwikkelingen op watergebied in ogenschouw neemt dan lijkt de stelling gerechtvaardigd dat Enschede een prominente en
vooraanstaande rol vervult op het gebied van waterontwikkeling zowel ten aanzien van de recreatieve functie van water, ecologie en waterbeheer. Water
vervult inmiddels een leidende rol bij de ruimtelijke inrichting en het lijkt erop dat water een belangrijke rol vervult in de belevingswereld van de inwoners
van Enschede. Hiermee zijn een aantal belangrijke doelstelling van de gemeente Enschede in vervulling gegaan. Enschede aan de zee? Dat zal wel niet
gebeuren maar water is een belangrijk element geworden in het stadbeeld van Enschede.
Deze digitale verslaglegging van al deze ontwikkelingen is een spontaan initiatief, rijp en groen zonder inhoudelijke kennis van zaken is deze digitale
reportage tot stand gekomen. Het scala aan onderwerpen zal dan ook onvolledig zijn en op punten mogelijk zelfs onjuist. Mijn doelstelling was de
ontwikkelingen op het gebied van oppervlaktewater binnen de gemeente Enschede te delen met medeburgers van Enschede. Beken en vijver zijn bij uitstek
de moeite waard om te bezoeken en dus te genieten van de flora en fauna. Het staat u natuurlijk geheel vrij om deze uitgave verder uit te breiden met
aanvullende informatie en foto’s.
John Nijhuis.
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27. Geraadpleegde bronnen & aanvullende informatie.
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Aanvullende informatie;

De Geobrowser gemeente Enschede.
Watervisie 2013-2015 [concept] gemeente Enschede.
Startpagina Geografie en water.
Kraanwatertappunten in Nederland.
Grondwatercollectie.
Aan het water gelegen restaurants in Enschede.
Over Vitens
Vitens schoon grondwater.
Gratis app. voor waterwandeling.
Wandeling van Boekelo naar Lonneker 18 Km.
Informatie over Drive WorldWildwaterbaan Aquadrome Enschede
Hoe krijgen we water in balans
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28. Disclaimer
1.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
o Deze publicatie : Alle 123 pagina’s van dit document waarop de disclaimer toepasselijk is.
o de uitgever: de bevoegde uitgever van deze publicatie: John Nijhuis.
o u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die deze publicatie gebruikt;
o de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
o schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op deze publicatie. Door de publicatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. Deze publicatie heeft geen commerciële intenties en is alleen voor privé gebruik toegestaan.
4. Op alle foto’s in deze publicatie berust geen auteursrecht. Lezer kunnen foto’s gebruiken voor andere, niet commerciële doeleinden.
5. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van deze publicatie regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de
inhoud onvolledig en/of onjuist is.
6. De uitgever verschaft de inhoud van deze publicatie in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid,
geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend voor particulier gebruik bedoeld.
7. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze
publicatie.
8. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de publicatie gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen
bekrachtiging van die bestanden in.
9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze publicatie de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of
communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de publicatie verzendt.
10. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen deze publicatie te gebruiken en/of van bepaalde diensten die in de publicatie zijn
aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de publicatie monitoren.
11. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van
gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten
gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze publicatie, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
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