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Hoe zou het toch komen dat de gemeente Enschede het maar niet lukt om zich bewust te zijn van 

(voor)genomen besluiten die betrekking hebben op de historie en het cultureel erfgoed van 

Enschede. Kennelijk kunnen ambtenaren bij het uitvoeren van taken zonder hoor en wederhoor 

handelen. Bewoners waren niet vooraf op de hoogte gesteld, evenals de Vereniging tot behoud van 

Usselo en de Usseler Es. Deze week was het dus weer raak op de Usseler Es. Een cultuurhistorische 

klinkerstraat op de Harberinksweg die er waarschijnlijk al meer dan honderd jaar ligt werd van de 

ene op de andere dag verwijderd om plaats te maken voor splinternieuwe bestrating.  

Er kan of liever gezegd er kon door ambtenaren geen verband worden gelegd tussen de 

landschappelijke waarden van de Usseler Es en de daar aanwezige bestrating. Bestrating die 

onderdeel uitmaakt van een uniek gebied waarvan de huidige bestemming landbouw is. Mede dank 

zij oplettende burgers en Gerrit Bijvank, voorzitter van de Vereniging tot behoud van Usselo en de 

Usseler Es is het werk direct stilgelegd met de eis om de bestrating weer in de oorspronkelijke staat 

terug te brengen.  

De speculaties over waar de originele waaltjes nu zijn komt goed op gang maar doet eigenlijk 

helemaal niet terzake. Het is aan de verantwoordelijk wethouder om nu maar eens laten zien wat de 

Usseler Es waard is.   Er is nu achteraf overleg geweest tussen de wethouder en de bewoners. De 

argumenten voor nieuwe bestrating van de wethouder gaan echter volledig voorbij aan de 

historische betekenis van deze casus. Een opportunistische benadering die bij ons in ieder geval 

weinig indruk maakt. 

 

 

De Harberinksweg met de originele bestrating met karrespoor is onlosmakelijk 

verbonden met de Usseler Es. Het proefstuk betonklinkers moet toch de vraag 

oproepen "past dit eigenlijk wel". Kennelijk gaat financieel gewin voor het 

koesteren van een authentiek stukje Enschede. 
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De stichting cultureel erfgoed Enschede pleit dan ook voor het handhaven van de originele bestrating 

en de historisch waarden van de Usseler Es te laten prevaleren boven de vernieuwingsdrang van de 

bestrating. 

Ons advies aan de gemeente Enschede is “blijf nu eindelijk eens van de Usseler Es af” en koester het 

als een uniek en waardevol landschappelijk gebied voor Enschede, dat we aan volgende generaties 

op verantwoorde wijze kunnen doorgeven. 

Als erfgoed organisatie zien wij een patroon waarin de gemeente Enschede als het gaat om cultureel 

erfgoed onvoldoende rekening houd met “belanghebbenden”.  Participatie van burgers als het gaat 

om cultureel erfgoed  is nog onvoldoende geborgd en leid tot miscommunicatie en veel 

verontwaardiging. Het is aan de gemeente Enschede om die participatie in een zo vroeg mogelijk 

stadium te bevorderen en als initiatiefnemer te fungeren.  

Maar wellicht nog belangrijker is de vraag op welke wijze de gemeente Enschede, als het gaat om het 

cultureel erfgoed van Enschede, naar de toekomst interne besluitvormingsprocedures gaat 

aanscherpen? 

Zorgvuldige communicatie vooraf met burgers, erfgoedeigenaars, erfgoedorganisatie  is ons inziens 

een belangrijke voorwaarde om tot een weloverwogen besluit te komen. Een besluit dat voldoende 

draagvlak heeft en waarin consultatie van belanghebbenden een standaard werkwijze gaat worden.  
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Stichting cultureel erfgoed Enschede. 
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