
De	heer	Bijkerk	is	ruim	30	jaar	bezig	geweest	om	zijn
verzameling	compleet	te	krijgen	ofschoon	zelf	zegt	hij	dat	er
altijd	weer	nieuwe	exemplaren	opduiken.	In	1988	is	het
verzamelen	van	zandlopers	spontaan	begonnen	met	de
aankoop	van	een	kleine	zandloper	op	de	Siepelmarkt	in
Ootmarsum.

Nu	dertig	jaar	later	staat	er	een	compleet	museum.	De
favoriete	zandloper	van	Hennie	Bijkerk	is	de
Kerkzandloper[1]	die	door	de	dominee	werd	gebruikt	om	de
preek	niet	langer	te	laten	duren	dan	de	zandloper	aangaf.

Volgens	Hennie	Bijkerk	heeft	hij	wellicht	honderden
rommelmarkten	in	de	regio	bezocht	om	zijn	verzameling
compleet	te	krijgen	ofschoon	er	ook	mensen	zijn	geweest	die
zandlopers	aan	het	museum	hebben	geschonken.
Het	museum	is	uitsluitend	te	bezoeken	op	afspraak	en	de
toegang	is	gratis.

Foto	links:	Zandloper	met	een	hoogte	van	1.80	meter.
Video	over	het	zandlopermuseum	in	Glanerbrug.

	

Het	Meldpunt	Cultureel	Erfgoed	Enschede	is	een	centraal
informatiepunt,	dat	een	breed	publiek	in	de	gelegenheid	stelt
om	melding	te	doen	van	bedreigd,	onbekend	en/of
ondergewaardeerd	historisch	erfgoed	in	de	gemeente
Enschede.

De	doelstelling	van	het	Meldpunt	is	het	leveren	van	een	inhoudelijke	bijdrage	aan	het	behoud	en
waardering	van	karakteristieke,	beeldbepalende	gebouwen,	objecten,	landschappelijke
elementen	en	structuren.	Het	resultaat	van	de	melding	kan	zijn	dat	initiatieven	worden
ontwikkeld	tot	mogelijk	behoud	en/of	ontwikkeling	van	een	object.
Daarnaast	kunnen	we	via	onze	maandelijkse	nieuwsbrief	en	de	website	aandacht	schenken	aan
de	melding.
Met	onze	eigen	kennis	en	de	kennis	uit	ons	(inter)nationale	en	regionale	netwerk	op	het	gebied
van	herontwikkeling,	exploitatie	&	instandhouding,	juridische	zaken	en	(digitaal)	
informatiebeheer	denken	we	graag	mee	met	het	erfgoedveld	binnen	de	gemeente	Enschede.

De	“meldingen”	die	wij	ontvangen	zullen	via	onze	website	openbaar	worden	gemaakt	zodat
lezers	van	deze	rubriek	aanvullende	informatie	of	adviezen	kunnen	verstrekken.

Het	meldpunt	is	gestart		op	1	januari	2019	en	u	kunt	u	bericht	versturen	via	het	blokje	"Meldpunt
Cultureel	Erfgoed"	onderaan	iedere	webpagina	van	onze
website	www.cultureelerfgoedenschede.nl	

PARTNERS	STICHTING	CULTUREEL	ERFGOED	ENSCHEDE.
In	Het	Veld,	schoonmaak	&	Facilitaire	diensten.
Kuality,	Schilderwerkzaamheden.
Wildvank	Gevelspecialist
Donatus,	monumenten	verzekeringen.
Boll,	Dakmanagement.
Lansink	Vastgoed	Onderhoud

4.	Primeur:	Boek	van	de	maand.
	

Titel:
Wegwijzer	voor	monumenteigenaars	en													
							verenigingen	ven	eigenaars.

Soort:	Informatie	over	wet	en	regelgeving	voor
monumenteigenaars	en	VvE's.
Auteurs:	Willem	Fhij	en	John	Nijhuis
Afmeting:	28	x	26	cm.
Aantal	pagina's:	98
Bijzonderheden:	Uitgave	2019
Uitgever:	Ipskamp	Enschede.
ISBN:	9789090319353
Prijs:	€	19,95		exclusief	verzendkosten.
Klik	HIER	om	verder	te	gaan	naar	de	webshop.

IN	HET	VELD	SCHOONMAAK	BIEDT	ONDER	MEER:		
-Regulier	schoonmaakonderhoud	van	uw	werk-	of
leefomgeving.
-Facilitaire	bedrijfsdiensten,	zoals	ontruimingen,	interne
verhuizingen	en	huismeesterdiensten.

-Glasbewassing,	gevelreiniging	en	gevelbescherming	van	bedrijfs-		en	wooncomplexen.
-Alle	specialistische	schoonmaakdiensten	binnen	of	aan	elk	denkbaar	gebouw.		
-Advies	over	facilitaire	vraagstukken.
-Volledige	verzorging	van	aanvullende	facilitaire	producten,	zoals	sanitaire	voorzieningen,
koffieautomaten	en	schoonloopmatten.

In	het	weekend	van	14	en	15	september	is	het	weer	Open
Monumentendag.Een	goede	gelegenheid	om	zelf	inspiratie	op
te	doen	en	monumenten	bezoeken.	Dit	jaar	is	er	focus	op	de
amusementwaarde	van	monumenten.	
De	volgende	monumenten	zijn	op	14	en	15	september	in
Enschede	te	bezichtigen;

*	Rijksmuseum:De	Open	Monumentendagen	vallen	samen	met	het	festival	Happy	Together	–
Herfsttooi	2019	en	een	groot	feest	rond	de	opening	van	de	Tischbein	tentoonstelling.
*	De	Grote	Kerk	op	de	oude	markt:	U	krijgt	de	kans	zelf	het	orgel	van	de	Grote	Kerk	te
bespelen.	Uiteraard	onder	begeleiding	en	met	advies	van	organist	Gijs	van	Schoonhoven.
Tegen	het	eind	van	de	middag	geeft	Gijs	zelf	een	concert,	zodat	u	in	alle	rust	kunt	genieten	van
de	fantastische	klankkleur	van	het	orgel..
*	StadsCarillon	Enschede:	U	kunt	twee	keer	mee	met	een	mini-excursie	naar	de	klokken	van
het	StadsCarillon	Enschede.	Aansluitend	kunt	u	ook	het	orgel	van	de	Grote	Kerk	bezoeken.	Bij
beide	instrumenten	is	er	beperkt	gelegenheid	om	de	toetsen	zelf	te	bespelen.
Vanwege	de	geringe	ruimte	is	er	bij	het	carillon	slechts	plek	voor	8	personen	per	bezoek	en	is
reserveren	nodig	via	de	website	van	stadsbeiaardier	Esther	Schopman:	Klik	HIER	voor	de
website

De	stichting	cultureel	erfgoed	Enschede	is	een	non-profit
organisatie.	De	stichting	ontvangt	geen	subsidies	en	is
fiancieel	geheel	afhankelijk	van	partners.	
Wij	willen	onze	dank	uirspreken	aan	onze	partners	voor	de
jarenlange	ondersteuning	die	wij	krijgen	voor	ons	werk.	Mocht
u	onze	stichting	ook	eenmalig	fiancieel	willen	ondersteunen?
dat	kan	via	bankrekening	NL87INGB0006997392	t.n.v.	de
stichting	cultureel	erfgoed	Enschede.

16.	Kennisplatform	processierups.
In	opdracht	van	het	Ministerie	van	LNV	is	een	Kennisplatform
Processierups	in	oprichting	waarin	allerlei	partijen	samen	gaan
werken	om	de	overlast	veroorzaakt	door	de

eikenprocessierups	te	verminderen	en	te	voorkomen.	Een	van	de	eerste	acties	is	de	lancering
van	Processierups.nu.	De	experts	van	het	Kenniscentrum	Eikenprocessierups	geven	hier	op
meer	dan	100	vragen	een	antwoord.
Klik	HIER	voor	de	website	van	het	Kennisplatform.

Facebook Website
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1.	Zandlopermuseum	Glanerbrug.
Een	zandloper	is	een	instrument	om	de	tijd	te	meten.	Het	bestaat	uit	twee	glazen	reservoirs,	die
via	een	smalle	verbinding	met	elkaar	verbonden	zijn.	In	het	bovenste	reservoir	bevindt
zich	zand	dat	door	de	zwaartekracht	door	het	smalle	kanaal	valt,	en	een	bepaalde	tijd	nodig
heeft	om	compleet	van	het	bovenste	naar	het	onderste	reservoir	te	gaan.	Vervolgens	kan	de
zandloper	omgedraaid	worden,	waarna	het	proces	opnieuw	begint.
Het	zand	is	meestal	fijn	zand,	maar	ook	vermalen	eierschalen	of	gemalen	marmer	werd
gebruikt.	Wanneer	het	zand	precies	een	uur	nodig	heeft	om	helemaal	naar	beneden	te	vallen,
spreekt	men	van	een	'uurglas'.
In	de	zeevaart	werd	vroeger	de	zandloper	gebruikt	om	de	snelheid	in	knopen	te	meten.	Ook	het
tijdstip	van	de	dag	kon	op	zee	bijgehouden	worden,	waarbij	iedere	dag	opnieuw	werd	begonnen
als	de	zon	op	het	hoogste	punt	stond.	De	tijd	werd	gemeten	in	glazen:	na	30	minuten	was	de
zandloper	(het	glas)	doorgelopen	en	werd	deze	omgekeerd.	Op	de	halve	uren	werd
de	scheepsbel	dan	eenmaal	geluid;	op	de	hele	uren	tweemaal.
	

Foto's:	SCEE.

In	sommige	oude	kerken	tref	je	een	zandloper	aan	op	de	preekstoel.	Kort	na
de	reformatie	hielden	dominees	ervan	om	zeer	lang	aan	het	woord	te	blijven:	Ze	preekten	rustig
anderhalf	uur	aan	een	stuk,	tot	verdriet	van	veel	toehoorders.	De	synode	van	Dordrecht
in	1574	[1]	besloot	vervolgens	dat	een	preek	maximaal	een	uur	mocht	duren.	Op	talloze
preekstoelen	verschenen	toen	zandlopers,	onder	meer	nog	te	zien	in	de	kerken
van	Wemeldinge,	Groede,	Renesse,	Blokzijl	en	Broek	in	Waterland.
Zandlopers	van	15	seconden	werden	in	het	verleden	regelmatig	gebruikt
door	artsen	en	verpleegkundigen	om	iemands	polsslag	te	meten.	Tegenwoordig	worden	ze
soms	nog	gebruikt	bij	spellen,	of	bij	het	koken	van	eieren.	In	de	sauna	wordt	de	zandloper	nog
veelvuldig	toegepast.	Bron:	Wikipedia	[1]	Synode	van	Dordrecht

In	de	Cornelis	Houtmanstraat	39	in	Glanerbrug	bevindt	zich	het	Zandloper	Museum.	Dit
levenswerk	van	de	heer	Hennie	Bijkerk	eigenaar	en	conservator	van	het	museum,	resulteert	in
een	verzameling	van	1700	zandlopers,	400	kookwekkers,	dokaklokken,	stopwatches	en
bakerklokken.	De	zandlopers	zijn	er	in	verschillende	uitvoeringen	zoals:	met	bel,	met	één	glas,
uit	een	kerk	of	met	inhalator.	De	kleinste	zandloper	is	25	millimeter,	de	grootste	bijna	1.80	mtr.

Wilt	u	de	volledige	samenvatting	van	alle	gepubliceerde	artikelen
over	de	klokken	van	Enschede	nog	eens	nalezen?	Klik	dan	HIER.

COLOFON
Het	Erfgoed	Magazine	Enschede	is	een	maandelijkse	uitgave	van	de	Stichting	Cultureel

Erfgoed	Enschede.

Redactieadres:
Stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede
info@cultureelerfgoedenschede.nl	
	
Disclaimer
Ondanks	aan	de	samenstelling	van	dit	Magazine	bestede	zorg	kan	de	redactie	geen
aansprakelijkheid	aanvaarden	voor	de	onvolledigheid	of	onjuistheid	van	dit	nummer.

BOEKENSHOP.
In	onze	boekenshop	bevinden	zich	ruim	60	boeken	over	cultureel	erfgoed	en	de	historie	van
Enschede	en	Twente.	Met	de	aankoop	van	een	boek	ondersteunt	u	tevens	de	activiteiten	van
de	stichting	Cultureel	Erfgoed	Enschede.	Bent	u	op	zoek	naar	een	specifiek	boek	of	wilt	u
boeken	aan	de	stichting	ter	beschikking	stellen?	Laat	het	ons	weten.	Via	e-mail.	

Klik	hier

2.	De	Molenstraat,	kijk	&	vergelijk..
Op	de	linker	foto	is	de	winkel	van	Bruningmeyer	nog	te	zien.	Net	achter	de	bus	de	villa	van
Kleiboer	die	in	1972	is	gesloopt.	Inmiddels	is	het	pand	van	Bruningmeyer	gesloopt	op	een	klein
deel	na.	Ok	de	bloemenzaak	van	Mimosa	is	met	de	grond	gelijk	gemaakt.	Dit	toch	wel
represenatieve	deel	van	de	binnenstad	is	al	tientallen	jaren	letterlijk	en	figuurlijk	onontgonnen
gebied.	De	laatste	plannen	zijn	dat	het		een	invulling	zal	krijgen	voor	een	kleinschalig
appartementencomplex	in	het	kader	van	de	Spoorzone	ontwikkeling.	Een	aanvankelijke
hoogbouw	naar	voorbeeld	van	de	Alphatoren	is	inmiddels	van	de	baan.	

	3.	Meldpunt	Cultureel	erfgoed	Enschede.

5.	De	elektrische	fiets	(E-Bike)	is	in	opkomst.

De	elektrische	fiets	is	in	opkomst	en	deze	trend	zal	zich	nog	wel	even	doorzetten.	Ook	in
monumenten	zijn	er	vaak	verschillende	gebruikers	van	een	elektrische	fiets.
Het	opladen	van	de	fiets	gebeurt	meestal	in	een	berging,	koetshuis	of	opslagschuur		van	het
monument.	Het	opladen	van	de		lithiumaccu	van	de	fiets	is	doorgaans	zonder	risico	zeker
wanneer	de	gebruikershandleiding	hierover	worden	opgevolgd.	Toch	zijn	er	voorbeelden	dat	er
brand	is	ontstaat	bij	het	opladen	van	dit	soort	lithiumaccu’s.	Bij	hoge	temperaturen,
beschadigingen,	overladen	of	te	diepe	ontlading	kan	er	aanleiding	zijn	tot	een	storing	en	leiden
tot	zelfontbranding	van	de	accu	ofschoon	de	meeste	accu’s	wel	beschikken	over	een
veiligheidssysteem.
Vaak	komt	het	voor	dat	in	schuren,	bergingen,	koetshuizen	e.d.	geen	rook	of	brandmelder
aanwezig	is.	Het	risico	dat	een	dergelijke	brand	vroegtijdig	wordt	ontdekt	is	dus	klein.	Het	risico
dat	een	dergelijke	brand	snel	kan	overslaan	naar	het	monument	is	daardoor	echter	wel	groot.
Een	belangrijk	advies	is	dan	ook	om	de	accu	van	de	elektrische	fiets	(	of	andere	apparaten	die
voorzien	zijn	van	lithium	batterijen)	nooit	in	de	avond	en	nachtelijke	uren	op	te	laden.	

6.	ERFGOEDNIEUWS	UIT	DE	REGIO.
Interessante	berichtgeving	over	erfgoednieuws	uit	onze	regio.

OET	DORP	......EN	MARKE

Inkijkexemplaar
Om	een	indruk	te	krijgen	van	dit	prachtige
boek	hebben	we	een	PDF	gemaakt	met	de
omslag,	inhoudsopgave,	voorwoord,
inleiding	en	de	eerste	hoofdstukken.

Als	lid	krijgt	u	dit	prachtige	boek	na	de
presentatie	van	16	november	gratis.	U	wilt
dit	representatieve	boek	natuurlijk	ook	als
cadeau	voor	u	buren,	familie,	kennissen	of
klanten	die	nog	niet	lid	zijn.

Maak	dan	gebruik	van	de	voorintekening	tot
uiterlijk	31	augustus.
Voor	slechts	€10	per	boek,	kunt	u	als	HKL	lid
onbeperkt	boeken	bestellen.

Klik	HIER	om	de	Pdf	van	Oet	Dorp.....en
Marke	te	downloaden.
	

Museum	Hengelo	is	onlosmakelijk	met	de
geschiedenis	van	Hengelo	verweven,	heeft
een	unieke	cultuurhistorische	collectie	van
Hengelo:	op	verschillende	manieren	wordt
de	cultuur	en	de	geschiedenis	van	Hengelo
in	beeld	gebracht.	Het	museum	is	gevestigd
in	een	meer	dan	100	jaar	oude
patriciërswoning	in	het	centrum	van
Hengelo.	Sinds	1976	zijn	bezoekers	al
welkom	en	in	februari	2004	werd	Museum
Hengelo	officieel	een	erkend	museum.	Het
interieur	straalt	een	zekere	rust	uit	en	ademt
een	aangename	sfeer,	waar	iedereen	zich
duidelijk	thuis	voelt.	Elke	kamer	kent	zijn
eigen	charme,	met	aandacht	voor	detail.
Meer	info	over	de	collectie	en	historie	HIER

7.	Gemeente	Enschede	aan	zet	voor	behoud	conciergewoning		Ambachtschool.
	

Foto:	SCEE.
Gemeente	Enschede	weer	aan	zet!

Over	de	conciërge	woning	van	de	voormalige	Ambachtschool	is	de	laatste	jaren	nogal	wat	te
doen	geweest.	Nadat	in	2011	de	gemeente	Enschede	Het	Oversticht	opdracht	had	gegeven
voor	een	cultuurhistorische	waardestelling	van	de	voormalige	Ambachtschool	bleek	onder
andere	dat	“de	vorm	van	de	school	(de	V-vormige	plattegrond),	die	de	contouren	van	het
perceel	volgen	zijn	van	belang	voor	de	locatie.	Maar	ook	de	woning	(conciërgewoning)	bij	de
school	vormt	samen	met	de	school	een	stedenbouwkundig	ensemble.”
De	ensemblewaarden	van	dit	cultureel	erfgoed	waren	voor	de	gemeente	Enschede	geen	reden
om	de	projectontwikkelaar	een	sloopvergunning	te	verlenen	voor	de	conciërge	woning	omdat	er
90	parkeerplaatsen	moesten	worden	gerealiseerd.	Tot	op	dit	moment	is	de	conciërge	woning
nog	niet	gesloopt	en	is	de	ontwikkelaar	Renpart	bereid	om	in	de	conciërge	woning
appartementen	te	realiseren	wanneer	er	vier	parkeerplaatsen	worden	ingeleverd.
De	projectontwikkelaar	heeft	kennelijk	goed	geluisterd	naar	de	maatschappelijke
verontwaardiging	om	de	sloop	van	de	conciërge	woning	door	te	zetten.	Wat	ons	betreft	een
Chapeau!!
Het	is	nu	aan	de	gemeente	Enschede	om	te	laten	zien	welke	prioriteit	gesteld	gaat	worden	aan
vier	parkeerplaatsen	of	sloop	van	het	cultureel	erfgoed	van	de	voormalige	Ambachtschool.	
TC-Tubantia	heeft	op	2	augustus	jl.	een	artikel	gepubliceerd	over	de	voortgang	van	de
herontwikkeling	van	de	voormalige	Ambachtschool.

8.	Advies	Het	Oversticht	over	bungalowpark	Teesinkbos	in	Boekelo

Foto's:	SCEE.
Een	absolute	zeldzaamheid	in	Nederland,	met	een	bijzondere,	beeldbepalende	betekenis	van
het	gehele	complex	voor	het	aanzien	van	zijn	omgeving	in	een	natuurlijke	relatie	van	de	mens
met	de	natuur.	Bungalowpark	Het	Teesinkbos	heeft	nog	een	architectonische	gaafheid	met	een
hoge	ensemblewaarde.’	Met	dit	belangrijke	argument	hebben	de	Stichting	Historische	Sociëteit
Enschede-Lonneker,	de	Erfgoedvereniging	Heemschut	en	de	Stichting	het	Cuypersgenootschap
het	college	van	B&W.	van	de	gemeente	Enschede	verzocht	de	gemeentelijke
monumentenstatus	te	verlenen	voor	de	woningen	in	het	bungalowpark.

In	september	2018	heeft	Het	Oversticht	in	opdracht	van	de	gemeente	Enschede	een
cultuurhistorische	onderzoek	uitgevoerd	van	de	wijk		het	Teesinkbos	in	Boekelo
Na	uitvoerig	onderzoek	adviseerd	Het	Oversticht	de	gemeente	Enschede	nu	voor	het
bungalowpark	Teesinkbos	een		aanwijzing	als	gemeentelijk	beschermd	dorpsgezicht	De
ensemblewaarde	van	het	groen	is	beter	gewaarborgd	door	de	wijk	aan	te	wijzen	als
gemeentelijk	beschermd	dorpsgezicht.	De	individuele	woningen	krijgen	dan	een	minder	streng
beschermingsregiem,	maar	de	gevelaanzichten	langs	het	openbaar	groen,	de	straten	en	de
hoven	kunnen	daarmee	wel	worden	beschermd,	evenals	het	groenplan	van	de	wijk.

Dit	betekent	voor	de	eigenaren	dat	ingrepen	aan	de	achter-	en	patiozijde	mogelijk	zijn	en	ook
maatregelen	ten	aanzien	van	duurzaamheid	(dubbel	glas,	zonnepanelen)	kunnen	worden
uitgevoerd.	In	de	beschrijving	kan	het	een	en	ander	worden	vastgelegd	over	de	kleur	van	de
kozijnen,	materiaalgebruik	(soort	pannen)	etc.,	maar	ook	over	het	beheer	van	het	groen,	het
vervangen	van	bomen	die	hun	levenseinde	naderen.	

De	erfgoedorganisaties	c.q.	de	aanvragers	voor	de	gemeentelijke	monumentstatus	en	de
monumentencommissie	hebben	inmiddels	laten	weten	zich	te	kunnen	vinden	in	het	advies	van
Het	Oversticht.	
Het	ligt	nu	in	de	lijn	van	de	verwachting	dat	eigenaars	op	basis	van	het	voorgenomen	besluit	de
gelegenheid	krijgen	om	een	"zienswijze"	c.q.	bezwaar	in	te	dienen.	Vervolgens	zal	ook	de
Stedelijke	commissie	van	de	gemeente	Enschede	hierover	adviseren	alsvorens	B&W	een
definitief	besluit	nemen.	De	gemeente	is	wel	voornemens	om	een	voorbescherming	op	de
panden	te	leggen	om	ongewenste	ontwikkelingen	te	voorkomen,	in	afwachting	van	de
definitieve	bescherming.	Tot	slot	zal	ook	het	bestemmingsplan	nog	moeten	worden	aangepast.

Wilt	u	de	volledige	Waardestelling	van	het	Teesinkbos		lezen?	Klik	dan	HIER
Bronnen:
*	Erfgoed	vereniging	Heemschut.
*	Historische	Societeit	Enschede	Lonneker
*	Stichting	het	Cuypersgenootschap.
*	Het	Oversticht.
*	Gemeente	Enschede.

9.	Open	Monumentendag	in	Enschede

10.	Financieringscheck	voor	Rijks	monumenten.

Beantwoord	enkele	vragen	en	krijg	inzicht	in	de	financiële	mogelijkheden	voor	het	in	stand
houden	van	uw	monument.	Dit	kan	een	laagrentende	lening	of	een	subsidie	zijn	die	u	aan	kunt
vragen	bij	het	Nationaal	Restauratiefonds	of	de	Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed.
Voor	wie	is	deze	financieringscheck?
De	check	is	voor	particuliere	of	zakelijke	eigenaren	van	een	rijksmonument	en	is	niet	bestemd
voor	decentrale	overheden	en	aangewezen	organisaties	voor	monumentenbehoud.	Voor	hen
gelden	namelijk	specifieke	bepalingen.	
De	antwoorden	in	de	financieringscheck	zijn	bedoeld	als	indicatie.	Er	kunnen	geen	rechten	aan
worden	ontleend.	Er	gelden	aanvullende	voorwaarden	en	minimale-	en	maximale
leningsbedragen.	
Klik	HIER	voor	de	checklist.

Het	is	nog	steeds	tijd	voor	vakantie	dus...........................

11.	Koetshuizen	in	Enschede	(	deel	5	)	Zonnebeek.

Foto's:	SCEE
De	Stichting	Edwina	van	Heek	zetelt	in	Huis	Zonnebeek,	het	voormalige	woonhuis	van	de
textielfabrikant	Jan	Bernard	van	Heek	(1863-1923)	en	zijn	Amerikaanse	vrouw	Edwina	Burr
Ewing	(1872-1945)	te	Enschede.	Deze	stichting	werd	in	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.	
Op	de	historische	buitenplaats	van	Zonnebeek	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’

Originele	tekening	van	het	koetshuis	[Rijksmonument]	door	architect	Beltman.

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.
.Voor	het	instandhouden	van	Huis	Zonnebeek	had	het	echtpaar	van	Heek	een	groot	aantal
personeelsleden	in	dienst.	De	jachtopziener/bosbaas	was	het	visitekaartje	van	Zonnebeek.	In
1908	werd	de	tuinbaas	Karel	Nergerman	aangesteld	die	met	zijn	gezinsleden	in	het	koetshuis
gehuisvest	was.	Daarnaast	was	er	de	chauffeur	huisknecht	Albert	Leppink	die	in	1920	werd
aangesteld.	Ook	hij	kreeg	na	zijn	huwelijk	een	woning	in	het	koetshuis	toegewezen.		
			

Het	vervoer	per	koets	en	later	per	auto
speelde	omstreeks	1910	bij	de	familie	van
Heek	een	belangrijke	rol	en	de	huisvesting
van	de	paarden	en	koetsen	vormden	dan
ook	een	essentieel	onderdeel	van	de
architectuur	van	Huis	Zonnebeek.	Edwina
had	er	de	gewoonte	van	gemaakt	om	tijdens
de	Nederlandse	winterperiode	met	haar
moeder	in	kasteel	Goyen	in	Merano	[Italië,
zuid	Tirol]	te	verblijven	

Bij	haar	terugreis	van	Italië	naar	Enschede
beëindigde	ze	haar	treinreis	vaak	in	Munster
en	reisde	per	koets	of	auto	naar	Enschede,
om	zoals	ze	vertelde	te	kunnen	genieten	van
de	prachtige	omgeving.	Haar	wisselende
huisvesting	tussen	Zonnebeek,	Merano,
Florence	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.

12.	Restauratiefonds	kennis	en	financiering	voor	springlevende	monumenten.

De	bijeenkomst	van	de	Monumenten	Community	van	afgelopen	januari,	ontvangst	en
rondleiding	bij	één	van	de	leden	thuis,	dit	keer	was	het	in	Amsterdam	.	Foto:	I.	Knuvers.

Het	Nationaal	Restauratiefonds	zet	zich	elke	dag	in	voor	springlevende	monumenten.	Elk
monument	heeft	zijn	eigen	verhaal	en	vertelt	iets	over	onze	geschiedenis.	Het	fonds	helpt
eigenaren	om	deze	bijzondere	gebouwen	duurzaam	te	gebruiken,	te	bewonen,	er	in	te	werken
of	te	ontspannen	door	het	bieden	van	maatwerkfinancieringen,	kennis	van	het	proces	en	een
sterk	netwerk.

Monumenteigenaren	kunnen	bij	het	Restauratiefonds	vaak	tegen	een	lage	rente	de	restauratie,
verduurzaming	of	herbestemming	van	hun	pand	financieren.	Elk	monument	is	uniek,	net	zoals
het	proces	van	restaureren,	verduurzamen	of	herbestemmen.	Daarom	is	het	delen	van	kennis
een	belangrijk	speerpunt	van	het	Restauratiefonds.
	

Kennis	delen	in	de	Monumenten	Community
	
Goed	geïnformeerde	eigenaren	kunnen	nog	beter	voor	hun	monument	zorgen.	Twee	jaar
geleden	startte	het	Restauratiefonds	daarom	een	online	community	voor	eigenaren	van	een
monument,	met	het	idee:	samen	weten	we	meer.	Inmiddels	zijn	bijna	achthonderd	eigenaren	en
professionals	vanuit	heel	Nederland	lid	van	de	Monumenten	Community.
	
Isis	Knuvers	is	lid	van	het	team	dat	de	community	vanuit	het	Restauratiefonds	begeleidt.	“Wij
geloofden	er	direct	in	dat	een	community	zou	kunnen	helpen,	omdat	onze	ervaring	is	dat	er	veel
terugkerende	vragen	zijn.	Eigenaren	die	een	monumentaal	pand	onderhouden,	restaureren	of
verduurzamen	komen	voor	uitdagingen	te	staan	die	je	bij	een	nieuw	pand	niet	hebt.	Je	doet	veel
kennis	op	als	je	een	pand	restaureert	of	verduurzaamd.	In	de	community	vind	je	als	eigenaar
snel	antwoord	op	jouw	vragen.	Een	schat	aan	kennis	en	ervaring	van	eigenaren	wordt	zo	goed
benut.”
	
Naast	de	online	uitwisseling	horen	ook	bijeenkomsten	bij	de	community,	waar	mensen	elkaar	in
levenden	lijve	kunnen	ontmoeten,	meestal	bij	één	van	de	leden	thuis	in	zijn	of	haar	monument.
Isis:	“Het	community-team	zorgt	bij	iedere	bijeenkomst	voor	een	spreker	over	een	thema	dat	in
de	community	speelt,	bijvoorbeeld	energie	besparen.	Daarnaast	ruimen	we	veel	tijd	in	voor
onderling	contact:	de	leden	raken	maar	niet	uitgepraat	met	elkaar.”

De	volgende	bijeenkomst	is	op	5	oktober	in	Leersum.	Meer	weten	of	direct	lid	worden?	Ga	naar
https://community.monumenten.nl	of	mail	team	community:	community@restauratiefonds.nl

Meer	weten	over	de	financieringen	van	het	Restauratiefonds?
Ga	naar	www.restauratiefonds.nl

13.	84	mljoen	beschikbaar	voor	isoleren	eigen	woning.

Foto:	SCEE.																				Gemeentelijk	monument	Haaksbergerstraat.

De	Subsidie	energiebesparing	eigen	huis	(SEEH)	wordt	definitief	2	september	weer
opengesteld.	Donderdag	15	augustus	zijn	de	voorwaarden	voor	de	subsidie	gepubliceerd	in	de
Staatscourant.	Met	de	regeling	kunnen	mensen	subsidie	krijgen	voor	twee	of	meer	grote
isolatiemaatregelen	in	hun	eigen	woning.
Minister	Kajsa	Ollongren	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijkrelaties	wil	huiseigenaren
aanmoedigen	om	energiebesparende	maatregelen	te	nemen	en	stelt	hiervoor	84	miljoen	euro
beschikbaar.	“Met	goede	isolatie	heb	je	veel	minder	energie	nodig.	Dat	scheelt	in	de
energiekosten	en	het	is	een	belangrijke	stap	richting	een	duurzaam	gebouwde	omgeving."			
Isolatie
De	regeling	is	bedoeld	voor	energiebesparende	isolerende	maatregelen	in	het	eigen	huis	zoals
het	isoleren	van	een	vloer	of	gevel	en	het	plaatsen	van	hoogrendementsglas.	Per	woning	is	het
mogelijk	om	tot	€10.000	subsidie	te	krijgen.	Zo	kunnen	woningeigenaren	ongeveer	20%	van	de
kosten	gesubsidieerd	krijgen	voor	het	laten	uitvoeren	van	de	werkzaamheden	door	een
deskundig	bedrijf.
Aanvragen
Het	is	mogelijk	om	subsidie	aan	te	vragen	voor	maatregelen	die	uitgevoerd	en	betaald	zijn	vanaf
15	augustus	2019.	Aanvragen	kunnen	vanaf	2	september	worden	ingediend	op	de	website	van
de	Rijksdienst	voor	Ondernemend	Nederland.	Daar	staat	meer	informatie	over	de
energiebesparende	maatregelen,	de	voorwaarden	en	het	aanvraagproces	van	de	subsidie.

14.	Immaterieel	cultureel	erfgoed	in	de	regio.

Foto:	SCEE.
	

Stadscarillion	Enschede.
Koninklijke	Nederlandse	Klokkenspel-Vereniging	

	
Zonder	beiaardiers	is	er	geen	beiaardmuziek,	maar	het	ontwikkelen	en	behouden	van
voldoende	draagvlak	bij	een	breed	publiek	is	net	zo	belangrijk	voor	de	beiaardcultuur.	Veel
beiaardiers	zijn	daarom	lid	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Klokkenspel-Vereniging,	die	in	1918
werd	opgericht	met	als	opdracht	het	beschermen,	bewaren	en	verspreiden	van	de
beiaardcultuur.		
	
De	KNKV	wil	vooral	een	netwerkorganisatie	zijn,	waar	mensen	die	de	beiaard	en	klokken	een
warm	hart	toedragen	elkaar	ontmoeten.	Het	draagvlak	voor	de	beiaardcultuur	ligt	immers	voor
een	groot	deel	bij	de	lokale	gemeenschap,	in	de	dorpen	en	de	steden.	
	
Zoals	u	hierboven	heeft	kunnen	lezen,	levert	de	KNKV	al	meer	dan	100	jaar	een	belangrijke
bijdrage	aan	de	instandhouding,	borging	en	uitbreiding	van	de	beiaardcultuur.	Alle
ondersteuning	hierbij	is	natuurlijk	welkom.
Wilt	u	lid	worden	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Klokkenspel-Vereniging	en	daarmee	de
activiteiten	van	de	KNKV	en	de	beiaardcultuur	steunen?	Stuur	dan	een	mailtje	naar:	
secretaris@klokkenspel.org.	Heeft	u	ideeën	specifiek	voor	StadsCarillon	Enschede?	Dan
hoor	ik	dat	graag!	U	kunt	mij	mailen	via	stadsbeiaardier.enschede@gmail.com.		
	

	
Immaterieel	Cultureel	Erfgoed		

	
In	2003	nam	UNESCO	-	de	organisatie	van	de	Verenigde	Naties	voor	onderwijs,	wetenschap	en
cultuur	-	een	internationaal	verdrag	aan	om	de	wereldwijde	rijkdom	aan	culturele	diversiteit	en
menselijke	creativiteit	te	behouden:	het	Verdrag	ter	Bescherming	van	het	Immaterieel	Cultureel
Erfgoed.	Inmiddels	tekenden	178	landen	het	verdrag	om	hun	kwetsbare	immaterieel	erfgoed	te
inventariseren,	zichtbaar	te	maken	en	zo	te	beschermen

Wat	is	dat	nu	precies,	immaterieel	erfgoed?	Het	gaat	om	gebruiken,	tradities,	vaardigheden	en
rituelen	die	nog	steeds	bestaan,	een	gevoel	van	verbondenheid	met	vorige	generaties	geven	en
doorgegeven	worden	aan	volgende	generaties.	Kenniscentrum	Immaterieel	Erfgoed	Nederland
(KIEN)	geeft	de	volgende	definitie:	“Cultuuruitingen	die	door	erfgoedgemeenschappen	worden
beleefd	als	erfgoed	en	hen	een	gevoel	van	identiteit	en	continuïteit	geven.	Het	is	een	levende
en	dynamische	vorm	van	erfgoed,	die	zich	aanpast	aan	en	mee	verandert	met	de	tijd.”	
	In	2012	tekende	ook	Nederland	het	UNESCO-verdrag.	De	Inventaris	Immaterieel	Erfgoed
Nederland	laat	zien	welke	tradities	Nederlandse	gemeenschappen,	groepen	en	individuen
belangrijk	vinden	voor	zichzelf	en	voor	anderen.	Op	het	moment	dat	ik	de	inventaris	bekeek,
stonden	er	141	vormen	van	immaterieel	erfgoed	op	de	lijst.	Nog	eens	134	andere
gemeenschappen	hebben	zich	met	hun	traditie	aangemeld.

Om	op	de	Nederlandse	inventaris	geplaatst	te	worden,	moet	het	immateriële	erfgoed:
•	een	kortere	of	langere	geschiedenis	hebben	en	worden	doorgegeven	van	generatie	op
generatie;
•	onderdeel	zijn	van	een	levende	cultuur;
•	worden	voorgedragen	door	een	gemeenschap	die	de	traditie	draagt	en	zich	actief	inzet	voor
de	toekomst	van	hun	erfgoed.

Typisch	Enschedese/Twentse	cultuuruitingen	zijn	bijvoorbeeld	de	Batavierenrace	(sport),	het
GOGBOT	festival	(kunsten),	Midwinterhoorn	bouwen	en	blazen	(ambacht	en	rituelen),	Paasvuur
hof	Espelo	(rituelen).	De	laatste	twee	staan	inmiddels	op	de	Nederlandse	lijst.	Zo	ook	de
Nederlandse	beiaardcultuur,	waar	de	bespelingen	en	activiteiten	rondom	het	StadsCarillon	van
Enschede	deel	van	uitmaken.

De	stichting	cultureel	erfgoed	wil	de	ontwikkelingen	van	het	immaterieel	cultureel	erfgoed	in	de
regio	blijven	volgen.	Op	onze	website	hebben	wij	een	webpagina	aangemaakt	waarin	inmiddels
een	viertal	artikelen	zijn	opgenomen.		Klik	HIER	voor	de	pagina	immaterieel	cultureel	erfgoed.
	

15.	Onze	Column:	c'est	le	ton	qui	fait	la	musique.
	

Op	15	augustus	j.l.	liet	onze	burgemeester	Onno	van	Veldhuizen	in	TCTubantia	nog	eens	weten
hoezeer	hij	waardering	en	respect	heeft	voor	zijn	eigen	werkplek	in	het	Stadhuis	van	Enschede.
Zowaar	een	van	de	mooiste	Rijksmonumenten	van	Enschede	waar	de	burgemeester	zetelt.
En	dat	moet	voor	de	gemeenteraad	van	Enschede	toch	een	hint	zijn	geweest	dat	de	raad	zich
bewust	moet	zijn	of	worden	van	het	cultureel	erfgoed	van	Enschede.	Maar	helaas,	een	voorstel
om	het	monumentenloket	te	versterken	haalde	het	niet	en	dat	is	meer	dan	jammer.
Enschede	verdient	een	volwaardig	monumentenloket	al	ondersteuning	van	monumenteigenaars
en	handhaven	daar	waar	dat	noodzakelijk	is.	Misschien	moet	de	gemeenteraad	de	toon	van	de
burgemeester	meer	serieus	nemen	dan	een	welgemeende	waardering	voor	het	Stadhuis	van
Enschede.
Foto:	SCEE.

17.	Rijksmonument	De	Groote	Schuur	staat	te	koop.

Foto:	SCEE
Het	Rijksmonument	De	Groote	Schuur	aan	de	Tromplaan	staat	te	koop.	Gerrit	Kleine	Snuverink
is	decennia	lang	eigenaar	geweest	van	deze	statige	villa	die	gebouwd	is	naar	een	ontwerp	van
architect	G.	Beltman.	Op	dit	moment	is	de	villa	een	kantoorpand	maar	in	april	2020	komt	de	villa
beschikbaar	en	kan	een	nieuwe	eigenaar	het	in	gebruik	nemen.	Voor	meer	informatie	over	deze
villa,	klik	HIER

18.	Voorstel	Atjehstraat	27	tot	gemeentelijk	monument.

Foto:	SCEE
Het	pand	Atjehstraat	27	en	29	zijn	in	1921	gebouwd	als	verenigingsgebouw	voor	de	Hersteld
Apostolische	gemeenschap.	Nu	zijn	er	een	moskee	en	theehuis	in	gevestigd.	Omdat	het
waardevolle	panden	zijn,	hebben	erfgoedorganisaties	aan	B&W	gevraagd	om	deze	panden	aan
te	wijzen	als	beschermd	gemeentelijk	monument.	Het	Oversticht	heeft	de	panden	onderzocht	en
zij	heeft	in	overweging	gegeven	om	alleen	de	moskee	(nr.	27)	aan	te	wijzen	als	gemeentelijk
monument	en	het	theehuis	(nr.	29)	via	het	bestemmingsplan	te	beschermen	omdat	het	theehuis
de	nodige	wijzigingen	heeft	ondergaan.
Op	deze	benadering	is	positief	geadviseerd	door	de	gemeentelijke	monumentencommissie	en
ook	de	aanvragers	kunnen	zich	hierin	vinden.	In	afwachting	van	een	definitief	aanwijzingsbesluit
is	voorbescherming	op	beide	panden	gelegd.	B&W	hebben	het	voornemen	tot	aanwijzen	van	nr.
27	als	gemeentelijk	monument	en	het	beschermen	van	nr.	29	via	het	bestemmingsplan
toegestuurd	aan	het	bestuur	van	de	moskee	en	aan	de	aanvragers.	Daarop	zijn	geen
zienswijzen	binnengekomen.	B&W	leggen	nu	het	conceptbesluit	tot	aanwijzen	voor	aan	de
betreffende	raadscommissie.	Daarna	volgt	het	definitieve	besluit.	
Bron:	Gemeente	Enschede	27	augustus	2019.
Lees	HIER	meer	over	het	pand	dat	thans	in	gebruik	is	als	Moskee.
	

19.	Aanpassing	bestemmingsplan	“Sumatrastraat-Getfertweg”	

Foto:	SCEE.
Voor	het	gebied	op	de	hoek	van	de	Sumatrastraat	en	de	Getfertweg	is	het	bestemmingsplan
“Sumatrastraat-Getfertweg”	ontworpen	dat	inmiddels	als	ontwerp	ter	visie	heeft	gelegen.	Dit
bestemmingsplan	voorzag	o.a.	in	de	realisatie	van	20	grondgebonden	woningen	in	het
plangebied	waarbij	een	voormalig	fabriekspand	aan	de	Getfertweg	191	zou	worden	gesloopt.
Mede	als	gevolg	van	een	namens	meerdere	cultuurhistorische	verenigingen	ingediende
zienswijze	is	het	nieuw	bestemmingsplan	“Sumatrastraat	–	Getfertweg	191”	ontworpen	waarbij
wordt	uitgegaan	van	het	behoud	van	het	fabriekspand	en	de	realisatie	van	nog	maar	16
grondgebonden	woningen.	Bron:	Gemeente	Enschede.
De	nieuwe	bestemming	voor	het	fabrieksgebouwtje	is	op	dit	moment	nog	niet	bekend.

20.	Wederom	gebrek	aan	awareness	bij	de	gemeente	Enschede.

Foto's:	SCEE.
Een	groot	deel	van	de	oorsponkelijke	Waaltjes	zijn	al	verwijderd.

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

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	roept	het	die	vraag	jammer	genoeg	bij	ambtenaren	niet	op.

Stichting	Cultureel
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Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	jwa.nijhuis@ziggo.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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