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1. Inleiding. 

We staan er niet iedere dag bij stil maar hoe en op welke manier het stratenplan van 

Enschede vorm heeft gekregen ligt al ver terug in onze geschiedenis. De eivormige 

structuur van de Enschedese binnenstad heeft zijn oorsprong als verdedigingswerk.  De 

stad werd omringd met een ovale dubbele grachtengordel en een aarden wal 

met palissade, ofwel een houten omheining. Enschede was tot 1862 omringd met een 

stadsgracht en twee stadspoorten. 

In de vroege middeleeuwen is Enschede ontstaan uit verschillende buurtschappen en in 

1325 kreeg Enschede stadsrechten van de Bisschop van Utrecht die ook toestemming gaf 

de verdedigingswerken te versterken. Enschede was toen al omgeven met een gracht de 

zogenaamde Stadsgraven. De gracht had destijds twee bruggen de Veldbrug en de 

Esbrug. Deze waren al voor 1300 versterkt met poorten de Veldpoort en de Espoort.  

“Om dezen tijd vinden wij aangetekend dat Enschede omringd was door een aarden wal, van zo geringe 

betekenis, dat hij niet bestand was tegen het geschut, en dat aan beide zijden van de wal een gracht 

liep, waarvan de buitenste tamelijk breed, de binnenste evenwel smal was en slechts diende om de 

huizen van den wal te scheiden”. 

Dankzij de gracht en de poorten hebben in de eeuwen daarna de eivormige 

wegenstructuur van de stad niet gewijzigd ondanks de daarop volgende stadsbranden 

van 1517, 1750 en 1862. In alle gevallen werd een groot deel van de stad Enschede 

verwoest 

Deze publicatie wil enig inzicht geven in de ontwikkeling van de bestrating van wegen in 

en rondom Enschede. Wat ging er aan vooraf en waren er verschillen tussen de stad en 

het platteland? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het stratenplan van Enschede 

omstreeks 1570. Door een grote 

brand in 1517 werd de binnenstad 

van Enschede voor een belangrijk 

deel in de as gelegd maar ook snel 

weer herbouwd. 

 

In de middeleeuwen 1560 was 

er nauwelijks sprake van 

bestrating van wegen met 

uitzondering van straten 

rondom kerken en kloosters. 

We spreken dan over bestrating 

van veldkeien. 
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2. Pompeï Italië 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oudste bekende stratenstructuur van Pompeï (Italië) tijdens de 7e eeuw voor Christus 

tot de eerste eeuw na Christus. In het oude westelijke stadsgedeelte van Pompeï liggen 

enkele kronkelige straten. Maar de rest van de Pompeiaanse straten is in de Samnitische 

tijd (354 v Christus) aangelegd volgens het Grieks-Hellenistische schaakbordpatroon. De 

stad wordt doorsneden door twee brede straten die van west naar oost lopen 

(decumani), de Via di Nola en de Via dell’ Abbondanza.  

De straten zijn meestal tussen de 2,4 en 4,5 m breed en geplaveid met grote polygonale 

blokken basalt, een mafisch vulkanisch stollingsgesteente dat gevormd wordt door 

de stolling van lava. In de straten lopen sporen van de wagens, die er voor een deel 

ingesleten zijn, maar er in smalle straten ook van tevoren in werden aangebracht.  

De meeste straten hebben trottoirs die zo’n 30 cm hoog zijn. In de stoepranden zijn 

soms gaten geboord waaraan paarden of muilezels konden worden vastgemaakt. Om de 

straten over te kunnen steken zijn er op veel plaatsen stapstenen. De wagens pasten 

hier precies tussendoor, omdat ze alle dezelfde asbreedte hadden. In de meeste straten 

konden wagens elkaar niet passeren en was er eenrichtingsverkeer. Op de kruispunten 

waren er kapelletjes voor de Lares compitales, die de buurt beschermden. Opvallend 

want juist in Twente en Limburg staan al eeuwen tal van deze vaak katholieke 

kapelletjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mafisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulkaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stollingsgesteente


De geschiedenis van het wegennet in Europa, Twente en Enschede 

 

 
5 

 

 

 

3. De Romeinse wegen in Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         https://www.youtube.com/watch?v=QmprZ3HKqpM 

De Romeinen brachten ons in Nederland beschaving, en bij die beschaving horen wegen. 

Sterker nog, zonder wegen was de beschaving niet mogelijk geweest. Deze Romeinse 

wegen, de ‘snelwegen uit de Oudheid’, zorgden ervoor dat mensen sneller en veel verder 

konden reizen dan eerder. Ook zorgden ze voor een brede verspreiding van cultuur.  

De Romeinse wegen in Nederland doorkruisten omstreeks 20 voor Christus met name het 

deel dat gelegen was onder de limes lijn, dus onder respectievelijk de Oude 

Rijn, Kromme Rijn, Leidsche Rijn en de Rijn. Grofweg gezegd de lijn onder Leiden tot 

Arnhem, het gebied dat vast in handen was van de Romeinen. Ze verbonden met name 

(belangrijke) militaire versterkingen en werden onder regie van het leger aangelegd, het 

waren heerbanen. De Romeinse wegen in Nederland waren -voor zover bekend- niet 

geplaveid, maar bestonden uit een dik grindpakket; in een slappere ondergrond 

aangevuld met klei en aan de zijkanten met palen verstevigd tegen het wegzakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klik HIER voor de video over de ontwikkeling 

van de Romeinse wegen in Nederland. 

 

 

De Via Appia in Italië, 

de oudste heirbaan 

ter wereld. De 

heerwegen werden 

soms aangelegd 

over 

oudere Keltische   

handelswegen en 

ze bestaan vaak 

nog steeds.  

https://www.youtube.com/watch?v=QmprZ3HKqpM
https://historiek.net/romeinse-rijk/
https://www.youtube.com/watch?v=QmprZ3HKqpM
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4. Bentheimer zandsteen. 

Gebruik van Bentheimer zandsteen 

Wanneer Bentheimer zandsteen voor het eerst is gebruikt, is niet bekend. Archieven 

documenteren het eerste gebruik niet. Het oudste nog bestaande gebouw opgetrokken in 

Bentheimer zandsteen in Duitsland is het schip van de kerk van Ohne uit 1250. Tegen 

het eind van de 13e eeuw was reeds sprake van florerende groeves (Visch 1820, Voort, 

1970, 2000). 

Tot het eind van de 14e eeuw bleef het gebruik van Bentheimer zandsteen in Nederland 

beperkt tot het oostelijkste deel van het land, met name Twente. Rond 1400 verspreidde 

de steen zich verder en werd gebruikt in de kop van Overijssel en in plaatsen langs de 

Zuiderzeekust, zoals Harderwijk (De Vries, 1994). 

De huidige perceptie van Bentheimer zandsteen is wisselend. Zo schreef De Stentor op 

28 september 2007 onder de titel Het zuivere goud van Bentheim over deze steensoort, 

maar een jaar eerder had een advocaat het in een column in de Twentse Courant 

Tubantia (8 juli 2006) over Bentheimer zandsteen, de asbest uit het verleden. Overigens 

schreef dezelfde krant in deze periode meerdere malen over kleine landschapselementen 

uit Bentheimer zandsteen, zoals grenspalen (Twentse Courant Tubantia, 2005-2007). Als 

geen andere bouwsteen is de Bentheimer buiten het domein van de geologie en 

bouwkunst getreden en onderdeel van de Nederlandse cultuur geworden. 

Bentheimer zandsteen werd in Nederland vooral gebruikt als bouwmateriaal voor huizen, 

kerken en kastelen en soms voor landschapselementen. Hierbij valt te denken aan 

grensstenen, troggen, zuilen, waterputten, stoepjes, openhaard omlijsting en 

bloembakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trap van Bentheimer zandsteen in het 

Volkspark in Enschede. 

      Synagoge Stiege in Bad Bentheim 
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Bentheimer zandsteen gedecoreerd 

rondom een zitbank in het Abraham 

Ledeboerpark. 

 

 

                                  De zandsteenwinning in Bad Bentheim 

 

Bentheimer zandsteen poort van de 
begraafplaats aan de Espoortstraat 
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5. De ontwikkeling van het wegennet in Twente. 

 

Het verkeer in Twente omstreeks 1550 was uiterst gering en verliep voor zover mogelijk 

via zandpaden. Het vervoer van Nederland naar Duitsland verliep via de zandpaden die 

bij langdurige regen uitermate slecht waren. Het tracé van deze wegen werd in de regel 

door de natuurlijke gesteldheid bepaald vandaar dat de grotere invalswegen gelegen 

waren tussen de vennen en de heuvels. Twente was in die tijd omgeven door vennen en 

moerassen en er waren maar heel weinig natuurlijke overgangen die bovendien in de 

winter al helemaal niet meer toegankelijk waren.  

Rond 1400 was Wierden een pleisterplaats aan de grote Heerweg van Deventer en Zwolle 

naar Duitsland. Vanuit Deventer liep ook via Goor, Delden, Hengelo en Oldenzaal naar 

Duitsland. 

In 1598 liep er vanuit Goor een handelsweg die eveneens uit Deventer kwam naar 

Munster in Duitsland. Deze weg ging onder andere over Enschede en Gronau. In 1609 

kwam er een postverbinding over deze weg tussen Amsterdam en Munster. In Enschede 

werd hiertoe op de plaats van de huidige st. Jacobuskerk op de oude markt een Munsters 

posthuis opgericht dat er talloze jaren heeft gestaan. 

De algemene wegen in Twente werden door lands- en herendiensten van de ingezetene 

van de verschillende marken onderhouden. Voor de onbemiddelde reizigers werden er in 

die tijd gasthuizen gesticht, In Enschede was er een Sint Antonius gasthuis. Bij de oude 

pleisterplaatsen aan de wegen ontstonden gaandeweg ook allerlei herbergen. In 

Enschede had men de keuze uit; ’t Kleine Fortuyn, Den Roskam, de Klomp, “t witte paard 

en de Schildskoning de Munsterschen Postwagen op de plaats van de huidige Sint 

Jacobuskerk.  

        Grafsteen element van Bentheimer Zandsteen 

 

Het Twentse wegennet omstreeks het jaar 1550. 
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De eerste verharde wegen in Twente rond 1830 lieten Enter links en rechts liggen. De 

ene route liep van Zwolle over Raalte naar Wierden, Almelo en verder. De andere route 

liep van Deventer over Holten en Goor naar Enschede.  

Enter moest nog even wachten op de eerste verharde weg. Bij Koninklijk Besluit van 20 

januari 1854 werd besloten om een “kunstweg van kortgeslagen keyen” volgens de 

bewerking van Mac Adam aan te leggen van Ommen over Hellendoorn, Nijverdal, Rijssen 

en Enter tot aan de Keistraat in Goor.  

Het gedeelte van Rijssen naar en door Enter zal 'klinkertweg' worden. John Loudon Mac 

Adam (Ayr (Ayrshire, Schotland), was een Schots ingenieur die bekend werd door het 

ontwikkelen van de zogeheten macadamweg, de voorloper van asfaltwegverharding. Mac 

Adam bracht drie verschillende lagen steenslag over elkaar.  

“In de zomer van 1854 is men bezig met de aarden baan tussen Rijssen en Enter en 

tussen Goor en Enter met het verbrijzelen der keien”. Zo’n wegstrook werd dan minstens 

een maand afgesloten voor voer- en rijtuigen en voor het vervoer van vee. Het verkeer 

moest zijn eigen weg dan maar zien te vinden. De aanleg was allemaal handwerk en 

leverde daardoor werk aan veel mensen. In 1859 was de hele weg klaar. Tien jaar later 

kwam de grintweg van Wierden naar Enter gereed en was ook een macadamweg 

geworden.  

In de kom van Enter was deze weg verhard met klinkers, aansluitend op de kunstweg 

van Ommen naar Goor. Toen het gemotoriseerde verkeer begin 1900 op gang kwam 

bleek dat deze wegen erg kwetsbaar waren en veel onderhoud vergden. Met de komst 

van de auto’s kwamen overigens ook de eerste verkeersborden in Enter. Het waren er 

drie met het opschrift “maximum snelheid voor auto’s twaalf km per uur”. Ze stonden 

aan het begin van de bebouwde kom vanaf Wierden, Rijssen en Goor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartelaarsdijk in Enter. 

De wegen naar Ypelo, Bornerbroek en Delden waren nog steeds slechte zandwegen. In 

1917 wil de provincie een klinkerweg aanleggen van Enter over Bornerbroek naar Borne. 

Met de gemeente Wierden wordt overleg gepleegd over het te volgen tracé. Al snel blijkt 

dat hierover in Enter ernstige meningsverschillen bestaan. De ene groep rond Ter Keurst 

wil de weg over de Keurstbrug door Ypelo richting Bornerbroek en de andere groep wil de 
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weg aanleggen over de Langevoortsbrug, in wat later de Bornerbroekseweg zal heten, 

maar dan nog 'Middenweg' genoemd wordt. Een argument van de groep Ter Keurst was 

dat voor de aanleg over de Langevoortsbrug 'kolossale' hoeveelheden zand nodig waren 

om de weg in tijden van hoge waterstand begaanbaar te houden. Daar hadden ze een 

punt want toen de weg later toch over de Langevoortsbrug werd aangelegd moest hier 

en daar een zandbed van anderhalve meter komen.  

De weg kreeg in de volksmond dan ook de naam “ ’n Hoog’n Diek” en de “Hoge Brugge”. 

Maar voor het zover was sleepte de discussie zich van 1917 tot 1932 voort. De crisisjaren 

zorgden eindelijk voor de aanleg in het kader van de werkgelegenheid. De weg naar 

Bornerbroek kwam er evenals de weg door Ypelo naar Wierden; allemaal klinkerwegen. 

Ook de klinkerweg naar Delden kwam er zij het dat deze weg eindigde bij de dikke beuk 

achter “Binnen-Gait”, want Delden was van mening veranderd en legde het vervolg van 

deze weg niet aan. In 1935 werd de grintweg naar Goor de eerste weg in Enter waar 

asfaltbeton werd toegepast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de grindweg werd eerst een laag fijne steenslag aangebracht dat 

met bezems zo vlak mogelijk verdeeld werd. Daarna werd er verhitte 

teer over gegoten en tot slot werd dit mengsel gewalst. 

 

 

Aanleg Van de eerste betonweg in Twente tussen Almelo en Wierden in 1922 
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6. De wegen in en om Enschede. 

De wegen in en om de stad van Enschede waren in de 16e eeuw nog niet bestraat of 

gemacadamiseerd. Ze verkeerden nog in de staat der natuur, en als 't veel regende, 

werden ze geheel doorweekt. Wilde men dan die wegen niet geheel vernield hebben, 

moest men het rijden met paarden en wagens beletten, en daarom waren er draaibomen 

op de wegen gesteld die, zodra er veel regen viel, gesloten werden.  

Met de reisgelegenheid van en naar Enschede was het omstreeks 1835 niet goed gesteld. 

Verliet men de hoofdwegen dan kwam men terecht op nauwelijks onderhouden wegen en 

de kans op struikrovers was hier niet gering. De Duitse post arriveerde ’s avonds om 10 

uur onder de naam “Munsterwagen” in hotel de Klomp. ( locatie de huidige modezaak 

Zara aan de Klomp)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De koetswagen van de firma van Gend & Loos kwam om half elf eveneens aan bij hotel 

de Klomp met reizigers uit Hengelo en vertrok middernacht via Hengelo naar Zutphen. 

De Postkar arriveerde om 12.00 uur ’s middags met de Hollandse post en vertrok in de 

middag om half vijf naar Deventer met brieven voor Holland, terwijl de vrachtwagens in 

Deventer in de pakketpost voorzagen. Tussen 1819 en 1829 werden er in Twente 

verschillende straatwegen aangelegd. Voordat die er echter waren kon men in de steden 

Almelo, Hengelo en Enschede bereiken met de reiskoets met vierspan. Deze vorm van 

reizen over de toenmalige wegen was beslist geen luxe. Voor overnachting moest men 

genoegen nemen met een herbergkamertje die ’s nachts nog wel eens bezoek werden 

door dierlijk gespuis. De kamers waren vaak moeilijk afsluitbaar en als er een vuur werd 

aangelegd stond de kamer als snel onder rook. 

Het was de tijd dat de ambulante handel op gang kwam en kooplieden uit Deventer  

zitting hielden in hotel de Klomp en daar hun klanten ontvingen. In die tijd kwam men ’s 

avonds “um de deure kieken” om afscheid te nemen van een goede vriend die naar 

Amsterdam wilde reizen. In de kerk werd dan een goede reis afgebeden en na behouden 

thuiskomst een dankzegging. 

Voor de bedrijfsvoering van boerderijen was het belangrijk dat de boerderij zelf 

toegankelijk was maar vooral dat boerderij en verschillende schuren goed toegankelijk  

 

 

Foto links: Koetswagen van Gend 

& loos. Foto boven: de entree 

naar het koetshuis van het hotel 

de Klomp. Deze poort staat nu bij 

de ingang van Landgoed Het 

Stroot. 
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waren met paard en wagen. In de 18e en 19e eeuw werden hiervoor natuurlijke 

materialen gebruikt zoals kiezelstenen. De kiezelstenen waren nauwelijks aan onderhoud 

onderhevig en hadden een lange levensduur. 

Pas tussen 1820 en 1830 komen de “straatwegen” in Twente, wat een enorme 

vooruitgang was. Toch nam in 1840 een ritje per voerwagen van Oldenzaal naar Almelo 

nog zes uur in beslag. 

Mr. G.J. ter Kuile Sr. schrijft over het onderhoud in Twente "wij kunnen gerust zeggen 

dat alle eeuwen door tot aan de Napoleontische tijd toe, alle wegen door het Drostambt 

Twente in een erbarmelijke staat verkeerden”. “Heel dikwijls kwam er niets tot stand 

omdat de ene onderhoudsplichtige zijn last trachtte af te schuiven op de buurman". 

Daar zat hem nu net de kneep. "Talrijk zijn de resolutieën van Ridderschap en Steden; 

nu eens treffen wij daarin de lastgeving aan de drost van Twente aan om de grote wegen 

te inspecteren en de belendende kerspelen en boerschappen te gelasten hierin te 

voorzien, dan weer geven zij subsidies uit de provinciale kas tot onderhoud". 

Door de staatsregeling van 1798 vervielen voor de marken de publieksrechtelijke 

verplichtingen. Ze gingen over op de plattelandsgemeenten, die echter de plicht tot 

onderhoud van de wegen niet erkenden. Bij reglement op het bestuur "ten platte lande 

van Overijssel" in 1816 werd bepaald dat "de 

marken zouden blijven bestaan op den ouden voet!" Een toekomstig strijdpunt. 

 

Reglement op de buurtwegen 

Koning Willem I neemt de vernieuwing van wegen en kanalen voortvarend ter hand. Voor 

de ontwikkeling van handel en industrie zijn goede (vaar)wegen noodzakelijk.  

Vervoer over water was, zelfs in het waterarme Twente, favoriet boven dat over de weg. 

Er moet nodig wat geregeld worden over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van 

de wegen. In 1821 nemen Gedeputeerde Staten van Overijssel het reglement aan over 

"Het onderhoud en verbeteren der wegen welke niet behoren onder de grote 

communicatieve van het rijk, noch onder de 

Provinciale wegen zijn gerangschikt en geen eigendom van bijzondere personen 

uitmaken". Het reglement bevat 22 artikelen waarvan de artikelen 3 en 7 belangrijk zijn 

voor de procedures tussen de Marke en de gemeente Lonneker. 

  

 

De Beurtschepen / 

Zompen waren in 

de 19e eeuw voor 

het 

goederenvervoer 

de concurrent 

voor het toen nog 

gebrekkige 

wegtransport in 

Twente. 



De geschiedenis van het wegennet in Europa, Twente en Enschede 

 

 
13 

 

Op 20 juni 1826 sturen de markerichters van de Marke Lonneker een bericht aan de 

Gouverneur der provincie Overijssel. Het betreft de weigering door de goedsheren en 

eigengeërfden van de Marke Lonneker inzake de betaling van de reparatie van de 

Juffersbeekbrug. Zij zijn van mening "dat deze en andere in deze weg gelegen bruggen 

of duikers niet behoeven gerepareerd of gemaakt te worden uit de kas der Marke 

Lonneker, terwijl dit een publieke weg en hoofdweg is, (lopende van Enschede door de 

Marke Lonneker naar Oldenzaal), maar geenen boerschaps of Markenweg". 

De rekening is besproken op de markevergadering van 28 november 1825, "waarop  

eenparig is besloten in de betaling van deze en mogelijk inkomende rekeningen te 

difficulteren". In het verleden is ook nooit sprake geweest van de verplichting tot 

onderhoud. Dat dit wel gebeurd is, "moet als een goedheid aangezien worden". 

Bovendien heeft de Burgemeester van Lonneker op eigen gezag tot deze reparatie 

opdracht bevolen. Vanouds is dat altijd in overleg gegaan. De rekening aan de 

Bokelerbrug is nooit geweigerd te betalen, "maar de schaarsheid aan penningen der 

Markenkas is van 

deze vertraging de oorzaak". Ze zal betaald worden zodra er "gelden voorhanden zijn". 

De markerichters zijn van mening "de betaling dezer rekening op een billijken wijze te 

hebben moeten weigeren". 

De gemeente gaat tegen dit vonnis in beroep bij het Hoog Gerechtshof  te 's Gravenhage. 

De dagvaarding is van 7 maart 1833. Het appel zal dienen op 1 april 1833. 

De gemeente vraagt vernietiging van het vonnis van de rechtbank van eersten aanleg te 

Almelo. Ze vraagt "alsnog te horen verklaren dat de Marke verplicht is tot het onderhoud 

en herstel van de bruggen, vonders, duikers of goten in of onder de weg van Enschede 

naar Oldenzaal lopende door de Marke Lonneker". Ze eist dat de Marke wordt 

veroordeeld tot betaling van de kosten van herstel en alle kosten van de procedures. 

De gemeente “kan zich niet voorstellen dat men bewijs vorderen zal, dat de Marke 

Lonneker gedurende meer dan een derde eeuw door middel van dwang zouden dan 

gedwongen worden om het onderhoud aan den bedoelde weg te presteren. Om de 

eenvoudige reden dat de Marke tot het jaar 1826 nimmer in gebreke is gebleven, om aan 

deze verplichting te voldoen”. 

Langzaam maar zeker komt er structuur in de wegenplannen van Enschede - Lonneker 

en ook wie wat gaat betalen voor wat betreft aanleg en onderhoud van wegen. Of de 

gemeente Lonneker door het Hooggerechtshof te 's Gravenhage in het gelijk is gesteld is 

helaas niet bekend.  

 

                        De Jufferbeek aan de voet van de Lonnekerberg. 

https://www.youtube.com/watch?v=cHg26So0hCE&feature=youtube_gdata_player
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waren met paard en wagen. In de 18e en 19e eeuw werden hiervoor natuurlijke 

materialen gebruikt zoals kiezelstenen. De kiezelstenen waren nauwelijks aan onderhoud 

onderhevig en hadden een lange levensduur. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasseien of kinderkopjes zijn kleine stukken natuursteen die na bewerking worden gebruikt 

voor het verharden van wegen. 

De naam kinderkopje duidt op de grootte: zo groot als het hoofd van een kind. Onder die 

naam zijn ook kleinere maten in gebruik. In sommige regio's van België en in Zuid-

Nederland wordt de term kinderkopjes nauwelijks gebruikt en spreekt men veeleer 

van kassei. Het woord kassei (en de oudere vorm kalsijde) komt van het Latijnse (via) 

calceata: met steen bedekt(e weg). In Noord-Nederland gold dit woord vroeger als 

'Vlaams'. De afgelopen decennia heeft het woord via het wielerjargon ook ingang 

gevonden in het Noord-Nederlands. Vaak zijn kasseien op maat gehakte stukken porfier. 

  

Boerenschuur van het Lammerinkswönner in 

het Abraham Ledeboerpark 

 Boerderij Berenbroekweg met 

kiezelpad van boerderij naar schuur 

 

Boerderij Hof Espelo met het nog originele kiezelpad van de openbare weg naar de boerderij  
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Dit in tegenstelling tot flinten, die onbewerkt zijn. In België en Noord-Frankrijk zijn er 

nog veel landelijke wegen met kasseien. Dikwijls zijn dit holle wegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke wegen werden vroeger met kasseien verhard om ze beter begaanbaar te 

maken dan zand- of aardewegen. In onverharde wegen ontstaan gemakkelijk 

karrensporen, en ze worden bij slecht weer snel modderig of onberijdbaar. Kasseien van 

ongelijke grootte kunnen willekeurig neergelegd zijn, net als steenslag of flinten. 

Wanneer de stenen een gelijkaardig formaat hebben worden ze meestal 

in verband gelegd. De rand van de weg wordt vaak door in de lengte 

geplaatste boordsteen gevormd. 

Kasseiwegen hebben enkele nadelen, zoals luidruchtigheid en 'hobbeligheid'. Bovendien 

worden ze bij winterse omstandigheden spiegelglad, vaak zodanig dat autorijden en 

lopen zeer bezwaarlijk en fietsen onmogelijk wordt. Dat maakt ze voor het moderne 

verkeer vaak hinderlijk. 

In enkele specifieke gevallen worden kasseiwegen nog steeds nieuw aangelegd, voor het 

inrichten van kruispunten voor het afremmen van het verkeer, of omwille van het 

esthetisch uitzicht. Kasseistenen worden ook nog gebruikt voor opritten of de bestrating 

rondom boerderijen vanwege de waterdoorlatende eigenschappen van een 

kasseiverharding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto links: De boeren kassei die in de 

vorige eeuw ook in de binnenstad van 

Enschede veelvuldig voorkwam. Foto 

onder: Straten maken was vroeger geheel 

handwerk 
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Oude kasseiwegen verdwenen vaak onder een laag asfalt, dat beter berijdbaar is. Soms 

wordt vlak naast de kasseiweg een eenvoudige strook asfalt of klinkers gelegd om de 

weg wat breder te maken of om een strook die vlot berijdbaar is voor fietsers te bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 april 1945 de Canadese en Engelse 

troepen trekken Enschede binnen op het 

van Loenshof met kasseien. 

De nieuw aangelegde kasseien rondom de voormalige portiersloge van de Stoomblekerij 

Boekelo past goed als sierbestrating  in deze historische omgeving. 

 

Stoomblekerij Boekelo omstreeks 1960 waarbij nog te zien is dat de wegen op het 

fabrieksterrein zijn aangelegd met kasseien. Het vier verdieping hoog tellende gebouw is 

het Magazijn en is inmiddels her ontwikkeld tot een appartementencomplex. 
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Zowel in België als in Nederland zijn de centrumstraten van veel steden bestraat met kasseien. In 
België geldt dit voor vrijwel alle historische binnensteden en ook overal in de buitenwijken; in 
Nederland kunnen Bergen op Zoom, Maastricht, Ravenstein, Roermond en Sloten genoemd 
worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Borneostraat in Enschede omstreeks 1970 nog steeds voorzien van 

kasseien bestrating. Parkeren in die tijd was nog wild-west.  

 

Haaksbergerstraat vanaf de Usseleres richting Enschede met kasseien 

bestrating omstreeks 1930. Links en rechts van het wegdek een kleine 

strook voor rijwielen.  
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Na de kasseinen kwamen in het begin van de 20e eeuw de straatklinkers in opkomst. 

Belangrijk voordeel van de straatklinker was en is dat de belasting van het wegdek groot 

kan zijn. In verschillende straten in Enschede komen we diverse legpatronen van 

straatklinkers tegen.  

Inmiddels zijn we zover dat er kunststof straatklinkers zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het asfalteren van de 

Deurningerstraat in 

Enschede was nog 

een 

bezienswaardigheid 

van hoogwaardige 

techniek in die tijd. 

De foto is 

waarschijnlijk 

gemaakt omstreeks 

1960. De fotograaf is 

onbekend. 

  

 

 

In het buitengebied van Enschede, voor de verbinding tussen boerderijen, waren er 

voornamelijk  zandwegen. Foto boven: Burgemeester Stroinkstraat omstreeks 

1967. 

Deurningerstraat Enschede. 
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De straatklinker is tot op heden in Enschede nog altijd een veel gebruikte bestrating in 

verschillende maten, soorten en legpatronen. Toch is het asfalt in vele opzichten favoriet 

als het gaat om rijcomfort, onderhoud en geluidsproductie. In de jaren 60 en 70 van de 

vorige eeuw werd asfalt over de kasseien gelegd. Toen echter na een aantal jaren bleek 

dat de hechting van asfalt op klinkers door weersinvloeden losliet kwam men tot de 

conclusie om een andere wegverharding te kiezen. 

 

Foto boven: Een historische foto van wegwerkzaamheden aan de 

Haaksbergerstraat hoek Boekelosestraat. Datum Onbekend. 

Foto onder: Omstreeks 1930 waren de wegen in het buitengebied van 

Enschede nog onverhard. Op deze foto een zandweg met brug over de 

Buurserbeek.  

 



De geschiedenis van het wegennet in Europa, Twente en Enschede 

 

 
20 

 

Zandwegen rondom Enschede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zandwegen in het buitengebied van Enschede zijn van oorsprong het grondpatroon 

van het wegennet. Ze zijn de vroegste verbinding tussen boerderijen en 

landbouwgronden. De zandwegen zijn landschappelijk van grote waarde en dragen bij 

aan de biodiversiteit. Op dit moment is er in Enschede nog slechts 300.000m2 

zandwegen Een zandweg is een onverharde weg in het buitengebied en in bossen. 

Zandwegen komen in Nederland onder andere voor in Drenthe, Twente, de Achterhoek, 

op de Veluwe en in sommige delen van Noord-Brabant. Op zandwegen ontstaan vaak 

twee sporen (een karrenspoor) met aan weerszijden en in het midden natuurlijke 

begroeiing. 

Op zandwegen is het voor ruiters vaak mogelijk hun paarden te laten galopperen. 

Voor fietsers zijn ze vanwege de zachte ondergrond minder geschikt, daarom zijn naast 

veel zandwegen fietspaden aangelegd. Sommige lopen door natuurgebieden en worden 

als wandelpad gebruikt, maar meestal de weggetjes aangelegd  ter ontsluiting van 

landbouwgebied en boerderijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Oude 

Haaksberger 

dijk omstreeks 

1930. 
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De huidige zandwegen worden veelal bewaard vanwege hun landschappelijke waarde. 

Onverharde wegen worden vaak gemaakt van materiaal van het land waar deze 

doorheen lopen. Zo zijn er bijvoorbeeld grindwegen in rotsachtig gebied, kleiwegen in 

kleigebieden, holle wegen in (bijvoorbeeld) lössgebieden, ijswegen of winterwegen in 

winterse gebieden (bijvoorbeeld over bevroren rivierbeddingen en op de permafrost) 

en zandwegen in zandgebieden. 

Door het ontbreken van verharding is de begaanbaarheid sterk afhankelijk van het weer. 

Aanhoudend regenweer kan een onverharde weg in een modderbaan veranderen, waarin 

de wielen van voertuigen blijven steken. Holle wegen, droge rivierbeddingen en wadi's 

kunnen zelfs vollopen waardoor reizigers kunnen verdrinken. Droogteperioden leiden 

ertoe dat de wegen stoffig worden waardoor zicht en ademhaling bemoeilijkt worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vorstperioden bevriest water dat op de weg blijft staan zodat de weg in een ijsbaan 

verandert. Bovendien bevinden zich in holle wegen oneffenheden waardoor schoeisel 

sneller slijt en wielen en assen van voertuigen beschadigd kunnen raken. Voertuigen 

moeten daarom over het algemeen op een onverharde weg hun snelheid sterker 

matigen. Doordat de afwatering slechter is dan bij verharde wegen blijft water op de weg 

staan en vormt het plassen, en bij droogte in samenhang met wind of een auto geeft het 

enorm veel stof, hetgeen een bedreiging kan zijn voor de volksgezondheid van mensen 

die aan de weg wonen. 

Onverharde wegen komen vooral voor in plattelandsgebieden, maar 

in ontwikkelingslanden komen ze ook veel voor in steden, waar ze soms zelfs de 

belangrijkste wegen vormen en zeer breed kunnen zijn. 

Onverharde wegen zijn soms geschikt voor voertuigen, maar niet altijd en niet voor alle 

soorten. In de meeste landen moet verkeer op een onverharde weg voorrang verlenen 

aan dat op een verharde weg. Bij een kruising van onverharde wegen onderling gelden 

de normale verkeersregels. 

Zandwegen zijn niet alleen prettig om over te wandelen, ze hebben vaak ook een 

cultuurhistorische rol. En ze zijn goed voor de planten en dieren soortenrijkdom. Langs 

 

                             Oude Landweg op de Usseler es. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kleiweg_(weg)&action=edit&redlink=1
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zandweggetjes leven meer vogels en insecten dan langs asfaltwegen, blijkt het 

onderzoek van Brabants Landschap Zandwegen in agrarisch gebied hebben een hoge 

cultuurhistorische, landschappelijke én recreatieve waarde. Wandelaars lopen immers 

liever op zand dan op asfalt. Toch staan de zandwegen onder druk. Vanwege stofoverlast 

of te intensief gebruik wordt een zandweg vaak voorzien van asfalt of een semi-verharde 

laag. Daarmee tast je niet alleen het landschap aan. Het is ook niet goed voor de 

biodiversiteit langs zo’n weg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(boven) Ontwerp Oude Boekelerdijk              (boven) Huidige Oude Boekeler dijk. 

 

Bewoners van de Lonnekerberg en omgeving in Lonneker leggen morgen en zaterdag de 

laatste hand aan een verhard fietspad dat ze zelf hebben geregeld. Het gaat om de 

laatste 700 meter van de Bergweg tot aan bedrijventerrein Hanzepoort in Oldenzaal.De 

Stichting Lonnekerberg heeft via crowdfunding de benodigde 14.000 euro bij elkaar 

gekregen, waarna het fietspad met toestemming van de gemeente Enschede aangelegd 

kon worden. 

Bezuinigingen 

De verharding stond al op een lijst van de gemeente maar viel daar door de 

bezuinigingen vanaf. Het zandpad mocht nooit verhard worden omdat het op slechts 

tientallen meters van enkele kruitkelders ligt. Na de sluiting van de vliegbasis is dat niet 
meer aan de orde. 

In het gebied ontstaat nu door het afblazen van de luchthaven meer natuur en daarmee 

een aangesloten natuurgebied van 400 hectare. De bewoners menen dat het verharde 

fietspad een aanvulling is op de bestaande wegen en fietspaden, voor onder meer 
recreatiefietsers, paarden, koetsen en sporters. 

Geen asfalt 

Het zandpad is niet geasfalteerd maar op een andere manier verhard. Het is de afgelopen 

periode deels afgegraven en gevuld met puin en split. Daaroverheen is een gel-laag 

aangebracht. Het pad moet voor zondag klaar zijn. Het is opgenomen in de 'Hoge-

Lagetorenloop', een hardloopwedstrijd over vijftien kilometer van Oldenzaal naar de 

Universiteit Twente.   

Bewoners van de Lonnekerberg en omgeving in Lonneker leggen morgen en zaterdag de 

laatste hand aan een verhard fietspad dat ze zelf hebben geregeld.  

 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/202819/Bewoners-Lonneker-laten-zelf-zandweg-

verharden-tot-fietspad 

Lees ook:  

  

https://www.rtvoost.nl/nieuws/202819/Bewoners-Lonneker-laten-zelf-zandweg-verharden-tot-fietspad
https://www.rtvoost.nl/nieuws/202819/Bewoners-Lonneker-laten-zelf-zandweg-verharden-tot-fietspad
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Kwart van het geld voor fietspad Lonnekerberg is ingezameld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkel voorbeelden van authentieke bestrating zoals die anno 2019 in Enschede nog te 

vinden is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Pierenkampweg met nog de originele 

waaltjes. (2019)  Foto: Marja Schopman. 
De Kneedweg met een combinatie van kasseien en 

klinker bestrating. (2019) 

Zeer 

vermoedelijk de 

eerste 

geasfalteerde 

weg die in 

Enschede werd 

aangelegd, 

Hengelosestraat 

hoek 

Tubantiasingel 

omstreeks 1930? 

  

 

Foto links:  

Waaltjes in het 
Wooldrikspark. 

2019 

Foto onder: 

Kasseien in de oprit 
naar de villa aan de 

Marthalaan 
(gemeentelijk 
monument) 
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Oorspronkelijke 

toegangsweg naar 

Villa Stokhorst een 

Rijks monument 

gelegen aan de 

Oldenzaalsestraat. 

(2019) 

 

 

 

Gerestaureerde boerderij nu restaurant Le Pompidou aan de 

Wesselerweg15 in Enschede met fraaie klinkerbestrating. 

 

Foto onder; Bestrating en putdeksel in 

het Wooldrikspark anno 1916. 
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De bestrating van wegen en pleinen in Enschede is in de afgelopen decennia meerdere 

keren onderwerp van discussie geweest. Bij de aanleg van het van Heekplein bleek dat 

na een aantal jaren de volledige bestrating van het van Heekplein moest worden 

vervangen. De toch nog nieuwe bestrating bleek niet opgewassen tegen vrachtverkeer  

en auto’s. Naast de natuurstenen karrenspoorplaten wordt ook de natuurstenen bestrating van 

het Van Heekplein vervangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mooi voorbeeld van authentieke bestrating kunnen we nog vinden aan de 

Rutbeekweg die overigens omgeven is met asfaltwegen.  
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Een mooi voorbeeld van herontwikkeling is de nieuwe bestrating van het “Postplein” De 

naam van dit plein houd verband met de ontwikkelingen van het Koningsplein en de 

nieuwe functie van het voormalige Hoofd Postkantoor. Zowel ondernemers en de 

gemeente Enschede hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot herinrichting van het 

pleintje. De totale kosten van de herinrichting bedroegen ruim € 200.000,= Men hoopt 

hiermee te bereiken dat de toekomstige bioscoopbezoekers en bezoekers aan de 

binnenstad dit plein zullen ontdekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een passende bestrating van het Postplein (2019) 

Wat zijn kasseien? 

Kasseien of kinderkopjes zijn kleine stukken natuursteen die na bewerking 

worden gebruikt voor het verharden van wegen. 

De naam kinderkopje duidt op de grootte: zo groot als het hoofd van een kind. 

Onder die naam zijn ook kleinere maten in gebruik. In sommige regio's 

van België en in Zuid-Nederland wordt de term kinderkopjes nauwelijks 

gebruikt en spreekt men veeleer van kassei. Het woord kassei (en de oudere 

vorm kalsijde) komt van het Latijnse (via) calceata: met kalk bedekt(e weg). 

Van diezelfde etymologie komt het Franse woord chaussée (d.w.z. steenweg); 

daarom vind men hier en daar in België wegen met de naam Chaussée 

romaine / Romeinse kassei. 

In Noord-Nederland gold het woord kassei vroeger als 'Vlaams'. De afgelopen 

decennia heeft het woord via het wielerjargon ook ingang gevonden in het 

Noord-Nederlands. Vaak zijn kasseien op maat gehakte stukken porfier. Dit in 

tegenstelling tot flinten, die onbewerkt zijn. In België en Noord-Frankrijk zijn er 

nog veel landelijke wegen met kasseien. Dikwijls zijn dit holle wegen. (Wikipdia) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Porfier
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7. De steen des aanstoots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harberinksweg op de Usseler Es. 

10 oktober 2022 

 

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

zijn van genomen maatregelen die betrekking hebben op de historie en het cultureel 

erfgoed van Enschede. Kennelijk kunnen ambtenaren bij het uitvoeren van een 

wegenplan zonder hoor en wederhoor handelen. Omwonenden van de Harberinksweg 

waren niet op de hoogte, evenals de Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseler Es. 

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 en 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, erfgoed organisaties  en Gerrit Bijvank, voorzitter van 

de Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseler Es is door de wethouder 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. Wat wel ter zake doet is de rekening voor herstel 

die dit met zich meebrengt en volgens de wethouder zeker een bedrag van € 200.000,=  

De wethouder haastte zich om de rekening hiervoor bij de gemeenteraad neer te leggen.  

 

Steen des aanstoots, een hoofdpijn dossier van de wethouder. 
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De gemeente Enschede en met name de wethouder was nogal geschrokken van alle 

publicitaire ophef hierover. Maar ja, de waaltjes waren verdwenen en het werk was 

stilgelegd. Voor de wethouder reden om het huiswerk opnieuw te doen om draagvlak te 

creëren voor de gemeentelijke plannen. Er werden op de Harberinksweg zes proefvakken 

steentjes gelegd waar omwonenden, erfgoedorganisaties en belanghebbenden een keuze 

konden bepalen. Die voorkeur is vervolgens worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Het Wegenbeleidsplan Enschede 2020-2023 (okt. 2019) 

In dit plan geven we de kaders voor het beheer en onderhoud van het product wegen 

(areaal ca. 8 miljoen m2) in Enschede, waaronder ook de infrastructurele kunstwerken. 

Met deze kaders spelen we, samen met bewoners en partners, in op de ontwikkelingen 

en eisen van deze tijd. Ook werken we daarmee aan het versterken van de strategische 

doelen voor Enschede en geven invulling aan onze wettelijke taken. (inleiding WBPE) 

“Vaker pleisters plakken in plaats van operaties uitvoeren. Samengevat ziet het nieuwe 

wegenbeleidsplan van Enschede er zo uit. De gemeente Enschede bezuinigd in 2021       

€ 100.000,00 op het onderhoud van wegen, terwijl het kwaliteitsniveau al is gedaald tot 

de ondergrens” Bron: dagblad TC-Tubantia 6 december 2019. 

De gemeente Enschede werkt voor wat betreft haar wegenonderhoud met een 

zogenaamd risico gestuurd beheer. In feite komt het er op neer dat er geen periodiek 

onderhoud aan wegen wordt uitgevoerd maar alleen onderhoud wordt uitgevoerd 

wanneer dat noodzakelijk is. Volgens het college van B&W heeft dit beleid tot gevolg 

gehad dat er nu een kwalitatieve ondergrens is bereikt. Voor zowel wegen in het 

buitengebied en klinkerbestrating in woonwijken is er een kritische grens bereikt. 

Voor het jaar 2021 is een bedrag van € 100.000,00  gekort op de begroting en dat zal 

betekenen dat er vaker sprake zal zijn van klein onderhoud in plaats van groot 

onderhoud. Het kwaliteitsniveau van bestrating in de binnenstad en de fiets en 

voetpaden blijven een hoge prioriteit houden. Het college van B&W zegt eveneens 

waarde te hechten aan een goed toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden. 

Enschede heeft ruim 8 miljoen vierkante meter aan wegen waaronder ook de 

infrastructurele kunstwerken die op tijd en plaats moeten worden onderhouden of 

worden vervangen. Op dit moment zijn er nog slechts 300.000m2 zandwegen in 

Enschede. Daar zijn aanzienlijke bedragen mee gemoeid en de vraag is natuurlijk of 

risicogestuurd beheer uiteindelijk niet duurder is dan preventief onderhoud c.q. 

vervanging. Risicogestuurd betekent toch ook dat men voortdurend achter de feiten 

aanloopt en het een aanslag kan zijn op de beeldbepalende kwaliteit van wegen. 

In het Wegenbeleidsplan Enschede 2020-2023 is een paragraaf opgenomen waarbij de 

cultuurhistorie een niet onbelangrijke rol gaat vervullen (SCEE) 

Cultuurhistorie 

-rol van de adviescommissie cultuurhistorie in het proces  

We geven cultuurhistorie als afwegingskader een plek in het wegbeheer vanuit het meer 

algemene cultuurhistorische beleid. Voor het wegbeheer is cultuurhistorie een afweging 

van factoren.  
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Zoals: 

 • Staat het gebied waarin de weg ligt op de cultuurhistorische beleidskaart of 

waardenkaart?  

• Of is er een andere reden waarom cultuurhistorie hier een rol speelt?  

• Welke waarden zijn toegekend aan het gebied?  

• Welke materialen zijn toegepast in welke vorm en hoe de weg past in de omgeving?  

Daardoor zijn er geen “standaard kaders” vooraf te benoemen. Tegelijkertijd hebben we 

in Enschede expertise op dit onderwerp via de Adviescommissie Cultuurhistorie. Die 

expertise gaan we meer inzetten bij het wegbeheer. Dit zodat zij adviezen rond 

cultuurhistorie mee kunnen geven over al onze wegen. Waarna we op basis van deze 

adviezen passend binnen het beleid, afgewogen keuzes kunnen maken.  

Belangrijk is daarbij dat we het met elkaar werkbaar houden met respect voor de 

cultuurhistorie. Waar advies te sterk afwijkt van de mogelijkheden die we binnen de 

huidige wegenbeleidskaders zien, of als we met elkaar niet tot gezamenlijk inzicht 

komen, kan de adviescommissie dit voorleggen aan het College. Dit mede vanuit de rol 

die de adviescommissie heeft. Dit zodat het College vervolgens een afgewogen besluit 

kan nemen. 

De werkwijze. 

Samen met inwoners, ondernemers en instellingen  

Het wegbeheer geven we waar mogelijk vanuit de strategische opgave “goed bestuur” 

vorm samen met bewoners, ondernemers en instellingen in de stad. Dit in de gehele 

keten van het wegbeheer. Bijvoorbeeld in de voorbereiding en planning via de 

Dynamische Investerings agende (DIA), via onderzoek en innovatie samen met 

instellingen en ondernemers en bij de inrichting van een straat samen met bewoners. 

Daarnaast vergroten we de betrokkenheid van adviesraden en partners in de stad bij het 

wegbeheer. Dit doen we door dit structureel meer te borgen in het proces rond het 

wegbeheer. Zo hebben we voor dit wegenbeleidsplan specifiek gesproken met de 

volgende partijen: 

 - Wmo-raad Enschede: om ons scherp te houden op de inclusieve samenleving. 

 - Fietsersbond: vanuit onze mobiliteitsopgaven, duurzaamheid en het bevorderen van 

gebruik van de fiets.  

- Adviescommissie Cultuurhistorie: om cultuurhistorische afwegingen beter mee te 

kunnen nemen.  

Dit vanuit de accentverschuivingen die we in dit plan leggen ten opzichte van het vorige 

wegenbeleidsplan. Met deze partijen is afgesproken dat we hen vroeg in het proces een 

overzicht met de aan te pakken wegen sturen. Hierdoor kunnen zij vroegtijdig aangeven 

of er vanuit hun belang iets speelt bij deze wegen en wat hun advies daarbij is. Waardoor 

dit advies beter meegewogen kan worden in de uiteindelijke uitvoering van het 

wegbeheer. Daarnaast voeren we de wijzigingen ook door in de Toetsingskaders 
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Openbare Ruimte (TOR). In de TOR zijn de algemene technische inrichtingseisen voor de 

openbare ruimte van de gemeente Enschede opgenomen.  

Mocht het meenemen van een advies van één van de genoemde partijen leiden tot extra 

kosten, dan komen we daarvoor met een apart dekkingsverzoek naar de raad. 

Bij de uitvoering van projecten vindt, afhankelijk van het type werkzaamheden, per 

project een afweging plaats van het in te steken participatieniveau met bewoners en 

andere partijen uit de buurt.  

Bij grote reconstructies met effect voor de direct aanwonenden kan er bijvoorbeeld 

sprake zijn van meebeslissen. Bij puur technische vervanging (bijvoorbeeld aanbrengen 

van een nieuwe deklaag op het asfalt) volstaat vaak informeren. Einde citaat 

Wegenbeleidsplan Enschede 2020-2023. 

 

Wat valt ons nog op. 

Het Wegenbeleidsplan Enschede 2020-2023 laat zien dat de gemeente Enschede serieus 

werk maakt van externe betrokkenheid c.q. burgerparticipatie. De adviescommissie 

cultuurhistorie kan in die zin een belangrijke poortwachter zijn als het gaat om 

cultuurhistorische waarden van het Enschedese wegennet. Ook belangrijk is dat de 

advies commissie een open communicatienetwerk gaat worden voor burgers van onze 

gemeente. Wat ons betreft ligt de besluitvorming en eindverantwoordelijkheid bij B&W en 

de gemeenteraad en is meebeslissen van burgers zoals in de nota genoemd niet 

opportune.  

Optimale burgerparticipatie betekent, meepraten, meedenken, meedoen en meebepalen.  

Bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering een wegenplan zijn vaak veel partijen 

betrokken. Wat ons betreft had de burgerparticipatie nog wel breder kunnen worden 

ingezet zoals bijvoorbeeld met, bewoners, belanghebbenden zoals erfgoedorganisaties, 

winkeliersverenigingen, de wijkaard, verenigingen van eigenaars en de adviescommissie 

cultuurhistorie.  

Consultatie van voorgenomen plannen blijkt in de praktijk een nuttig middel te zijn om 

het speelveld te bedienen en af te tasten. Het is de manier om bondgenoten te creëren 

en vergeet niet dat zij een belangrijke inhoudelijke bijdrage kunnen leveren bij de 

totstandkoming van een project.  

 

Het wegenbeleidsplan:  De wegen op, de lanen in.  

“Vaker pleisters plakken in plaats van operaties uitvoeren. Samengevat ziet het nieuwe 

wegenbeleidsplan van Enschede er zo uit. De gemeente Enschede bezuinigd in 2021       

€ 100.000,00 op het onderhoud van wegen, terwijl het kwaliteitsniveau al is gedaald tot 

de ondergrens” Bron: dagblad TC-Tubantia 6 december 2019. 

De gemeente Enschede werkt voor wat betreft haar wegenonderhoud met een 

zogenaamd risico gestuurd beheer. In feite komt het er op neer dat er geen periodiek 

onderhoud aan wegen wordt uitgevoerd maar alleen onderhoud wordt uitgevoerd 

wanneer dat noodzakelijk is. Volgens het college van B&W heeft dit beleid tot gevolg 
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gehad dat er nu een kwalitatieve ondergrens is bereikt. Voor zowel wegen in het 

buitengebied en klinkerbestrating in woonwijken is er een kritische grens bereikt. 

Voor het jaar 2021 was een bedrag van € 100.000,00  gekort op de begroting en dat zal 

betekenen dat er vaker sprake zal zijn van klein onderhoud in plaats van groot 

onderhoud. Het kwaliteitsniveau van bestrating in de binnenstad en de fiets en 

voetpaden blijven een hoge prioriteit houden. Het college van B&W zegt eveneens 

waarde te hechten aan een goed toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden. 

Enschede heeft ruim 8 miljoen vierkante meter aan wegen waaronder ook de 

infrastructurele kunstwerken die op tijd en plaats moeten worden onderhouden of 

worden vervangen. Daar zijn aanzienlijke bedragen mee gemoeid en de vraag is 

natuurlijk wel of risico gestuurd beheer uiteindelijk niet duurder is. Risico gestuurd 

betekent toch ook dat men voortdurend achter de feiten aanloopt en het vaak een 

aanslag is op de beeldbepalende kwaliteit van wegen. 

Wij zullen de ontwikkelingen van het Enschedese wegennet positief kritisch blijven volgen 

en hebben vertrouwen in de beleidsvoornemens van de gemeente Enschede. En dat 

vertrouwen is onder andere gebaseerd op het feit dat de gemeente Enschede in maart 

2020 bekend heeft gemaakt dat ze niet meer zomaar met wegen aan de slag gaat. De 

adviescommissie cultuurhistorie zal bij reconstructie van wegen c.q. bestrating om advies 

worden gevraagd waarbij de historische waarde zal worden bepaald. Het lijkt er dus op 

dat de rel over de Harberinksweg toch geleid heeft tot een meer passende 

informatievoorziening en werkwijze van de gemeente Enschede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Oldenzaalsestraat omstreeks 1915-1920. Er was nog maar sprake van zeer beperkt 

verkeer. De fiets, koets, kar en incidenteel een auto. De Oldenzaalsestraat in de binnenstad 

van Enschede was voorzien van kasseien.  
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De Gronausestraat omstreeks 1928. De tramrail van 

Enschede naar Glanerbrug ligt er nog maar het wegdek laat 

zeer te wensen over. Toen in 1928 de rijksweg tussen 

Enschede en Glanerbrug verbreed moest worden, moest de 

tramlijn aan de andere kant van de bomenrij worden verlegd. 

Die klus kon de TET niet betalen. In 1933 trokken de 

gemeentebesturen van Lonneker en Enschede, als 

aandeelhouders van de TET, de stekker uit de tramlijn. 

 

 

Foto boven; de handmatige aanleg van 

de bestrating in de Cronjestraat in de 

wijk Dolphia. De wijk werd omstreeks 

1930 gerealiseerd.  Het tuindorp werd 

gebouwd door R.K. Bouwvereniging Ons 

Huis om de textielarbeiders van Van 

Heek & Co van onderdak te voorzien. 

 

 

Omstreeks 1979 is het aanleggen van klinkerbestrating nog steeds handwerk. 

Foto boven: Kruispunt Boulevard 1845 hoek Beltstraat. Het huidige 

Koningsplein. 
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Tegen de achtergrond van een Rijksmonument de voormalige textielfabriek van 

de firma Jannink & Zn. Krijgt de Haaksbergerstraat een nieuw wegdek. De 

mechanisatie in de wegenbouw is inmiddels ver doorgevoerd. (2020)     

(fotograaf onbekend) 
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Een voor velen nog bekende omgeving van het Bouwhuistunneltje. Deze tunnel vormde 

een belangrijk verbinding tussen de wijken Twekkelerveld en de Parkweg / Kanaalzone. 

Het tunneltje werd in het jaar 1866 gebouwd voor de aanleg van de spoorlijn Oldenzaal - 

Lonneker - Enschede - Boekelo - Haaksbergen. Het gedeelte van deze lijn tussen Boekelo 

en Haaksbergen bestaat nog steeds. De onderstaande foto’s laten een kasseien 

bestrating zien die omstreeks 1960 in Enschede veel voorkwam. Op de onderstaande foto 

is het wegdek nog gescheiden tussen autoverkeer en fietsverkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velen herinneren zich nog dat je als fietser goed moest opletten om niet in de uitsparing 

van het spoor te belanden met gevolg een valpartij. 
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De hoofdwegenstructuur in Enschede 1973. 

Het gemeentebestuur van Enschede onder leiding van burgemeester Edo Bergsma (toen ook 

voorzitter van de ANWB) besluit in 1907 om voor de ontsluiting een singelring om de stad aan te 

leggen. Dat is voor die tijd zeer vooruitstrevend. Er wordt ver vooruit gedacht. Enschede is in die tijd 

een relatief kleine textielstad van 19.000 inwoners en er rijden nog maar weinig auto’s rond. De 

singelring word niet over bestaande straten aangelegd. Voor het grootste gedeelte bestaat de 

ringweg uit gescheiden rijstroken met een middenberm. In het oorspronkelijk plan werd voorzien 

in een trambaan tussen beide rijstroken, een plan dat echter niet gerealiseerd werd.  

Unieke stadsplattegrond van Enschede 

Ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum heeft de Historische Sociëteit een 

stadsplattegrond uit 1907 laten herdrukken. Daarnaast is de plattegrond van 2018 op 

transparant papier gedrukt. Beide kaarten, afmetingen 80 x 60 cm, zijn verpakt in een 

(verzend)koker. De prijs in de winkel bedraagt € 9,95. Abonnees van de Sliepsteen betalen € 

6,95 indien ze de kaarten afhalen bij Prismare aan de Roomweg. Indien de kaarten per post 

aan u verzonden worden bedragen de portokosten € 6,95. 

 

Je kunt Enschede niet verwijten dat er op ambtelijk niveau niet werd nagedacht over de 

toekomst van het wegennet. In 1973 verscheen er een discussienota van de dienst 

openbare werken en volkshuisvesting afdeling stedenbouw met een kijk op de toekomst 

voor wat betreft het wegennetwerk in Enschede. 

Citaat: 

Het rapport begint met een inleiding: “De verkeersbehoefte beïnvloedt de 

verkeersmogelijkheden met het gevolg dat ook een omgekeerde beïnvloeding plaats 

vindt”  

Dat geeft reden tot nadenken maar bedoeld werd hier dat de ontwikkeling van het 

wegenetwerk zich voortdurend moet aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Het 

rapport hoofdwegenstructuur in Enschede 1973 was een studie aan waarschijnlijke 

behoeften van hoofdwegen voor de komende 10 tot 15 jaar. (1973-1988) 

Er waren in die tijd al concrete plannen voor de aanleg van Rijksweg 35 die zou worden 

doorgetrokken naar Duitsland. Op 27 oktober 1977 werd deze Rijksweg 35 in gebruik 

genomen. De aansluiting op de A1 werd in 1988 in Hengelo in gebruik genomen. 

Een belangrijke wens die in 1973 al werd beschreven was de aanleg van een noordelijke 

bandweg. Deze Bandweg zou de verbinding moeten worden naar west Overijssel, Drente 

en Groningen. Men ging er vanuit dat deze verbinding niet eerder dan 1980 zou worden 

gerealiseerd. Helaas is de echte Noordelijke Bandweg er niet gekomen. 
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Bronnen: 

 Stichting Geologische Activiteiten. 

 Wikipedia. 

 Zandsteenmuseum Bad Bentheim. 

 Arend Heideman. 

 Rijkswaterstaat. 

 Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseler Es 

 Historisch archief gemeente Enschede. 

 Wegenbeleidsplan Enschede 2020-2023. (Gemeente Enschede) 

 Hoofdwegenstructuur in Enschede 1973. (Gemeente Enschede) 

 Oude erven rond Enschede. 

 De geschiedenis van Twente. G.J.I. Kokhuis. 

 Mr. G.J. ter Kuile Sr. 

Foto’s: 

o Marja Schopman. 

o Stichting cultureel erfgoed Enschede. 

o Das Sandsteinmuseum Bad Bentheim. 

o Anneke Kroese. 

o Stichting Cultureel Erfgoed Enschede. 

o De Stichting Lonnekerberg 
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o RTV OOST 

o Dagblad Tubantia. 

o Gemeentelijk archief Enschede. 

o Fotoboek Landwegen Enschede. 

 

Websites. 

 http://www.sandsteinmuseumbadbentheim.de/?p=202 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=fyfCZqHYH0w 

 https://zandwegblijft.nl/wat-kun-jij-doen/  

 https://www.hartvannederland.nl/gelderland/klein-gelders-dorpje-vecht-voor-

behoud-eeuwenoude-zandpaden  

 https://www.youtube.com/watch?v=9uCeyFXNkj4  

Auteur: J.W.A. (John)  Nijhuis ( Stichting cultureel erfgoed Enschede) 

In ons Erfgoed Magazine Enschede en onze website informeren wij u voortdurend over 

Rijks en gemeentelijke monumenten in Enschede en de Euregio. Het gaat dan meestal 

over villa’s, landhuizen, kerken, boerderijen etc. etc. Deze keer echter willen wij u in een 

vijftal afleveringen informeren over de ontstaansgeschiedenis van het wegennet in 

Twente en Enschede. Het is een interessante geschiedenis die weliswaar geen 

monumentale status heeft maar meer dan de moeite waard is. Dat het onderwerp leeft 

mag onder andere blijken uit het rumoer dat is ontstaan bij de vervanging van de 

eeuwenoude klinkerbestrating aan de Harberinksweg in Usselo. Maar ook eeuwenoude 

zandwegen rondom Enschede dreigen langzaam maar zeker te verdwijnen ten gunste 

van geasfalteerde fietssnelwegen terwijl deze zandwegen toch historische betekenis 

hebben.  Ook in onze regio groeit het besef en belang van de (zand)wegen, met een 

petitie ‘Red de historische zandweg!’ proberen bewoners van gemeente Lochem te 

voorkomen dat er weer een historische zandweg verdwijnt. 

Wij hebben geprobeerd om u in een aantal afleveringen inzicht te geven in de 

ontwikkelingen van het wegennetwerk waarbij opgemerkt dat het slechts een beperkte 

kijk op het heden en verleden is.  

http://www.sandsteinmuseumbadbentheim.de/?p=202
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=fyfCZqHYH0w
https://zandwegblijft.nl/wat-kun-jij-doen/
https://www.hartvannederland.nl/gelderland/klein-gelders-dorpje-vecht-voor-behoud-eeuwenoude-zandpaden
https://www.hartvannederland.nl/gelderland/klein-gelders-dorpje-vecht-voor-behoud-eeuwenoude-zandpaden
https://www.youtube.com/watch?v=9uCeyFXNkj4
https://zandwegblijft.nl/wat-kun-jij-doen/

