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op verschillende Wl.Jzen uitleggeri, als men be
denkt, dat het woord struct;uur _vele betekenissen 
heeft. Ditwas ook onze bedoeling omdat het ont
werp-proces ook zoveel facetten, mogelijkheden 
en onrnogelijkheden kent. · _ 
Het structuralisme stcelt echte~ op · zulke theo
retische begripper dat we al gauw ons heil in de 
syst_eeml'9er zochten om meer grip op het struc
turalisme te krijg211. In 0,-;ze studie rnisten we 
een praktisch aanknoFings~unt om een of meerdere 
ingangen te vinden voor ens ontwerpgebied. Wel 
hanteerden we teen ree6a begrippen als model en 
beeld. 
Enigszins op een dood spoor waren vTe van mening 
om maar . verder te gaan op de tradi~ionele weg. 
Dit betekende een analyse van de stad Enschede 
en als analyserend te komen tot een rapport, dat 
de stad van grootschalig naar kleinschalig behan-
delt. · 

Een rapport van de stedebouwkundige dienst van 
Breda op basis van denkrnodellen inspireerde ens 
weer de oude draad op te nemen en verder te gaan 
met ruimtemodellen voor het plangebied in Enschede. 
Een van de grootste problemen hierbij was het 
vinden van een manier om deze ruimte-modellen 

· aanschouwelijk te maken voor derden. Wij h~bben 
een accent gelegd op de presentatie van fete
series van een aantal maquettes. 

Het is erg belangrijk, dat men zich realiseert, 
dat wij d.m.v. drie verschillende ontwerpen 
trachten te komen tot een uiteindelijk advies voor 
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het plangebied (stationsplein Erischede). De 
verschillende ontwerpen dienen .ervoor om de 
goede en slechte aspecten te kunnen omschrijven 
zodat in d~ uiteindelijke conclusie ook het hoe 
en waarom 3.angegeven kan worden. 

Het afstudeerverslag . zal bestaan uit de volgende 
delen: 

A. overzicht 

B. Enschede 

c. Model A. 

D. Model B. 

E. Model C. 

inleiding 
rnarkt Enschede 

- Stationsplein Enschede 
- algemeen framework+ werkwijze 

- Historische ontwikkeling 
Gemeentelijke studies 
Eigen alg. studies (code D). 

Ontmoetings/verzorgings antwerp 

Cultuurjhistorisch antwerp. 

Sconomi3ch antwerp . . 

F. Conclusies van ·vergelijk model A,B,en C met 
advies. 



DE MARKT ENSCHEDE 

De Keuze 

De keuze van de markt als ontwerpprobleem is niet toe

vc.llig gekozen. 

Evenals zovele Nederlandse steden lijdt ook Enschede 

aan uitliolling en verpaupering van de binnenstad~ 

) In de historische analyse van de stad Enschede hebben 

we gezien dat juist dit plein de eerste ruimte in de 

nederzetting vormde waaronheen zich de boerderijen . 

vestigden. Op die plek stond vroeger de heilige eik 

waaronder de erediensten aan Wodan en andere Germaanse. 

goden plaatsvonden. 

Juist deze plek is de _oerplek van de stad. Het aller

eerste begin. Het zijn de wortels van de stad. 

Het is als met een boom. Indie een ~oom verdroogd is 

en ziek is kan men haar niet genezen door de afzonder

lijke bladeren water te geven, maar zal men de wortels 

water moeten · geven. 

Zo ook met de stad. Als een stad ziek is moet men niet 

d~ afzonderlijke elemer1ten behandelen maar de wortels. 

Dit overdrachtelijk voorbeeld illustreert onze keuze om 

nu j uist daar te beginnen .bij de aanpak van de stad. 



Vanuit onze dicilpine . hebben we dit geprobeerd met een 

ontwerp, di~ enigszins de oude funktie zou herstellen. 

De werkwijze 

Jn de aanpak en werkwijze was voor ons m.n. de ontwik

keling van het plein,vanaf het allereerste begin 

tot nu toe van belang, 

Het plein heett nu nagenoeg geen funktie meer buiten 

parkeerruimte. 

In een historische analyse van het plein wilden we 

de oorzaken achterhalen van het verschillend funktio

neren van het plein in de tijd. 

Hieruit kan naar onze mening een aantal doelstellingen. 

geformuleerd worden vcor de aanpak van het plein. 

In ons ontwerp willen we een stuk historie laten 

herleven op een moderile wijze. 
1 
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Stationsplein Enschede 

Uit onze heide studie-motivaties kwam duidelijk 
naar voren dat het kader van het afstudeerprojekt 
door een situatie-gebonden studie gevormd zou 
moeten worden. · 
Ons inziens is het in wezen helemaal niet belangrijk 
welke situatie dat is, daar men in de praktijk de 
plangebieden ook niet voor het kiezen heeft. 
Gekozen is dan ook voor een stukje binnenstad van 
Enschede, dat bij het N.S.-station gelegen is. 
Momente~l ligt dit terrein hog voor een groot 
gedeelte braak. 
Mede is Enschede gekozen omdat we goede contacten 
met de Stedebouwkundige dienst aldaar hebben-

Om tot een advies voor de inrichting van het 
plangebied te komen, stellen wij ons voor dat 
het hieraan voorafgaande proces verdeeld kan 
worden in 2 gedeelten: 

-A- studies van Enschede als geheel 
-B- studies van pLm c;ebied in het bij zonder. 

Wat betreft A volgen ~:le de tradi tionele methode 
van onderzoek zoals inventarisatie, ori~ntering e.d. 

Wat betreft B stellen we ons op het standpunt, dat .t 

we slechts dan meer over het plangebied kunnen 
zeggen, indien we er op kl~ine schaal mee bezig 
zijn geweest. 

.. 

.. 
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Op deze manier gaan we drie verschillende ont
werpen maken met ieder zijn specifieke uitgangs- . 
punten en doelstellingen. De randvoorwaarden zijn 
voor alle drie de ontwerpen identiek. Zo ontstaan 
er: 

A. het Ontrnoetings-verzorgingsontwerp 
B. het Cultuur-historisch ontwerp 
c. het Economisch ontwerp 

De gebruikte doelstellingen hebben ieder hun 
specifieke doelgerichtheid, zodat b.v. het 
economisch ontwerp uitsluitend ontstaat op basis 
van be&lissingen, die bepaald worden door de 
economische motieven van een eventuele belegger. 

De drie 11 overbelichte 11 ontwerpen zullen achteraf 
vergeleken worden, waaruit zal blijken wat er 
op het plangebiad zal dienen te geschieden. 
Dit advies is geen ontwerp maar een aantal voor
waarden, waaraan men o.i. dient te voldoen bij 
de invulling van het plangebied. 
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HISTORISCHE ONTVIIKKELING 

Voorstedelijke ontwikkeling. 

1. De eerste bewoners van Twente: , 
.De Tuvantes of Twenters. 
De eerste bewoners hadden geen vaste woonsteden. 
Zij leefden van vruchten, van de jacht op elan- , 
den, wolven, beren en zwijne~ en v~ de visvangst. · 
Dit gebeurde zo tussen de 12 en 6 eeuw v. Chr • . -
Zij waren van Kel tische oorsprong, later kwamen 
Germanen hiervoor in de plaats. De eerste vaste 
bewoners waren de Tuvantes of Tulhantes ( bij 
Tacitus Tubantes genoemd + 96 na Chr.) In 851 
verschijnen ze als Tuehente in ~e a.palen en in 
1131 'als Tuenta. Omstreeks de 3 eeuw na Chr. ·ver
binden de Tuvantes z·ich met andere Germanen tot 
een machtig volk; de Franken, die gezamelijk tegen 
de Romeinen optrokken. De achtergebleven Tuvante~ 
worden door de Angelen overwonnen, die op hun 

· beurt door de Saksen werden verdreven. Deze Sak
-sen waren hierna een · paar eeuwen heer en meester. 
De taal werd Saksisch. · 

2. De Saksen ( van 450-803). 

Zij ontleenden hun naam aan de saks ( een soort ·· 
zwaard, het was een lang krom mes). De aangekomen 
Saksen kregen de naam van hun resp. vaders met 
-inc er achter. ( Zo is Herman Bruninc Bruno's 
zoon). Deze inc "~reranderde in ing, in.ck, ink. _~ e.d. 
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- Elke hoeve was door een gaaren omgeven ( kamp of 
weide begrensd met een sloot). Wat er binnen lag was 
pri ve-eigendom, hier graasden _oolr- d·e . koeien wanneer 
de Marken weiden gesloten waren. Voor de woning had 
men een hof of tuin, waarin kruiden groeiden • 
Woning: • 
Dit was een rechthoekig vertrek waarin mens en dier 
woonden. Op lemen zijwanden rustte het hoge, spitse 
zadeldak van stro • In de lemen voorwand, waarop een 
d~iehoekige houten topgevel steunde was de deurope
ning, later vind men er ook een kleine rechthoekige 
opening, waardoor het licht binnen kan dringen. In 
de achtergevel had men de deur voor het bedrijf, al
le huizen · stonden met de achtergevel naar de weg ge
keerd. 
De nieuwe ,bewoners verdeelden de grond in Marken, 
( marka= gebied) waarop 20 tot 40 hoeven gebouwd 
konden worden. Deze Marken waren kleine zelfstandi-

• ge rechtsgemeenschappen. Zo kende men vroeger Oslo, 
~ Enschede, Twickeloe, Drynen, Lonnicker. Deze waren 

verenigd in een Marken bond, aan hun hoofd stond de 
Hunno. Hij heeft '«ilarscg~ jnlijk in Enschede ter · 
plaatse van het 2"' of 3 huis vanaf de Jacobus kerk 
, de Doomshof geheten, geNoond. Dichtbij dit hof 
Werd ·een gemeenschappelijk terrein afgebakend'in het 
oostelijk deel hiervan werd een stenen altaar opge
richt·, waarop de offerr-J aan de Goden werden ·ge- ' 
plengd. Bij die offerplaatsen werden, onder de aan 
Wod~ gewijde eiken, de bondsvergaderingen gehoude~ •, 
De oorlogen tussen de Saksen en Franken ( 554-803). 

Deze twee volks~tammen waren eerst bevriend geweest 
met elkaar. Maar nadat de Frankenkoning Clovis in 
496 tot Christen was bekeerd, bekeek men elkaar met 

'. 
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wantrouwen. Eerst in 803 maakt Karel de Grote hier 
een eind aan. Hij stichtte op de plaats ·van het al
taar een Christen-kerk en op het....,daarbij liggende · 
gekapte bosterrein ten westen van de 'kerk werd een 
priester woning gebouwd. Aansluitend op de tuin van 
deze woning werd ee~ stukje tot begraafplaats inge
richt. Het overige beho~rde tot he t kerkplein. Ver- . 
der werd een kring van - 7 ha. rondom de kerk afge
bakend en door een gracht, de latere stadsgraven, ·
omgeven. Over deze gracht lagen twee bruggen, die doo: 
hakken werden afgesloten. Dit gebied vormde voort aan · 
het dorp Enschede. Niet ver van de oude Hoofdhof werd 
aan de oostzijde v.d. kerk een nieuwe hof gebouwd. 
Waarsc:hijnlijk van steen en met een gracht omgeven. · 
Nu de Saks niet meer direkt krijgsman was en hij on
derworpen was, werd hij ook huislijker van aard. 

3. Heer~ijkheid Enschede ( 803-1325). 
In deze tijd ontwikkelde zich het dorp Enschede 
vrij gunstig. Vond men aanvankelijk binnen het 
door de gracht omgeven gebied slechts de kerk · 
met kerkhof, de pastorie ( deWheeme ) en enkele 
erven ( Doomshof,Bothof, •• ) allengs vestigden 
zich ook kleine L'lidde~Lstanders, kleinhandelaren 
en handwerkslied3n binnen dat gebied. Ook wer- . 
den er pakhuizen gebouwd voor de ge-inde goede
ren van de Geestel~ jkheid en wereldlijkheid. 
0mstreeks 1053 werd de oude houten en lemen keTk 
afgebroken en terzelfder plaatse een nieuwe ge~ ·· 
bouwd. Deze was 15m. breed en 20m. lang en van · · 
een fraaie toren voorzien. 
Enschede krijgt sta.dsrechten door de giftbrief 
van 15 december 1325. Hierdoor kregen de inge-
zetenen vele voordelen o.a. vrije beschikking 
over hun goederen, waren vrij om te huwen en 
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zij: betaa.ld~ ge.en ;schot ~n lot en waren gewaar-
borgd tegen wilfelf.eur en .. inhechtenisneming. De 
stadsrechten werd~n door,, de bisschop van Utrecht · 
verleend. Het oJide~ stadszegel s . .t.el-t de heilige 
Jacobus voor met in de linker hand een staf en in 
de ~echt~r een .kerk . r · 

Vroegstedelijk~ ontwikkeling • ( + 1300 ) 
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Yoor een nadere beschrijving van het marktplein 
ui t die tijden verwijzen we naar d.e"histoische 
ontwikkeling van de Grote Markt~~in·ons rapport 
over deze markt (nov.1973). Hierbij zijn ook een 
aantal plattegronden van Enschede uit die periode. 

,De bronnen van bestaan waren veeteel t, landbouw 
en de jacht. 's . Winters bracht men de .dagen door 
met het verwerken van vlas en linnen, spinnen en 
weven . 

Maatschappelijke toestand (1325-1528). 

In 1465 wordt Enschede een werkelijk verdedigbare 
vesting, omringd door twee grachten, gescheiden door 
een wal, waarop zich het houten staket bevond, dat · 
de vestingsmuren moest vervangen. De hoof.dstraten -':."· 
werden met keien of grint ge.plaveid. De huizen wa
ren van houten schoorstenen voorzien. Na de brand . · 
van 1517, waaraan ook de kerk ten prooi viel, Wer
den veel huizen in steen opgetrokken. Men kreeg . .. 
langzamerhand ramen met vensterglas en de verlichtiDI 
geschiedde -bij de gegoeden- m.b.v. vet- of smeer--· 
kaarsen. De boerenstand leed erg veel onde.r de bis~ 
schoppelijke oorl ::>gen eT. de burgeroorlog van 1423-

, 1431. De Geldersche-Utr9chtse oorlogen waren van 
1509-1528. Hierdo0r verarmden de boeren helemaal, 

· ·~odat de boerenstand voor het merendeel horig wer,d 
aan de Geestelijke of wereldlijke heren . · ·~·;·. 

.. . . -~ ~ 

De hervormingen in 1517 hadden de macht v . d. Heren 
beknot en verdween de h -:'righeid. Voortaan werd de 
kerk buiten he~ bestuui g~houden en de boeren beter 
beschermd door wetten . . 
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· Enachede onder Karel V en Fillips 11 

Onder Karel V mogen de stedelingen het Blokhuis, 
dat in 1523 op de oude markt wa~·gebouwd afbreken. 
Tijdens de 80-jarige oorlog krijgt Enschede er een 
aantal 'festingswerken bij, een bolwerk, de duivels
keuken, lag tussen de Oldenzaalsestraat, de van 
Lochemstraat en de Noorderhagen, een tweede op de 
hoek v.d. Gronauschestraat en de Kalanderstraat. 
EEn derde op de hoek v.d. Hengelosestraat en de 
Noorderhagen. Maar ondanks de bolwerken was Eneche
de toch een gemakkelijk inneembare stad. Zonder 
slag of stoot geeft zij zich op 18 okt. 1597 dan 
ook over aan Prins Mauri ts. Hi ern a wordt Enschede 
ontmru1teld; de graven worden gedempt met de wallen. 
In deze tijd verandert het gezicht van de stad niet 

.veel. In 1535 werd de Nijen Borch · opgebouwd en in . 
· 1585 werd het stadhuis vergroot. 

Enschede, een ·provinciale heerlijkheid (1597-1798) 

In deze tijd heeit Enschede veel te lijden van 
oorlogen, die ge,roerd worden. (Nederland is in oor
log met Engel and, E'rankri jk en de bisschop van Mun-

' ste:t·). Op 20 mei 1750 ontetaat er een brand in een 
· broodba,Jrkerij nabij .de Eachpoort. In drie uur tijd 
werden 72 gebouwen ve.rnield waaronder de Roomse . 
kerk met pastorie en worden de Grote kerk en het . ·. 
stadhuis ernstig beschadigd. De wederopbouw v.d~ ···:·., 
atadsgebouwen kostte zoveel geld, .dat het stads- ·· 
bestuur zich genoodzaakt zag bet erve Stroink te 
verkopen. In 1795 wordt hnschede opgenomen in de 
Bataafse Republiek, de Fransen zijn ons land binnen 
gevallen. 
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Maatechappelijke toestand (1597-1798) 

In deze tijd onderging de stad grote veranderingen, 
Indien men bij het slechten van de wallen ook de 
binnengracht gedempt had, dan was Enschede een open 
stad geworden, die zich naar alle kanten had kunnen 
uitbreiden.Dit gebeurde echter niet De . Eschpoort en 
de Veldpoort bleven bestaan en waren nog steeds de · 
enige toegangen. De stad bestond uit twee delen; het 
oude gedeelte binnen de gracht en het stadsrecht
gebied daarbui ten;. 
6m huizen te bouwen, stelde men eerst een houten ge
raarnte en daartussen bracht men .muren aan . De gevels . 
bleven van bout en staken · een paar voet vooruit en 
werden bijna allemaal groen geverfd. Een enkel huis 
kreeg twee verdiepingen. Ook werden enkele. daken be.:.; ~ 
dekt met een uit een stuk gebakken spanne. Verschei- · 
dene huizen werden weer met de niendeur ( hoofdingang.) 
naar de straat gebouwd. Op de gedempte buitengracht 
en wallen verrezen tuinen, die door heggen Waren . . 
gescheiden.(Noorderhagen,Zuiderhagen). Zo werden ook 
de gronden in de Noorder Heurne tussen de Heurne
steeg en de Bothof- in 1580 nog weidegrond- in tui
nen verdeeld ( nog voor 1625) . De bui tenbouw bete-· 
J,cende nog erg weinig; de eigenlijke bouw begon in . 
de 18e eeuw met de bouw van enige herbergen. In 1730 
bouwde men op de hoek Bekkurnseweg en Hengeloseweg . 
een herberg 't Fortuin. Terwijl bui ten de Veldpoo-r.t 
de herbergen 't Witte Paard en ' t Roode Hart ver
schenen. Buiten de Eschpoort de herbergen de gouden 
Klomp en de Boo. Dit gebeurde ocidat de poorten des 
winters om 9 uur en 's zomers een uur later dicht
gingen, zodat veel late reizigers de stad niet meei 
inkonden. Op de hoek v.d. Veenstraat en Gronaustraat. 
werd de smederij Ten Voorde gebouwd.; Vermoedelijk 
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verrees in 1738 aan de Zuiderhagen buiten de Esch
·poort een gebouw met een kalander.( daarom heette 
dit deel de Kalanderstraat). ....,.._ -~ . 

• De naam Enschede: 

In 1666 werd het oude stadswapen vervangen door 
een nieuw. Het stelt op een zilveren schild een 
rood slaghek. Door . dit zegel en de toen ingevoerde 
schrijfwijze Eindscheide of Enscheide wilde de 
Magistraat aangeven dat de stad de "eindscheiding" 
tussei? .overijsel en het bisdom Munster was • 

Periode 1798-1862. 

In 1806 wordt de oude Eschpoort vernieuwd. Bij het 
decreet van 9 juli 1810 wordt Nederland bij Frank-
rijk ingelijfd. Het oude Stadgericht en het Land
gericht Ensched~ vormen voortaan het Canton Ensche- ... 
de, gesplitst in twee delen nu Mairien of gemeenten 
genoernd. De Mairie Enschede bestond uit een stede
lijke bevolking va.:: 2300 zielen en een landelijke 
van 1700 zielen. l1e stadsbevolking bestond uit een 
dertigtal fabrikeurs of reders waarvan verscheidene 
ook blekerijen, spinneri j en of ververijen bezaten~ 
In deze bedrijven werkten vele mannen, vrouwen en . 
kinderen ( zelfs · Va:tl 8 j aar). In het geheel woonden 
er in de stad 1900 zielen, die voor het grootste ge
deelte . van de textielindustrie leefden. De fabrikeurs 
oefenden va~ een ander arnbacht uit b.v. smid,bakker 
of winkelier. · 

. I 
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In 1839 werGl. van Gemeentewege 400 besteed " tot 
eene proef om den Hagen te bestraten" teneinde 
" den aanbouw van huizen a:l daa.r te bevorderen". 
Aan de noordkant lagen de Brinkgaarden die tot 
tuinen van de stadsingezetene dienden. 

Bij de samenkomst van de ·wegen voor de Veldpoort 
lag de stromarkt,waarop stro,hout eri . turf werden 
verhandelt. 
Aan dat pleintje. werd in 1806 de spinnerij van 
Schophaus gebouwd en aan de overkant stond een 
smederij •· 
Van de stromarkt uit liep · noordwaarts een puin
en kleiweg - de Molenweg,die zich op de grens 

; van de gemeente in drieen spli tste. Naa.r rechts 
1 liep de Molensteeg, langs de noordelijke grens van 

de gemeente door heidevelden. 

: Na 1833 vindt er een geweldige ommekeer plaats in 
de fabrieksnijverheid. Her en der verrezen de 
fabrieken ·. Binnen de Stadsgraven werd het echter 
niet toegestaan te bouwen. 

Om een eind te makl')n aan de woningnood werd in 1861 
de "Enschedese Vereeniging tot verschaffen van 
woningen voor den s.rbeidersstand" opgericht. 
Later op dat jaar werd de eerste steen gelegd voor 
e.en complex van woningen " De Krim" ··genoemd. 
Dit complex van woningen was zeer eentonig van op
zet en aari de hygiene en de toetreding van licht en 
lucht werd nauwelijks aandacht aan besteed. 

: Ook de latere kleine woningcomplexen, die in de 
naaste omgeving van de stad verschenen vertoonden 

: zonder meer de kenmerken van · luxe krottenbouw 
voor het proletariaat der fabrieken. Aldus Prof. 

· Bantheim in zijn r'boek "Enschede en zijn naaste om-
i " . . ., v ng . . 1 
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Stedelijke optwikkeling 

In 1833 begint eem tijd van welvaax:t; snelle toename 
van de . bevoking en de industria.-·-
Er vindt in de textielindustrie een omwenteling 
plaats door de invoering van sneltouwen. . 
De textielhuisindustrie verandert in . fabrieksnijver- . 
heid,daardoor vestigen zich veel huiswevers in de 

. stad. Telde de stad in 1892 reeds 2 . 891 op 31 dec. 
1839 is dit reeds -- gegroeid tot 3.721 een toename 
van 2,87%. In 1859 wonen er reeds 4 . 334 mensen. 
DGze welvaart leidde ertoe dat de gemeente de pand
en van .de Wed. Pennink en Kayzer aankocht om door 
sloop het kerkplein te vergroten en de Langestraat 
breder te maken. 
In dat· zelfde jaar wordt ook het kerkhof rondom 
het kerkplein geplaveid. 
Er waren nog maar steeds twee toegangen tot · de stad. · 
Dit waste weinig;daaron bouwt het gemeentebestuur 
de Windbrug. Dit was mogelijk doordat de toenmalige 
burgemeester van de stad H. ter Kuile een deel van 
zijn tuin aan de gemeente schonk voor de aanleg 

· hiervan. · 
Drie jaar bouwde ~Pn aan de andere zijde van de 
stad een vierde toegang de Knibbelbrug en de Knib
belsteeg. In 1840 werd er een grintweg naar Olden
z,aal aangelegd. 

In 1838 beslui ten de Rc.-:>mschen tot de bouw van een 
eigen kerk op de plaats van het oude Munstersche 
Posthuis aan het marktplein . Hierdoor moest de 
Munstersche postwagen,die meer dan twee eeuwen 
aan het posthuis . stilhielu een andere aanleg 
plaatR zoeken. Deze werd gevonden in de herberg 
de "Gouden Klomp"~ · In 1839 wordt er een dagdienst 
onderhouden van Munster naar Holland 
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In het begin van de 19e eeuw _waren er nog maar 
weinig gebouwen verrezen buiten ~~ stadsgraven. 
Wel bouwden de gebroeders Schophuis in 1806 een 
machinale spinnerij buiten ·de Veldpoort. Aan de 
Haaksberger straat wordt in 1809 een ziekenin
richting " De Koningshuizen" gebouwd. Door een 
besluit in 1829 werd het mogelijk gemaakt grote 
"stukken grond te kopen buiten de stadsgraven. 

Er werden grote stukken heidegrond verkocht, hier 
verrezen rend 1835 het Schuttersveld, het Zwil 
en "de Enschedese Katoenspinnerij" ( de grote stoom). 

Door de invoering vande "sneltouwen "verdween 
de huisindustrie 
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De brand van 7 mei 1862 

En dan breekt er opeens een brand uit, 
die in luttele uren tijds de gehele stad 
in de as legt. 
De voornamelijk houten gebouwen worden een 
snelle prooi van de vlamrnen~ In de brand 
vielen: 633 woningen, 25 stallen en 44 pak-

hU:izen. 
de stoomspinnerijen Getkate 

Ter Weele 
Van Romer 
Reek & Co 
Jannink & Zn 
L. ten Gate 

de stoomweverij Blijdenstein 
de stoomkorenmoolen Lassonder 

vier kerken: Hervormde 
Rooms Katholieke 
Doopsgezinde 
Israelitische 

vier scholen; Het Vleeshuis, 
Societeitsgebouw 
Raadhuis 

Slechts een gedeelte van enkele buiten
wijken bleven gespaard •..•• 
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De periode n~ de brand van 1862 tot 1864 

Na de brand van 7 mei 1862 waren 3675 mensen dak
loos. Het gemeentearchief was voor een groot deel 
in de brand verloren gegaan. Maar reeds een dag na 

. de brand begon . mEm met het ruimelr·-va.n puin. 
Ook de Veldpoort was door de brand verwoest.In die 
dagen was het verboden tussen het puin te bouwen. 
Men begon met d~ bouw van de Krim, een serie kleine 
arbeiderswoningen met minimale . hygiene. In deze 
woningen,waarin -n~welijks een gezin kon wonen, 
woonden in die tijd 2 a 3 en soms zelf 4 gezinnen. 
Tot overmaat van ramp heerste er ook nog een grote 
werkeloosh0id,omdat de meeste fabrieken moesten 
sluiten _door gebrek aan grondstoffen t.g.v. de 
Amerikaanse burgeroorlog. 
In maart 1863 dempt men de stadsgraven. Men legt 
brandputten aan en de stad krijgt een riolering. 
De poorten worden geslecht,straten verbreed en het 
marktplein vergroot. Ook het raadhuis wordt her
bouwd. 

II 
Prof. Bentheim zegt in zijn boek: Bij de opbouw . 
van de stad bleven de maatregelen,die men had 
moeten nemen ter veirbetering van de stad,achterwege 
De nauwe straten ·werden niet rioemenswaardig verbree 
zodat de verkeersverbinding met de buitenwijken van 
de stad nog even slecht was als voorheen. Ook al 
had men door rociin,het vergroten van de .markt,het 
dempen van de stadsgraven en het wegnemen van enigf 
vernauwingen in de Jtraten,vooral in de Langestraa· 
ook veel verbeterd; voor voldoende verkeersver
bindingen ook in de stad zelf en naar buiten was n 
gezorgd.In p1aats van het gehele stadsgrondgebied 

· onteigenen en op zijn Amerikaans een nieuwe moderr 
. stad te bouwen, liet men de pieuze 
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bezw~en . van enk~len zwa~der wegen dan het belang 
van het ~gemeen .• J;le stad werd derhalve op de oude, 
op v:e1e plaatsen door de· vroegere reutputten, 
grachten en sloten vervuilde bodem herbouwd. 
Het is jammer dat. bij die herbouw de invloed van 
het stad.sbestuur . geheel beperkt werd tot de eisen 
van het openbaar vervoer en zich niet uitstrekte 

· tot de bijzondere belangen ·van de toekomstige be
. woner en tot die van het algemeen nut . 
. De stad vertoonde dan ook geen mooi architecto
, nisch geheel; de huizen leunden tegen elkaar en 

zelfs de woningen van de gegoeden werden door 
burgerwoonhuizen bekneld. Wel werd de grond,waar
op voordien de krotten stonden van de armenhuis
jes, d_e gasthuisjes en de costhuizen door de eige
naars van de belendende percelen aangekocht en bij 
dezen aangetrokken.Toch kwamen er in de stad weer 

v woningen zonder tuintjes, zelfs zonder plaatsje en 
woningen,wier vochtige on hygienischevertrekken 
jarenlang de gezondheid der bewoners zouden onder- . 
mijnen. Zelfs werden de slobs en binnengangen in 
d~ Hav€rstraat,Hengelosestraat en Oldenzaalse
straat weer bewoonbaar gemaak:t. 
AI met al was he t niet veel beter als voor de brand. 

In de 20 jaren n& de brand neemt de bevolking 
,zeer weinig toe. 

! 1869 . • • • • • 5084 person en 
:~·1879 •• ·••• 5450 , 
- 1883 ••••• 5801 , , 

De oppervlakte 'van de stad bedroeg 60 ha • . 
In de aangrenzende gemeente Lonneker verschenen 
verscheidene Enschedese -· stoomfabrieken met ook 
woningen voor Enscpedese werknemers. 
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Lichtpunten na de brand: 

Ondanks de moeilijkheden, die de Wereld ondervond 
me:t de wereldcrisis. t.g.v. de Ame:r.-ikaanse burger
oorlog (18febr.1861-10mei1865) oritwikkelde Ensche
de zich op stedelijk niveau . 
De spoorweeverbinding naar de kolendistricten en 
naar de zeehavens werd verkregen in juli 1$66 en 
deze werd in 1868 tot Glanerbrug doorgetrokken. De 
concurrentiestrijd met binnen- en buitenlandse fa
brieken begon. 1 April 1886 kreeg Enschede een post
kantoor. Na de brand ontstonden een aantal mens
lievende instellingen: 

Ret oude mannen- en vrouwen huis, 
De volksbibliotheek, 
De fabrieksschool, 
Zieken-& Pensioenfonds 
Ziekenverpleging & ziekenzorg, 
Ziekenhuis, 
Ret volkspark ( totaal 1S ha.). 

t 
Bij de wet van 15 juli 1883 kreeg Enschede een be-
langrijke grenswijziging zodat er in 1883 : 5801 in- ·. 
woners op 60 ha. leefden en in 1884 : 12118 inwoners 
op 682 ha. Ret grc:1doppervlak nam met een factor 10 · 
toe! In 1884 volgoe Tjeerd v/d Zee Sprenger v. Eijk 
op als burgemeeste·r en toonde bij de ui toefening van 
~ijn · ambt veel tact en talent zodat veel moeilijk
heden overwonnen werden , zoals de reorganisatie van 
de Twentsche Industrie- en Randelsschool tot de Ne
derlandse school voor Nijverheid & Handel, daarna 
de organisatie van de Ambachtschool en de M.U.L.O. 
, verbetering v/d hygienische toestand: Gezondheids
politie en de verbetering van drinkwater. 
Nog enige jaartallen met belangrijke gebeurtenissen 
voor de stad: 
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1884: de eleRtrische telefoon doet zijn intrede. 
Enschedese Melkinrichting opgericht. 

1885: men richt een ijsclub op. 
1889: aanleg van een gemeentewat&rleiding. 

RoC. Ziekenzorg opgericht. 
aan de Groote Societeit wordt een schouwburg
zaal ·verbonden" 

1890: eeste Mei-optocht. 
1893: de handbrandspuiten worden vervangen door 

brandkranen o 
1894: te Zwolle word~ de S.D·AoP opgericht. 
1895: Maatschappij tot Nut van het Algemeen richt 

een Volksschool.op. 
de Arbeidersraad wordt opgericht. 

Reorganisatie van de Gemeente-administratie 

En dan komt ook voor de gemeente de tijd om te re-:-. 
· organiseren. Dit was nodig geworden door de snelle .. 
bevolkinsgroei. Zij neemt daartoe de volg€mde maat- · . 
regelen: · 
- De b0\1-WVerordening van 1885 word t op 9 okt. 1896, 

gewijzigd. · 
Prof. Bentheim is erg optimistisch over de behui
zing van ·de arbeiders in die tijd.Want hij zegt 
in . zijn boek:"De Bouwverordening en de strenge 
opvolging daarvar. naar geest en bedoeling van de 
Woningwet zijn er de oorzaak van dat Enschede 
wat betreft zijn behuizing voor de arbeiders
klasse zo hoog boven de andere industriecentra 
uitsteekt ." 

Aanleg van een nieuwe algemene begraafpiaats in 
1897. De gemeenteraad besloot twee jaar later 
het oude kerkhof aan de Hengelose Weg,het Kozakken
kerkhof,te sluiten. 

- Oprichting en exploitatie van de Enschedese Tele-
foon Maatschappj_j. ·' 
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. 1902 ' · oprichting·· van de Enschedese Telefoon 
Maa tschappij · · 
- Oprichting en e.xploitatie van de _gemeente fabriek 

voor elektriciteit •· 
Op 3september 1918 besluit de raad tot elektrifi
katie van de straatverlichting. 
De v~ststelling ,y~n het plan van uitbreiding van 
de gemeentegrenzen volgens artikel 28 van de 

, Wor~:in~e~ van 22 juni 1901. 
. • .. ' • ' ..J -:. 

Op dit. uitbreidingsplan komt ook een centuurbaan of 
rondweg voqr van 28 m. breedte om later een toevoeg
ing van een trarnbaan mogelijk te maken. Ook plant 
men pleinen, plantsoenen en speeltuinen. 
Het oude stadsgedeelte wil men middels grote wegen 
met de nieuwe buitenwijke~ verbinden. 
In het uitbreidingsplan is ook voorzien in enkele 
villawijken c.q. vi1laparken, die men wilde gaan 
bouwen op het oude Lasonder en de oude stadsmaten. 
De gemeente hoopte dat dit een aanleiding zou geven 
tot de bouw van " schoone Heerehuizen en villas " 
en dit de oude stadskern zou ontlasten. 

- Oprichting van de _vex:eniging "De Vo1kswoning " 
4 januari 1907. D~ze vereniging bouwde tussen 
1908 - 1913 578 . werkmanswoningen en na 1915 nog 

' eens 7QO.~ 
Naast deze ontstond op initiatief van eht 
"Plaatselijk Comite der R.C . . Actie en van de 
" R.C. Arbeidersvereninging de bouwverenig:ing 
'' ONs Hius ", die van 19.12 tot 1913 67 woningen 
bouwde met regeringssubsidie. 

Na i911 bouwden ook ver~chillende f~brikanten won
ingem voor hun personeel. 
r-1aar ondanks de goede wil van de bouwers bleef 

- er grote woningnood heersen. 

:ue toestarid van N~9 9 1 tot 1.918 
:. JI i c~: 
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De toestand van 1899 tot 1918 

Oprichting van scholen voor het !.age~ vakonder
W~Js en het rniddelbaar onderwijs. 
De bouw van een nieuwe gasfabriek, die 28 febr. 
1904 in gebruik werd genornen. 
In 1908 rnaakt de elektrische tram de eerste rit 
door de stad. 
De gerneente installeert een reinigingsdienst 
legt riolering aan en opent ook een ontsrnettings-
dienst. . 
De stedelijke schutterij wordt opgeheven. 
Men ontwerpt plannen voor een eventueel aan te 
leggen kanaal. 

Dit is ook de tijd dat veel rnensen uit de noordelijke 
streken van ons land naar Enschede trekken. 

· Bezien we eens de sarnenstelling van de gerneenteraad 
rend 1920 dan !evert dit interessante feiten op. 

9 vrije of unie liberalen 
7 SDAP-ers 
2 AR-ers 
2 Vrijzinnig Dernocraten 
2 Roornschen 
1 C.H.U.-er 

Op 15 december 1919 kornt de eerste communist in de 
raad. 

- 1917 schenkt de farnilie Van Heek een 10 ha. groot 
park aan de gerneente. 

- 7 rnei 1912 wordt een gedenkteken op de rnarkt ont
huld ter herinnering aan de brand. 
De gerniddelde levensduur stijgt van 35 tot 41 jaar. 
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De Ontwikkeling vah' de Text~elnijverheid 

Tijdens het bewind_van Karel de Grote ever grote 
del en van Europa v·ind er een ommekeer plaa ts in de 
maatschappelijke tp~ptand . .. 
De landbouw ontwikkelde zich naast de jacht en de 
krijg als voornacuh$te bron :van onderhoud. 
Dit leidde ertoe dat Keizer' Karel de Grote in een 
decreet' meedeelde.,;d~<da vr'puwe~, dfe bij on~e 
werkzaamheden de b'el'angrijkste dienaressen waren 
zic in moesten zetten voor het spinnen en weven van 
jakken en rokken voor man en kinderen.u . 
Omdat er in Twente een schrale grond was leidde dit 
ertoe dat de mensen, die er woonden zich toe gingen 
leggen op het spinnen en weven. In die tijd een 
huisnijverheid. Men ontwikkelde in die tijd ook een . 
verftechniek, hetgeen waarschijnlijk gebeurde door 
het doek te trappen in een kuil, waarin ' verfmiddel
en waren geworpen. 
De wolindustrie is nooit tot grote bloei gekomen, 
aanvankelijk verWerkte men de wol hoofdzakelijk tot 
bovenkleren de zogenaamde pijrokken. 
Na 1000 n. Chr. werd er op de onvruchtbare grond 
hoofdzakelijk vlas verbouwd, die men zelf tot 
garen spon· ·en linne~.1 \\'eefde. Di t rna teriaal was vaak 
zo sterk dat het eer. heel mensenleven meeging. 
Deze materialen werden vaan verruild tegen gereed
schappen en andere benodigheden. 
Na 1300 wordt geld het algemene ruilmiudel. 
In 1514- zo vertelt ons de -analen- betaalde de En
schedese bevoling~ een aanzienlijk bedrag om haar 
uitvoer van linnen; ·huiden ' en leer te beschermen 
via de voordelenvan ·het in 1416 gesloten hanse-
verbond. . d 

Ten gevolge van de geloofsvervolgingen onder de 
spaanse bezetters·.: in de 16e eeuw in Vlaanderen 
vestigen zich veel -handelaren in Twente met hun 
weveis, hetgeen ~~ : groei van de vlasindustrie 
ten goede kwam. D"e ·~eder -{gereedmaker) stelde 

: .. l'l n ... ('~ . n .... ,, 
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lokalen (weefhuizen} ter beschikking aan mensen, die 
daarvoor zelf geen ruimte hadden en hij verhandelde 
deze spullen ~an ook zelf. ·' 
De linnenreeder liet dus het linnen volgens zijn aan
wijzing fabriceren en werd derhalve fabrikeur. 
In deze: tijd zijn de bases gelegd voor de vlas- en 
linnenindustrie. 

Officieel werd op 18 maart 1641 het linnenweversgilde 
opgericht.Deze eeuw is tevens de gouden eeuw voor 
de linnenwevers. Daarna gaat het bergafwaarts met 
het linnen. 
In 1795 zijn er onder de 39 Enschedese fabrikeurs 
nog maar 7 over die uitsluitend linnen verhandelen. 
In 1830. houdt het linnen weven geheel op. 

Aan de vroegere uitgebreide linnenindustrie werd na 
de brand herinnerd, doordat men op verschillende 
plaatsen in de stad bij graafwerkzaamheden voor de · 
sleuven van de funderingen van de huizen de gedempte · 
reutputten terug vond, die vroeger hadden gediend 
voor het roten van vlas. 
Men maakte bij het v0rvaardigen van linnen en vlas 
ook gebruik van bleken. Twee van de bleekplaatsen 
hndden een naam nl de Stadsgarenbleek en de Zuid
b+eek, in het Getfe~t op het terrein waar in 1920 
de H.B.S werd gebouwd 

Naast de linnenindustrie ontstond er in 1728 een 
nieuwe industrie, toen twee burgers Herman en Jan 
van Lochem de linneninslag door katoen gingen ver
vangen en daarmee de grondslag legden voor de half 
linnen halfkatoen industrie. 
In 1806 werd in de· stad de eerste machinale katoen 
spinnerij opgericht. 
Na 1810 ontstond er een bloei periode voor de katoen
industrie.In 1833 slaaggde men erin de produktie te . 
verdrievoudigen door de invoering van de sneltouwen . 
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Bij de brai].d van ~86.2 werd het merendeel van de 
fabriekeri_i~ puin. gelegd. 
Deze ramp echter was tevens de oorzaak dat er een 
nieuwe textielindustrie werd opgebouwd, die kon 
beschikken over de modernste machines. 
In ~867 zijn er dan ook alweer 11 stoornspinnerijen 
operationeel met 63350 spillen en 13 stoornweve
rijen rne,t 2659 weefgetouwen. 
Tot aan de. eerste wereldoorlog vond er een bloei. 
periode plaats van de tex~ielindustrie. 
Tijdens de oorlog ging het bergafwaarts, orndat men 
de benodigde . grondstoffen niet kon krijgen. 

,_, 
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De ontwi_kkeling _n~ 1900 
..... '(. 

. . 
Na 19.00 ·begint de : stad t,e groeien .. Deze groei werd 

veroor~~a,t door .4~ sterke groei in de textielindus

trie. De arbeiders konden niet langer slecht _gehuis

vestv~rden • .Er heerstte een krottentekort. 

Dit en de woningwet van 1901 maakte het noodzakelijk 

dat er nieuwe w.oni-ngen gebouwd moesten worden. 

Om de huizenbouw te stimuleren richtte burgemeester 

Bergsma in 1907 , de vereniging " De Volkswo_ning " op. 

In deze vereniging werd door 20 bedrijven geinves

teerd. En in 6 jaar tijd worden 600 woningen gebouwd • . 

Dit aantal had groter kunnen zijn wanneer in die tijd 

er niet een texti? lstaking was uitgebroken .en de 

prijzen niet zo s~etk - ware~ gestegen. 

In 1915/16 wordt Pathmos gebotiwd .. Een arbeiderswijkje . . . 
met ·400 woningen. ~ 

Deze woning bestond uit een nette kamer aan de voor

kant, een tussenkamer fungeerde als slaapkamer en 

aan .de achterkant lag de woonkamer een bijbouw be

vatte de· keuken~ toilet en berging. 

Een . verd-ieping_ voi:tnde een slaapkamer, bovendien kondeJjl 
! . 

. er: op zo'lder odkr lnbg · twe;e kamers gemaakt worden. 
~ l ! t. ~ t j, .:,: I ~ ~ 

i : \ n ;: ~ ~t:t: J l 't• 
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Bevolkigsgroei 

1900 

1910 

1920 

1930 

. . . . . . -. . . 

. . . . . . . . . . 

.... • ..... . 

. . . . . . . . . •· 

J . 

37.393 

52.963 

63.012 

82.934 

1940 . •••••••••• 92.895 
I 

1947 ••••• · ••••• 100.139 

Beroepstelling 1899 

. . ; 

industrie 70, _0% 
'' 

landbouw 13,9 

handel 6,1 

verkeer 2,9 

vrije ber. 0,9 

. I { ' 

1930 

69,7% 

6,3 

9, 4 

4,0 

2,7 

·~ . : 

' In 1907 wordt er een uitbreiding goedgekeurd 

dat voorziet in een rondweg om de stad heen met aan 

weerszijden nieuwe woningen. Dit uitbreidingsplan 

werd ontworpen door Jhr. A. op ten Noort. 

Nabij de gemeente grens op ongeveer 1 km. van het cen

trum komt de nieuwe weg te lopen. 

ryeze ringbaan kwam door bestaande buurten heen te lopen. 

Men beschouwde deze weg niet als een voorlopige grens; 

maar als een groeielement, waarlangs zich nieuwe uit

breidingen zouden plaatsvinden. Het oude radiale wegen

plan blijft gehandhaafd, enigszins gestoord door de 

spoorlijnen naar Lonneker en Ahaus. 

In de loop der tijd. vestigd zich hierlangs de industrie, 

vnl. textielindustrie. 

Deze textielindustrie veroorzaakt een grote stedelij~e gr4 

Het werk ·in de textiel industrie was simpel en men had 

hehoefte ~an goedkoop en dus ongeschoold personeei. 

Gr9te aantallen landarbeiders trekken naar de stad. 

In 1910 bezat de gezamel i jke textielindustrie 12.075 

weefgetouwen en 325,000 spindels dat zijn klossen 

waarop de katoen- of vlasdraad wordt gewonden. 

Het aantal spindels bepaald e de grootte van een fabriek • 

,l( • 



n 
,J I 

. ··- .. .. , ... .. .. 
a: ..-r-- ..-r-- lp:: ' r..:,_ .:--r-

1-1- 1- 1-

I== I== 
I.....-

•• -·- ~ - - - -•··--·-w---·--· · v 

I . L1J 
. •":" . ••• ,..,... ... • • • '''"".ll!l- -- • 
-' - - - - -ea- -- ------~--.· ' -~\\f1~·~---t 

' 4tJ8 '·' . . :1 .. 

' L 

-===---==-=====1 . .::j 
... Do--~ 

J!>I::GANC: CRONO. 

K'HAAL I .a. 1!10. 

LA TTEGROND EN DOORSNEDE APDAKSWONING. 

De woningbouw 

Oorspronkelijk bestond het gangba~e woningtype uit 

de afdakswoning~ Deze bestond uit een grote woon-. . 

keuken met'" twee bedsteden en aan de achterzijde een 

spoelhok, De w.c stond in een vrijstaand schuurtje 

buiten. De zolder diende als bergruimte ( voor wat?) 

Aan de voorkant lag de woonkamer, maar deze wer 

slechts gebruikt voor zieken, doden en een bizonder 

familiefeest, 

-----· -· 

--(oJIQ· 
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Ve:.Hole:.PoNG. 

I 

~eletdeltjk aan ontwikkelde zich hieruit een betere 

· WOning ~ die zowel kwa leefbaarheid als architectuur 

een redelijke kwaliteit waarborgde~ 

Ook nu nog is het Pathmos een plezierige wijk met 

leuke witte gevels~ boogjes en binnenpleintjes. 

" OooR5Ne:.oc A .!!>. 
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De stedelijke ~reef van voor de oorlog van 40/45 

kenmerkt zich door . grote uitbreidingen van de volks-
. ·~ . . 

woningbouw aan de rand van de stad • . 
" 

Pas na ,; ~~ d?.en zi?,f 8ok in ?e binnensteden ingrijpen
de wijzigingen voor~ 

•• l - t 

Een ged~el t:e van d.;~ .~:mde stad was per vergis gebom-
• . I ' .,_ ) t, 

·. bardeerd door Engels~. bomme.nwerpers op weg naar het 
' J - ' ' • ~ I - '~'-

Ruhrgebied.( zie tekening ) 

Dit stuk moderne kaalslag opende stedebouwkundig 

geheel nieuwe mogelijkheden. 

Men besluit de oude route Hengelo-Enschede-Gronau uit 

het oude stadscentrum te halen en ten zuiden daarvan 

te laten lopen, Het plan voorziet in een brede Boule

vard met daaraan een: winkelcentrum en kantoorpanden. 

In het. rapport "De Industriele Ontwikkeling van de 

Gemeente Enschedel• uitgegeven door een provinciale . 
dienst .in 1947 lezeil <;<Te: " Minder positief meet de 

uitspraak luiden ten aanzien van de totaliteit van de 

verzorgingsfuncties. in de stad Enschede. 

Administratieve functies met regionaal karakter zijn 

er vrijwel.,niet aanwezig • . De liggingvan Enschede is 

van dien aard dat~ in de toekornst niet kan worden 

gerekehd op een Sne·lle ontwikkeling in die richting. 

Wil men Enschede echter een werkelijk verzorgings

centrum k'lfnnen nC>emeh dan ·:zal in de eerste plaats 

de g·ro·oth~i'hdelsftind-ties in veel · sterkere mate moeten 

g:r;oeiem •. 
: :· ) 

~: ·z n 

't ll 



Ontwikkeling bevel king 

1965 (=100 1 100,8 

1966 101'7 

1967 101,0 

1968 101,9 

1969 103,7 
; 

Industriele arbeisplaatsen 

19.65 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

100,0 

95,1 

. 7913 

78,6 

74,3 

75,6 

I 

Tech wordt zeals in vele Nederlandse steden en nu neg 

dit een prestige projekt. De vruchten laten zich ook 

in deze tijd neg niet pluk~en. Nog '~teed wordt er in 

de gemeenteraad dubieuze projekten goedgekeurd voor 

·en aan de Boulevard 45. 

Naast dit projekt echter wordt er ook op grote schaal 

gewerkt aan de woningbouw. 

Op 1 april 45 bezat de stad 96,000 inwoners en een -woningvoorraad van 21~770. 

In 10 jaarstijd worden er 10,000. woningen gebouwd. 

Tot aan 1960 heerst er greet optimisrne over de ont- . 

wikkeling van de stada De woningnood wordt langzamer

hand weggewerkt, aan de Boulevard verrijzen de beton 

en aluminium kolossen en men hoopt dat dit straksde 

stad een image kan. geven , · De woningnood wordt lang

zamerhand weggewer.kt. Het merendeel van de ruimte 

zal ingenomen worden door de textielindustrie en 
' 

de rest door de banken, zo redeneert men, 

Maar dan treedt er een stagnatie op in de afzet van . . 
textiel gevolgd door een grote malaise • . 

De ene na .de ander gaat failliet in de textieindustrie. 

Dit heeft tot gevolg dat de interesse in infrastruc• 
. ' 

turele elementen afneemt. 

··~ . ·. ~· 
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Toch kwam er geen algehele werkeloosheid. Veel ar-

'beiders vonden werk in de metaalindustrie en de 

pevenbezigheden werden vaak in deze situatie tot 

hoofdberoep gemaakt, 

De grootste groei in arbeidsplaatsen binnen de dien

stensektor vond plaats in de handel, 

De grootste groei :krijgt hierin de kredi~- en bank 

wezen. 

Mctar de steden worden groter en dus ook de problemen. 

Ook Enschede krijgt dezelfde problemen als de andere 

Nederlandse steden. 

De binnensteden worden onleefbaar. Dit uit zich in een 

afname van het inwoneraantal, Veel mensen verhuizen 

naar de nieuwe woonwijken. 

Slechts op enkele plaatsen in de binnenstad . neemt de 

bevolking toe. Dit gebeurd echter door hoge woon-

gebouwen, waarin stud7nten, vrijgezellen en andere h 

tijdelijke randverschijnselen komen te wonen. 

Zo ook op ·ae plaa·tsen waar· een groei waar te nemen val t. 

(zie tek,l ~ 

.\.. 

:· 
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Bekend uit elke stad zijn de grootschalige projekten 

in de binnensteden door toedoen van projektontwikke

laars en zwakke gemeentebesturen. 

Op nevenstaande tekening wordt een impressie gegeven 

van de Boulevard 45 • 
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De rijkstDegen l (E-8) en 15 in de buurt van de Duitag Qf'lma. Er be-
1 staan twee plannen om beide wegen gellundeld over de grem te ooeren. 
, .. De provincie wil de E-8 vic rijksweg 35 M4r r!Jksweg 15 leiden en deze 

vervotgens tus$en HE.ngelo en Enschede d"or taten Zopen. Het clternc
:. tief is dooTtrekking van rijksweg 35 (waarop ZI'IWel de E-8 all rijksweg 
~ ·. , • 15 tdtkomen) n.411r .W grens. ~ • · ""'·· • < •• -... ,.;,. ' ' ,!>;' ·". • •• 

•I J. 

I 

Helaas echter gebeurt hetzelfde buiten de steden. 

Grote stukken natuurgebied worden opgeofferd .aan 

het snelverkeer. 

Tot besl~it van deze historische arialyse zijn er 

slechts drie adviezen te geven, Wanneer deze adviezen 

opgevolgd worden zullen er heel wat minder protest

groepen ·gaan ontstaan, 

•.• De maat van de mens is ui tgangspunt voor elk 

bouwwerk, 

•• Integreer zoveel mogelijk de natuur in het open

bare gebied. Immers de mens blijft er onverbrekelijk . 

mee verbonden. 

•• P:;_·obeer 1,..., van de stad een fijne plek te maken voor 

iedereen. ~ . 

!,1 

;~; ~ . . j 



Het Bestemmingsplan 

De wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten 
bestemmingsplannen te ontwerpen voor gebieden bui
ten de bebouwde kom. Het is toegestaan dat ze ook 
gemaakt worden voor gebieden in de bebouwde ko~. 
Dit is zelfs noodzakelijk als zich daar structure
le veranderingen voordcen ten gevolge van de sane
ring van woonwijken e.d. 
In de bestemmingsplannen worden voor de beschouwde 

'periode de te verwachten en toelaatbare omvang 
vorm en indeling van de woongebieden aangegeven, 
tesamen met de reservering van · terreinen voor · ·· 
bedrijven, kantoeren, winkels, verkeer en recreatie. 
Het blijkt in deze ti]d een bizonder hachelijke 
zaak te zijn om een bestemmingsplan te ontwerpen. 
De stedebouwkundigen worden enerzijds geconfron-
teerd met allerhande aktiegroepen, die zich inzetten 
voor het behoud van een stukje binnenstad of een 
stuk agrarisch gebied, wijzen op het belang van wo-
nen in binnensteden; maar toch het antwoord schul-
dig blijven op de financieringsvragen. Aan de andere 
kant duikt het verlokkelijke spook op van de projekt
ontwikkelingsmaatschappijen, die de,-mate goed uitge-
rust zijn voor hun taak om hun eigen belangen te 
dienen, dat d~artegen een gemeente met zijn kleine 
groep medewerkers nauwelijks tegenspel kan bieden. 
Het .bestemmingsplan voor het zuid-westelijk deel 
van de binnenstad is hiervan een mooi voorbeeld. 
In dit gedeelte van de binnenstad zijn door kaal-
slag van twee grote textielfabrieken grote stukken 
grond vrij gekomen. Een tegenover het station, de 
ander aan de Boulevard 45. 
Tegenover het station wordt een gemengde bebouwing 
van 4-30 m van 70% aanbevolen. Aan de Boulevard 45 



een parkeergarage 12-20 m hoog, 90%, met een winkel
centrum 3-15 m ~et 75%. 
Over beide gebieden wordt druk. gespeculeerd. 

Het is zeer interessant . om aan de hand van de 
kaarten van de Dienst Openbare Werken en Volks
huisvesting Enschede het verloop te volgen van de 
binnenstedelijke ontwik~eling m.b.t de winkelcentra 
en voetgang~rsroutes. 
~eze kaarten zijn ontwikkeld aan de hand van bere
ningen op basis van het winkelvloeroppervlakte en 
zijn niet gestoeld op tellingen. Daarom dienen zij 
met de nodige voorzichtigheid gehanteerd te worden. 

1939 

Situatie: De auto als volksvervoermiddel was nog niet 
uitgevonden. Winkelen behoorde tot de pijnlijke 
noodzaY..elijkheden. Er vJas nagenoeg geen geld. 

De typische"winkelstraten"met de kleine winkels Zl.Jn 
de Haverstraat en de Langestraat. Met als polen 
De Boulevard bestond nog niet. 1 
De Markt wordt nog gehouden op het plein van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. 

1960 

Situatie: De auto als volksvervoermiddel komt in de 
maak. Winkelen wordt langzamerhand een vrijetijds
besteding. Na de oorl~g heeft men een boulevard 
aangelegd, waarlanc;s de winkelcentra zich kunnen 
ves~igen en de autos geparkeerd kunnen worden. 



De markt wordt nu gehouden op het Van Heek plein. 
Het aantal winkels is cterk toegenomen. 

Ve straten: Haverstraat,Marktstraat,Langestraat, 
Raadhuisstraat, Oldenzaalsstraat en Kalanderstraat 
worcen gevormd door een aaneenschakeling van winkels 
parterre met wonen op de bovenverdiepingen. 
Polen zijn de V en D aan de Hengelosestraat, de 
Hema aan de Klomp, C en A naast de schouwburg en de 
markt op het Van Heek plein op zaterdag. 

'1970 

Situatie: De auto. is een volksvervoermiddel geworden. 
Winkelen is een vrijctijdsbesteding. 

In de winkelroutes zijn belangrijke veranderingen 
gekomen, doordat V en D verhuisd is van de Hengelose
straat na&r de Boulevard en . zich ook een Albert 
Heijn gevestigd heef:t aan de Boulevard. Ook heeft 
Empeo een winkelcentrum gebouwd met kleine winkel
straten jn een voormalige fabriek aan het Van Heek
plein. 

1980 
I 

Voor 1980 zijn een aantal planvarianten gemaakt op 
basis van verschillende veronderstellingen waar 
het nieuw te bouwen winkelcentrum zou komen. 
In dit complex zou dan eventueel de Hema, C en A, 
Voss en de Bijenkork kunnen komen. 

Plan 19eo A: Op het kruispunt de Graaf, FACO 
V en D op de huidige lokatie 
Hema, Voss, Bijenkorf en C en A 
op het Jannink aan de Boulevard. 



Pla~ 1980 B: Idem als A maar nu verhuisd v en D 
ook naar het Jannink 

Plan 1980 C : Op het kruispunt de Graaf, FACO 
v en D op de huidige lokatie 
Op ~annink, Hema, Voss en c en A 

Plan 1980 D: Op het. kruispunt de Graaf, FACO 
De markt op het Van Heekplein 
OP Jannink, Herna, Voss en C en A 
V en D op de hoek van de Stads
gravenstraat en de Burgerneesterstr. 

De plannen A,B,C, en D Z1Jn gernaakt om enigszins 
een beeld te kunnen vorrnen van de verwachte voet. 
gange=slooplijnen en de parkeerbehoefte, 

Het Aktiviteitenplan 

Aan de hand van het besternrningsplan voor het zuid
westelijk ceel van de binnenstad hebben wij een 
aktivitei tenplan ontwikkeld op zaterdag, wanneer 
de ~rukte het graotst is en de winkelomzet het 
hoogst. Bij het maken van dit plan! zijn we ervan 
uitgegaan dat min of meer de aangegeven bestern
mingen gP.realiseerd zouden zijn. 
We zien hierop stedelijk zwaartepunt m.b.t de 
winkels helemaal verlegd is naar het zuidelijk 
gedeelte en dat afhankelijk van de gerichtheid 
van de bebouwing op het Jannink er een bepaalde 
intensiteit van relaties met het stationsgebied 
zal optreden. Dit gebied zal dan een doorgangs
funktie gaan bekleden, hetgeen nog aannemel ijker 
wordt wanneer eenrnaal het busstation tegenover 
het station gerealiseerd zal zijn en het openbaar 
ve~voer met bv de trein gestimuleerd wordt. 
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Toelichting bij de 

Structuurschets Stedeband Twente . 

In de Tweede Nota over de R.O. geeft de Rijksoverheid 
een toekornstvizie op Twente; binnen Nederland rnoet · 
~w~nte verder uitgroeien tot een stedelijk zwaarte
punt voor een flink groeiende bevolking. In hetzelfde 
jaar(1966) verscheen er ook het Streekplan Twente, 
dat door de Provincie Overijssel is vastgesteld. Hier
in wordt de verwachting uitgesproken dat de aglornera
tie Er.schede-Hengelo en de aglorneratie Alrnelo gelei
delijk zullen groeien tot een langgerekt stedelijk 
gebied. 
In 1967 werd het Sarnenwerkingsorgaan Stedeband Twente 
opger~cht, Alrnelo, Borne, Hengelo, Enschede waren de 
leden. Oldenzaal volgde enige tij d later. Vele pro~ 
blernen gingen boven de rnacht van de afzonderlijke ge
rneenten. Men besloot oarnen te werken op het gebied 
van de Ruirntelijke Ordening, econornie, werkgelegen
heid, onderwijs, sport en cultuur, sociale zaken en
volkshuisvesting. De gerneenten hebben hun afzonc:lerlij
ke plc.nnen w. b. de R. 0. aaneengeslt\E=ed tot een in·ter
gefueentelijke structuurschets. De ·gemeenteraden heb
ben deze sch~ts in 1969 goedgekeurd met de opmerking, 
dat . er nog veel verandert zou moeten kunnen worden . 

- Enschede is een industrie- en verzorgingsstad en 
vertoont de grootste variatie in beroepen. Enschede 
is nr. 10 i.n ' de rij van 15 gemeenten met rneer dan 
100.000 inwcners. 

- In Hengelo heeft vooral de rnetaalindustrie vaste 
voet gekregen, ook hier een ornvangrijke verzorgende 
functie ten dele in een gebied met Erischede . 



- Almelo heeft vanouds bepaalde bestuursfuncties en 
verzorge11de · functies voor een ruime omgeving. Daar
naast is het een industriecentrum. 

- In Borne gaat de van oudsher bestaande werkfunctie 
( textiel en metaal) hand in hand met een woonfunc

tie. 

Werkgelegenheid. 

In de werkgelegenheid . hebben zich structuurwijzigingen 
voorgedaan. Het aantal arbeidsplaatsen in de textiel 
:;,;_ industrie liep sterk terug door de ingrijpende au
tomatisering. Andere bestaansbronnen hebben de beroeps
bevolking veelal weten op te vangen (metaal, diensten
sector).De metaal industrie is thans de grootste werk
gever in de Stedenband. Verwachtingen worden in deze 
schets uitgesproken, dat de beroepsbevolking tot 1985 
zal groeien met 35.000 personen. Mede bepalend voor de 
omvang van de nieuwe werkgebieden zijn: 

- De afvloeiing uit de landbouw, 
- Vervanging van industrieele arbeidsplaatsen. 
- Vernieuwing van bedrijven. 

Nieuw zullen de geplande regionale/industrieparken wor
den . Het zijn omvangrijke terreinen. Op de kaart zijn 
de voorl0pig gekozen gebieden aangegeven. 

Men baseerde alle toekomstige ontwikkelingen op cijfers 
ui t de 2 de Nota R. o .. zodat veel kwanti tatieve aspec
ten zullen veranderen bij invoering van de huidige 
cijfers en tendenzen. Zo dacht men b.v. tot 1985 · 
46.000 nieuwe woningen te bouwen in de stedenband. Al 
zal dit aantal niet gehaald worden, het voorstel om 
ook deze woningen ruimer en gevarieerder te maken zal · 
als doelstelling stellig verwezenlijkt· moeten worden, 

\ 



zodat er 25 a 30 woningen /ha i.p.v. 35 a 40 /ha 
tot nu toe. 
Zo worden uitspraken gedaan over aantallen ha., die 
hiervoor moE.t2n word~n gereserveerd. 2Evenzo over de 
normen van 5m stadspark/inw. en 8~m sportveld/inw. 

Verkeersontwikkeling. 

Enige hoofdwegen door het gebied verwerken gelijktij
dig zwaar internationaal verkeer, nationaal lange 
afstand verkeer, regionaal en lokaal verkeer. De 
aanleg van de E8 als autosnelweg zal de (inter) na
tionale verkeersfunctie moeten dienen. Ter ontlasting 
van de centrale weg Wierden-Almelo-Hengelo-Enschede 
zijn de beide bandwegen ontworpen. De zuidelijke band
weg is in r.et Rijkswegenplan opgenomen en gaat func
tioneren als af- en aanvoer van E8 en RW15. 
Er is een studie gaande of de· luchthaven Twenthe 
mogelijkheden biedt voor de burgerluchtvaart. 

Veel in deze structuurschets bleef buiten beschouwing, 
vooral de stadskernen zijn hierin niet genoemd. Te be
denken dat juist deze gebieden van;wezenlijk belang 
zijn voor de t.oekomstige ontwikkel"ingen van de hele 
stedenband Twente.Bij de behandeling van de verschil
lende ontwerpen zullen veeleer onze ideeen over het 
binnenstadgebeuren ter sprake komen, dan wat de ge
meente hierover denkt. 
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INLEIDING 

11 Pourquoi la ville ne serait-elle pas 
aujourd'hui encore une source de po~sie 11 

Le Corbusier 

Het zou .erg fijn Z1Jn als we nu eens gingen werken 
aan de verwezenlijking . van onze idealen en niet aan 
de realiteit. 
Zo zouden we kunnen komen tot een stedelijke po~sie: 
en inhoud kunnen geven aan de vraag die Le corbu 
zich in bet bovenstaande stel t. 
De stad als bron van po~sie of te wel de stad als 
plaats van culturele aktiviteiten. 
Idealen zijn erg mooi en 1i.et bovenstaande zal ook 
altijd een ideaal blijven wanneer men er niet naar 
streeft. -

Eeuwenlang is de stad een soort ekonomisch bolwerk 
geweest, een marktplaats en een ontmoetingsplaats voor 
mensen. Maar in deze tijd wordt de stad uitgebouwd 
tot een soort 11Manhattan Business Centre". Overal in 
de ~teden zien we de bankkolossen verrijzen met haar 
parkeervelden. 
In I'Die Moderne Gross-tadt" heeft Hans Paul Bahrdt 
aangetoond dat deze semi_-openbare kolossen zowel 
sociaal als architectonisch verwoestend op de stad 
werken. 
Toch zijn er nog planners voor wie deze nacht
merrie nog steeds een droom is en ijverig bouwen 
zij voort in hun ivoren toren aan deze droom met 
veel hoogbouw. Een gesublimeerde vorm van een 
tnarktplaats. Hoge gebouwen met banken en kantoren. 

'll 
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Naar onze menirtg Z1Jn de ontmoeting van mensen met 
elkaar op plaatsen waar het prettig is, waar mensen 
ideeen kunnen uitwisselen, zich kunnen ontplooien 
en waar z~j kunnen voorzien in hun verzorging 
de uiteindelijke zelfverwerkelijkingsfase van 
de stad. 

Analoog aan het prioriteitenlijstje van Maslow voor 
het individu kunnen we ook zo'n rangorde maken 
voor de stad in bet algemeen met haar inwoners. 

In . een stad meet men zijn fysiologische behoeften 
kunnen bevredigen. 

Allereerst meet men in een stad voldoende leef
ruimte kunnen vinden d.w.z. schone lucht, een onder
dak, green e.d. Vanzelfsprekend horen lawaai en 
luchtvervuiling hierin niet thuis. 

-In een stad. moet men zijn ekonomische behoeften 
kunnen bevredigen. 

Dit is bet gevolg van bet feit, dat men zoekt naar 
een welstandsverhoging. De "mens" meet in de stad 
de garantie hebben dat hij daar meer kan verdienen 
dan elders. Dit is ook een van de redenen geweest 
van de grote groei van de steden. In bet verleden · 
z'ijn grote groepen plattelanders naar de steden ge
trokken om daar hun boterham te kunnen verdienen •. 

- In een stad meet men zijn sociale behoeften 
kunnen bevredigen. 

De stad meet ook de plaats Z1Jn waar de stedeling 
kontakten kan leggen met anderen. 

- In een stad moe~ men zijn culturele behoeften 
kunnen bevredigen. .• 
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De meeste problemen in onze steden Z~Jn dan ook 
ontstaan door de voorkeur van de belegger die primair 
gebaseerd is op bet ekonomiscn belang en de onmacht 
van de architecten en stedeb.ouwers om in hun 
idealen te geloven. 

Het eerste manifest waarin men de steden wilde laten 
ademen was afkomstig van Ebenhezer Howard . met zijn 
ideeen over ttiinsteden in zijn boek "Garden cities 
of tomorrow, a peaceful! path to real reform". 
Maar het deed onrecht aan de stad met haar 
diversiteit van aktiviteiten. 
Een tweede poging werd bet Charte d'Athenes, waarin 
men spreekt over licht; lucht, groen, wonen en werken. 
De C.I.A.M.-gedachte is er wel in geslaagd onze steden 
te laten ademen~ In dit manifest met zijn analyti- • 
sche tendensen vergat men echter dat een stad leeft 
en groeit en deze onderhevig zijn aan levenswetten. 
Een bloem is geen bloem meer wanneer men haar ana
lytisch ontleed heeft en de delen verspreid heeft 
naar eigen goeddunken. Het is onmogelijk de waar-
heid en schoonheid van een bloem te bevatten vanuit 
de delen. 

Het zijn bovenstaande overwegingen die er bij ons 
toe geleid hebben de stad van een andere zijde te 
belichten. Met name wilden we in een ontwerp de kul
turele aktiviteiten als ontmoeting en verzorging 
centraal stellEm. We moeten proberen de stad te zien 
als een sociaal-kultureel gebeuren en daarop 
onze doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangs
punten te baseren. 
Misschien is deze kijk eenzijdig maar niet minder 
eenzijdig dan de huidige visie op de stedebouw. 
De overwaardering van het sociaal-kulturele aspekt 
is naar onze mening noodzakelijk om juist de argu
menten en voordelen hiervan duidelijk te maken. 
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D9 stad moet ook de plaats z~Jn waar de mens z1jn 
cul turele vervrorvenheden verder kan ontwikkelen. 
Hierbij speelt het assimilatievermogen van de 
stedeling ·een grote rol d.w.z. de mate waarin hij 
erin slaagt om vreemde culturele gewoonten te 
transformeren naar eigen culturele gewoonten. 
Aldus zal het mogelijk zijn dat de mens zich 
cultureel verder ontwikkeld. 

Bovenstaande overwegingen hebben een rol gespeeld 
in het verzorgings- en ontmoetingsontwerp voor 
de binnenstad van Enschede. 

J.C. Tol 

G.J.Balk 
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Terminologie. 

Voor de goede orde wordt voor de definities van de 
terminologie verwezeri naar het SAR 73 rapport. 

Enkele belangrijke termen zullen hier beknopt be
handeld worden • 

ELEMENTEN: Onderdelen van de bebouwde omgeving,waar
over afspraken worden gemaakt, worden ele- ~ 
menten genoernd. 

WEEFSEL: 

FUNCTIE: 

Men kan de elementen scheiden in bebouwing 
en ruirnte. · 

Indien de bebouwing en ruimte op een be
paalde manier met elkaar zijn vervlochten, 
waarbij een bepaalde wijze van bebouwing en 
bepaalde ruimten terugkomen, zeggen we dat 
zo'n stadsdeel een duidelijk weefsel heeft. 

Onder de functie van een element wordt ver
staan: d~ activiteiten, die plaats kunnen 
vinden in dit element. 

Hierbij moet worden opgemerkt, dat een be
paalde functie zeer goed plaats kan vinden 
in zeer ver~chillende elementen. Hieruit 
volgt, dat wanneer de elementen eenmaal ge
bouwd zijn, de functies daarin nog enigszins 
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variabel zijn. Er zal een bepaalde mate 
van flexibiliteit zijn afhankelijk van de 
maat en functie. Het is mogelijk van functie 
te wisselen in de tijd. 

Dit betekent, dat men vanuit een analyse van 
de functies alleen niet kan afleiden welke 
vorm een element dient te hebben. 

MORFOLOGIE: Onder de morfologie van een element wordt 
verstaan: de aspecten, die betrkking hebben 
op de positie en maat van de elementen. 

Hierbij kunnen de elementen ingedeeld worden 
in: 

-Thematische bebouwing 
-Thematische ruimte 
-Niet thematische bebouwing 
-Niet thematische ruimte. 
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Functies in Enschede~ : 
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In het . kader van de functietoekenning der elementen 
van de binrienstad~an men grogweg drie benaderings
wijzen· waairiemen Met betrekking tot het functieker
nenpatroon: 

a) de concentratie in het functiekernenpatroon. 
b) de deconcentr~tie in het functiekernenpatroon. 
c) degebundelde. deconcentratie in het f.k.patr. 

) 1' 

Dit kari gelden voqr ,alle soorten van functies zeals: 

- verzorgingsfunctie~ 
- ontmoetingsfuncties 
- handel/nijverheidsfuncties 
- woonfuncties 
- recreatieve functies 

vervoersfuncties. 

· rndien ,men de eerstgenoemde functies in het kader van 
dit model 1 · nader' beschouwd: · 

! 

ad.a: Bij een grote concentratie van bet f.k.patroon 
wat betref.t• de winkels kan· men zich voorstellen, dat 
een deel van de city uitsluitend uit bebouwingselemen
ten bestaat', die: teoen' winkelfunctie hebben. Indien di t · 
winkelbentrum zo·tu i '-tgerust is, dat de regie ook ten 

. dele h'ierv'an afb.ai,!lke1ijk i s, zullen de resterehde .. 
. '! 

': I ·c ' 

p 
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bebouwingen' en ruitriten in d~ ' city nauwelijks ge-
. bruikt worden door 'J het wink~lend publie·k. Ook is 
de· kans aanwezig, dat·, als het winkelapparaat zich 
op deze wij,~e cond~ntreerd ;1 andere · functiekernen zich 
zullen · gaari . concen~reren. M'en zal bewust de stad 
indelen in "zones met: bepaalde geconcentreerde func
ties. In het kader ''van de o'ntmoeting-functie van 
de city is 'deze ontwikkeling niet gewenst. De in
teractie tussen de verschillende functies zal da-
nig verarmen. 

ad.b: Bij een grote deconcentratie, dus bij een 
kleine c"oncentratie van het f.k.patroon kan men zich 
voorsteilenl dat .de ontmoetingsfunctie een belang
rijker" pla~tfo in kan nemen. Er schuilt echter een 

· gevaar in, ,dat de ·stad haa:r: city zal gaan verliezen, 
omdatde binnensta,d, indien deze ontwikkeling zich 
ook doorze~. buiteq·~e city~ haar voor de regie ver
zorgende fl.l-nctie veiliest. Deze ontwikkeling en ev. 
stimulering past dan ook niet geheel in het kader 
van de verzorging functie van de city. 

. · · 'L · I i . 

ad.c: :uit ~oorgaande be~c~uwingen ls een betrekkelijk 
simpele oplossing .. te destilleren; de gebundelde de
concent~atie van het f.k.patroon in de binnenstad. 
D::i.t houdt .:i:n, dat .!:e:r1 in de'lbinnenstad gebieden gecre
eerd worden met verdichtingen van functies. Indien 
men de huidige functiekaar.t van Enschede beschouwd 
( zie kaart Dl), valt het direkt op dater nauwelijks 
sprake is van een 1bundeling van de winkels, maar van 
een gtote ~oncentratie · aarrde z.o.kant van de city. 
Om dit te · tveranderen,· is h~t zaak aan de andere kant 
van de city, met nam.e bij het sta tionsplein ook een 
verdichting van winkels te creeren. 
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rn ·het kader van de gebundelde deconcentratie van 
functies .zou het te ver voeren uitsluitend winkels 
te planrien. · Echter '1een accept· op de winkelfunctie kan 
erg stimulerend . we~lCen op d'e wisselwerking met de 
ander verdichtings~laatsen •. 

Indien ·de winkelfunctie bij . het station van een zo
'danige kwaliteitwordt,, dat het winkelend publiek de 
moeite zal nemen beide verdichtingsplaatsen te bezoe
ken, is het interessant voor het overige gedeelte van 
de binnenstad hiervan een graan mee te pikken. Dit ge
deelte kan mede profiteren van de ·z.g. winkel"polen" 
om de dienstverlenende-en ontmoetingsfuncties te sti
muleren, zodat het city-gebeuren gevarieerd genoemd 
mag worden . 

2 Het totaal aantal m · winkelvloeroppervlak kan men na-
t~urlijk niet zonder meer uitbreiden met een x aantal 
m bij het stationsplein. Deze uitbreiding zal wel de
gelijk ten koste gaan van het huidige winkelbestand bij 
het van Heekplein. Dit echter past mooi in de theorie 
om van te hoge concentraties slechts bundelingen van 
eenzelfde functies· t ·e: maken ~ Bovendien is het bestaan
de winkelbestand al· op een .zodanig peil {kwantitatief) 
dat een uitbreiding hiervan niet wenselijk wordt ge-
acht. · 

Het is een logische zaak,indien men een analoge rede
nering,wat betreft de functiekernen, opbouwt voor de 
ontmoetingsfunctie. 

De algemene term ontmoetingsfunctie dient dan eerst 
wel nader geanalyseerd te worden •.• 

. · 
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Onder de ontmoetingsfuncties worden die activitei
ten verstaan, die de mogelijkheden in zich hebben de 
mensen e~n mate van geborgenheid en gezelligheid te 
bieden. Bovendien zullen zij een forum, in de bete
kenis van verzamelplaats, moeten kunnen vormen. 

Voorbeelden van ontmoetingsfunctieszijn: 
musea, · bioscopen, theaters, bibliotheken, dancings, 
restaurants, caf~s en voorlichtingsbureaus in 
bebouwingselementen en markten, sportgebeurtenissen, 
openluchtvoorstellingen in ruimteelernenten. 

Uit de behandeling van de verzorgingsfunctie bleek 
al, dat de verzorgings- en ontrnoetingsfuncties de 
eigenschap hebben elkaar te stirnuleren. Men zou hier-

.· om ook kunnen overwegen de ontrnoetingsfuncties gebundeld 
bij de verzorgings-verdichtingen te deconcentreren. 
De ontrnoetingsfuncties zullen rnede hierorn ook in de 
elernenten moeten ·voorkornen, die een brug kunnen slaan 
tussen de verzorgende- en woon- en nijverheidsfuncties. 
Omdat men snel geneigd is deze functies in bebouwings
elementen te projecteren is het juist in pet geval 
van het stationsplein van wezenlijk belang, dat .de 
ruimte elernenten mede de ontrnoetingsfuncties gaan 
b~vatten. In eerste instantie denken we dan ook aan 
een pleintje; dat redelijk geborgen en beschut gesi
tueerd is t.o~v. het gernotoriseerde verkeer •. Rond 
dit pleintje zal de bebouwing ook ontmoetingsfuncties 
dienen te herbergen zoals restaurants,bibliotheek of 
een trefcentrurn. 
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Morfologie ·in Enschede. 

Men kan aan de hand van de plattegrond-kaart van 
de binnenstad van Enschede een indeling van. de 
morfologie van de bebouwing op drie verschillende 
niveaus maken: · 

a) De morfologie van ·de primaire elemeriten (positie 
en maat van bet "Ei" van Enschede) 

b) De morfologie van de secunda ire elementen (positie 
en maat van de bebouwingsblokken) 

c) De morfologie van de tertiaire elementen (positie 
en maat van de afzonderlijke bouwsels). 

Deze delen zijn ambivalent. D.w.z. dank zij de aan
wezigheid van de verschillende niveaus van elementen 
hebben deze elementen niet alleen een absolute waarde 
maar een dubbelwaar.di.gheid • .. ,. 

Men , kan voor de binnenstad een weefselanalyse maken 
op deze drie niveaus. Elk van deze niveaus heef.t zijn 
thematiek evenals zijn niet-thematische elementen. 

· In bet geval van bet ontmoetings verzorgirigs ontwerp 
is bet zinvol om aspecten van zo'n analyse op bet 
niveau van . de secundaire elementen te verwerken bij 
de beschouwingen van bet te bebouwen gebied bij het 
stationsplein. . ... -· . 

·c -~r . ! · •. ·-' 

·, 



"secundaire elementen" .. 

De positie van de bebouwing zal worden 'bepaald 
door: 

- De patronen in de reeds bestaande bouwblokken. 
( op secondair niveau) 

- De te verwachten loop/winkelroute van de voet
gangers. 

De maat van de bebouwing zal worden bepaald door: 

- De eisen van de winkels en ontmoetingscentra. 

- Het bouwsysteem. · 

- De bouwhoogte van de omringende bebouwing. 

De bebouwingsblokken binnen het "Ei' van Enschede 
zijn van origine homogeen, d.w.z. zij zijn voor het 
openbaar publi~k niet zondermeer doordringbaar. De 
.blokken zijn erg gevarieerd in grootte en aan alle 
zijden aaneengebouwd. Men zou deze bebouwingsblok
ken thematische bebouwing kunnen noemen. De uit
zonderingen in de vorm van niet-thematische bebou
wing vindt men zowel gesitueerd in de bebouwings
blokken als in de vrije ruimte, vb. kerken ~n stad
huis. De bebouwingsblokken direct buiten het "Ei• 
werden gebruikt door de textielindustrie en ken
merkt zich door een aan de "Ei-bouwblokken" comple
mentaire opbouw. D.w.z. dat het centrum gedeelte 
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van deze bouwblokken wordt ingenomen door de fa-
' briek en rand of open of incidentele bebouwing be-
vat. · . 
Men kan nu duidelijk signaleren, dat t.g.v. recente 
{laatste 10 jaar) kaalslag van de oude textielfa-
brieken dit patroon danig is verstoord. Vooral in 
de bebouwingsblokken aan de rand van de buitens~e 
wal van .het "Ei". va~k zijn, dit lege vlaktes ge
worden. Slechts het wegenpatroon geeft nog aan hoe 
de situatie vroeger geweest kon zijn. Op deze ge
bieden ontstonden en ontstaan nog steeds parkeer
terreinen en vaak voetgangers "sluiproutes". Voor
beelden zijn de Hofpassage tussen de Kalanderij 
{winkel6entrum) en de Haverstraat { winkelstraat) .en 
ook tussen het station en het centrum. Er is dus 
bij de voetgangers wel dege.lijk de behoefte de gro
tere bouwblokken aan de rand van het directe centrum 
te gebruiken om bepaalde looproutes te verkorten. 

Indien men aan deze twee verschijnselen wil aanslui
ten met de bebouwing aan het stationsplein ligt het 
voor de hand een aaneensluitende bebouwing te cre
eren met ook een directe doorsteek voor de voetgan
gers. 

Bi'j het hoofdstuk ·functies ··kwam een plein ter sprake. 
De positie van dit plein in "het" gebied hangt af van 

.de te volgen looproute. 

Indien men het wand~lgebied van de city beschouwd, 
kan men zich voorstellen, dat de looproutes zich 
van plein naar plein manifesteren. Nu zijn vele van 
'deze pleinen niet pleinen volgens de definitie, die 
de SAR er aan geeft, maarmeer verbredingen van 
de straat { plekken) .. Deze plekken zijn niet zonder 
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· autolawaai en 'stank. Dit is een van de redenen, dat 
er wel degelijk behoefte is aan een plein met ge-
borgenheid zonder dreiging van het gemotoriseerde 
vervoer .• De aangewezen pos i tie is halverwege het 
wandeltraject station-krui.sing Brammelerstraat met 
Hengelosestraat. 

De maat van dit plein is mede afhankelijk van het 
aantal gebruikers van de ontmoetingsfunctie. Het 
is duidelijk, dat de wekelijkse markt zich hier niet 

·hoeft af te spelen, maar dat naast een buitenter
ras voor een horecabedrijf genoeg ruimte aanwezig 
meet zijn voor de normale voetgangersdoorstroming. 
Bovendien zal er enige ruimte aanwezig dienen te 
zijn om de groenfunc2ie te ondersteunen. Gedacht 

· wordt aan ruim 400 rn. Een reeds bestaande boom zal, 
in he.t plan rnoeten worden opgenomen . 

•) 
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1. Randvoorwaarden. · .· 

Onder randvoorwaa~den worden verstaan die om~ 
stendigheden, waarbirinen de respectievelijke 
ontwerpen verv1ezenlijkt dienen te worden, die 
niet door de te stellen uitgangspunten en doel
stellingen aangetast zullen worden. 

De randvoorwaarden voor het stationsplein zijn: 

A. Enschede is nu een middelgrote kern met 
140.000 invToners. 

B. Het stationsgebied is t.o.v,. het centrum van de 
stad gesitueerd in het noord-westen. 

C. Het stationsgebied ligt in het overgangsgebied 
-van zowel het stadswinkelcentrum als het be
stuur1ijk-cultureel centrum van de stad. 

D. Het plangebied is voor ieder model identiek, 
dit om de ontwerpen m~t elkaar te kunnen ver
gelijken. Zie tekening~ 

E. De regie maakt gebruik van de verzorgingsfunc
tie van de stad. 

F. Het N.S. station blijft gesitueerd op de huidige 
plaats. Enschede is in principe een kopstation~ 
Per .O.ag bestaan enkele goederenverbindingen met 
Duitsland. 
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G. Het buidige winkelcentrum is gecentraliseerd 
rond .het · zuid-oosten van bet stadcentrurn. 

H. De aangrenzende bebouwing is aan de city kant 
van hoge bebouwingsintensiteit (oud stedelijk 
weefsel). 

I. Aan de west kant is de aangrenzende bebouwing 
van lage bebouwingsintensiteit (villa's met 

· grote tuinen) . 

J. Bij de ontwerpen hoeft niet aan de plannen en 
bestemmingsplannen van de gemeente Enschede 
voldaan te worden. Het is echter wel toegestaan! 

K. · De bouwhoogt.e van de aangrenzende bebouwing 
blijft gehandhaafd (zie. bouwhoogtekaart nr.D2 

L. Alle ontwerpen zullen zich in principe moeten 
houden aan het bestaande wegenplan. 

M. Bij het station moet de mogelijkheid blijven 
bestaan te voorzien in een busstation · en 
ruiinte voor taxi's • 

· N. Aan de . westkant van het plangebied dient het 
"bos" onaangetast, anders minstens verbeterd, 
te blijven resp. te worden. 
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2. Uitgangspunten. 

Uitgangspunten zijn grondstellingen voor d·e ont
werpen, die voor ieder model en ook per model als 
vaststaand dienen aangehouden te worden. 

De uitgangspunt~n voor het stationsplein in het 
kader van het ontmoetings-verzorgingsmodel . zijn: 

A. Het structuurplan geeft het kader aan waarbinnen 
beslissingen genomen moeten worden. ( daar wij 
zelf per model geen structuurplan hebben kunnen 
we niet exact aan dit uitgangspunt v9ldoen. Het 
wordt echter genoemd opdat in de toekomst de ge
meente ook uitgangspunten voor dit gebied kan 
gaan formuleren .. ) 

B. De gemeente wil zich in de toekomst presenteren 
als een grote ·stad met een verzorgende functie 
voor de regio. · 

C. De binnenstad is het centrum van het stedelijk 
. leven. 

D. De binnenstad is bij uitstek de plaats waar men
sen elkaar kunnen ontmoeten. 

E. De binnenstad is een plaats waar een accumulatie 
van economische activiteiteri plaatsvindt. 

F. In de binnenstad moet de mogelijkheid tot verplaat
sen aanwezig zijn. 
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G. Ruimte in de binnenstad is schaars. 

H. Het nieuwe busstation verhuist naar de westkant 
van het station. 

'1laD CID 
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3. Doelstellingen. 

Doelstelling = bedoeling, streven. 
(volgens Koenen-Endepols woordenboek) • 

Doelstellingen hebben naar hun inhoud altijd een 
toekumstige situatie. Een doel kan men omschrijven 
als: Een toekomstige situatie . die om bepaalde rede
nenwordt gewenst en die men op bepaalde manieren 
meent te kunnen bevorderen of teweegbrengen. Het 
op bepaalde manieren bevorderen of teweegbrengen 
houdt in dat men doelstellingen moet formuleren. 

Doelstellingen dienen hierarchisch te worden opge
bouwdin bv. algemene- of hoofddoelstellingen en 
specifieke of subdoelstellingen en kunnen worden 
onderscheiden in eind~ en tussendoelen. 

Hieronder volgt een lijst doelstellingen voor En
schede en in het bijzonder voor het stationsgebied 

· in het kader van het ontmoetings-verzorgingsmodel. 

A~gemene doelstellingen: 

A. Men dient te streven naar een versterking van 
de verzorgende- en forumfuncties van de binnen
stad van Enschede. 

B. Men dient deze versterking in de vorm van gebun
delde deconcentratie uit te voeren op een manier 
dat bovengenoemde functies elkaar kunnen stimule
ren. 

' ! ' .. 
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Subdoelen: 

C. In het kader van het behoeftepatroon van Enschede 
w.b. de verzorg,ende functies dienen deze functies 
in het stationsgebied gestimuleerd te worden. 

D. Bovenstaande geldt ook voor de ontmoetingsfuncties. 

E. Er dient een mogelijkheid geschapen te worden, om, 
zonder dat dit c . en D . . schaadt, op het gebied 
de woonfunctie te stimuleren. 

F. Deze bewoners zullen het draagvlak moeten kunnen 
worden voor de buurt- en wijkvoorzieningen. 

G. De bereikbaarheid van de bebouwing dient,zowel 
per trein, per bus en per eigen vervoer goed te 
zijn, om o.a. de bezoekers van het verzorgings
apparaat hiervan gebruik te kunnen laten maken. 

H. Overeenkomstig de huidige en toekomstige parkeer~ 
behoeften zal een oplossing gevonden moeten wor
den, die goedkoop is voor de gebruiker •. Een 
mogelijkheid is · een open parkeerterrein tussen 
de Piet Heinstr. en ~tationsplein. · 

I 

I. De bebouwing zal zodanig geconstrueerd dienen te 
te zijn, dat een e.v. functieverandering van de 
bebouwing mogelijk moet kunnen zijn. Een hoge 
mate van flexibiliteit is dan ook gewenst. 

J. De industrieele nijverheid heeft geen verzorgings-
karakter en zal dienen te verdwijnen uit de binnen
stad. De kleinambachtelijke nijverheid daarentegen 
wel en zal in stand gehouden cq. gestimuleerd die
nen te worden. 

• ~' "4: I •• 
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K. Het onderwijs dient gestimuleerd te worden. 

L. Het bestaande winkelapparaat moet worden aange
past en ge!ntegreerd worden in de nieuwe situ
atie. 

M. De bebouwingshoogte zal niet meer dan 15 meter 
rnogen bedragen. 

N. De bebouwing zal een gedifferentieerd karakter 
moeten hebben: monotone, grootschalige bouw
massa's zullen mccten worden vermeden. 

0. Er zal een redelijke mate van doordringbaarheid 
en openbaarheid gewaarborgd moeten zijn. 

P. Het overgangsgebied voor het stationsplein zal 
·als entree voor het stadswinkelgebied een opti-
maal" karakter" moe ten hebben. · 

• \...' 1 , 
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fig. 1 

fig. 2 

~~--------------------~-----------------

VERANTWOORDING VAN DE BOUWSYSTEEMKEUZE 

De keuze van het bouwsysteem is niet ontstaan uit 

een analyse van het betreffende gebied en de wense

lijkheden voor een ontmoetings- en verzorgings ont

werp,zoals gebruikelijk zou moeten zijn. 

Twee studenten aan de Technische Hogeschool Eind

hoven afdeling bouwkunde, Theo Merks en Max Bred

schneyder hebben in ~un efstudeerperiode een bouw

systeem ontwikkeld voor de woningbouw. 

In overleg met hun hebben wii besloten om hun bouw

systeem verder te toetsen op de ruimtelijke moge

lijkheden in ons eerste 6ntwerp. 

Wij zijn ons ervan bewust dat deze handelswijze 

geen navolging verdiend in de praktijk. 

Immers uit een soort terrein en stedelijke analyse 

tesamen met de wenselijkheden en mogelijkheden van 

van de toekomstige gebruikers moet een beslissing 

· voortkomen over een bepaalde drager c.q een bouw

systeem. 

Daarom willen wij hier nog eens nadrukkelijk stellen 

dat ons inziens deze handelswijze enkel in een 

studie;fase te rechtvaardigen is, 

. 1~ l I(~ 
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. fiq. 4 

Fig. 1 . Het ras.ter van het :Oouwsysteem is gebaseerd 

op 240/480 maat. Op de rasterlijnen zijn 

:Oouwstructuurmuren geplaatst. 

D~t bouwsysteem is geschikt voor het op 

indus~riele wijze vervaardigen van een 

drager met d·e mogelijkheid voor de bewo

ners hun eigen woning of wooneenheden 

m.b.v een inbouwpakket in te richten • 

Fig. 2 Het 480/480 gebied heet het sektorgebied 

Het 240 gebied noemen we tussengebied • 

Fig,. 3 Het bouwsysteem is opgebouwd uit stukken. 

De labiliteit wordt opgeheven door de 

stukken op de hoekpunten te verbinden. 

Fig-. 4 ~n. en. tusaen. de ~tukk.en. k.omen vloerdelen 
' _en. :paa~tullen, 
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~ig. 5 Alvorens hierrnee te gaan bouwen rnoeten er 

·afspraken gernaakt.worden over de plaatsing 

van verschillende elementen. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat er afge

sproken wordt wat tot de drager en wat tot 

de inbouw gerekend meet worden. Of te wel 

wat is collectief en wat individueel te 

beslissen. 

Zo spreken we in dit systeern af dat in 

het 240 tussengebied plaats is voor de 

natte cellen. 

Dit in verband met de afvoeren etc. 

fig. 6 :. · zo spreken ·we verder af dat het gebied ook 

·voor trappen gebruikt zal gaan worden. 

ClD ~nft 
dOl_( 
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Fig • . 7 We kunnen ook zoneringen aanbrengen en 

rnarges • 
Zie hiervoor de zone-marge studies van de SAR. 

Fig. 8 be zones en marges kunnen verspringen. 
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ook op stedelijk nivo kunnen we met dit raster 

gaan werken om een bepaald weefsel te ontwerpen 

als buitenruimte van de woninggroep of unit. 

Hiervoor maken we ook afspraken. 

Weefselafspraken hebben betrekking op de ver

vlechting van bebouwing en ruimtes, deze vormen 

tesamen de morfologie • 

Deze afspraken gaan over de positie en afmeting 

van bebouwing en ruimtes met hun funkties. 

In Fig. 9 zijn een paar afspraken weergegeven. 

Fig. 10 Het kennerk van een weefselr~imte is 

ook de begrenzing van de bebouwing. 
De hedendaagse hoogbouw kenmerkt zich 
ook .:l,n ruimtelijk opzicht door het ont-

breken van een duidelijk ontworpen bui tem-

ruimte. 

., 
·' 

j ! 
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Fig. 11 Alh~ewel -niet direkt ontworpen voor bedrijfs

panden hebben we ook geprobeerd het sys-

teem te gebruiken voor kantoren en winkels. 

Voor kantoren kunnen we ook afspraken maken. 

Deze zijn in de figuur weergegeven. 

Fig· •. 12 Het voordeel van zo'n bouwsysteem is ook 

dat we niet direkt aan een starre bouwvorm 

gebonden zijn. 

Het margegebied kan gebruikt worden voor 

geheel verschillende doelen, zeals bv. 

~ loopgebied 

.-.:::: terras 

~ entree 

·11 de .. 
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Fig. 13 Door plaatsing van de inbouwwanden op een 

bouwsys~eemrib kunnen we verschillende 

ruimtes afgrenzen. 

In figuur 13 is zo'n gebied getekend 

een kleine kantoorruimte voor twee 

buros met enkele kasten. 

Fig. 14 Een kleine tekenkamer met buro. 

Fig •. 15 Een sekretn.ressekamer. 
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Fig. 18 Het bouwsysteem is ontworpen voor 

. 

de woningbouw. Voor een uitvoerige 

analyse en toepassingsmogelijkheden 

verwijzen wij naar het afstudeerverslag 

van Theo en Max. 

In nevenstaand figuur laten we enkele 

mogelijkheden zien voor een slaapkamer. 

De dagmaat is 450 bij 450 • 

De SAR - studies tonen wat er voor mogelijk 

heden gerealiseerd kunnen worden binnen 

deze maten. 

Daarom gaan we hier niet verder opin . 

. "· ~.. . . ' .. 

Fig~ 19. De mogel!.jkheden v~n hettussengebied •. 
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F.tg' •. 2IT De 45(1 en 24Q maten geven in aller1ei 

RomBinaties mogelijkheden voor een woning: 

De bewoners bepalen ze1f hun inrichting . 

en net aantal "units" 

Fig. 21 Ook voor de kleinhandel zijn er ~~l~rlei 

afmetingen mogelijk. ;.- . 
·' . 

In nevenstaand figuur · is • bv. ee~ · sig~renzaak 

kiosk of .groentewinkel getekend. 
,- . 
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Fig. 22 Afhankelijk van de grootte is ook de aard van 

zaak, die erin gerea!iseerd kan worden. 

In nevenstaand figuur is een kledingzaak 

getekend. 

• De structuurrnuren in de zaak zelf doen op het eerste 

gezicht vreernd aan. Zij zijn echter noodzakelijk 

i~ het bouwsysteern. 

Het enige fantasie kan de . tussenruirnte gebruikt 

wordenvoor allerhande doeleinden. 

Zo kan bv. deze ruirnte gebruikt worden voor 

- trappen 

paskarners 

~ toonbakken 

- privacyhoek etc. 

• I 
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Veer warenhuizen blijkt het systeern niet geschikt 

te zijn, 

Tech hebben wij in ens entwerp dit wel veer waren

huizen teegepast, Dit was een gevelg van ens uit

gangspunt. 
-

De structuurrnuren zijn veeral in grete ruirntes 

waar overzicht wordt vereist veer bv. keep

stirnulering, bewaking en uitstalling erg hinder

-lijk. 

In bijgaande tekening hebben we echter aangeteond 

dat het rnegelijk is in de struktuur wel reltrappen 

te realiseren (tekening A4). 

-.~.-.-.-.~.-.~.~.-.- .. ~.-.-.~.-.-.~.-.-.~ .. -.-.-.~.~. 
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voorstudies 

De voorstudies van het uiteindelijke ontwerp zijn 
in eerste instantie schetsmatig gemaakt op een 
_schaal van 1 : . 1000. Op deze schaal is het moge
lijk globaal massa-verhoudingen aan te geven en 
mogelijke looplijnen. 
Daar de schetsen moeilijk in dit verslag opge
nomen kunnen worden willen we ter informatie nog 
wel verwij zen naar twee "voor-ontwerpen 1'. In 
eerste instantie zijn deze gemaakt op basis van 
de economische doelstellingen, maar bij nadere 
bestudering bleek het onmogelijk het resultaat 
met het etiket "economische ontwerp" te be
stempelen. Verschillende facetten m.b.t. massa
verhoudingen zijn, welliswaar veranderd, ver
werkt in ontwerp A. 
Voorstudies zijn I, II en III~ 

• ._; .l .. ' l. J . .1. \ 
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Het ontwerp (tekeningen Al, A2~ A3, A4 en AS) 

Bij dit ontwerp-proces s.taat een ding centraal 
d.w.z.: 

Het uiteindelijk te presenteren ontwerp is een moge
lijkbeid ter invulling van bet plangebied op basis van 
de ontmoetings/verzorgings doelstellingen. Met andere 
worden: We bebben-een variant op bet algemene tbema 
uitgewerkt. Het is dus niet een bindende oplossing 
of een definitief ontwerp.!! 

Uit voorgaande bescbouwingen en op basis van scbetsen 
van bet gebied (1 . : 1000) was bet mogelijk bet terrein 
onder te verde len ·- in drie gedeel ten: 

A). gedeelte direct grenzenq aan stationsplein 

B) . gedsel'te direct · grenzend aan Hengelosestraat 

C). binnen gebiedi biertussen. 

Voor de gebieden A en B is bet, wat betreft de bereik
baarbeid, makkeli jker. verzorgende functies te situeren, 
zodat voor gebied ; C 'meer de ontmoetingsfuncties zijn 
weggelegd. . · · · · ' · 

,. 

Be.ide gedeel ten A en B liggen aan straten, zodat de te 
ontwerpen bebouwing ·bet straatbeeld mede gaat bepalen . 

Voor A is gekozen ·voor ·een gesloten st:i::'aatwand met 
slecbts een doorgang van + 10 m breed waar bet wandel~ 
gebied, dat diagoriaal in bet binnengebied gesitueerd 
is, uitmondt. 
De-ze oplossing isl gekozen om bet stationsplein een 
redelijke mate vah pleinwand te geven. De buidige 

.. !..: I=Z vt:J -_ 
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situatie is zodanig dat nauwelijks van plein gesproken 
kan worden. Een verspringende gevenindeling, zoals in 
voorstudie 1 verwerkt is, is een versterking van een 
verbrokkelde gevelwand. 

Een van de problemen, die bij deze keuze •naar voren 
komen is, dat de voetgangersstroom tussen bet station 
en de ingang van de wandelstraat een goede mate van 
best'!berming (zowel 'rerkeerstecbniscbe als ruimtelijk) 
nodig bebben, omdat de recbtstreekse verbinding tussen 
die twee polen diagonaal over bet stationsplein loopt ••• 

Dit probleem kan verholpen worden door balverwege dit 
traject enige kiosken met boomaanplant te situeren, 
zodat deze ruimtelijke bescbutting kunnen geven. 
Verkeerstecbniscb kan men deze zaak verbeteren o.a. 
door doorgaand verkeer te weren en bet stationsp'!ein 
uitsluitend te gebruiken v0or laden en lossen en 
parkeren (N.B. Bet nieuwe busstation is naar de 
westkant van bet station verbuisd). 

ne situatie bij b is enigszins anders, omdat bet 
wandelgebied bier baaks op de Bengelosestraat uit
_komt •. Deze straat is in de buidige situatie een 
eenricbtingsverkeerstraat. Bet zou tever voeren deze . 
straat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, daar, 
gezien de stationsplein-situatie, de ontsluiting van 
bet plangebied danig verminderd zal worden. 
vanuit bet oogpung van de voetgangers is bet voor 
bet wandelgebied beter indien deze wandelstraat in 
een "overgangs" gebied uitmondt op de Bengelose ... 
straat. . 
Er moest een ruimtelijke aanleiding gevonden worden 
om in bet straatbeeld van de Bengelosestraat een 
voor de voetganger duidelijk begin voor bet wandel-
gebied te creeren. · 
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Dit is gevonden in de vorm van een plek waar de 
nieuwe bebouwing terugspringt . . Om deze plek niet 
geheel bij de Hengelosestraat te betrekken, is er 
een min of meer visuele afscheiding in de vorm van 
een plantenbak, boom, telefooncel ontworpen, ten 
E:dnde dit "pleintje" een eigen indentiteit te kunnen 
geven. 

Wat betreft de functies in de aan de straten ge
situeerde bebouwing is er in principe de voorkeur 
aan winkels, een warenhuis en andereverzorgende 
functies gegeven. · 
De flexibiliteit var:- de drager is zodanig, dat er 
in de tijd functieverandering kan optreden~ 
Da hoogte van deze bebouwing is bepaald op een hoogte 
van drie lagen, overeenkomstig de omringende be
bouwing. 
De gevels van deze bebouwing zijn zowel zonder als met 
inspringingen uit te voeren. 

In het middengebied van het plan Z~Jn er op de be
nedenverdieping overwegend wikels gepland. Interes":" 
sant is dat, indien men vloer 2 beschouwt, aan · 
weerskanten van de wandelstraat plateau•s ontstaan 
waarop in principe . nog a~les mogelijk is. In dit 
ontwerp is een mogelijkheid tot opvulling van deze 

· plateau•s gegeven in de vorm van luxe-woningen, 
omdat bewoners actief bij het ontrnoetingsgebeuren 
betrokken kunnen worden en omdat zij enige wa~borg 
wat betreft de 11 rust in de buurt" kunnen geven. 
Bindend is deze oplossing echter niet. Indien er bij 
een nadere functiebepaling van het plangebied mocht 
blijken, dat er meer specifieke ontmoetingsfuncties 
gesitueerd dienen te worden, dan is het 11 plateau" de 
marge van functieverandering,b.v. bioscoopje, kerk, · 
societeit e.d. of park. 

" t 
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Warenhuis 

Uit de functionele overwegingen kwarn naar voren, dat 
bet wenselijk zou zijn bet winkelbestand op een 
"redelijk" peil te brengen. Een van de voorwaarden 
voor zo•n peil is minstens een warenbuis~acbtige 

. winkel. In de gekozen structuur is bet niet makkelijk 
een warenbuis te creeren. Indien de ontwerper speciale 
aandacbt aan dit probleem scbenkt, dan is bet moge
lijk een warenbuis in de structuur te ontwerpen, dat 
gebaseerd is op een groot aantal kleine (!) verkoop
pU:nten, die allen hun eigen specifieke sfeer krijgen 
daar ze gebonden zijn aan de maat van een sector 
gebied. 
In principe is bet mogelijk bet circulatiegebied te 
situeren in de tussengebieden. 
Ecbter om monotonie te voorkomen moet worden opge
merkt, dat een uitzondering op deze regel welkom 
zal zijn. De ontwerper zal er ook rekening mee 
moeten bouden, dat de gegeven structuur vanuit een 
bepaalde gezicbtsboek zicb erg monotoon .kan voordoen. 

Oud v. en D. gebouw 

Dit Amsterdamsescbc;>ol - achtige warenhuis beeft de 
laatste jaren verscbillende zaken gebuisvest. 
Indien bet tecbniscb mogelijk_is, kan bet erg nuttig 
iijn,in bet kader van de ontrnoetingsaspecten, dit 
gebouw zodanig te verbouwen~ dat er een theater of 

· bios coop in gebuisvest kan worden. 
De. ontworpen bebouwing vlak tegen de acbterzijnde 
van dit gebouw kan dan als foyer gebruikt worden 
met op de begane grond uiteraard weer winkels. 
Het is erg belangrijk, dat bet ontmoetingspleintje 
in directe verbinding staat met bet V & D-gebouw. 

.L _ ... • 
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Het meest ideaal is het indien er een direkte 
loopverbinding aanwezig is tussen de Brammeler
straat en het ontworpen ontmoetingspleintje. 

Bevoorrading 

Belangrijk voor de winkels, die overwegend op de 
be'gane grond gesitueerd zijn, is de bevoorrading. 
Speciaal voor de winkel s is er aan de achterge
bieden van deze winkels ruirnte gecreeerd voor een 
rijweg, die geschikt dient te zijn voor vrachtwagens, 
bovendien beschikken deze achtergebieden nog over 
een surplus aan ruimte voor parkeerdoeleinden. 

Bus station 

In dit ontwerp is, in tegenstelling tot het 
econornische· · en 6vereenkornstig het cul tl:lur- . 

. historische ontwerp aangesLoten. bij het ontwerp 
van de gerneente voor het nieuwe busstation. Dit 
is gepland tussen het stationsplein en de 

·M.H. Tromplaan, met aanvoerpunten vanaf genoernde 
straten. 

· Dit· nieuwe busstation heeft nauwelijks gevolgen 
voor het verkeerspatroon voor het stationsplein
gebied, zodat dit ongewijzigd is gebleven • . 
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INLEIDING CULTUREEL-HISTORISCH - ONTWERP 

Dit is het tweede ontwerp in ons afstuderen. 

Mischien ten overvloede zij nog vermeld,dat wij 

in onze afstudeer-ontwerpen eenzijdig de nadruk 

willen leggen op een bepaald aspekt. In dit geval 

zal dat de culturcle . ~n historische aspekten van 

de s·tad zij n. 

Denkend aan binnensteden kan men zowel positieve 

als negatieve associaties krijgen. 

Tot de positieve associaties van binnensteden beho

ren: leuke gevels, markt, winkels~ aktiviteiten, 

terrasjes etc. 

~ot de negatieve behoren: autodampen, hondepoep, 

parkeerplaatse~, volle wegen, hoge kantoren etc. 

Kortom vooral de binnensteden zijn in velerlei 

opzichten concentratiepunten van aktiviteiten. 

lielaas is het in deze tijd zo dat een heleboel 

aktiviteiten niet meer plaats kunnen vinden,omdat 

· de ruimte hiervoor nodig ingen ·omen wordt door 

autos. Zo zijn mooie monumentale pleinen parkeer

plaatsen geworden. 

In een cultureel-historisch-ontwerp willen wij 

proberen een heleboel historiche en culturele 

verworvenheden terug te halen oftewel voort te 

bouweri op 'deze'. · 
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Het is niet gewaagd om te zeggen dat een volk, 

wanneer het niet voort bouwt op de culturele en 

historische verworvenheden ontwortelt is en stuur

loos. Daarom zien wij het eerder als een noodzaak 

dan als een overwaardering om deze aspekt en extra 

te akcentueren. 

Wat houdt dit nu in~ 

Wat bedoelen we met ~t~ltur;:;gl ? 

Wat bedoelen we met hJ storisch ? 

Met historisch bedoelen wij bepaalde aspecten of 

e~ementen van het stedelijke uit het verleden, die 

men nu nog als waardevol ervaart. 

Met cultureel wordt het wat moeilijker. 

We kunnen de cultuur bezien vanuit de beschavings

geschiedenis • . Zeals Boas en Kroeber doen. 
Of vanuit en in verhouding met de persoonlijk

h~id. Z<;>als Sapir belangrijk vindt.' 

Ofwel vanuit het oogpunt van cornrnunicatie. Zeals 

Levi Strauss zijn cultuuranalyses ~maakt. 

Linton zegt hierover: "De .vorm en inhoud en zelfs 

het bestaan van culturen kunnen slechts worden af

geleid van de gedragingen welke zij in het leven 

roept. 

Daarom,omal···deze sociologische polemieken te vermi j

den aangaande de defenities,definieren we cultuur 

( 
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als: Het geheel van verworvenheden, die door meer

deren wordt gedeeld en aan anderen overdraagbaar 

zijn. 

De cultuur heeft een hele historie en evolutie,die. 

we kunnen vinden in de litteratuur, kunst en ook 

bv. de krijgskunde. Voor ons bouwkundigen kunnen we 

een stuk vroegere cultuur lezen uit de oude bouw

werken, zoals een neerlandicus het kan uit de neder

landse litteratuur~ 

Maar altijd blijft het idee en de kennis van vroege

re culturen subjektief en onvolledig, omdat ons voor

·stellingsvermogen beperkt i3. 

Zo geven de oude kerkelijke monumenten ons een beeld 

van vroeger, van de godsvrucht, het gevoel voor 

rr.onumentali teit en ruimte. Maar het is beperkt, 

omdat we ons niet de moeite en inspanning kun-

nen voorst~llen, die dat alles gekost heeft. 

Een cultureel-historisch ontwerp moeten we dan ook 

zien als een ontwerp, dat rekening houdt met en voort

bouwt op de cultuur en historie die in een stad 

leeft. · . · : "· 

Hiermeen hebben we slechts nieuwe moeilijkheden 

geschapen. Want welke zijn de culturele en histo

rische achtergronden, waarop we ons ontwerp moeten 

baseren? 



\ . . 

; 

· -D~U~~G]G?il~TITI~ · a~nu 
· 1) ITG Dll RTI~a DTI~G DG ~TID~ 



F.: l..J :; ' J' .~.1·· '"~' !• . j . ' •· , ,, ' I 
. l • .. . •. . 

ENSCHEDE 
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Enkele belangrijke termen zullen hier beknopt behandeld 
worden, omdat ze gebruikt worden in de funktie en mor
fologie uiteenzetting. 
Voor een volledige uiteenzetting wordt verwezen naar 
het Sar 73 Rapport. 

Historische waarde: Bepaalde aspekten of elementen uit 
het verleden in het stedelijk beeld 
die men nog als waardevol ervaart. 

I Culturele waarde: . Verworvenheden met bizondere bete
kenis in een stedelijke omgeving. 

j 
i 

Elementen: 

Weefsel: 

I Funk tie: 

l 
' I 

.I 

Onderdelen van de bebouwde omge-

ving, waarover afspraken worden 
gemaakt. 
Elementen zijn ofwel bebouwing 
ofwel ruimte. 
Elementen kunnen worden onderver
deeld in: 

't hema tische bebouwing 
ni~t thematische bebouwing 
thematische ruimte 
niet thematische ruimte 

De vervlechting van bebouwing en 
ruimte op een bepaalde wijze. 

De aktiviteiten, die plaats kun
nen vinden in een element. 

L. 
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Morfologie: Aspecten,die betrekking hebben op 
de positie en maat van de elementen. 

Stedelijke structuur: De verzameling van alle mogelijke 
relaties die tussen de elementen 
plaats kunnen vinden. 

v 
(.l 
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FUNKTIE 

De historische ontwikkelin<;J van de funkties. 

In de historische analyse hebben we de groei van de 
stad gevolgd vanaf het begin. 
Tech is het nuttig hiervan een kort resume te geven 
m.b.t. de funkties in de stad~ 

Wanneer we het begin van de stad Enschede op 1000 na 
Chr. stellen, zien. we dat het dorpje of nederzetting 
nog slechts bestaat uit boerderijen, een burcht, 
een kerkje en enkele handelshuizen. 
W~ zien dat er nog geen sprake is va~ een duidelijke 
funktiesplitsing, zeals we die in onze steden aan
treffen. De mensen waren boer, jager, wever en dokter 
tegelijk. 
de burcht of het kasteel was een versterkte boerderij. 
Er kan dan ook pas een duidelijke en zinvolle verdeling 
optreden, wanneer de mens van jager en nomade tot een 
gesetled persoon en landbouwer wordt, en door de 
landbouw- en jachtaktiviteiten er een overschot aan 
produkten ontstaat, zodat de handelaar iets te han
delen heeft en de pastor in ruil voor zijn geestelijke 
aktiviteiten voedsel en kleding van de gemeenschap 
krijgt. 
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0mstreeks 1300 is het gehuchje al reeds uitgegroeid 
tot een dorpje~ 
In d~ze tijd kende men naast de boerderijen, de burcht 
en de kerk ook reeds enkele " handelshuyzen", een · 
smid en een taveerne voor de reiziger. 

In de 16e · eeuw groeide het dorpje uit t:ot een vesting. 
een tweede gracht wor~ ~ om de stad heen gelegd van 
9 meter breed en 4 meter diep met een hoge houten 
pal~nmuur~ De nuizen uit die tijd waren opge~rokken 
uit hout en klei en bedekt met riet en stro. 
De bevolking heeft zich verdrievoudigd en de funkties 
differentieren zich almeer . 
Met uitzondering van het spirituele vinden nagenoeg 
alle aktiviteiten nog plaats in het woonhuis. 
De handelaar slaat zijn handelswaar op in zijn huis. 
De smid smeedt het ijzer in zijn werkplaats aan of in 
zijn hui~. De bakker bakt het brood in zijn .huis en 
verkoopt het daarvanuit. 
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I~ de 19e eeuw worden de funkties meer en meer 
gedifferentieerd • 
Met de opkomst van de industrie komen ook de 
"spinhuyzen" blekerijen en ververijen in de stad. 
Er komen olieslagerijen en oliemolens 
De hiervoor benodigde ruimte onderscheiden zich al 
van de huizen in vorm en grootte~ 
Er komt een stadhuis en een katholieke kerk. 

In de 20e eeuw zien we een duidelijke funktie
scheiding doorgevoerd m.b.t. wonen, werken en 
recreeeren in de stad Enschede .. "C.ic. ~~· 
De binnenstad ondergaat grote veranderingen. 
De grote woonhuizen worden parterre in het centrum 
verbouwd tot winkel, bank of kantoor. 
Het , wonen vindt dan plaats op de eerste verdieping. 
Elders verrijzen grote winkelbedrijven tot drie 
ve~diepingen hoog. Grote kantoren tot tien hoog. 
Zie voor een gedetailleerd.overzicht de ouderdoms
kaart, de funktiekaart en de hoogtekaart . 
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Wat houdem bovenstaande gedachten nu in voor de binnen
. stad. 
Rand 1900 zagen we in .de binnenstad hoofdzakelijk een 
bebouwing van brede panden, een gesloten bouwblok 
en elk zo'n bouwblok bevatte een gebouw dat zich van 
de rest onderscheidde in vorm en funktie. 
Zestig jaar later zien we dat deze panden parterre 
verbouwd zijn tot waning boven en winkel beneden. 
Deze funktieverandering zien we echter alleen ge
beuren langs de belangrijke routes . 

. Voor het stationsplein houdt dit concreet in: 

- dat we moeten streven naar een gesloten bouwblok 
bebouwing. 

- we ook daar parterre winkels kunnen verwachten 
omdat omdat dit gebied ligt tussen het stads
centrum en het station. 
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J~e r·. "~ nT~l ·.;Hl:•q bl) hct OU' h' otGdspntroon . 
:.0 r. l~ -.o wc :-.:JgcllJkhcdcn in de staal en betonbouw 
hoL!~n de ~rch1tcctcn vcrlcidt tot een totaal 
nl~u'lltc vormcntaal, die n iet aansluit op de cultu
re lc en histor.ische· wa~rden. 

Hier doet zich het probleem voor bij het formuleren 
van doelstellingen voor het cultuur-historisch 
on twerp. 
De huidige archtectuur stoelt op ideeen en gedachten 
van voor de oorlog en zijn dus enigermate cultuur
historisch te noemen. 
In de inleiding echter hebben we gesteld dat: 
- de mens moet zelf de gelegenheid om cultuur te 

maken en om historie te maken. 

Dit echter is niet mogelijk met de huidige bouwwijze 
zonder inspraak en medezeggenschap. 
Het nare bovendien v~n de huidige wijze van stedebouw 
is dat s'avonds de binnensteden verlaten zijn en ten 

.prooi kunneP vallen aan criminele aktiviteiten, 
doordat er geen natuurlijke bewaking meer van de 
bewoner voor de stra&t is, 
Jane Jacobsen heeft h~er in de vijftiger jaren reeds 
opgewezen. 
De binnensatd als aktiviteitancentrum wordt eenzijdig 
ontwikkeld door kantoren, bars en bioscopen. 

Daarom moeten we weer kijken naar een tijd, waarin 
1eze onprettige bijverschijnslen zich niet voordeden 
en proberen de kwaliteiten te formuleren die hieraan 
ten grondslag liggen. 
Met onze nieuwe inzichten moeten we dan proberen 
wee£ een integraal karakter aan de stad te geven. 
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· ne Mo·r·f·ologie ·in Ens·chede 

Aan de hand van de plattegrond van de binnenstad van 

Enschede kan men een indeling maken van de morfolo~ 

gie van de bebouwing op drie verschillende nivos. 

a) De morfolbgie van de pripaire elementen 
'. 

( positie en maat van het "Ei" in Enschede, 

de verbindingsweg AhaHs-Hengelo en de Boulevard 45) 

b) De morfologie van de sekundaire elementen. 

( positie en maat van de bebouwingsblokken.) 

c) De morfologie van de tertiaire elementen. 

positie en maat van de afzonderlijke bouwsels.) 

Ad a. Deze drie primaire elementen zijn bepalend 

geweest voor het wegenpatroon in de binnenstad. 

Het ei is tot stand gekomen,doordat de grachten 

gedempt werden en hierop een weg werd aangelegd. 

Reeds in vroegere dagen werd dit ei doorsneden 

door de · in noord-westelijke richting lopende 
verbindingsweg. naar Hengelo en in zuid-oostelijke 

richting lopende weg naar Ahaus en Munster. 

Bombardementen in de laatste Wereldoorlog zijn 

er deoorzaak van geweest dat er ten zuid-oosten 

van de binnenstad een lange "band" vrij van 
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~it werd een nieuwe as, waarlangs zich riu kantoren 

en winkels vestigen e~ waardoor zich het verkeer 

wurmt~ 

Op nevenstaande plattegrond zijn met stippellijnen 

deze drie primaire elementen aangegeven, Het is een 

kaart uit 1862 vlak na de brand gemaakt en laat zien 

de ver,.-.roesti,ngen ,die de stadsbrand heeft aangericht. 

Voor het stationsplein houaen deze ontwikkelingen en~ 

tendenzen in dat men voort moet bouwen op deze gege

venheden, 

Deze zijn echter niet zo eenvoudig te extrapolren, 

omdat het snelverkeer en het langzaamverkeer tegen

str.ijdige belangen hebben ontwikkeld. 

Het doorgaand snelverkeer wordt nu via de Boulevard 45 

afgewikkeld en om de oude binnenstad geleid. 

In de stad zien we nieuwe voetgangerspassages tot 

ontwikkeling komen ,langs de Boulevard, de Hofpassage 

en_ de Passage. Hierop zou middels een voetgangers

gebied vanaf bet staion en het nieuwe busstation kun

nen worden ingespeeld, 

"" · 
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Ad .. b. De morfologie van de sekundaire elementen 

· betreft de positie en rnaat vari de bebouwings

:51okken. 

In de binnenstad zien we gesloten bouwblokken. 

Er is sprake van een oud weefsel dat we ook in 

oude andere Nederlandse steden aantreffen. 

(zie nevenstaand figuur} 

Naarrnate we rneer naar de periferie gaan worden 

de bouwblokken groter, Het parkeren van de auto 

gebeurd 'in de kleine straten. 

Voor het gebied houden bovenstaande constatering

en in dat we zo rnogelijk ~esloten bouwblokken 

rnoeten bouwen, 

Daarnaast echter rnoet er ook een bevredigende 

oplossing gevonden worden voor het parkeerpro

bleern, Men kan de auto niet parkeren in de voet

gangerspassage, ook niet orndat elders geen par~ 

keerterrein binnen redelijk bereik gerealiseerd 

kan worden. Daarorn zal men aan de achterkant 

hiervoor een oplossing rnoeten creeeren, 
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Ad c '· De afrnetingen van de afzonderlijke bouwblokken 

in de binnenstad varieert van 6 tot 16 meter. 

Vroeger bouwde men langs de belangrijke routes grote 

herenhuisen zij aan zij met vrij kleine achtertuinen. 

Dze huizen worden nu gebruikt als winkel en kantoor. 

Aan de voorkant werd er een nieuwe winkelpui ingeplaatst 

en aan de achterkant breidde men uit, Het wonen vond 

op de le verdieping plaats. 

Resumerend; De positie en afmeting van de bebouwing zal bepaald 

worden door: 

- op primair nivo door 

~ de patronen in reeds bestaande binnenstadsgedeelten 

de te verwachten loop/winkelroute van de voetgangers 

• de bereikbaarheid met auto van de winkel en woning 

op sekundair nivo door 

• aard van de omringe nde bebouwing 

• situering van de oral igqende bebouwing 
·,,. ,. 

• op tertiar nivo door 

de bouwvorrn en hoogte van de omringende bebouwing 

• de eisen t.a.v. winkels en woningen 

• het bouwsysteem 
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Onder randvoorwaarden worden verstaan die omstandig
heden, waarbinnen de respectievelijke ontwerpen 
verwezenlij~t dienen te worden. 
Deze mogen niet door de uitgangspunten en .doelstel
lingen worden aangetast. 

. De randvoorwaarden voor het stationplein zijn: 

A. Enschede is nu een middelgrote kern met 140.000 
inwoners. 

B~ De regio maakt gebruik van de verzorgingsfunktie 
van de stad. 

··; c. Het stationsgebied is t.o.v. het centrum van de 
---- stad gesitueerd in het noord-westen. 

D. Het stationsgebied ligt in het overgangsgebied 
van zowel het stadswinkelcentrum als het bestuur
lijk-cultureel centrum van de stad. 

E. ~et N.S. station blijft gesitueerd op de huidige 
plaats. Enschede is in principe een kopstation. 
Per dag bestaan er enkele goederenverbindingen 
met Deutsland. 

F. Het huidige winkelcentrum is gecentraliseerd 
rond het zuid-oosten van het stadscentrum. 

G, De aangenzende bebouwing aan de citykant heeft 
-~ \ een hoge bebouwingsintensiteit. 

' v~ 
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I~ Aan de westkant heeft de aangrenzende bebouwing 
een lage intensiteit~ · 

J •. Bij het station moet de mogelijkheid blijven 
bestaan te voorzien in een busstation en · 
ruimte voor taxis. 

K, Aan de westkant van het plangebied dient het bos 
onaangetast te blij ven of verbeterd te worden. 

L .. Bij de ontwerpen h:>t.~ft niet aan de plannen van 
de gemeente EnschE·de voldaan te worden. 
Het is echter wel toegestaan. 

M. Alle ontwerpen zullen zich in principe moeten 
houden aan het bestaande wegenplan. 

N. Het plangebied is voor i~der model identiek. 
Dit met de mogelijkheid om de ontwerpen te 
kunnen vergelijken • 
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Uitgangspunten zijn grondstellingen voor de ontwer
pen, die voor ieder model en ook per model als 
vaststaand dienen te worden aangehouden. 
·uitgangspunten kunnen gebaseerd zijn op: 
- randvoorwaarden 

Dat zijn criteria ontleend aan de ruimtelijke 
omstandigheden van de situatie. 

-. algemene criteria 
o.a. eisen t.a.v. woningen, winkels, loopruetes 
e,d~ die min of meer geldend zijn. 

intensionele criteria 
deze zijn ontleend aan de visie van de ontwerpen · 
en hebben dus een intensies. 

De uitgangspunten voor het stationsplein in het kader 
van het cultuur-historisch antwerp zijn. 

A. Het structuurplan geeft het kader aan waarbinnen 
beslissingen genomen moeten worden . 

. Daar wij per model geen structuurplan hebben, 
·kunnen we niet aan dit uitgangspunt voldoen. 
Het wordt echter genoemd omdat in de toekomst 
de gemeente ook uitgangspunten voor dit gebied 
kan formuleren. 

B, De gemeente wil zich in de toekomst presenteren 
als een grote stad met een prettig woon- en 
winkel klimaat. 

C. De binnenstad is het centrum van het stedelijk 
leven. 

I F 
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D. De binnenstad is bij uitstek de plaats waar rnensen 
elkaar kunnen ontrnoeten en waar zij iets van de 
historiese aspecten van de stad kunnen beleven. 

E~ De binnenstad is een plaats waar z~ch juist de 
rneeste culturele aktiviteiten kunnen afspelen. 

F, In de binnenstad wordt het rnerendeel te voet afge
legd., 

·;; 
I 
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Doelstellingen worden gesteld om een wenselijk 
geachte situatie in de toekomst te realiseren. 
Het is de mens eigen dat hij steeds zijn omgeving 
aan wil passen aan zijn wensen. 
Zijn omgeving moet vo l dien aan een aantal wenselijk
heden. 
Om dze te kunnen rea l i seren stelt hij zich een aantal 
doelen, de zgn. doelstellingen. 
Voor de uitvoering hiervRn is het noodzakelijk dat · 
hij er een hierarchie in kan brengen. 
Mer. kent er dus een waarde aan toe. het zgn criterium. 
Om zo'n doelstelling te kunnen formuleren moet men 
een uitspraak doen over de doelvariabelen oftewel 
de betrokken elementen. 
We komen dan ook tot de volgende defenitie van doel
stelling. 

Algernene doelstellingen: 

~ A: De binnenstad van Enschede dient als cultuur 
historisch monument van het stedelijk leven 
behouden te blijven. 

Subdoelstellirigen: 

B: Men dient ernaar te streven het plangebied een 
stedelijk karakter .te geven . 

I (l 
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N. De funkties in de bebouwing dienen in de tijd 
te kunnen veranderen. 

·o. Karakte:tistieke details .rnoeten ook in de nieuwe 
bebouwing, waar zinvol, nagevolgd worden. 

2 P, De kavels rnogen niet rneer dan 350 rn bedragen. 
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Inleiding bij het economische ontwerp. 

Het zogenaamde economische antwerp voor het 
Stationsplein in Enschede is een deelstudie van het 
af s tudeerthema : 11 Bouwen in S true turen 11 

• . 

Het is de bedoeling ou:. aan de hand van drie ver
schillende ontwerper., ~et hun eigen specifieke 
doelstellingen en ui t.:ga11gspunten, een ui tspraak te 
doen over de ui teindelij~:e bestemming en invulling 
van het stationsplein. 

Bij . de behandeling van het ontwerpproces, dat 
slechts door economische motieven gevoed wordt -za l 
men niet verbaast moeten zijn een 110verbelicht 11 

ontwerp te zien verschijnen. 

Op basis van kennis en ervaringen van deskundigen 
op economisch gebied en eigen inzicht zullen we 
trachten een overzicht· te geven van het formuleren 
van essenties bij het ontwerpproces op basis van 
u~tgangspunten en doelstellingen. 

Bij een dergelijk proces is het belangrijk de rol van 
de verschillende betrokken partijen te schetsen: 

De overheid. 
De overheid vervult bij de ruimtelijke structuur
veranderingen een dubbelrol~ Enerzijds is ze een 
regelaar in dat veranderingsproces waartoe ze kan 
beschikken over een aantal unieke instrumenten : 
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(bestemmingsplannen ,voorbereidingsbesluiten, 
bouwverordeningen, onteigening,erfpacht, e.d.) 
Ze zegt die te gebruiken in het algemeen belang. 
De gemeente, een stukje overheid is ook ' gewoon 
marktpartij in de strijd om het grondgebruik. 
De gemeenten kunnen vanwege hun financiele ge-

. bondenheid het initiatief van de ontwikkelaars 
niet de loef afstekeP zodat vaak in h~t verleden 
de si tuatie ontstond , da t de gemee.nte met haar 
instrumentarium (bestemmingsplannen e.d.) een over
eenkomst aanging met de proj ~ctontwikkelaar met zijn 
financiele en bouwkundige instrumentarium. 

De ontwikkelaar. 
Deze neemt het initiatief tot de bouw van een be-

, leggingsobject, verricht marktonderzoek, zoekt een 
i geschikte plek, koopt de eventueel daaropstaande 

panden aan evenals de grond of het erfpachtsrecht, 
dient een bouwplan in, · krijgt de e.v. s1oopvergun
ningen de bouwvergunning, zoekt een bouwer uit, een 
financier, de uiteindelijke eigenaar en e.v. huurder. 

De belegger. 
De belegger is een individu of instelling,die gel

-~-"'-'-- den' op de lange termijn te beleggen heeft met de 
bedoeling daar ondermeer rendement uit te krijgen. 
Hij kan dat doen door een onroerend goed te kopen 

~~~--en dat te verhuren. De belegger moet men niet ver
warren met de specularit, die enkel gebouwen of grond 
koopt of verkoopt om hiermee op korte termijn ver
mogenswinsten te boeken. 
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In de verdere behandeling is het makkelijker om 
zich in de positie van de projectontwikkelaar te 
denken, · zodanig, dat weer v~n uitgaan, dater in 
Enschede een projectontwikkelaar geinteres-seert is 
in het stationsgebied. 
Of dit inderdaad op het ogenblik het geval is, is een 
open vraag, maar gezi en onze studiesituatie kun-
nen we di t makkelijk aannemen . . 

La ten we verder aannenten, dn t in ons geval het hele 
plangebied in samenwe~ki~g met de gemeente is op
gekocht, zoda~ men in principe kan kaal-slaan, wat 
men nodig acht. Op basis van fictieve marktstudies 
en allerlei vergunningen kan de ontwikkelaar -aan de 
slag... · 
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Functies in Enschede. 

Vroeger: 

Een van de rneest overheersende city-elernenten is 
de Boulevard'45, die aangelegd is op de plaats waar 
de geallie~rden in de laatste oorlog "abusievelijk" 
een bornbardernent uitvoerden. De gerneente heeft een 
wederopbouwwet gernaak t , waaTin werd voorzien in een 
boulevard als oost-wes t verbinding. Aan deze boule
vard verrezen nieuwe gebouwen, zoals kantoren en 
een ziekenhuis. Het na-ocrlogse centrtim kenrnerkt 
zich tot 1960 door drie polen (V&D,rnarkt,Herna&C&A) 
De auto speelde nog een ondergeschikte rol. 

Nu: 

De huidige situatie ziet er heel anders uit. Nieuwe 
polen (activiteiterizwaartepunten) zijn de Kalanderij, 
met de nieuwe rnarkt(v. Heekplein), nieuwe V&D, en 
verschillende winkelstraten. Kantoren bevinden zich 
nog voornarnelijk aan de Boulevard. 

Later: 
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toren van firma's. Het is dan ook zaak in de regio 
ruimte te creeren voor de industrie zodat de de bin
nenstad een administratief zwaartepunt krijgt. 

Het N.S. station is erg belangrijk in deze ontwikke
ling. In de toekomst zal het openbaar vervoer een 
belangrijker plaats innemen in het vervoersapparaat. 
Welke plaats in een stad is dan idealer dan het sta
tionsplein voor vertiging. Bovendien is die plaats 
direct bereikbaar door het particulier vervoer uit 
richting Hengelo. Het busstatiori is ook nog een 
argument om het zwaartepunt van de administratieve 
functie aan het stationsplein te situeren. 

De bereikbaarheid Van een e.v. businessdistrict is 
van levensbelang voor het functioneren hiervan. 
Als de overheid Enschede wil stimuleren als g~oei
kern, zal dit gebied de kern moeten worden waarom
heen zich de administratievefuncties zullen uit
kristalliseren. 

In het kader van de f Jnctietoekenning der elementen 
van de binnenstad kan men drie benaderingswijzen 
waarnemen rn.b.t het ~unctiekernenpatroon: 

a) de · concentratie in het functiekernenpatroon. 
b) de deconcentratie in het functi~kernenpatroon. 
c) de 1ebundelde deconcentratie in het f.k.patr. 

Dit kan gelden vqor alle soorten van functies zoals: 
Verzorgingsfuncties, ontmoetingsfuncties, handel& 
nijverheid,wonen, recreatie en vervoer.e.d. 
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In te~enstelling tot het ontmoetings/verzorgi nr 
ontwerp en het cultuur/historische-ontwerp bes 
hier de behoefte zo veel mogelijk rendement van zo 
weiniq~~ogelijk grondoppervlak te trekken. Logisch 
is het dan de bebouwing zo compact mogelijk te 
situeren . . Op basis ·van eerdergenoemde wenselijke 
ontwikkelingen van het binnenstadsgebied zijn we 
geneigd op economische motieven het functiekernen
patroon te concentre~en (a). 

Welliswaar blijkt uit ervaringen van verschillende 
Engelse projectontwikkelaars, die in de wereld 
grote naam hebben verworven, dat monofunctionele 
kantoren lang niet zo rendabel zijn als multifunc
tionele projecten, waarin kantoren gecombineerd 
worden met winkelcentra, recreatieruimten, hotels 
en restaurants·. (Wonen-TA/BK 19. okt7 4) . Al deze 
functies versterken elkaar en zo stijgt het rendement. 

De binnensteden zijn uitermate geschikt voor boven
genoemde projecten, bovendien intensiveert het 
massa- transport het grondgebruik eri dat is nodig om 
de relatief hoge grondprijzen in het centrum op 
te brengen. 

In middelgrote st~den is het niet noodzakelijk de 
woonfunctie naar het c~ntrum terug te brengen, daar 
de bereikbaarheid uitged~ukt in tijd voldoende blijkt 
te zijn vanult de voorsted.en. Woonfuncties hebben 
pas weer zin in de binnenstad als de bereikbaarheid 
onvoldoende gewaarborgd is. (grote steden als New York). 

Dit is mede een van de reJenen het plangebied erg 
geed te ontsluiten w.b.zowel openbaar als eigen ver
voer . 
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Flexibiliteit. 

Omdat het plangebied erg centraal ligt en altijd 
een belangrijke plaats t.o.v. het centrum zal houden, 
is het erg belangrijk, dat er in de toekomst een soe
pele functieverandering moet kunnen optreden. 
Dit betekent, dat de bebouwing vele verschillende 
functies zal moeten kunnen herbergen, en dat de in
bouwelementen makkelijk te vervangen en/of te ver
plaatsen zijn. 

p 
_j 
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Morfologie in Enschede. 

Men kan aan de hand van de .plattegrond-kaart van 
de binnenstad van Enschede een indeling van de mor
fologie van de bebouwing op drie verschillende ni-
veaus maken: 

a} De morfologie van de primaire elementen( positie 
en maat van het "Ei" van Enschede. 

b) De morfologie van de secundaire elementen 
( positie en maat van de bebouwingsblokken). 

c) De morfologie van de tertiaire elernenten 
( positie en maat van de afzonderlijke bouwsels) 

Bij de bebouwing van het stationsgebied zal men met 
een economisch ontwerp sneller geneigd zijn op basis 
van de morfologie van de primaire elementen(a) vorm
uitspraken te doen. Dit omdat de uitspraken op dit 
niveau minder detaillistisch zijn dan op de andere, ·. 
hetgeen de ontwerper grotere vrijheden laat bij de 
vormkeuzebepaling. 

Indien men het wegenpatroon in de binnenstad be
schouwt zullen de primaire hoofdwegen en aanvoer
routes de voorkeursgebieden w.b. kantoren en andere 
functies, zeals verzorgingsfunctiesen ontrnoetings
functies ontsluiten. Deze wegen dienen zonder barri
cades zich door de stad moeten kunnen bewegen •• . Op 
knooppunten van wegen dienen herkenbare bebouwings
blokken te zijn. 

CfD 
CID 



Voor het plangebied is uit economische . en organi
satorische oogpunten zinnig het voetgangersver
keer en het gemotoriseerde verkeer zo veel mo
gelijk te scheiden. Dit kan men doen door de we
gen om de bebouwingsblokken te besternrnen voor 
het gemot6riseerde verkeer en binnen de bebou
wingsblokken voetgangersgebied te creeren. 
Dit betekent, dat buiten de blokken de voetgan
ger secundair is t.o.v. de auto en trein. Nu 
kan men de bebouwing nog op verschillende ma
nieren uitvoeren. Laat echter in de binnengebie
den de voetgangers een vrij wandelgebied, dat 
des te aantrekkelijker wordt, indien het over
dekt is, zodat de verzorgende functies voor 
het grootste deel georienteerd zijn op het bin
nengebied. · 

Indien men het parkeerprobleern beschouwt zal 
het voor het plangebied gunstigzijn een gecom
bineerde oplossing te kiezen. Dit betekent dat 
er zowel geparkeerd moet kunnen worden onder 
als naast de bebouwing. 

De winkels in het- plangebied kunnen het beste 
zich over een verdieping uitstrekken op een zo 
groot mogelijk oppervlak. Kantoren en hotels 
kan men in hoogbouw verwerken. 

Hierbij moet worden opgemerkt, dat uit een studie 
van Peter Tregenza uit 1971 bleek, dat de rela
tie tussen bouwhoogte en bouwkosten significant 
w~s. ~~ wel hoe hoger het gebouw hoe duurder de 
m pr~JS. Hij zegt dan ook op basis van zijn ver
gelijkend onderzoek . naar deze relatie bij 10 kan
toren: 
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It may be inferred from the graphs that unless 
landcost is high a low compact building will 

· give better value for money than a tall building. 

Onevenredig hoge bebouwing zal duidelijk in een 
stad als Enschede.,zoals hij nu is .. onrendabel zijn. 
In het plangebied i s het zaak een optimum te zoe
ken wwar de bouwkosten nie·i.: te hoog en de grond
prijzen niet exorbitant hoog zijn. Deze grond
prijzen zijn relatief eL Enschede zal nu nog niet 
met hele grote steden te vergelijken zijn. Een 
aantal verdiepingen van 5 of 6 zal zeker voldoen
de zijn vo6r een evenredig rendernent. 
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1. Randvoorwaarden. 

Onder randvoorwaarden worden verstaan die om
standigheden, waarbinnen de respectievelijke 
ontwerpen verwezenlijkt dienen te worden, die 
niet door de te stel l en uitgangspunten en doel
stellinge~ aangetas t ·zullen worden . 

De randvoorwaarden vo::>r het stationsplein zijn: 

A. Enschede is nu een middelgrote kern met 
140.000 inwoners. 

B. Het stationsgebied is t.o.v. het centrum van de 
stad gesitueerd in het noord-westen. 

C. Het stationsgebied ligt in het overgangsgebied 
van zowel het stadswinkelcentrum als het be
stuurlijk-cultureel centrum van de stad. 

D. Het plangebied is voor ieder model identiek, 
' dit om de ontwerpen met . elkaar te kunnen ver

gelijken. Zie tekening: 

E. De regio maakt gebruik van de verzorgingsfunc
tie van de stad. 

· F. Het N.S. station blijft gesitueerd op de huidige 
plaats. Enschede is in principe een kopstation. 
Per dag bestaan enkele goederenverbindingen met 
Duitsland. 
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G. Het buidige winkelcentrurn is gecentraliseerd 
rond bet zuid-oosten van bet stadcentrurn. 

H. De aangrenzende bebouwing is aan de city kant 
van boge bebouwingsintensiteit (oud stedelijk 
weefsel). 

I. Aan de west kant :.s de aangrenzende bebouwing 
van lage bebouwing s .i.ntensi tei t (villa's met 
grote tuinen) • · 

J. Bij de ontwerpen boeft niet aan de plannen en 
bestemmingsplannen van de gemeente Enscbede 
voldaan te worden. Het is ecbter wel toegestaan! 

K. De bouwboogte van de aangrenzende bebouwing 
blijft gebanqbaafd (zie bouwboogtekaart nr.Dz 

L. Alle ontwerpen zullen zicb in principe moeten 
bouden aan bet bestaande wegenplan. 

M. Bij bet .station moet de mogel i jkheid blijven 
bestaan te voorzien in een busstation · en 
ruimte voor taxi's. 

N. Aan de westkant van bet plangebied dient bet 
"bos" onaangetast, anders rninstens verbeterd, 
te blijven resp. te worden. 

1n CCD 
Jld 
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2. Uitgangspunten. 

Uitgangspunten Z1Jn grondstellingen voor de ont
werpen, die voor ieder model en ook per model als 
vaststaand dienen aangehouden te worden. 

De uit~angspunten voor het stationsplein in het 
kader van het economil6che ~odel zijn: 

A. Het structuurplan geeft het kader aan waarbinnen 
beslissingen genomen moeten worden. ( daar wij 
zelf per model .geen structuurplan hebben, kunnen 
we niet exact aan dit uitgangspunt voldoen. Het 
wordt echter wel opdat in cle toekomst de gemeente 
ook uitgangspunten voor dit gebied kan gaan for
muleren.) 

E. De gemeente zal zich .proberen te ontwikkelen 
als een grote stad met vestigingsmoge~ijkheden 
voor ook niet aan de regio-gebonden instellingen 

· en . bedrijven. 

c. De binnenstad is een plaats waar een accumula
tie van economi~che activiteiten plaatsvindt. 

E. In de binnenstad moet de mogelijkheid voor alle 
verplaatsingsmethoden aanwezig zijn, of geschapen 
kunnen worden. · · 

F. De ruimte is schaars. 

G. Het grondbeleid is een beleidsaspect dat vooral 
op de lange termijn effect heeft. 
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H. Gronduitgifte is mogelijk door: 
1) grondverkoop, 
2) huur en erfpacht. 

I. Stedebouwkundige projecten inde binnenstad 
dragen vaak het karakter van collectief goed door
dat het niet in kleinere eenheden op de markt · 
verhandelbaar is. 

J. De gemeente en projectontwikkelaar hebben een 
overeenkomst geslote~ met betrekking tot de 
bebouwing van het pi.angebi.:d. · 

K. De gemeenteraad draagt een norrnerende macht, 
H!j bepaalt doeleinden en rnaatstaven en weegt af. 
Hij hoeft nu niet prioriteiten te . stellen door 
het budgetmechanisrne, daar een belegger bereid 
is verllaard te investeren. 
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3. Doelstellingen. 

Doelstelling = bedoeling, streven. 
(volgens Koenen-Endepols woordenboek) 

Doelstellingen hebben naar hun inhoud altijd een 
toekomstige situatie . Een doel kan men omschrijven 
als: Een toekomstige situatie, die om bepaalde 
redenen wordt gewenst en die men op bepaalde ma
nieren meent te kunnen bevordereh of teweeg
brengen. Het op bep~alcc manieren bevorderen of 
t~weegbrengen houdt in cat men doelstellingen 
moet formuleren. 

Doelstellingen dienen hierarchisch te worden op
gebouwd in b.v. algemene- of hoofddoelstellingen en 
specifieke of subdoelstellingen en kunnen worden 
onderscheiden in eind- en tussendoelen. 

Hieronder volgt een lijst doelstellingen voor En
schede en in het bijzonder voor het stationsgebied 
in het kader van het economische model. 

Algemene doelstelling: 

Men dient te streven naar een versterking van de 
bestuurlijke en organisitorische functies van in
vloedrijke instellingen en organisaties in de 
binnenstad. Het basisidee bij deze algemene doel
stelling is een stimulering van de welvaart door 
het inkomen per hoofd van de bevolking te vergro-
ten. Om dit te verwezelijken zal men de vestigings
eisen van dergelijke bedrijven zoveel mogelijk 
dienen in te willigen. Het streven zal een Central
Business-District zijn. 
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' Subdoestellingen 

B. De bereikbaarheid van de binnenstad en van het 
plangebied meet in alle opzichten -optimaal zijn 
voor zowel het openbare als particulier vervoer. 

C. De verkeersafwikkeling dient geen hinder te 
cndervinden. Een . mogelijkheid is het scheiden 
van de verschil! ende verkeersfuncties; 
b.v. voetgangers eigen gebied 

auto's ongehinderd traject 
bussen en taxi's: vriie banen 
parkeren meet optimaal zijn. 

D. Het saneringsbeleid zal primair gericht moeten 
zijn op de financiele haalbaarheid~ 

E. Men dient er zorg voor te dragen dat er zo
danige functies aangetrokken of/en gestimuleerd 
worden, dat het . uiteindelijke rendement zo hoog 
mogelijk is. Hierbij kan men denken aan multi
functionele projecten (Watergate~} 

F. De ondersteunende functies moeten een hoge mate 
van comfort kunnen bieden. 

I . 

G. In het kader van de mogelijkheden van massa
transport is het niet wenselijk de woonfuhctie 
terug te laten keren naar het stadscentrum. 

H. De bebouwing meet van zodanige kwaliteit zijn, 
dat de investeerder zeker kan rekenen op 
kopers c.q. huurders van bedrijfspanden. 
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I. Bij de planvorrning dient gebruik te worden ge
rnaakt van de "kosten-baten" analyse voor 
projecten. 

J. De bebouwingshoogte zal afhankelijk rnoeten zijn 
van een optirnale keuze na vergelijking van: 
- bouwkosten 
- grondkosten 
- onderhoudskosten . 
We der.ken aan + 25 meter. 

K. Het project zal in een zo kort rnogel~jke bouw
tijd gerealiseerd rno~ten worden. 

L. Bij ontwerp en realisering zal zoveel rnogelijk 
gebruik gemaakt moeten worden van reeds aan
wezige kennis en bouwsystemen. 

M. Ingewikkelde technische en kosten-verhogende 
bouwrnethoden dienen verrneden te worden. 

N. De bebouwing moet een hoge mate van flexibili~ 
teit vertonen met de eventuele functie ver
andering~n in de _tijd. 
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Keuze Bouwsysteem. 

Gezien de verschillende uitgangspunten en doel
stellingen is het erg belangrijk de voornaamste 
eisen voor de te kiezen structuur op een rijtje 
te zetten. · 

Het bouwsysteem moet: 

A) snel te bouwen zijn, 
B) niet duur zijn en 
C) ruime mate .van flexibiliteit bieden. 

Wat betreft c. dienen functies, zoals winkels, 
hotels,b!oscopen, restaurants,parkeergarages en 
kantoren (zowel kantoortuinen als cellenkantoren), 
in de structuur ingepast te kunnen worden. 
Bovengenoemde functies zullen gerealiseerd moeten 
worden in een en dezelfde structuur, zodat de 
standarisering kostenbesparend kan werken. 

Voor Pen parkeergarago evenals voor een kantoor
tuin zijn grote overs~anningen gewenst. Deze func
ties zullen de minim~rr overspanningen bepalen. · 

Het' is verstandig van de on~wikkelaar indien hij een 
bouwsysteem kiest of ·verdcr ontwikkelt, dat in 
het verleden zijn positieve kwaliteiten heeft kun
nen manifesteren. Er bestaan verschillende bouw
systemen op dit gebied. De eis, dat ·zowel kantoren . 
als een parkeergarage in de?elfde structuur ingepast 
dienen te worden is doorslaggevend, z6dat de keus 
op een montage systeemis komen te vallen. 

Ill <I D crD 



tt ,: f • 111 

,, h 0 

' I 

I ( . .,. . 

Dit systeem heet Ergon bouwsysteem van Spanbeton 
Ergon 

Geprefabriceerd beton heeft ten opzichte van ter 
plaatse gestort .bet.on een aantal duidelijke voor
delen: Betere kwaliteit, kortere bouwtijd, dus 
minder renteverlies . ', effectiever gebruik van man
kracht en onafhankelijkheid van weersinvloeden. 
De ontwerper behoudt bij dit systeem de voor hem 
essentiele vrijheid, want dekeuze uit balktypen en 
vloersystemen is zeer omvangrijk. 
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Bespreking Ergon systeem. 

De Ergon bouwsystemen zijn z.g. open systemen, 
d.w.z. dat een bepaald systeem niet ontworpen 
is voor een bouwwerk maar voor meerdere typen 
bouwwerken. 

Kolommen. De meestal in gewapend en soms in voor
gespannen beton uitgevoerde kolommen hebben stan
daardafmetingen. De afmetingen van . de consoles 
zijn eveneens gestandariseerd. Het draagvermogen 
hangt behalve van de toegepaste hoeveelheid be
tonstaal wapening ook af van de verhouding tussen 
normaalkracht en moment en is daarom moeilijk in 
een grafiek vast te leggen. 

Moerbalken. 

Betonnen mverbalken. 

De moerbalken {R) worden meestal in voorgespannen 
beton uitgevoerd. Zi j bezitten gestandariseerde 
re~hthoekige doorsne~en . Na' het aanbrengen van de 
druklaag op de moerbalk , di~ . de moerbalk en de vloer 
monoli tisch verbindt, 'N"e:ckt de moerbalk als een 
T-balk metals bovenflen~ de vloer .. Hierdoor hangt 
het draagvermogen behalve van de toegepaste hoeveel
heid wapening ook af van het vloertype. De opleg
lengte van de R-balken bedraagt minimaal 20 em. 
De moerbalken . worden opgelegd op neopreen opleg
platen. · 



'• i 

.-

'~ : ~ l _ _.._b _ ____. 

~ . - .......... -. -. 

---- -"---- -===----- --~------------------------------------------' r ~ 
_J 

59,7 

I 

helling10% · 

bijTTP65 

120 

2394 . 
profiel maten middendoorsnede 

~ ' ' 

59,7 

~ ' ' 0,8-+-+-+-4--+-1'-+-+-+---+- -+-11-+-+-"•1---f--~t-+-r-.j-----j-+--rt--t-t-+-H--++--1H 
0,7- -t-+--11-+-t--+-t--t--f-+-t-t--t-!-V--t--i--r-'1~-+-+"'d-- +--t-t-+--f-+--r+--l--l--f-1 
0,6-+-+-t--+--t-+-t-t--+-t--+-+-+--11-+-t~ ,~-- - ·' -"",.--+-t'--"k-,-t-+-t---+-+-t---+---+--+-1-1 

0,5- -- ~": ~ ~ ':'";". . -~ -:-::C' - ~ -- "'. . . . ...... . ·- r-... 
0 ,4 - - ·-· .. -~""- "~- ~"' .. I' ' ' r-... . 
~~= ~ ~~ r:= ~-= =- :~ ~-: = --- ~~ -- -- ... - --.. . ~~~ ~ ~~r::~rf:.:: . ~= 
o~--r~~~~~~~~+-~~~-+~~~~~-~-~~,_~~~ 

• • 

4 s 8 t 8 9 ~ n n u ~ ~ w v m ro ~ ~ 
1 ovoraonnnlrm tn m. 

hm 

Preflex moerbalken. 

Preflex balken worden toegepast als een relatief 
ge~inge constructiehoogte nodig is voor grote 
belastingen en overspanningen .. Preflex balken 
zijn voorgeboge.n stalen binten met een betonnen 
onderflens. 

Voorgespannen vloerplaten ( voor vloeren zonder 
druklaag). 

Het systeem voor gebouwen met meerdere verdiepin
gen heeft als uitgangspunt een ·zo kort mogelijke 
bouwtijd. Daarom zijn de vloersystemen zo ontwor
pen, dat op de bouwplaats geen druklaag nodig is. 
Er best'ian twee typen vloerplaten: voor de klei
nere overspanningen(4-12m) de S-P plaatvloer en ~~ 
voor grotere i8-20m) de TT-plaatvloer. 

De TTP-plaatvloer. 

i De TTP- platen zijn voorgespannen TT- vormige 
vloerplaten met een werkende breedte v~n 2,4Dm 
en qrie gestandariseerde hoogtematen . . In de hier
naast afgebeelde fig~ur wordt het draagvermogen voor 
de verschillende plaathoogten als functie van de 

_overspanning gegeven.Bij de TTP-plaatvloer wordt 
in' het algemeen de gestand~riseerde tandoplegging 
toegepast. -De oplegl~ngte is 13cm. Door het toe
passen van de tandoplegg~.ng kan de constructie
hoogt~ beperkt worden tot de hoogte van de TTP
plaatvloer. 

• 
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· Aanvullende illustraties. 

staten oplegstrip 

J: · ~ · 

4mm neopreen 
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\ opleg detail TTP 
bij minimale hoogte moerball<: 
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tangsdoorsnede TTP 

grootheden TTP 

profiel snede I w W' B v K K' kg/m ht h1 h2 h1 h2 hm opmerkingen 

midden 1.484.503 37.373 73.201 4.817 39.7 15.8 8.1 extra gewicht per 
TTtJ 

1155 84 14 50 29 35 80 plaat 2 x 400 = 800 kg 65/uo 
elnd 1.179.438 . 41.723 87.432 42.6 18.4 7.8 door eindverzwaring 5.334 

alt~ernati~ve ~~Jos~lrig 
I : . . .... #.>•••\· • ... 
I 

27.712 
opl. h1 = 14 toegepast 

TTP 
midden 920.971 54.929 4.189 33.2 13.1 6.8 bij belasting van 

SSfuo ·-- - 1050 54 14 40 . 29 25 50 minder dan 10 ton 
elnd 1.125.780 31.358 ,65.847 4.906 .35.9 1 ;··:~ .6.4 . ·-· opl~ h1=29 toegepast 

midden 503.210 18.809 37.988 '3.721 ' 26.7 .. ~ . I bij belasting van 
TTP meer dan 10 ton 
•S!z•o . · - 93C 44 14 30 29 15 40 

elnd 634.478 21.n8 45.764 .. 4.438 29.1 10.3 1~-- : 
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De keuze van de kolomafstand is in de breedte
richting bepaald door de eisen, die de parkeer
garage stelt. 7.20 m is een veelvoud van 2.40 m 
(breedte van een TTP-plaat) wat vol~oende is om 
drie auto's riaast elkaAr te parkeren • 

De afstand in de lengterichting is in principe 
zo, dat hoe groter, h oe liever. Men is echter aan 
de draagkracht van deTTP-platen gebonden, zodat 
bij een aangehouden2belasting2voor een openkantoor 
rujmte van 400kgf/m -SOOkgf/m een TTP-plaat
lengte van 14.40 m redelijk is. 

Verticale belastingen in een parkeergarage liggen 
aQnzienlijk lager zodat bovengenoemde belastingen 
inaatgevend bleken te zijn. 



Versch/1 tusspn 'glijden' en 'kllmmen' 
In ruwbouw- en afbouwtljd 

6 
Eenmallge kosten van het gekozen 
standaardontwerp, bij kerntype II 
Starting costs of the standard design with 
core type II . 
DIRECTE 
KOSTEN KLIMMEN GLIJDEN 

EENMAUG 
f 9.844, f 50.980, 

PER OBJECT 

PER 
f 22.401, f 18.022.-

BOUWLAAG 

Z.Iet alleen een• prefab-bouwsysteern is men er nog 
Hiet afgezien van de afbouw. Dit systeern heeft 
van zichzelf g~en stijfheid, zodat toepassing van 
een stijve kern noodiakelijk is. Hierin kunnen 
diverse centrale functies(liften,trappen,leidin
gen ,berging e.d.) ondergebracht worden. Hoe rneer 
vloeroppervlak het gebouw heeft, hoe groter het 
vloeroppervlak van de kern rnoet zijn. Er bestaan 
verschillende rnanieren ern stijve kernen op te trek
ken. Laten we ons beterken tot: 

A) Gegleden kernen (met. gl i jbekisting), 
B} - Geklornrnen kernen( met kl~rnbekisting). 

De heren Th.J.A.Paap en C.P.Verschuren van de 
Stichti.ng Arbeidstechnisch onderzoek van de Bouw
nijverheid hebben een onderzoek gedaan naar de 
voor- en nadelen van glij- en klirnbekistingen. 
( Cement 6-1973) Hun conclusies zijn: 

Bij de uitvoering van glijbekisting blijkt, dat 
d~ organisatorische rnaatregelen weinig effect sor
teren. Een goed of slecht uitgevoerd glijproces 
heeft slechts geringe invloed op de totale kosten. 
Daarentegen zijn de organisatorische rnaatregelen 
bij de uitvoering van een betonkern met klirnbekis
ting van zeer grote invloed. Is men om een of ande
re reden niet in staat om de juiste organisatie op 
de juiste plaats aan te wenden, dan doet men er 
verstandig aan in veel gevallen althans te glijden. 
Beschikt men echter over de capaciteiten om een 
bouwproces goed te organiseren en weet men de juis
te rnensen en het juiste bouwrnateriaal op de bouw
plaats bij elkaar te krijgen dan blijkt het glijden 
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pas op veel grotere hoogte interessant te zijn, 
Zowel door de ontwerpers als door het uitvoerende 
bouwbedrijf zullen voor de juiste keuze tussen 
glijden en klimmen steeds verantwoorde berekenin
gen moeten worden gemaakt. 
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Voorstudies 

De voorstudies van het uiteindelijk ontwerp zijn . 
schetsmatig gemaakt op een schaal van 1 : 1000. 
Uitgaande van voorgaande studies werd gezocht naar 
een optimale indel~ng van het plangebied, rn.a.w. 
een zo g~oot mogel i jk gedeelte van het terrein 
moest bebouwd worden . · 

Belangrijk was ook een plaatsbepaling van de 
stijve kernen met hun interne indeling. 

Er is ook onderzoek gedaan op welke wijze de 
auto's het meest economisch geparkeerd konden 
worden tussen de kolommen van het bouwsysteem. 

Het probleem van de verdeling openbaar I prive 
gebied vereiste ook nadere studie. 
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Evenals de opmerking bij het ontmoetings/verzor
gings antwerp moet het gepresenteerde ontwerp niet 
beschouwd worden als uiteindelijk resultaat, maar 
als variant van eeu t:hema , dat bepaald wordt door 
economische spelregels. · 

Scheiding in vervoersniveau's. 

Het grootste probleem bij de opzet van het ontwerp 
is, indien men een grootschalig project gaat op
zetten, de verwerking van het parkeerprobleem. 
Indien men dit niet onderkent zal men organisa
torisch de spijker mis slaan omdat juist in dit 
plangebied een grote hoeveelheid auto's te ver
wachten zal zijn. Indien men dan ook een voorzie
ning treft om de auto's georganiseerd te parkeren, 
zullen daar wel extra investeringskosten aan ver
bonden zijn, maar het rendement en gebruikskwali
teit voor de toekomst zullen veel zwaarder wegen. 
Gekozen is voor een uitgestrekte parkeergarage on
der de te situeren bebouwing. Deze is half-verdiept 
om de aanlegkosten te drukken en de in- en· uitritten 
niet te lang te maken{plaatsgebrek). Bovendien 
biedt een groot gedeelte van het dak van de begane
grond-etage de mogelijkheid voor extra parkeerruimte. 
Dit houdt in, dat er, om het dak te bereiken, een 
helling van ± 40 meter gemaakt moet worden om een 
hoogte van 5.60 meter(helft parkeergarage + vloer 1) 
te stijgen 
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_Wegens economische motieven strekt het projekt 
zich volledig uit op het gebied tussen Hengelose
straat - Stationsplein - Piet Heinstraat en 
Hoedmakersplein. De hieronder half verdiepte 
parkeergarage (- 1.60 m) heeft een oppervlakte 
van 14.400 m2. De begane grond is verdeeld in 4 
gedaelten gescheiden door een overdekt voetgangers
gebied van + 14 met.er breed. Deze breedte is zo 
groot genomen om in dit g e b ied de winkeliers de 
mogelijkheid te geven hun winkels uit te kunnen 
stallen. Ook kan b.v. een autohandelaar in dit 
gebied complete proefmcdellen ten toon stellen. 
Er is ruim voorzien in mogelijkheden om terrasjes 
te vormen. Dit overdekt voetgangersgebied ontvangt 
direkt daglicht van grote dakvensters. 
De vier bovengenoemde gedeelten bevatten over
wegend winkels en horeca-functies, · die allen 
vanuit het voetgangersgebied bereikbaar zijn. 

Aan het stationsplein echter is een kantoorruimte 
· · (denk aan ANVlB of VVV) zo gesi tueerd, dat deze 

ruimte rechtstreeks vanaf het stationsplein 
bereikbaar is. -

De bevoorrading geschiedt ten .dele vanuit de 
parkeergarage (met goederenlift naar bevoor
radingsgang en verder via de buitenzijde van de 
bebouwing. Hiervoor is in het wegenplan rekening 
gehouden. 

De ve~dere bouwmassa is gecentraliseerd in 4 
teeters van respectievelijk 4, 4, . ~ 5, 6 meer

· verdiepingen. Deze teeters hebben elk een stijve 
kern, waaraan het prefab-systeem verankerd is, 
waarin zich het vertikaal transport afspeelt 
(liften, trappen, leidingkokers) . 



. 
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.De verdiepingen zijn zodanig uitgevoerd, dat ze 
zonder inbouw worden opgeleverd, zodat eventueel 
open kantoren eenvoudig te realiseren zijn. In de 
plattegrondtekening c3 is ook een voorbeeld 
gegeven van een cellen-kantoor in dezelfde 
structuur. 
Zelfs een volledig hotel is ook ingevoegd in 
eer1 der torens. Di t wordt slechts als mogelijk
heid aa1~eduid. Fu~ctieverandering blijft altijd 
mogelijk !! . 

Elke toren bevat twee 8xtra vluchttrappen, die 
aan de zijkant gesitueerd zijn, dit om de 
horizontale montonie te doorbreken. 
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Het VERGELIJK van de drie ontwerpen. 

In de voorafgaande studies heeft men kennis 
kunnen nemen van de processen, die zich he~ 
ben afgespeeld, bij het tot stand brengen 
van drie verschillende ont1rerpen voor e~n
zelfde situatie. Wij hebben ens tijdens deze 
processe)l opgesteld als ontv:erpers. Bij elk 
der ontwerpen ka."l men zich opdrachtgevers 
voorstellen, die bepalen ~~lke doelstellingen 
nagestreeftt., dien~n te ·t-torden. Met de kennis 
en ervaring, die vre hiermee opgedaan hebben , 
willen we ons nu opstellen als onafhankelijke . 
adviseurs va11 de gemeente Enschede. Hi.j heb
ben de vcorgaande studie dus gema~kt om als 
advi.seur . ter za~en kundi.g te,zijn ~.b.t. het 
plangebied. 

Men moet zich goed realiseren, dat wij de· 
gemeente niet een kant en klare oplossing 
zullen aanbieden als advi~s·voor het-plan
gebied, doch,dat wij een a?ntal spelregels 
destilleren uit onze ervaringen, waar de 
gemeente o.i. zich het beste aan kan houden 
bij de invulling van het plangebied. Bij 
deze spelregels zijn ongetvujfeld een aan
tal subjectieve meningen van onszelf, maar 

. dat is teneerste, omdat "~ Yel~ eigen aa.'1-
na~o's voor de ont~~rpen gedaan hebben 
en ten tweede · omdat vaak di t soort adviezen 
te makkelijk vrij geinterpreteerd kunnen 
worden. 

Het is de bedoeling dat we middels ons advies 
e.en kader kunnen scheppen, waarbinnen de gemeente kan 
opereren ••• · 

De procedure, die geleid heeft tot di. t advi.es is s·che
matisch 1~ergegeven in figuur 1. 
Dit schema is uitsluitertd van toepassing voor ons 
plangebied. Bij het aangeven van de consequenties van 
de verschillende ontl-rerpen kwam naar voren, dat deze 
consequenties zeer zeker ook en soms meer van toepas
sing waren op de hele binnenstad .van Enschede. Dit 
roept de behoefte op om soortgelijke onderzoeken in te 
stellen in meerdere gedeelten van de stad. Dit zou ook 
nuttig kunnen zijn voor Enschede in zijn totaliteit. 
B.v: Wij geven voor ons plangebied het advies, dat de 
verzorgende functies gestimuleerd dienen te worden, zo 
zou het overzichtelijk kunnen zijn om dan ook voor de 
andere giebieden aan te kunnen geven welke functies daar 
gestimuleerd dienen te worden ••• 

Laten we ons nu beperken tot het plangebied: 

Bij de tot standkoming van de drie afzonderlijke ont
~~rpen, die elk een variant zijn van een .thema, zijri 
we gestart met voor alle ontwerpen geldende randvoor
waarden. Verder zijn de ontwerpen gebaseerd op: 
a. eigen specifieke uitgangspunten, 
b. eigen specifi.eke doelstellingen. 
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JOEI.STELLINGEN ONTWERP A. 

ALGEMENE DOEI.STELLINGEN: 

A. Men dient te streven naar een versterking 
v~~ de verzorgende- en fo~~cties van de 
binnenstad van Enschede. · 

B • . Hen dient deze versterking in· de vorm van ge
bundelde deconcentratie utt te voeren op een 
manier, dat bovengenoemde functies elkuar 
kunnen stimuleren. 

SUB-DOEI.STELLINGEN: 

c. In het kader van het behoeftepatroor4 van En
schede w.b. de verzorgende functies dienen daze 
functies in het stationsgebied gestimuleerd 
te worden. 

D. Bovenstaande geldt ook voor de ontmoetings
functies. 

E •. De bereikba.arheid van. de bebouwing dient,zowel 
'per trein, bus·, auto of fiets · g'oed te zijn. Di t 
om de bezoekers van.het verzorgingsapparaat hier
van gebruik te kunnen iaten mak~n. 

F. · De bebouwing zal zodanig geconstrueerd dienen 
te worden, dat een ev. functieverandering van 
de bebouwing rr.ogelijk meet kunnen zijn. 

G. Er dient een mogelijkheid ge~chapen te worden, 
om, zonder dat dit c. en D. schaadt, op het 
gebied de woonfunctie te stimulerer.. 

De industri~le nijverh~id heeft geen verzorgings-
H. karakter en zcl. dienen te verdwijnen ui. t de stad • . 

De kleinamba.chtelijke nijverheid da.arentegen ~rel 
en dient te blijven. -

I. Het besta.a.nde >-r.inkelapparaat moet worden aa.ngepast 
en geintegreerd worden in de nieu~~ situa.tie. 

J. De bebou~"ing zal een gedifferentieerd karal(ter moe
ten hebben: monotone, grootschalige bouwmassa's 
zullen moeten '\-<Orden vermeden. i 

K. Er zal een redelijke mate van doordringbaarheid en 
openbaarheid gewaarbor§d moeten zijn. 

L. Overee~~omstig de huidige en toekomstige parkeer
behoefte zal een oplossing gevonden moeten worden, 
die goedkoop is voor de gebruiker. 

11. J)a bommoogte zal niet meer dari 15 m. mogen bedra.gen. 

N. Het onderwijs dient gestimuleerd te worden. 

o. Het overgangsgebied voor het Stationsplein zal als 
entree voor het sta.dswinkelgebied een optima.al 11ka
rakter11moeten hebben •• 

P. De bewoners zullen het draagvlak moeten kunnen vor
men voor de buurt- en wijkvoorzieningen. 



Consequenties van cnt~~rp A. 

Indien men het ontwerp A. zal gaan rea
liseren in de hoedanigheid_, zoals die gepre
senteerd is,kan men de·volgende consequenties ' 
verwachten: 

In het kader van de gebw1delde dcconcentra
tie v~ het functiekernenpatroon zal het 
winkelgebied zich waarschijnlijk over ee~ 

. groter oppervlak in de binnenstad uitstrekken. 
Men zal dan in de binnenstad een groter aan
tal voetgangers in een uitgestrekter gebied. 
kunnen verwachten. De dienstverlenende sector 
z~~ hiervan kunnen profiteren, zodat in de 
binnenst.ad het uitgaansleven o.a. een or-leving 
kan verwachten. 

Daar in di t ontwerp de ontmoetingsl'uncties 
ook een accent krijgen zullen grote delen v~n 
de bebouwing meer een openbaar karakter ~rij-

. gen, ~ovendien zullen de binnengebieden van 

I 
de bouwblokken meer en meer voor het publiek 
toegankelijk worden. Dit biedt o. a. mogelijk
heden de onveiligheid op straat, zoals die nu 
in Enschede wordt ervaren, te ~eperken. Met 
name de jeugd zal meer ontspanning geboden 
kunnen worden d.m.v . de ontmoetingsfuncties. 

De bovengenoemde intensiveringen van het grond
gebruik stellen echter wel eisen t.a.v. de ver- · 
keersafwikkeling.De binnenstad ~rordt in de 
toekomst geconfronteerd met een toename van 
het verkeer . 

De "gemeente dient in een vroeg stadium hier grond 
voor te reserveren. Niet alleen voor ~~gen, maar 
ook voor de parkeerruimte. Het ·station zal in dit 
proces een belangrijke rol spelen, omdat het sta
tion een ver~amelplaats zal blijven van activi tei
ten. Tech zal de functie van het station als zoda
nig niet veel veranderen." De city, die zich meer op 
de regio ~al richten, is waarschijnlijk m~~elijker 
te bereiken per a.uto of bus, da.!'1 met de trein. Di t 
is de reden, da.t het busstation cer.traal t.o.v • 
de binnensta.d gesitueerd is. 



DOEISTELLINGEN ONTWERP B. 

ALGEMENE DOELSTELLING: 

A. De binnenstad van Enschede dient als CULTUUR
HISTORISCH monument van het stedelijk leven be
houden te blijven. 
Onder cultuur verstaan ~re:.Het geheel van ver~ 
worvenheden, die door meerderen wordt gedeeld 
en aan anderen overdr~agbaar zijn. 

SUB-DOELSTELLINGEN: 

B. Men dient ernaar te streven het plangebi~d een 
stedelijk karakter te geven. 

c. Bestaande waardevolle ~iliaus dienen behoude~ 
te blijven( gebouwen,pleinen,beplanting,e.d.). 

D. Men dient te streven naar een duidelijke ver
sterking van de woonfunctie in het planw'lbied. 

E.Nieuw te scheppen milieu's dienen in een kJ.ein
schalige structuur te worden uitgevoerd • . 

F. De functionele ontwikkeling zal in een klein
schaliggebouwd milieu plaats moeten kunnen vin
.den. 

G. Men dient in het plangebied een grote mate van 
openbaarheid te . bE'!v.'Elrkstelligen$ 

H. Men dient te streven naar een versterking van 
de verzorgingsfunctie j.n het plangebied. 

I •. BestaC~nde manco' s in wa.ardevolle milieus die
nen te worden opgeheven~ 

J. De doordringbaarheid van de bebouwing moet opti-
maal zijn in alle ric:'ltingen. · 

K. In de binnenstad moet de mogelijkheid aanwezig zijn 
allerlei activiteiten plaats te kunnen laten vinden. 

L. Men dient bouwl{undig zodanig te l-:erk te gaan, dat 
een optimale veiligheid op straat gewaarborgq is. 

M.Het openbaar green dient in oppervlakte vermeerderd 
te "ViOrden: di t kan dienen VOOr: ki jkgroen t filter 
luchtvervuiling, bescherming tegen verkeer, speel
plekken. 

N. De functies in de bebouwing dienen in de ~ijd veran
derd te kunnen worden. 

0. Karakteristieke details moeten in de nieu~~ be
bouwing, waar zinvol , nagevolgd dienen te worden. 

P. De kavels mogen niet meer dan 350 m2 bedragen. 

·. 



Consequenties ontn~rp B~ 

Indian men het ontwerp B. zal gaan rea
liseren in de hoedanigheid, ~oals die ge
presenteerd is, kan men de volgende con
sequenties verwachten: 

Grote bedrijven zullen zich vanwege de ver
eiste kleinschaligheid niet in het plan
gebied k~nnen vestigen, hetgeen inhoudt, dat 
Enschede, indien men bovengenoemde eis uit
breidt tot de gehele binnenstad, nau~~lijks 
uit kan groeien· tot grote kern,zoals de 
Rijksoverheid di t suggar~ert in de 2e tJota 
R.O. Enschede zal zich meer moeten richten 
op de det~lhandel en ev. de dienstverle
nende sector. Grote verkeersproblem~n zul
len zich dan ook niet voordoe~ in de binnen-
stad. · 

De oude binnenstad zal zijn stedelijk karakter 
behouden met de specifieke stadsfuncties, 
zoals schouwburg, markt, ·uitgaansleven, 
winkels e.d. , terwijl de nijverheid en 
industrie de stad zullen verlaten. De voet-· 
ganger zal meer ruimte krijgen. 

De grondprijzen zullen niet zo snel oplopen 
als in het geval va.."l ontr1erp c. omdat het 
groot kapitaal niet zo ge!nteresserd zal zijn 
in de binnenstadsgrond van Enschede . ·• 

De stimulering van de groenvoorziening zal 
tot gevolg heoben, datde bewoners van de binnen
stad, die in getale zullen toenemen, minder de 
behoefte zullen hebben de stad te ontvluchten. 
Ook di.t beperkt de vervoersproblemen in de stad. 

De regio zal minder van het verzorgingsapparaat 
in de binnenstad gebruik maken , .dan in.het geval 
van het ontm/verz.ontwerp(A). 

Door de aanwezigheid van be-vmners in het binnen
stadsgebied zal de veiligheid op straat (vooral 
s 1 riachts) groter '"orden, door de betrokkenheid 
van de bewoners met hun woongebied. 

Eventuele waardevolle monumenten hebben een grote 
kans behouden te blijven, zodat de binnenstad 
een gescharkeerder beeld zal opleveren in de toe
komst dan bij navolging van de twee andere ontwerpen. 

Het is waarschijnlijk, dat de bevolking van Enschede 
, niet veel in aantal zal toenemen . . 

De bewoners van de stad zullen gestimuleerd worden 
minder gebruik te maken van de auto ••• 
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DOELSTELLINGE~ ONTWERP C. 

ALGEMENE DOELSTEILING: 

A. Men dient te streven naar een ver~terking van 
de bestuurlijke en organisatorische functies 
van invloedrijke instP.llingen en organisati~s 
in de binnenstad. Het basisidee bij Qeze alge
mene O.oelstelling is een stimularing van de 
~relvaart door he.t i~~o~en per hoofd van de be
volking te vergroten. Om eli t te ver-w-ezslijken 
zal men de vestigingseisen van dergelijke be
drijven zoveel mogelijk dienen in te willigen. 
Het streven. zal een Central-Business-Distr~ct 
zijn. 

SUB-DOELSTELLINGEN: 

B. De bebou-w-i.ng meet van een zodani~e kwal~ tei t 
zijn, dat de investeerder zeker kan rekenen op 
kopers of huurders van de bedrijfspanden. 

c. Het saneringsbeleid za::.. primair gericht moe
ten zijn op de finar1ci~le haalbaarheid. 

D. Bij de planvorming dient. gebruik gemaa~t te 
worden gemaakt van de 11kosten-baten 11 analyse 
voor projecten. 

E. Men dient er zorg · voor te dragen, dat er zo
danige functies aangetrokken -v:orden, dat het 
uiteindelijke rendement zo hoog mogelijk is. 
Hierbij kan men denken a~ multifunctionele 
projecten (Watergate).· 

F. Het project zal in een zo kort mogelijke bouw
tijd gerealiseerd moeten worden. 

G. De bouWhoogte zal afhankelijk zijn van een op
timale keus na vergelijking van : BOUWKOSTEN, 
GRONDKOSTEN,ONDERHOUDSKOSTEN, We denken aan 
ongeveer 25 meter. 

H. De bereikbaarheid van de binnenstad en van het 
plangebied in het bijzonder moet in alle op
zichten optimaal zijn voor zowel het openbare 
als particulier vervoer. 

I. De bebouw-i.ng moet een hoge mate van flexibili
teit vertonen met een ev. functieverandering 

, in de tijd. 

J. Inge~~kkelde technische en-kostenverhogende 
bou~~ethoden dienen vermeden te worden. 

K. <De =. verkeersafwikkeling dient geen hinder te onder
vinden. Een mogelijkheid is het scheiden van de 
verschillende veerkeersfuncties in aparte niveau•s. 

L. In het kader va~ de mogelijkheden van massatrans
port is het niet vrenselijk de v1oonfunctie terug 
te laten keren naar het stadscentrum. : · 

M. Bij ont~~rp en uitvoering zal zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt moeten worden van reeds aanwezige 
ke~nis en bouwsystemen. 

N. De onderstcunende functies moet~n een hoge mate 
van comfort kunnen bieden. 



Consequentie-; ontwerp c. 

Indien men het . ontwerp c. zal g~ reali
seren in de hoedanigheid, zoals .die gepre..; 
senteerd is, kan men de volgende consequen
ties verl-ta.chten' 

De binnenstad van Enschede zal zich ve:-der · 
ontwikkelen als een Central-Business-District 
op een manief zeals in ontwerpC. is getoond. 
Het plangebied zal waarschijnlijk als cen
trum van deze ontwikkeling ga~~ fungeren. 
De woonfunctie zal. nagenoeg uit de binnen
stad verdwijnen, omdat de g>:-ondprijzen waar
schijnlijk in de toekomst hard zullen oplopen. 
Het is van b~lang voor de stad of deze aan-
zet tot een grootschaliger oinnestad gunstig 
verloopt, omdat , indien di t "t-rel het geval is, 
Enschede meer mogelijkheden heeft uit t~ groei
en tot een grote stad .• 

Een direct gevolg van deze ontwikkeling is 
dat de binnenstad a1 vrij snal geconfronteerd 
zal worden met grote verkeersproblemen, v:ant 
een Central-Business-District trekt erg veel 
auto's aanl Ook het openba~ vervoer zal in 
gebruik toenemen,zodat Enschede net als de 
besta~~de grote steden het gevaar loopt een 
verkeersknooppunt te worden, te meer daar 
het verzorgingsapparaat ook aan hevige groei 
(zelfs gecentraliseerd) onderheYig .zal zijn. 

Indien men het verkeer niet in verschillende 
niveau1 s scheidt zullen de voetgangers zich 
niet onbelenunerd door de sta.d. kunnen bewegen. 

D3 reeds bestaande bebouv.i.ng zal danig in kwali
teit moeten stijgen om te kunnen concurreren met 
de nieuwe bebouwing (comfort). 

Door het ontbreken van de woonfunctie in het 
centrlli~ van de stad, loopt men het gevaar dat 
de onveiligheid op straat groter wordt •• 

In de directe omgeving van de stad zullen natuur
of agrarische gebieden worden aangetast door de 
uitbreidingsdrang van de stad, of zelfs opgeofferd 
moeten worden voor nieuwe aanvoerwegen. 

Het gevaar bestaat, dat een relatief klein aantal 
bedrijven ·or instellingen grote delen van de stad 
in bezi t zullen hebben, met alle monpolies van dien. 

Door de c,pvoering van de grondprijzen zal de gemid
delde bouwhoogte in de stad erg stijgen. 

In verband met de grotere mate van luchtvervuiling 
in de stad, zullen meerdere .gebouwen over moeten 
gaan op dure klimatiseringsinstallaties. 

Het gebrek a~~ green kan de leefbaarheid van de 
stad nadelig be1nvloeden.Men zal de stad uit moeten 
om de natuur te zien •••• 
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Beoordeling Doelstellingen. 

Bij de beoordeling van deze ont~~rpen Z1Jn 
vooral de doelstellingen v~~ belang • . Wij zijn 
van mening, dat de doelstell~ngen van zo\rel 
on twerp A, B aJs c. ten opzichte van elkaar 
even belangrijk zijn, omdat wij als adviseur· 
niet op de voorhand partij kuTh~en gaan kie
zen voor een van de drie ontwerpent 
Per ontvrerp echter is er wel degelijk een ze
kere hierarchie in de doelstellingen te be
speuren • .Zo zijn de ALGSMENE DOELSTELLINGEN 
belangrijker dan de SUB DOSLSTELLINGEN. In 
ae tabellen 1,2 en 3 is aangegeven hoe o.i. 
deze hi~rarchie . aan te duiden is met een cij
ferwaardering. 

Bij bv. ortwerp A beschouwen we de doelste:
lingen A, B,C, D en E drie maal zo belangrijk 
ells de doelstellingen L,H,N,O en P, terwijl 
F,G,H,I,J en K waardering ·2 krijgen. Dit 
doen we ook bij de doelstellingen van ontvrerp 
B en c. Op deze manier is er een globale hie
rarchie in de afzonderlijke doelstellingen. 
Deze cijfer\·laardering is met opzet beperkt tot 
1,2 en 3, omdat deze cijfers ook als vermenig
vuldigingsfactor gebruikt zullen worden. In
dien we hier een te gro~t verloop in grootte 
van cijfers toepassen, lopen de uiteindelijke 
waarderingen onevenredig ver uit elkaar~ 

Hierbij komen vre bij de tweede stap van het 
vergelijk namelijk: 

fbe zijn alle doelstellingen verwerkt in de ont
werpen? 

Ook middels een cijfer ( 1 .tot 10) kunnen we een 
. doelstelling een · waardering geven inhoeverre deze 
d~elstelling past in een ontwerp en in hoeverre deze 
tot uitdrukking komt in een ontwerp. 
10 =past erg geed en komt geed tot uitdrukking, 

1 =past erg slecht en komt slecht tot uitdrukking. 
Met hiertussen uiteraard S gradaties. 
Het is nu vooral ook belangrijk hoe bijvoorbeeld de 
doelstellingen van ontHerp ·A. vertrerkt zijn in de 
ontwerpen B. en C, juist omdat we als uitgangspunt 
narr.en, dat de doelstellingen van de drie ontw~rpen 
van gelijke zwaarte waren. 

Indien we nu de drie waarderingsscores van een doel
stelling optellen en met de vermenigvuldigingsfactor 
( 1,2 of 3) vermenigvuldigen komen we op een totaal
score van die doelstelling, die aangeeft hoe belang
rijk deze bepaalde doelstelling is t.o.v. alle anderen. 
Hiermede verkrijgan w~ dus een vergelijking van de 
doelstellingen door de ontwerpen heen. Hoe hoger de 
score, hoe belangrijker de doelstelling. In de rij 
onder de totaalscore is het r~~gnummer vermeld, dat 
aangeeft welke doelstellingen ' op ~~lke plaats uit
komen w.b. importantie. De nu verkregen hi~rarchie 
is dus verkregen door de doelstellingen te toetsen 
in. de drie verschillende ontwerpen • . Op pagina 12 
zijn deze expliciet nogmaals vermeld. 
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Doelstellingen van antwerp A. ( Ontm. / . Verz •) 

A B c I D ";' F G H I I J K L M N 0 p max ... 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 320 

. . 

-- -· 
Ontwerp A. 8 10 9 9 8 8 8 10 10 10 8 10 10 1 8 10 279 87:~ 

Ontwerp B. T 7 5 7 6 8 8 10 10 8 10 10 6 10 
I 

1 7 9 244 
I 

Ontwerp c. 10 2 10 3 1 10 10 1 7 3 2 7 1 1 I 1 5 1 174 

Tataalscore 75 51 78 54 78 52 38 54 42 44 50 17 . 21 3 20 20 
Rangnummer. 3 14 1 8 2 10 26 9 25 23 19 41 37 46 39 40 

~--- ·--· 
I 

Doelstellingen van ·antwerp B. (Cultuur-Hist.) 8 
A IB c D E F 

~ H ~I 
J K L M N 0 p max 

3 3 3 3 .... 2. 2 2 2 2 1 .1 1 1 1 320 .) 

-----·-~- 8-5-f--· 
Ontwerp A. : 6 6 5 6 5 3 8 10 7 9 8 2 6 198 

• 

60~ . - -- --··· -·-
Ontwerp B. 10 8 10 10 9 10 8 7 8 10 10 9 10 8 9 9 302 

- - ·-,----1-----
94'/J 

Ontwerp c. 1 8 1 1 1 1 6 10 2 7 5 4 2 10 0 0 114 35~ 
Tataalscare 51 66 48 51 45 28 42 50 I 30 50 50 20 21 26 11 15 
Rangnummer 1) 5 20 1.5 22 30 24 ·16 29 I 17 I 18 38 361_32 45 43 

--.'----'- ---

.Doelstellingen antwerp c. ( Economisch) 8 
: A iB ~ I D I E 

F~~r 
I J I K I L M N max. 

3 j3 3 2 2 2 2 2 1 1 I 1 1 1 290 
- -

Ontwerp A. 4 7 5 6 3 5 1 8 8 8 5 1 2 71 8 146 50 .~ 
. --~- 1----

10 1 Ontwerp B. 1 6 3 4 2 . J 1 8 8 8 3 ' 1 7 115 4o·{ 
·--·--- ,---· 

10 I Ont-vrerp c. 10 10 10 10 10 9 9 10 10 8 9 10 10 263 911 - ' 
Totaalscore 45 691 54 60 30 i J4 22 52 52 24 17 13 27 25 
Rangnummer. -~~1 ~L 7 6 281 27 35 11 112 J4 42 __ 441 31 3J 

I 



'··· 

On twerp A. Ontwerp B. Ontwerp c. 
2 2 2 rn rn m 

I 

-· 

I -I 
vliNKELS 4656 )625 7227 

690 20416 
I 

KANTOREN 3200 I --· '---- --- ---

I 
I 

wm.n:NGEN 1550 5560 I -
1000 400 I 7628 I 

HORECA I ! -
BIOSCOOP/JONGEREN CEN7RUM 320 - 672 

------- ---- f- ---- --·- - ----
CIRCULATlE ( OV'ERDEKT) 2800 I 
INTERN en EXTERN - -

---------- -
PARKEREN 1200 900 15000 

GROEN . ( INCL TUINEN) ' 1500 2014 -
--. 

TOTAAL OVER:JEKT VLOER- 10726 10275 51490 OPPERVLAK · 1 

Kwantitatieve vergelijking van de vloero~pervlaktes van de drie ontwerpen. 



1. In het kader vari het behoeftepatroon van Ensche
de w.b. de verzorgende f~£cties dienen deze fu~c
ties in het stationsgebied gestimuleerd te wordeen. 

2. De bereikbaarheid van de bebouwing dient, zowel 
per trein,bus, aato of fiets goed te zijn. Di~ , 
om de bezoekers van het verzorgingsapparaat h1er
van gebruik te kunnen laten maken. 

). Men dient t~ streven naar een versterking va' de · 
verzorgende- en forumfuncties van de binnenstad 
van Enschede. 

I 

4. De bebouwing moet van een zoda,ige k-..rali tei t zijn, 
dat de investeerder zeke~ k~' rekenen op kopers of 
huurders van de .bedrijfspanden. 

5. Men dient ernaar te streven het plangebied een ste
delijk kar~ter te geven. 

6. Bij de planvorming dient gebruik gemaakt te worden 
van de nkosten-baten t: analyse voor prujecten. 

7. Het saneringsbeleid zal primair gericht moe~en 
zijn op de financi~le haalbaarheid. · 

8. In het kader van het behoeftepatro.on van Ensche
de w.b. de ontmoetingsfuncties, dienen deze fune
ties in het stationsgebied gestimuleerd te worden. 

9. De industri~le nijverheid heeft geen verzorgings
karakter en zal dienen te verdwijnen ui t de stad. 
De kleinambachtelijke nijverheid daarentegen -v;el 
en dient te blijven, en in stand gehouden te worden. 

Doelstellingen naar rangnummer. 

10. De bebouwing dient zodanig geconstrueerd te wor
den, dat een ev. functieverandering van de bebouwing 
in de tijd mogelijk rnoet kunnen zijn. 

11. Zie 2. 

12. · Zie 10 •. 

1J. De binnenstad van Enschede dient · als cul tuur-his
torisch monument van het stede~ijk leven behouden 
te blijven. 

14. Men dient de versterking van de verzorgende-en fo
rumfuncties in de vorm van gebundelde deconcentra
tie uit te voeren, op een manier dat genoemde 
functies elkaar kunnen stimuleren. 

15. Men dient te streven naar een duidelijke verster
king van de woonfunctie in het plangebied. 

16. Zie 1. 

17. De doordingbaarheid va~ de bebouwing moet optimaal 
zijn in alle richtingen. 

18. In de binnenstad moet de mogelijkheid aanwezig zijn 
allerlei activiteiten plaats te kunnen laten vinden. 

19. Er dient een redelijke mate van openbaarheid ge
waarborg~ te zijn. 

20• Bestaande waardevolle milieu's dienen behouden te 
blijven( gebou~n, pleinen, beplanting e.d.). 



Beoordeling ontwerpen. 

Het is bij een beoordeling van de driE" ont
werpen niet de bedoeling te komen tot een 
ui tspraak, die erop gerich.t is te formuleren 
welk ontwerp 11beter 11 is dan de anderen . Cri
teria voor zulke uitspra.ken zijn erg moeilijk 
te vinden. Ock wordt het al moeilijk om van 
een menging van de ontwerpen te spreken, om
dat vele doelstellingen elkaar 11bijten 11 • 

I 

Bij het . zoeken naar integratiemogeli.jkheden 
v~~ de ontwerpen onderling zal veeleer ge
kozen ktumen worden voor een VERDRAAGZAANHEID 
ten opzichte van elkaar dan van een menging 
van de ontwerpen. In de onderstaande ver
draagzaamheidsmatrix wordt in grote lijnen 
aangegeven hoe de verschillende ontwerpen met. 
elkaar mogelijkerwijs te integreren zijn. 

Ontmoeting- Cultuur.;. 
Verzorgings Hi st. ·- Ecouorr.isch 
Ontwerp A. Ont"L-re.rp B. Onb:erp c~ 

Ontmoetings- . ---- goed matig. Verzorg.ontw.A. 

Cultuur-hist. I 

ont-vrerp B. goed ---- slecht 

Econontisch matig slecht ontwerp C. ----

Z..1atrix van de globale onderlinge verdra.agzaamheid. 

. 

. ' Men kan ook wat naukeuriger te werk gaan en deze 
verdraagzaamheid uit de verwerking van de doelstel
lingen te destilleren. Hierbij gaan we niet de totaal
score van de doelstellingen beschou"L-;en, maar de to
taalscore van de . ont~~rpen in hun geheel. ( zie tabel 

1,2 en 3) 
Het een maximaal te behalen totaal van 320 punten 
voor de ontvrerpen t. a.v. de doelstellingen van A, 
behaalt ont~~rpA. zelf 279 punten, B. 244 punten en 
c. 174 punten. Dit is resp 87 , 76 en 54 procent van 
het maximaal te behalen resultaat. Tabel 2 en 3 geven 
de waarden Yan de ontwe:rpen t.a.v. de doelstellingen 
van B. en c. 

Uit deze toetsing tussen de ontwerpen onderling, 
blijkt, dat het ONTMOETINGS/VERZORGINGS ontl-rerp de 
meeste aanknopingspunten biedt voor het· integratie
veld. Im..'llers het CULTUUR/HIS.TORISCH ont\-ierp en iets 
in mindere mate het ECONm-IISCH ontwerp blijken zich in 
meerdere opzichten te laten integreren met het unt~~rp A. 
Het ECONO:.rrscq ont ... rerp C. kent aileen ten aanzien van 
het ONTHOETINGS/VERZ.OR.GINGS ont~-erp B. een enkel in
tegratie punt • 

. Het realiseren van e6n van de ontv.~rpen in hun volledige 
aggressiviteit zou evenwel leiden tot desintegratiepro
cessen in de Enschedese binnenstad, alth~~s men zou niet 

· meer voldoen aan de aanvankelijk geformuleerde uitgangs-
pu..~ten van deze studie. · · 
Dit blijkt ook uit de afzonderlijke consequenties van 
de ontwerpen ( zie pag. 4,6,8. ) 

,n .~ 
Jl~j) 



We zullen trachten te komen tot een integra
tieveld, die het kader zal verschaffen, vl"aarbinnen 
toekomstige ontwikkelingen in ~e Binnenstad · 
dienen plaats te vinden, zonder dat . de binnen-
stad geweld vrordt aangedaan. Binnen het inte

gratieveld komen·alle bru:l.k'.:>are doelstellingen 
in meer of mindere mate tot hun recht. E&a 

en ander wil echter niet zeggen dat het inte
gratieveld een star gEigeven is, waarbinnen elke 
'ontvrikkelin'g exact geplaatst kan vrorden. De 
compositie van de verschillende aspecten ( zoals 
wonen, winkelen, ontmoeten, etc.) kunne~, ook 
a1 naar gelang de· tijd voortschrijdt, leiden 
tot een andere sa-rnenstellL1g, zonder dat het 
overig€ms het integraUekader overschreden wordt. 
Deze compositieveranderingen kunnen een gevolg 

. zijn van bepaalde zaken, welke zich plotseling 
aandienen, en waarop actief gerP-ageerd moet 
worden, ofwel van langzaam verru1derende opvat 
tingen en waarderingen. Zo kunnen bijvoorbeeld 
bepaalde fabriekscomplexen cen andere bestem
ming krijgen ( bv. wonen) dan war..neer zij pas 
tegen de eem-ndsseling beschikb~,ar komen ( bv. 
kantoren) • Deze voor een onderdeel van de bin
nenstad totaal · andere ont1-dkkeling kan toch 
plaats vinden binnen :r..et integratieveld. 

Gezien de uitkomsten van de tabellen 1,2 en 3 
ziet men de integratie in ons plangebied voor
al uitgaan van de VER.ZORGINGS/ONTHOETINGS waar
den. en in iets ~indere mate van de Cultuur-

Historische waarden. Thans zal nagegaan worden wat 
de consequenties zijn van de hiervoor geschetste 
integratie voor de afzonderlijke deelaspecten: 

Het HONEN. 

Het wonen zal niet als een zelfstandig te ontwikke
len functie in dit gebied van de binnenstad opgeno
men moeten worden. vlel zal er zorg voor moeten vior
den gedragen, dat de huidige ·woonsituatie gehand
haafd blijft. Het wonen is immers een functie, dat 
vooral in het kadcr van de ontmoeting een belangrijke 
plaats inneemt. In het kader van de ontmoeting is 
het echter ook noodzakelijk dat een rijk gescha'<eerd 

·milieu ontstaat. Daarom dient voorkomen te worden, 
dat homogene l-1oongebieden in di t gebied ontstaan • 
De woningen zullen dan ook vooral gerealiseerd wor
den boven winkels en bedrijven. · 

De INDUST?..I~LE EN AHBACHTELIJKE NIJVERHEID. 

Deze sector was erg dominant in het gebied, maar in 
ieder geval zullen uitbreidingen binnen deze zone 
van deze activiteiten voorkomen dienen te worden. 
De vraag is natuurlijk of de redactie va~ een dag~ 
blad bv. als belangrijk element in het. kader van de 
ontmoeting zich daar kan vestigen 1 



. . . 

De DETAILHANDEL. 

In het gebied was een belangrijk deel van het bin-
nenstadswinkelapparaat gelegen, alsmede een klein 
deel van de horeca.functie, die e-veneens va..''l hoven
locale betekenis is ( ook voor regie). Nieuw~ win
kelvestigingen dienen in principe zoveel mogelijk 
ingepast te worden in de besta.a~de bebouwing, zodat 
waardevolle milieus intact gehouden kunnen ~orden • 
De horecasector kan ook enige uitbreiding toegestaan 
worden, zeke.r als di t posi tief werkt in het kader 
van de ontmoeting. 

De DIENSTVERLENENDE INSTELLINGSN. 

Deze tak van acti vi tei ten mag zeker een ui tbreiding 
ondergaan in di t. gebied. Eedacht moet wel worden, 
dat deze bedrijven tn instellingen zich zoveel moge
lijk moeten voegen in de historisch gegroeide situ- · 
atie. Grootschalige elementen zullen ook voor Cit 
soort dienstverlenende bedrijven en instellin~en in 
di t gebied niet gebouv:d mogan wordet;1. Het onderwijs 
is een moeilijk punt. In principe is het nuttig, dat 
het onderHijs in de binnensta.C. een functie heert; 
Alle drie de cnt~~rpen hebben echter hier geen aan
dacht aan besteed. Wat als een ma..~cp ka.n w-orden 
beschour:d. 



CONCLUSIES. 

Met behulp van de drie gegevens: 
- Bruikbare doelstellingen~ 
- consequenties ontwerpen,-
- consequenties integratieveld 

is het mo~elijk per onderwerp een advies 
te geven • De som van deze adviezen stel
len de voorwaarden voor voor de inrichting 
van het plangebied. 
Als voorbeeld kunnen He het onderwerp ver-:
keer beschouwen met bovengenoemde gegevens: 

De bruikba1e doelstelling zegt over de be
reikbaarheid: 
11De bereikbaarheid van de bebou1-ring dient 
zowel per trein, bus, auto als fiets goed 
te zijn 11 • 

De consequentie van ontwerp A. is dat er een 
toename van verkeer te verwachten is. 

De consequentie van B. is dat er zich geen 
grote verkeersproblemen zullen voordoen, 
indien men het varkeer in goede banen leidt. 

De consequentie van c. is dat cie binnenstad 
grote hoeveelhed~n verkeer kan verwachten.· 

Het integratieveld zegt niet expliciet iets over 
het verkeer maar bij de integratie van de ontwerpen 
A· en . B Kan men verwachten, dat de gemeente niet zon
dermeer bestaande bebouwing kan afbreken voor de ver
keersafwikkeling, ofschoon er wel een toename te ver
wachten is. 

Res~~erend kan men dus stellen: 

Het stationsplein is een knooppunt van verkeer, 
ontken dit niet, maar leidt alle verkeer in goede 
ban en. 

Op deze manier zijn alle belangrijke · onderwerpen 
verWerkt tot de·hierna volgende lijst voorwaarden. 
Bovendien is een bebouwingsadvies toegevoegd, met 
de schematisering van een ruimtelijke neerslag. 



VOORWAARDEN VOOR DE !N1tiCHTING VAN HET PLANGEBIED IN DE 
VOR..11 VAN EE~J ADVIES AAN DE GEMEENTE., 

1. Het stationsplein is een knooppunt van 
verkeer.Cntken dit niet, maar leidt alle 
verkeer in goede banen. Ret 'huidige bus
station dient uitgebreid te 'trordcn pal 
ten -westen van het N.S. station. 

I 

2. Geef het stationsplein een multi~~ctio
neel kara.l<ter, ga niet bepaalde functies · 
Zl-raar accentueren, het 1-ronen dient een 
deel te zijn van het hinnenstadsgebeuren, 
echter niet dominant. 

). Laat de bebouv."ing .een grote mate van 
doordringbaarheid toe. Di t geldt voor 
alle richtingen. 

4. Pas niet meer dan 3 a 4 bom"'lagcn toe, 
. maximaal 16 meter hoog. 

5· Probeer de auto's op verschillende manie
ren te parkeren, negeer zo echter niet ~ 

6. Situeer een plein met forwnfuncties in het 
plangebied, zodanig da-t het geen hinder 
ondervindt van het verkeer. 

7. Geef de 1-rand van het Stationsplei.n zelf een 
gesloten bebouwing, teneinde clit plein een 
eigen karakter t~ gevcn. 

' · 

8. Het plangebied moet aantrekkelijk zijn als scha
kel tussen het N.S.station en de City. · : 

9. Probeer de specifieke city-functies ook in het 
plangebied te verh~rken. 

10. Haak de bebouwing zodanig, dat op relatief eenvou
dige wijze functieverandering in de tijd .mogelijk is. 

11. Laat de bestaande bebouwing intact voor zover dit 
sociaal als boul-lkundig verantwoord is. 

12. Sta geen industria toe. · 

13. Men dient zorg te dra~en voor een redelijke mate 
van openbaarheid in het plangebied. 

14. :Ha.ak een autovrije straat al.s verbinding tussen 
het station en de city. 

15. De bevoorraoirtg en het parkeren dienen aal"l de bin
nenzijde van de bebouw"ingsblokken te geschieden. 

16, De vorm van de bebouwing dient aangepast te worden 
· aail het bestaande stedelijk weefsel, en niet aan 
de eventuele functies in die bebouwing. 

,n p 
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