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persoonlijk en pro actief

Hilversum als leefgebied 
voor mens én dier 

Wethouder van  
Hilversum is trots

Architect: buurt  
is bondgenoot

Het plan 
is op ver-
schillende  
punten 
sterker  
geworden 

De Lieberger Courant

“We zijn op dit moment het Groene Beleidsplan uit 2012 
aan het actualiseren met thema’s die nu belangrijk zijn 
zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en energietransitie. 
Er is een grote behoefte aan groen.  Zo heeft de gemeen-
teraad een motie ingediend om natuurinclusief bouwen 
te stimuleren.”

Wat is natuurinclusief bouwen?
“Voor mij betekent het de natuur een plek geven, in, op 
en rondom gebouwen. De afgelopen jaren is onze woon-
omgeving voor veel dieren minder geschikt geworden. 
Denk aan vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. 
Die dieren houden van een groene omgeving en nes-
telen in kieren en gaten in onze huizen. Maar doordat 
we steeds beter zijn gaan bouwen, zijn er veel minder 
van dat soort plekjes te vinden. Het is te strak, te netjes 
geworden en daardoor gaan die soorten in aantallen 
achteruit.”

Waarom zouden ze in onze huizen moeten  
nestelen?
“Vleermuizen missen hun verblijven en overleven daar-
door niet. Vleermuistorens en kelders helpen, maar die 
zijn er niet genoeg. Vleermuizen vangen heel veel mug-
gen en de nachtvlinders die uit eikenprocessierupsen 
komen. Als je veel vleermuizen hebt, heb je in dat gebied 
veel groen, veel insecten en veel water. In die zin zijn ze 
ook een graadmeter voor de leefbaarheid van je stad, hoe 
prettig het is om erin te wonen als mens.”

Hoe leefbaar is  
Hilversum nu?
“Je zou denken dat  
Hilversum gezond en 
groen genoeg is, zo tussen 
al die mooie natuurgebie- 
den. Helaas is dat niet 
overal zo. Er zijn delen van 
Hilversum waar weinig 
groen is, en waar het op 
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Myrte Mijnders 
werkt sinds eind sep-
tember als beleidsad-
viseur Natuur, Land-
schap en Ecologie bij 
de gemeente, samen 
met Joost Volkers. Ze 
adviseren bij projec-
ten en vraagstukken 
waarbij het gaat om 
alles wat een relatie 
heeft met groen. 

Ruben: “Onze kracht, vanuit diverse achtergronden en 
ervaring, is onze creativiteit. Elk project vraagt om iets 
anders. Dan gaan we op zoek naar de juiste partners en 
partijen met de juiste expertise. We werken niet binnen 
een bepaald vast kader.”

Waarom zijn jullie in dit project gestapt?
“We hebben in december 2018 deze locatie gekocht. Wat 
wij er interessant aan vonden, is dat het gaat om een in-
breidingslocatie midden in een woonwijk. Een voordeel 
van deze locatie is dat het op loopafstand van het station 
ligt. Daardoor kunnen we ons in dit project goed richten 
op de toekomst waarin de auto minder belangrijk is.  
Niet alleen door minder parkeerplekken bij de woningen 
beschikbaar te stellen, maar ook door het ontwikkelpro-
ject zo in te richten dat mensen sneller de fiets pakken  

Grondeigenaar Tecta Invest is een ontwikkel-
team van vier ondernemers: Jeroen Meeuwis-
sen, Ronald Kiel, Norbert de la Rive Box en 
Ruben van der Graaf. Wat ze doen is grond of 
vastgoed aankopen, daar iets aan toevoegen en 
het dan weer (gedeeltelijk) verkopen. Met een 
winstoogmerk uiteraard, maar ook nadrukkelijk 
om van die plek iets beters te maken.

Kiezen voor 
kwaliteit
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Interview Myrte Mijnders, Gemeente Hilversum

interview Ruben van der Graaf, Tecta Invest
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& ART

The tour will take an hour to walk.

 Refreshments during your tour are available in  
	 Vrijhof,	Bastille,	Faculty	Club	and	Sports	Centre,	 
	 which	are	open	(nearly)	every	day.	

A walking tour of the campus

ENG omslag A&Kboekje 8.indd   1 05-11-13   16:20
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u zo belangrijk is dat 
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POWERED BY WTC TWENTE®

EXPAT CENTER EAST NETHERLANDS 
YOUR CONNECTION TO TWENTE

Het Expat Center Twente is een belangrijke 
faciliteit voor het wegnemen van mogelijke 
barrie..res voor internationale kenniswerkers 
(expats) om zich in Twente te vestigen. 
Daarmee levert het Expat Center een positieve 
bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de regio 
voor internationale bedrijven, 
kennisinstellingen en buitenlandse kennis- en 
studiemigranten (expats in spe

,
). Het Expat 

Center Twente opereert in de regio als een 
full-service-centrum in de vorm van een 
aanspreekpunt met ondersteunend karakter, 
waar zowel bedrijven, expats als expats in spe

,
 

met hun vragen terecht kunnen.

•  Op basis van een orie
..
nterend gesprek stemmen wij onze 

dienstverlening af op uw behoeften. Dit maatwerk kan bestaan uit 
het meedenken over expat gerelateerde zaken, tot het volledig 
ontzorgen van de HR medewerkers bij de aanvraagprocedure en 
het relocation-proces van de expat.

•  Elke maandag is het Expat Center Twente aanwezig in het 
Stadskantoor in Enschede om de arriverende expat te ontvangen 
en begeleiden bij de IND- en gemeentelijke formaliteiten.

•  Via een intakegesprek en persoonlijke begeleiding kunnen wij de 
expat assisteren bij o.a. het openen van een bankrekening, het 
afsluiten van de ziektekostenverzekering, het vinden van een huis, 
en een (internationale)school. Bovendien zijn wij een vraagbaak 
voor de alledaagse zaken en geven we informatie over 
evenementen in de regio.

•  Voor de expats wordt een aantal keren per jaar een evenement 
georganiseerd met als doel expats met elkaar in contact te 
brengen en hen een leuke tijd te bieden.

•  Voor een optimale dienstverlening werkt het Expat Center Twente 
samen met een aantal betrouwbare partners op het gebied van 
o.a.

 - Huisvesting
 - Belasting- en financieel advies
 - Taal- en cultuurtrainingen
 - Bankieren
 - Partner employment

Bijeenkomst voor HR managers
Daarnaast houdt het Expat Center Twente vier keer  
per jaar een bijeenkomst voor HR managers van corporate 
partners om hen up-to-date te houden over expat gerela-
teerde onderwerpen.

Blijf op de hoogte
Via onze nieuwsbrief en Linked-in group houden  
we u op de hoogte.

Word Corporate partner van het Expat Center en 
profiteer van aantrekkelijke kortingen op onze 
dienstverlening.

EXPAT CENTER EAST NETHERLANDS
Spoorstraat 114, 8e verdieping
7551 CA Hengelo 
+31(0)74 2503325
info@ecen.com

www.ecen.com
POWERED BY WTC TWENTE®

YOUR CONNECTION TO TWENTE

EXPATCENTEREAST.COM
POWERED BY 

WORLD TRADE CENTER TWENTE®

EXPAT CENTER EAST NETHERLANDS 

Corporate Identity Expat Center East Netherlands
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Logo  Design Dentist / Twenste Tandartsen

Hengelosestraat 239
7521 AC Enschede

Twentse Tandartsen
Hengelosestraat 239

7521 AC Enschede

AFSPRAKEN 
KAART

twentsetandartsen.nl

Voor advies op het gebied van:
Parodontologie

Implantologie
Prothetiek

Endodontie
Orthodontie

Cosmetische tandheelkunde

WIJ GAAN VERHUIZEN!

Twentse Tandartsen
Hengelosestraat 239

7521 AC Enschede

Praktijk Benerink/Nazar
praktijk@twentsetandartsen.nl

053 435 30 82

Praktijk Hanse
info@tandartshanse.nl

053 435 55 70

Vanaf 1 mei bent u van harte welkom 
       in onze nieuwe praktijk
   aan de Hengelosestraat 239 
                                       in Enschede!

U bent van harte uitgenodigd bij onze offi ciële opening op 

ZATERDAG 16 JUNI OM 13.00 UUR

Vanaf 13.00 uur bent u welkom om onze nieuwe praktijk 
te komen bewonderen. Om 13.30 zal wethouder 

Eelco Eerenberg ons nieuwe pand offi cieel openen.

Laat u even weten of u erbij kunt zijn?
praktijk@twentsetandartsen.nl
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Een inspirerende plek voor ontmoeting, presentatie, 
productie en ontwikkeling. Waar elke Enschedeër 
en Twentenaar zich thuis voelt, misschien zelfs wel 
mede-eigenaar van is. 148 nationaliteiten, jong en 
oud, arm en rijk, laag- en hoogopgeleid. 

Naast onze landelijke, provinciale en (boven-)regionale  
opdrachten, is dit wat wij willen zijn, het huis van de stad. 
En dat betekent het huis van haar inwoners. Wanneer  
voelen zij zich thuis? Welke kernwaarden delen wij, en vor-
men de basis van onze identiteit waarvan wij allen zeggen: 
ja, die plek, dat huis, dat is het Muziekkwartier, en die plek  
is ook van mij. 

‘een 
zinnen-
prikkelend  
huis van 
cultuur 
met inter- 
nationale  
allure’

2
gezamenlijke 
visie & 
kernwaarden 
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kernwaarden
muziekkwartier

Wie naar ons toe komt loopt 
grote kans geraakt te worden

Wij willen dat je geraakt wordt. 
Dat is de bedoeling. Want waar 
mensen geraakt worden voelen 
ze zich verbonden in de erva-
ring. Je wordt als het ware even 
uitgetild boven het gewone, het 
alledaagse. Dat is hier te vinden. 
Dat is hier te beleven. En wij 
doen er alles aan om de ideale 
omstandigheden daarvoor te 
scheppen.

We bieden spanning,  
ontspanning en avontuur,  
en soms mag dat schuren

Hier is het aantrekkelijk en  
spannend, prikkelend en  
ontspannend. Soms schuurt het, 
soms is het diepgravend,  soms 
drijf je lekker mee. Hier vind je 
wat bij jou past. Je kunt je laten 
raken, laten prikkelen. Wij  
nodigen je uit, iedere dag op-
nieuw. Wij vertellen je niet wat  
je nodig hebt, maar nodigen je  
uit om te komen ontdekken. 
Want deze plek is net zo goed 
van jou als van ons.

We zijn gastvrij; een plek  
waar iedereen welkom is

Het eerste abstracte schilderij  
dat je zag. De eerste voorstelling. 
Het eerste concert. Ervaringen 
voor het leven die je raken en 
kunnen veranderen. Daarom 
zijn we gastvrij; een plek waar 
iedereen welkom is. Juist ook 
degenen die je er niet meteen 
zou verwachten. We doen er  
alles aan om zoveel mogelijk 
mensen in aanraking te brengen 
met kunst en cultuur.

waarachtig
raken

schuren
gastvrij

- waarachtig
- raken
- schuren
- gastvrij

Wat je hier ervaart is echt,  
het nodigt uit om te delen  
en mee te doen

Wij bieden een plek, een  
omgeving waar je ontdekt wat 
echt en oprecht is. Waar je je kunt 
laten meevoeren en laten inspi-
reren. Waar je uitgenodigd wordt 
om zelf te ervaren. Om te kijken, 
te luisteren, mee te doen en te 
reageren. Vanuit jouw passie,  
je betrokkenheid en je talent.
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ONTVANGST
centrale hoofdingang, laagdrempelig, voel je welkom, 
één gebouw met één receptie, reuring, eenheid

ONTMOETING
centraal gelegen grand-café, open, licht, terras, 
verbinding met plein, hele dag iets te beleven

TRANSPARANTIE EN ONTWIKKELING
open gebouw, centrale plek stimuleert ontmoeting tussen  
verschillende publieksgroepen, stimuleert ontwikkeling,  
laat zien wie je bent, reuring in en om het gebouw

het gebouw van de toekomst 
4

IMPRESSIE
ENTREE MUZIEKKWARTIER
WILMINKPLEIN

Booklet New Plans / Wilminktheater Enschede
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Prenger Makelaardij o.g. B.V.

IBAN NL 02RABO 0150 0688 16

BIC RABONL2U

KvK te Enschede 06012 084

BTW nr. 8050.27.944.B.01

www.prengermakelaars.nl

info@prengermakelaars.nl

Hengelosestraat 92
7514 AK Enschede
tel 053 431 54 51
info@prengermakelaars.nl
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overijssels kinder festi
val

Schaap Jeugdtheater Sonnevanck
Groep 1 t/m 4 
Duur: 65 minuten
Schaap is alleen. Dat is vreemd, In haar eentje wandelt ze door de wijde wereld. Hoe ze 
heet, wil iedereen weten. Schaap heeft geen idee. Toen ze nog Schaap was tussen de andere 
schapen, vroeg niemand wie ze was. Ze wàs gewoon, en dat was alles.

Op zoek naar een naam komt ze allerlei mensen tegen. Zoals de eenzame visser op zee, die de 
sterren als gezelschap heeft. De feestvierders, die d’r altijd wel eentje bij willen. De koning, die 
zo moe is van het steeds de baas zijn. De trouwe ridder, hoog te paard. En het voetvolk, samen 
sterk voor de o zo goede zaak. Maar Schaap weet nog steeds geen naam. Zou ze een sufferd 
zijn? Of kent ze een geheim? Eén ding is zeker: je kunt alleen maar van haar houden!

Schaap is een voorstelling die kleuters uitnodigt tot intense liefde voor het schaap dat 
geen naam wil, en ouders uitnodigt tot weemoedig relativeren van de zegeningen van het 
individualisme.

overijssels kinder festiv
al

Corporate Identity Childrens Festival / Provincie Overijssel
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ARCHITECTURE 
& ART

The tour will take an hour to walk.

 Refreshments during your tour are available in  
	 Vrijhof,	Bastille,	Faculty	Club	and	Sports	Centre,	 
	 which	are	open	(nearly)	every	day.	

A walking tour of the campus

ENG omslag A&Kboekje 8.indd   1 05-11-13   16:20

The campus was laid out in 1961 by architects  
Wim van Tijen and Samuel van Embden, according 
to the principles of Modern Architecture or New 
Objectivity. Their master plan imposed a clear 
structure on the site, with large buildings at 
strategic points. Van Tijen and Van Embden 
separated residences from work and recreation 
facilities. This business-like, formal approach drew  
a response from a group of young architects,  
whose buildings were more intimate and exuberant. 
Jan Hoogstad was the campus’ supervising 
architect until 2000; his current successor is  
Peter Vermeulen. 

ENG binnenwerk A&K 8.indd   3 05-11-13   16:13

1968

11 De Trom is also by Evert Strobos. One  
of his early works, it is constructed in  
polyester, a material he never used again. 
The flamboyant colour is also untypical  
of his later work. Apart from that, it is  

a typical Strobos, striking a powerful note in  
the landscape: monumental, sober, rhythmic.

De Trom  
Evert Strobos

Walk on towards Horst Tower. You will see the bust of Van den Kroonenburg in  
 the Horst ‘courtyard’.

ENG binnenwerk A&K 8.indd   16 05-11-13   16:14

1996

06 The Waaier is a restaurant; it houses  
Spiegel Spiegel, by Jan Merx. He used  
a pencil to write “C’est moi” in minute 
letters, a job that took him several months. 
You can also see the word WAAR (true), 

with the W written as an upside-down M. This is 
Merx’s critical comment on science: truth has  
many facets.

Spiegel Spiegel  
Jan Merx

Turn right in front of Waaier and walk under the porches.

ENG binnenwerk A&K 8.indd   11 05-11-13   16:14

Booklet Architecture & Art, Walking Tour on Campus / University of Twente
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Hilversum als leefgebied 
voor mens én dier 

Wethouder van  
Hilversum is trots

Architect: buurt  
is bondgenoot

Het plan 
is op ver-
schillende  
punten 
sterker  
geworden 

De Lieberger Courant

“We zijn op dit moment het Groene Beleidsplan uit 2012 
aan het actualiseren met thema’s die nu belangrijk zijn 
zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en energietransitie. 
Er is een grote behoefte aan groen.  Zo heeft de gemeen-
teraad een motie ingediend om natuurinclusief bouwen 
te stimuleren.”

Wat is natuurinclusief bouwen?
“Voor mij betekent het de natuur een plek geven, in, op 
en rondom gebouwen. De afgelopen jaren is onze woon-
omgeving voor veel dieren minder geschikt geworden. 
Denk aan vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. 
Die dieren houden van een groene omgeving en nes-
telen in kieren en gaten in onze huizen. Maar doordat 
we steeds beter zijn gaan bouwen, zijn er veel minder 
van dat soort plekjes te vinden. Het is te strak, te netjes 
geworden en daardoor gaan die soorten in aantallen 
achteruit.”

Waarom zouden ze in onze huizen moeten  
nestelen?
“Vleermuizen missen hun verblijven en overleven daar-
door niet. Vleermuistorens en kelders helpen, maar die 
zijn er niet genoeg. Vleermuizen vangen heel veel mug-
gen en de nachtvlinders die uit eikenprocessierupsen 
komen. Als je veel vleermuizen hebt, heb je in dat gebied 
veel groen, veel insecten en veel water. In die zin zijn ze 
ook een graadmeter voor de leefbaarheid van je stad, hoe 
prettig het is om erin te wonen als mens.”

Hoe leefbaar is  
Hilversum nu?
“Je zou denken dat  
Hilversum gezond en 
groen genoeg is, zo tussen 
al die mooie natuurgebie- 
den. Helaas is dat niet 
overal zo. Er zijn delen van 
Hilversum waar weinig 
groen is, en waar het op 
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Myrte Mijnders 
werkt sinds eind sep-
tember als beleidsad-
viseur Natuur, Land-
schap en Ecologie bij 
de gemeente, samen 
met Joost Volkers. Ze 
adviseren bij projec-
ten en vraagstukken 
waarbij het gaat om 
alles wat een relatie 
heeft met groen. 

Ruben: “Onze kracht, vanuit diverse achtergronden en 
ervaring, is onze creativiteit. Elk project vraagt om iets 
anders. Dan gaan we op zoek naar de juiste partners en 
partijen met de juiste expertise. We werken niet binnen 
een bepaald vast kader.”

Waarom zijn jullie in dit project gestapt?
“We hebben in december 2018 deze locatie gekocht. Wat 
wij er interessant aan vonden, is dat het gaat om een in-
breidingslocatie midden in een woonwijk. Een voordeel 
van deze locatie is dat het op loopafstand van het station 
ligt. Daardoor kunnen we ons in dit project goed richten 
op de toekomst waarin de auto minder belangrijk is.  
Niet alleen door minder parkeerplekken bij de woningen 
beschikbaar te stellen, maar ook door het ontwikkelpro-
ject zo in te richten dat mensen sneller de fiets pakken  

Grondeigenaar Tecta Invest is een ontwikkel-
team van vier ondernemers: Jeroen Meeuwis-
sen, Ronald Kiel, Norbert de la Rive Box en 
Ruben van der Graaf. Wat ze doen is grond of 
vastgoed aankopen, daar iets aan toevoegen en 
het dan weer (gedeeltelijk) verkopen. Met een 
winstoogmerk uiteraard, maar ook nadrukkelijk 
om van die plek iets beters te maken.

Kiezen voor 
kwaliteit
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Interview Myrte Mijnders, Gemeente Hilversum

interview Ruben van der Graaf, Tecta Invest

interview  Bewoners Liebergerweg
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Het distributiecentrum Hunkemöller is door de jaren heen groter geworden, dat betekent meer vrachtwagens door de straat en 
meer overlast voor de buurt. Bewoners van de Liebergerweg zijn daarover in gesprek gegaan en hebben zich georganiseerd 
in een werkgroep met onder andere Martin Triebels, Saskia Bons, David Niemeijer en Rudy Volkerink. Met het verhuisplan 
van het distributiecentrum (in 2024) verschoof de aandacht van de bewoners naar de vraag wat er dan komt, en hebben ze zich 
gericht op de nieuwe eigenaar van het terrein: Tecta Invest.

David: “De mensen van Tecta zijn meteen in 
gesprek gegaan met ons als werkgroep. Ze hebben 
ons gevraagd om mee te denken in het plan voor 
dit terrein. De eerste bijeenkomst was een bre-
de buurtvergadering eind 2018 waarin bewoners 
bespraken wat zij belangrijk vonden. En waarin 
Tecta en de architect een impressie gaven van de 
woonwijk die ze voor ogen hadden.”

Van black box naar driepartijenoverleg
Martin: “Op basis daarvan hebben we vervolgcon-
tacten gehad, passeerden weer andere varianten 
en hebben we elkaar afgetast op het gebied van 
bouwdichtheid, verkeer en groen. Die zaken bleken 
opeens al geregeld te zijn in een intentieovereen-
komst die buiten ons om, als in een black box tus-
sen gemeente en ontwikkelaar tot stand gekomen 
was. Voor de bewoners voelde dat als opzijgescho-
ven worden waar we met name de gemeente toen 
hard op aangesproken hebben. Het heeft geleid tot 
een herstart in een meer open driepartijenoverleg: 
Tecta, bewoners en gemeente.

Communicatie
De tegenstellingen waren daarmee nog niet weg 
en de gemeente bleek niet alleen faciliterend te 
zijn, maar ook duidelijk een eigen agenda te heb-
ben. Dat maakte de positie van bewoners niet altijd 
makkelijk. Lastig was ook dat er allerlei vreemd 

jargon over je heen komt.”
David: “Ik heb toen een aantal keren het voor-
zitterschap naar mij toegetrokken waarmee we 
eigen ruimte claimden om onze pijnpunten en ons 
verhaal duidelijk over het voetlicht te laten komen. 
Met goede inhoudelijke presentaties van Martin is 
dat ook gelukt en begon er wel iets te kantelen.

Dashboard, het dichter bij elkaar komen.
Bewoners hebben ook naar openingen gezocht 
door grote zaken kleiner te maken. Daarvoor heb-
ben we ons dashboard ingebracht: veertien knop-
pen met de vragen: Welke zitten vast? Waaraan 
kunnen we draaien? Wat betekent dat voor andere 
knoppen? Wat kan ons helpen dichter bij elkaar te 
komen?”

Martin: ”Het was een intensief traject, bewoners 
hebben veel initiatief getoond en er veel energie in 
gestoken. Dat dichter bij elkaar komen werkt alleen 
als alle partijen water bij de wijn doen en de ander 
iets gunnen. Wij hebben water bij de wijn gedaan 
op het punt van bouwdichtheid. Anderzijds is te-
gemoetgekomen aan onze verlangens ten aanzien 
van groen en straat herinrichten. Naar ons gevoel 
was dit het beste resultaat wat wij als werkgroep 
konden bereiken. Het blijft spannend hoe straks de 
buurt daarover oordeelt. “

Straat opknappen, herinrichten
Saskia: “We moeten er wel op kunnen rekenen 
dat de toezeggingen aan ons echt gestand gedaan 
worden. De Liebergerweg is nu afgeragd en rom-
melig. Opknappen en herinrichten van de straat is 
voor bewoners erg belangrijk. Ook voor Tecta, die 
er fors financieel aan wil bijdragen. Ambtenaren en 
wethouder zijn welwillend en gaan het onderzoe-
ken, maar houden wel steeds een slag om de arm. 
Dat is een onzekere factor, wij hunkeren naar een 
definitief geluid.”

Groenstructuur
Martin: “Eenzelfde onzekerheid speelt met betrek-
king tot de groenstructuur. De gemeente bleek erg 
gefocust op groen langs het spoor. Een zogenaamd 
spoorpark als groene entree voor de treinreiziger. 
Wij kregen te horen dat met groen langs het spoor 
de bebouwing onze richting op zou schuiven. Dat 
betekent meer steen langs de straat. Geleidelijk 
aan hebben we duidelijk gemaakt dat dat niet 
kan. Dat het juist belangrijk is aan de kant van de 
straat gebruiksgroen te hebben: Groen dat ruimte 
biedt voor sociale activiteiten: spelen, bewegen en 
ontmoeten. Dat zulk groen zichtbaar en herken-
baar moet zijn. Centraal tussen de oude en nieuwe 
buurt, als groene sociale verbindingsschakel. Dat 
hebben we tot uitdrukking gebracht in een groen-
structuur die het hele gebied omvat. Langs het 
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spoor, langs de weg en met verbindingen daartus-
sen. Een Spoorzonepark in plaats van Spoorpark.“
David: “Tecta heeft dat overgenomen op hun loca-
tie. Daar zijn we heel blij mee, maar ook het groen 
voor buurlocatie IFF moet heringericht en ermee 
verbonden worden. De planning is dat het groen 
verder wordt doorgetrokken richting Douaneloods. 
Dat is allemaal aan de gemeente en daar wordt het 
vaag.”

Verkeersdruk, parkeernorm
Rudy: “Wat voor mij belangrijk is, is het verkeer in 
onze straat. Daar zijn we nog niet echt uit. Het is 
mooi dat we de vrachtwagens van Hunkemöller 
kwijtraken, maar hoeveel autobewegingen vanuit 
de nieuwbouw komen daarvoor terug? Daar horen 
we weinig over. Let wel: er gaat gebouwd worden 
op de Hunkemöllerlocatie, op de Zuiderweg/Lijs-
terweglocatie. Later ook bij de Douaneloods en 
Diamantfabriek, mogelijk nog Kuperus. Op termijn 
ongeveer 560 woningen, allemaal ontsloten op de 
Liebergerweg-Zuiderweg. Bij een gewone par-
keernorm van 1,4 op die locaties brengt dat 2.240 
extra autobewegingen per dag op de straat. Dat kan 
absoluut niet. Afknijpen is alleen mogelijk door 
afknijpen van de parkeernorm. Het vereiste wat 
wij hebben voorgerekend is een parkeernorm van 
0,5 voor alle ontwikkellocaties langs de Lieberger/
Zuiderweg. De gemeente wil niet verder gaan dan 

0,8 of 0,7 omdat ‘de politiek er nog niet aan toe zou 
zijn’. Een raar argument, zeker waar ‘de politiek’ 
ons in achtereenvolgende structuurvisies ontslui-
ting langs het spoor beloofd heeft. Het gaat om 
onze woonkwaliteit en woonplezier.”

Het verdere traject
David: “Als werkgroep hebben we een soort ak-
koord op hoofdlijnen bereikt, maar wij zijn geen 
officiële vertegenwoordiging van de buurt. Natuur-
lijk hebben we de buurt tussentijds betrokken met 
informatieve flyers, handtekeningenacties en door 
opvattingen te verzamelen. Maar het wordt nu tijd 
om de hele buurt breder te betrekken. Tecta zal dat 
organiseren, een eerste stap is deze krant.”
Saskia: “We vinden het heel belangrijk dat we 
daarbij betrokken blijven. Ook bij de details en de 
uitwerking van de plannen. Daarin kan veel goed, 
maar ook fout gaan. Hoe bijvoorbeeld de gevels 
van die nieuwe gebouwen eruit komen te zien kan 
veel uitmaken voor het beeld en de beleving. We 
moeten echt de vinger aan de pols blijven houden.”

Het gaat om kwaliteitsverbetering voor de buurt
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of gaan lopen. Een concreet voorbeeld is dat men via het 
nieuw aan te leggen spoorpark veel sneller via een nieuw 
fietspad bij het station en het centrum kan komen."

Voor welke samenwerkingspartners hebben jullie 
gekozen bij dit project?
“Gedelegeerd ontwikkelaar is BijOnt. Zij zijn goed in 
out-of-the-box denken. Daarnaast hebben we gekozen 
voor de Architekten Cie, een toonaangevend kantoor 
met internationale allure. Ze zijn het meest bekend van 
de eerdere en de huidige verbouwing van het Tweede 
Kamergebouw. Wij hebben bewust gekozen binnen de 
Cie voor Erik Vrieling, de architect die dit project leidt. 
Wij vonden het een pre dat hij een Hilversummer is, hij 
kent de stad, weet wat er speelt en hij is niet alleen de 
professionele passant. 

Met deze twee partijen hebben we onze handtekening 
gezet. We willen echt gaan voor kwaliteit, niet een recht-
toe-recht-aan huizenblok neerzetten. Dat is niet alleen 
goed voor de wijk, maar ook voor het grotere geheel. We 
willen er trots op zijn als het over vijf jaar staat. Maar ook 
nog over vijftien jaar.”

Wat is het grotere geheel?
“Wij zijn eigenaar van één van de ontwikkellocaties 
binnen het hele transformatiegebied 1221. Maar we 
willen ons niet alleen richten op onze eigen locatie en 
ook kijken naar wat je aan de landschapsarchitectuur kan 
toevoegen. We richten ons op de aansluiting met de wijk, 
maar ook op de langere termijn met het spoorpark. Daar 
hebben we veel overleg over gehad met de buurtbewo-
ners. Ook over de toegevoegde waarde van dat spoor-
park. Daar zit nog wat spanning bij de buurtbewoners, 
omdat zij liever meer groen zagen aan de Liebergerweg 
en niet langs het spoor. Maar ik denk dat het resultaat 
uiteindelijk iedereen zal bevallen.”

Hoe gaat het overleg met de buurt?
“Het is voor ons zoeken geweest naar hoe we de buurt-
participatie vormgeven en dat gaat soms met horten en 
stoten. Maar de ontwikkelaar en architect staan open 
voor het gesprek met de buurtbewoners. Die wonen daar 
vaak al meer dan tien jaar en leveren dus belangrijke in-
put over waar de buurt naar verlangt. Maar daar moeten 
we ook een balans in zien te vinden, want we kunnen 
niet alle wensen vervullen. 
Ons eerste plan is gebaseerd op de vastgestelde gebieds-
agenda voor postcodegebied 1221. Dat hebben we in 
overleg met de gemeente en de bewoners verfijnd. We 
hebben in de afgelopen twee jaar gemerkt dat de buurt 
zeker een plek aan tafel verdient en ook terechte punten 
aanbrengt. Daardoor is het plan op verschillende punten 
ook sterker geworden.
Dat het overleg de afgelopen anderhalf jaar niet letterlijk 
aan tafel kon, was lastig, want je merkt dat emotie mee-
speelt en dan is het fijner als je elkaar ziet. Maar ook via 
zoom zijn we binnen de belemmeringen die er waren, 
toch heel ver gekomen.”

“Tecta heeft voor 
ons gekozen omdat 
wij altijd maatwerk 
leveren. We doen 
geen ladenkastpro-
jecten, met maar een 
paar type woningen 
waar je uit kan kie-
zen. Wij willen altijd 
wat moois maken, 
we kijken naar wat 
het beste past op die 
plek. We bezuinigen  
nooit op groen of 
gevelstenen, als we 
er over tien jaar 
langsrijden willen 
we er ook nog trots 
op zijn. Geld is bij 
ons nooit leidend, 
we gaan voor  
kwaliteit.”

Wat was jullie opdracht?
“Wij zijn in dit project gedelegeerd ontwikkelaar, 
de vier mannen van eigenaar Tecta vinden het zelf 
veel te leuk om zich er ook mee bezig te houden. 
Wij gunnen ze hun eigen rol in het proces, bijvoor-
beeld bij het overleg met de buurt. Als eigenaar 
hebben ze daar toch meer zeggingskracht. We 
kunnen sparren met elkaar, dat verloopt prima. 

In dit geval was er een plek met een distributiecen-
trum, met de opdracht dat daar een paar honderd 
woningen moeten komen. Eerst gaan we kijken 
wat er mogelijk is op de locatie. Dan gaan we naar 
de gemeente, om te overleggen. Ondertussen reke-
nen we uit wat dat ongeveer gaat kosten en opleve-
ren. Dan zoeken we er een architect bij, we kijken 
naar de bestemmingsplannen en we onderzoeken 
de bodem, flora en fauna. We zijn de spin in het 
web en sturen alles aan. Aan het eind moet je alles 
van A tot Z samenvoegen en kun je daadwerkelijk 
beginnen met bouwen. 

Wij vinden het heel belangrijk om de eerste keer 
bij de gemeente al een heel goed uitgewerkt plan 
te presenteren. Dat doen we in samenwerking met 
de architect, met 3D-beelden. We laten dan meteen 
zien hoe mooi het kan worden. We willen kwaliteit 
laten zien, dat is onze kracht.”

› Vervolg van pag 1.
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We laten meteen zien  
hoe mooi het kan worden

Wat zijn de kansen van dit project voor  
Hilversum?
“Hilversum krijgt er een heel mooi groen en 
nieuw gebied bij. Voor starters, vlakbij het station. 
Daarmee kan de stad young professonals aan zich 
binden en bedrijven zullen werknemers daar kun-
nen vinden. Ouderen uit de buurt kunnen verhui-
zen naar een appartement in hun buurt. Met deze 
plannen krijgen ze er een kwalitatief hoogstaande 
wijk bij.” 

Ard: “Wij denken dat het plan een waardevolle 
bijdrage levert aan de buurt, met het verdwijnen 
van het oude distributiecentrum en het vele groen 
dat ervoor in de plaats komt. We snappen dat de 
buren die hier al langer wonen, moeite hebben met 
de veranderingen. Dat maakt het voor ons soms 
lastig om ze te overtuigen van de verbeteringen die 
het ook voor hen betekent, om daar de focus op te 
houden." Darinka: “Maar door het overleg, door de 
verschillende invalshoeken zijn de plannen, mede 
door de buurtbewoners, beter geworden.”

Wat zijn de volgende stappen?
“Eerst moet de raad de bestemmingsplannen wij-
zigen, als de bewoners positief tegenover het plan 
staan. Vervolgens gaat het om het daadwerkelijke 
bouwen en de woningen in de markt zetten. We 
zijn al bezig met offertes voor sloopwerk, overleg 
met Hunkemöller wanneer het huurcontract ein-
digt, hergebruik van het sloopmateriaal, duurzame 
verwarming. 

Op de website woneninliebergpark.nl zijn nu al 
wekelijks aanmeldingen van geïnteresseerden, 
voornamelijk uit Hilversum. En dat bijna zonder 
promotie. Als je uitgaat van driehonderd woningen, 
komen hier zo’n vierhonderd mensen te wonen. 
Die hebben nu nog geen stem, in tegenstelling tot 
de buurtbewoners die er nu wonen. Eigenlijk is dat 
niet eerlijk, maar de eindgebruikers zijn niet geor-
ganiseerd. Een deel woont nu buiten de gemeente, 
een deel al in Hilversum: Jongeren die op zichzelf 
willen gaan wonen, ouderen die te groot wonen, 
mensen die op de wachtlijst staan van sociale wo-
ningbouw. Die mix is hier wel heel mooi; doordat 
we ook voor het luxe en middensegment bouwen, 
kunnen we kwaliteit in de wijk brengen, met veel 
groen. Daar profiteren mensen in de sociale huur-
woningen ook van mee. Die diversiteit in de wijk  
is ook kwaliteit.”

Bijont staat voor Bijzonder Ontwikkelen en verder reiken (beyond). Het is het projectontwik-
kelingsbedrijf uit Enschede van bouwkundigen Ard Pierik en Darinka Dieperink. Of het nou 
gaat om een project van tien woningen of een hele wijk; de processen zijn vergelijkbaar. Ze zijn de laatste jaren nogal populair geworden, 

die pagina’s op social media waarop oude en nieuwe 
foto’s of verhalen over je geliefde woonplaats worden 
gedeeld. Ook Hilversummers kunnen op meerdere 
pagina’s terecht waar verleden en heden breed worden 
uitgemeten. Heerlijk om die oude kiekjes van dat 
schattige melkwinkeltje of die allang verdwenen kroeg 
nog eens terug te zien. En in de reacties de liefkozen-
de bijdragen van inwoners te lezen die nog weten wie 
er al dan niet in die straat heeft gewoond. “Buurvrouw 
Aaltje, bij wie je in het winkeltje na sluitingstijd nog 
achterom terecht kon…”. Het sentiment over lang ver-
vlogen tijden en ‘vroeger, toen alles nog veel mooier 
was’ druipt er vaak van af. 

Maar hoe anders is het als de bijdragen en foto’s 
gaan over ontwikkelingen van vandaag de dag. Als er 
bericht wordt gedaan van een plan om een buurt te 
renoveren of als er ergens nieuwe woningen gere-
aliseerd gaan worden. Dan verandert de toon en de 
zuurgraad van de reacties zienderogen, zeker als de 
politiek of de gemeente er bij betrokken is. Het lieflij-
ke stroompje aan reacties verandert plotsklaps in een 
ware ‘azijn-fontein’. Meestal niet gehinderd door enige 
vorm van wellevendheid maken de reageerders elkaar 
uit voor rotte vis waarbij je als beschaamde toeschou-
wer niets anders rest dan maar snel door te scrollen. 
Vooral niet reageren want dan krijg je er zelf ook nog 
van langs. Opvallend daarbij is dat de reacties naast 
behoorlijk grof meestal ook nogal vrijblijvend zijn. Het 
is makkelijk om vanaf de zijlijn roeptoeterend te vra-
gen ‘welke idioot dat nu weer verzonnen heeft’ of te 

melden ‘dat de gemeente er toch altijd een zooitje van 
maakt’. Maar zouden al die dappere toetsenridders die 
zo makkelijk hun gal spuwen over de onwelgevallige 
ontwikkelingen zelf ook hun best hebben gedaan om 
iets meer te zijn dan de beste stuurman of stuurvrouw 
aan wal? Ik vrees van niet.
Het is lekker makkelijk om even een commentaar te 
schrijven en vervolgens over te gaan tot de orde van 
de dag. Fijn opgelucht maar geen stap verder gekomen. 

Toch is je mouwen opstropen en zelf aan de bak gaan 
de enige manier om iets voor elkaar te krijgen. Om te-
genwicht te bieden aan de soms onnavolgbare wegen 
van de gemeente of die iets te begerige projectont-
wikkelaar die nóg meer rendement wil halen uit zijn 
investeringen. 
Dat het heft in eigen hand nemen ook echt wat kan 
opleveren bewijzen de inspanningen van betrokken 
buurbewoners rond de nieuwbouw van de woonwijk 
op het oude terrein van Hunkemöller. De omwo-
nenden hebben bij de ontwikkeling van de plannen 
actief gezocht naar alternatieven die in hun ogen 
beter zouden uitpakken voor hun wijk. Zo hebben ze 
zelf onderzoek gedaan naar wat de oorspronkelijke 
plannen zouden betekenen voor de verkeersdruk. 
En hebben ze gekeken naar de groenvoorziening in 
het nieuwe Liebergpark. Daar waar de gemeente een 
hogere bebouwingsdichtheid wilde heeft het bewo-
nerscomité onderhandeld over de hoeveelheid vrije 
ruimte. Een van de voortrekkers van de bewonerspar-
ticipatie, ‘overlegveteraan’ Martin Triebels heeft zich 
daarbij nogal verbaasd over de rol van de gemeente. 
Van een projectontwikkelaar zou je verwachten dat die 
zoveel mogelijk huizen op de beschikbare ruimte wil 
proppen, zegt hij. Maar dat de gemeente in het kader 
van -wat Triebels noemt- ‘de verstedelijkingsagenda’  
steeds meer huizen op steeds minder grond wil 
bouwen noemt hij opmerkelijk. “We hebben opvallend 
genoeg juist met de gemeente een stevige strijd moe-
ten aangaan over de dichtheid van de bebouwing”, 
stelt hij. Toch is Triebels uiteindelijk blij dat wat deftig 
heet ‘het participatieproces’, de onderhandelingen 
met gemeente en projectontwikkelaar uiteindelijk het 

nodige voor de nieuwe wijk heeft opgeleverd. Zoals 
meer groen en lagere bebouwing aan de kant van de 
huidige bewoners en een opknapbeurt van de straat. 
Zaken die er zonder de inspanningen van een groepje 
actieve omwonenden zeker niet gekomen zouden 
zijn. Natuurlijk, niet alle inspanningen zijn beloond 
maar er is meer voor elkaar gekregen dan wanneer de 
bewoners alleen maar boze en opgewonden reacties 
op Facebook hadden geplaatst.

Niet lullen maar poetsen, handen uit de mouwen, lijkt 
de moraal van het verhaal. En dat moesten we zelf 
dan ook zelf maar ‘ns in de praktijk gaan brengen. In 
onze wijk heeft een groep bewoners een gezamenlijke 
aanvraag gedaan voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Gezamenlijk omdat dan naast de overwegingen van 
efficiency de panelen ook esthetisch zo verantwoord 
mogelijk geplaatst kunnen worden. Allemaal dezelfde 
panelen bijvoorbeeld, het oog wil ook wat, nietwaar? 
Maar de gemeente Hilversum heeft in haar onna-
volgbare wijsheid besloten dat het plaatsen van die pa-
nelen niet wordt toegestaan vanwege het ’bescherm-
de stadsgezicht’. Daardoor zouden er volgens de 
voorschriften maar een paar panelen geplaatst mogen 
worden omdat het dak goed zichtbaar moet blijven. Je 
verzint het niet, onze wijk is te mooi voor zonnepane-
len. Hoezo klimaatcrisis, hoezo energietransitie? Wat 
zijn de woorden van de verantwoordelijke GroenLinks 
wethouder waard die heeft beloofd zijn stinkende best 
te doen voor ‘vernieuwende ideeën en onorthodoxe 
oplossingen’? 

Kortom, we moeten als bewoners de strijd aangaan. 
Niet omdat we dat zo leuk vinden maar wel omdat dit 
exemplarisch lijkt te zijn voor een overheid die met ‘de 
groene mond’ duurzaamheid belijdt maar zich met 
‘de blauwe pen’ beroept op bureaucratische regels van 
voor de klimaatcrisis. De handen uit de mouwen, hup 
de barricades op! Eens kijken of dat meer gaat ople-
veren dan het roeptoeteren van een boos of verdrietig 
bericht in de krochten van het internet. 

Column 
Aart Zeeman
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Dat is, vinden wij, behoorlijk 
gelukt. We hebben interviews 
met gedreven milieuactivisten uit 
Nederland en Duitsland - lieden 
die scherp kijken of subsidiegelden 
voor groen doen werkelijk rende-
ment opleveren voor ’de hard-
werkende mensen, de mensen in 
het land’, zoals premier Rutte ze 
pleegt te noemen. Groen doen  
als eerste prioriteit blijkt voor de 
één een onontkoombare levens-
houding, voor de ander (ambte-
naar, bestuurder, architect, steden-
bouwer, bakker, ondernemer, noem 
maar op) iets wat soms verdraaid 
lastig te combineren is met de 
dagelijkse, prozaïsche praktijk. En, 
hó even, zegt een van de sprekers 
in dit blad, wat is er mis met geld 
verdienen door groen te doen?  
Een nuchter uitgangspunt. Het 
goede nieuws is dat er tal van 
voorbeelden zijn waar groen doen 
of groen worden gewoon goed 
gaat. In deze tweede aflevering 
van Oosting Magazine laten  
we ze zien. 

Groenwasserij

Behalve de politicus die maar blijft betogen dat er van 
klimaatverandering geen sprake is, heb ik nooit een 
merkwaardiger mens ontmoet dan de dame met het 
hondje. Zij woont in mijn buurt, ik tref haar geregeld 
’s ochtends. Ze heeft een piepklein reutje met een 
piepklein plassertje dat bijgevolg slechts een piepklein 
piesje maakt. Met het blote oog nauwelijks te zien, 
maar als het hondje zijn plasje tegen een lantaarn-
paal - publiek bezit! - aan pleegt, spreekt de dame 
haar huisdier mild-bestraffend toe, tovert haar rugzak 
tevoorschijn en trekt daar een doorzichtig plastic zakje 
uit met een washandje erin. Daarmee poetst ze zorg-
vuldig het publieke eigendom schoon.

Verantwoordelijkheidsgevoel. Sociaal gedrag. Natuur 
en cultuur. Klimaatverandering. Ethiek. Windmolens. 
Zonnepanelen. Verticale bossen. Stadslandbouw. 
Koffieprut. Groen denken, groen doen. 

Daar gaat dit blad over. De redactie heeft er lang en 
breed over gesproken. We hebben eeuwen lang niet 
groen gedaan, we zijn ontgroende mensen geworden. 
Maar het tij lijkt te keren. Hoe dan ook, wij wilden 
groenwassen aan de orde stellen. Onderzoek doen 
naar economische activiteiten die voorzien worden 
van een groen label om zo geld te verdienen. Of een 
beter imago te krijgen. We hadden zelfs een soort 
strijdkreet bedacht, een gewetensvraag eigenlijk,  
die we in alle artikelen terug wilden laten komen: is 
het echt groen, of is het groen doen voor de poen? 

5

‘Ik ben het  
 levende bewijs 
 dat circulair  
 werken kan’

Karin Vaneker over milieu, 

voedselcultuur en koffieprut
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Groen in de stad, het begint steeds belang-
rijker te worden. Nodig om CO2 af te vangen 
en O2 te produceren. Het helpt om smog te 
voorkomen en kan op hete dagen verkoe-
len. Naar verluidt worden mensen er zelfs 
gelukkiger van. Oosting Magazine neemt 
een aantal groenprojecten onder de loep  
en bekijkt ze door de ogen van landschaps- 
architect Stephan Schorn. Van geveltuin – 
via woonwijk – naar bosflat.

Van gevelgroen 
tot verticaal bos

We beginnen in het klein: met de geveltuin. De 
website van de gemeente Rotterdam legt uit hoe 
je een voortuin kunt maken als je er geen hebt: 
verwijder een aantal stoeptegels, zet deze recht-
op in de grond als randje, vervang het zand door 
aarde, plantjes erin en klaar is Kees. Stephan 
Schorn: ‘Dit is natuurlijk een prima initiatief en 
het werkt ook wel.’ Schorn, die in Wageningen 
landschapsarchitectuur studeerde en bij advies-
bureau Eelerwoude werkt, legt uit hoe planten de 
omgeving verkoelen: ‘Blaadjes zweten als het 
ware, net als je huid. Het groen zorgt zo voor een 
microklimaat en dat kan ’s zomers de gevel ver-
koelen. Maar deze tuintjes zijn natuurlijk te klein 
om een complete stad af te koelen, daar is echt 
veel meer groenmassa voor nodig.’
Schorn heeft wel een paar tips hoe je gevelgroen 
toe kunt passen, vooral richting de gemeente: ‘Bij 
bewoners ontbreekt het vaak aan kennis over wat 
ze het beste kunnen planten. Vaak wordt het een 
conifeer. Goed, die is groen en verkoelt, maar 
draagt amper bij aan biodiversiteit. Gemeentes 
kunnen hier prima in adviseren of gratis zaad-
mengsels ter beschikking stellen. Laatst zag ik 
een stadstuintje met klaprozen, prachtig mooi 
natuurlijk. Maar mensen realiseren zich niet dat 
een klaproos een pioniersplant is die graag in 
omgewoelde grond staat. Deze bloemen hebben 
chaos en dynamiek nodig; hiervoor moet je dus  
ieder jaar de grond omspitten.’ 
Schorn benadrukt dat de geveltuintjes kleine 
stapjes zijn in het vergroenen van de stad. ‘De 
grootste winst vind ik dat ze leiden tot bewust-

door
Peter Timmerman

Geworteld wonen in RijswijkBuiten
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door
Paul Abels
foto’s 
Peter Timmerman

Anneke Coops is  
landschapsarchitect 
en ervenconsulent in 
dienst van het 
Oversticht. Ze geeft 
adviezen over de in-
richting van erven bij  
bouw-, verbouw- en 
herbouwplannen in 
het buitengebied van 
Overijssel. Ze stippel-
de op ons verzoek een 
excursie uit langs op-
vallende erven en op-
vallende nieuwbouw 
en verbouw in het  
buitengebied. Hoe  
doe je dat duurzaam, 
circulair, wat vraagt 
het landschap als het 
gaat om verantwoorde 
reanimatie, kortom, 
hoe kijkt zij vanuit 
haar beroep naar  
het Twentse buiten- 
gebied? 

De woorden herbestemming, continuïteit en  
landschapsonderhoud vallen voortdurend. 
Ervenconsulent Coops kent bijna alle projecten 
waar we vandaag langs zullen rijden. Ze heeft de 
mensen die we vandaag bezoeken geadviseerd 
hoe ze hun woning, werkruimte, bedrijf en het erf 
eromheen zouden kunnen aanpassen aan hun 
wensen en de eisen van de tijd zonder de geschie-
denis van de plek, de oorspronkelijke bebouwing 
en het landschap geweld aan te doen. 

Hoe te kijken?
Anneke Coops denkt mee als erfeigenaren ver-
bouwplannen hebben, hun erf en tuin anders 
willen inrichten, of bijvoorbeeld zonnepanelen 
willen plaatsen. Ze komt op erven waar men iets 
wil doen met warmteopslag, energieneutraliteit 
of andere alternatieve energiebronnen, maar ook 
daar waar ‘ouderwets’ vee wordt gehouden, waar 
vee het hele jaar buiten kan staan, of ze spreekt 
mensen die willen erfdelen: samen op een erf  
willen wonen. Ze zoekt naar directe lijnen met  
de omgeving. Ook haar cup of tea: de vraag hoe 
mooi of lelijk een veld zonnepanelen is, groot  
of klein. Hoe wordt het aan het oog onttrokken? 
Kan dat beter? Ze wil ook de mestvergisters  
tonen die via een rechtstreekse leiding een 
Almelose woonwijk van groen gas voorzien. 
Complexe materie. Vooraf mailde ze door waar 
we langs zouden rijden. Acht adressen, allemaal 
in Twente. Ze zou laten zien waar het object van 
onze nieuwsgierigheid lag, zij zou het verhaal 
erbij vertellen en zo zouden wij, dacht ze, in twee-
eneenhalf uur wel klaar zijn alle adressen. Na vijf 
uur hebben we drie van de acht adressen bezocht 
en een macht aan informatie binnengehaald. 

Verrommeling en vergroening 
in het Twentse buitengebied 

Criteria voor de waarde  
van agrarisch erfgoed 

Om de waarde te bepalen van agrarisch  
erfgoed heeft de overheid een vijftal maatstaven 
vastgesteld:

1.  Architectonische waarde  
 Ontwerp/vormgeving; constructie; typering 
gebouw/ensemble; architect. 

2.  Waarde erf, type erf  
Erfinrichting; streekeigen beplanting;  
ligging in omringend landschap;  product. 

3.  Gaafheid bebouwing, erf en landschap  
In hoeverre zijn oorspronkelijke kenmerken  
aanwezig en dragen deze bij aan streekken-
merken van het omringende landschap?

4.  Historische waarde  
Betekenis voor de (historische) ontwikkeling 
van streek en landschap. 

5.   Zeldzaamheid
  Van zowel architectonische en bedrijfsmatige 

kenmerken als erfinrichting en landschapstype.

[Bron: brochure provincie Overijssel 10 jaar 
Reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed 2011]
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DICK BUURSINK (1952)

Vergroening, ontkenning en de (on)macht 
van bestuurders en kiezers

ANGST VOOR JURIDISCHE PROCEDURES
Op lokaal en regionaal niveau is het niet veel  
beter. Dichtgetimmerde afspraken in college-
akkoorden die, soms tegen beter in, worden 
vastgehouden. Gemeenteraden die als taak  
hebben samen de gemeente te besturen, zijn 
vaak bezig ‘parlementje’ te spelen. 
Overheden, en gemeenten niet in de laatste 
plaats, voelen zich daarnaast ook nog al eens 
gedwongen om te handelen in strijd met  
gewenst milieubeleid om te voorkomen dat  
ze aansprakelijk worden gesteld in juridische  
procedures. 

De vraag of het in het belang 
van de inwoners en de samenleving is, 
staat bij veel bestuurders niet voorop 

SE FIREWORKS
In mijn tijd als wethouder van Enschede was ik 
betrokken bij een nieuwe milieuvergunning 
voor SE Fireworks in 1997 - een bedrijf dat mid-
denin een woonwijk niet op zijn plek was. Dat 
maakte dat een buurman uit een naastgelegen 
straat een bezwaarschrift indiende. Het be-
zwaar werd helaas niet ontvankelijk verklaard. 
Niet omdat het gemeentebestuur het niet met  
de bezwaarmaker eens zou willen zijn, maar 
omdat juristen het ‘weg bestemmen’ van het be-
drijf onhaalbaar achtten bij de Raad van State. 

Er is weliswaar grote overeenstemming over het 
gegeven dat milieu- en energiebeleid opnieuw 
moet worden uitgevonden, maar over het hoe is 
geen duidelijkheid. Regeren belemmert het denken. 
De man met ongeveer de grootste ervaring in 
ambtelijke topposities bij de rijksoverheid, 
Tjibbe Joustra, stelt dat vast in een interview in 
NRC Handelsblad1. 

KLAPVEE
Kabinetsbeleid is vastgelegd in een harnas van 
coalitieafspraken. Daarmee reduceren politieke 
partijen de volksvertegenwoordigers in een  
coalitie tot klapvee. Incidenten en angst voor de 
kiezer gaan overheersen. Dan verbaast het niet 
echt dat volksvertegenwoordigers zich bezig 
gaan houden met discussies over Zwarte Piet, 
het nut van verplicht zingen van ons volkslied en 
het tonen van onze vlag in de zaal van de Tweede 
Kamer. Een parlementaire democratie als de 
onze, met een parlement geregeerd door angst 
voor de kiezers, maakt zichtbaar dat zelfs een 
democratische rechtsstaat in Nederland kwets-
baar is.

Het ging hier namelijk over een 
milieuvergunning en niet om een 
procedure in het kader van de wet 
Ruimtelijke Ordening. Toen nog 
gescheiden werelden! De oplossing 
voor vergelijkbare zaken in de toe-
komst bleek een integratie van de 
wet-R.O. en de wet milieubeheer. 
Te laat om de vuurwerkramp te 
voorkomen. Hier speelde ook nog 
dat adviseren en controleren vanuit 
het Ministerie van Defensie door 
een en dezelfde medewerker van 
een afdeling werd gedaan. En dat 
de gemeente, wettelijk verplicht, 
moest vertrouwen op de kennis 
van de controleur. Dat is ook vaak 
een meebepalende factor. Diensten 
van de overheid die verschillende 
rollen door elkaar zien lopen. 
Bewaken van wetten en regels 
maar ook mee-verantwoordelijk 
zijn voor het terugdringen van on-
nodige regelgeving - een politiek 
subjectief begrip. Dat laatste om 
speelruimte voor bedrijven zoveel 
mogelijk te vergroten, maar niet 
per se in het belang van een veili-
ger samenleving.

Dick Buursink, voormalig gedepu-
teerde van de provincie Overijssel en 
voormalig wethouder van Enschede, 
schreef op verzoek van de redactie 
van Oosting Magazine een opiniërend 
artikel over het Nederlandse milieu-
beleid op landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk niveau. Vragen: in hoe-
verre voert de overheid haar milieu-
beleid helder en adequaat uit? Toetst 
de overheid voldoende wat het ren-
dement is van haar maatregelen en 
in het verlengde daarvan: in hoeverre 
subsidieert de overheid succesvol? 
Controleert of beboet zij bij overtre-
dingen van de milieuwet of verrom-
meling van het landschap? 

1  NRC Handelsblad 20-04-2019

1994 tot 1998 
wethouder Stads-
beheer te Enschede, 
met o.a. milieu- 
beheer in zijn  
portefeuille. 
Na de verkiezingen 
in 1998 bleef hij 
wethouder, dit keer 
met de portefeuille 
Leefbaarheid en 
Wonen.

Na de vuurwerkramp 
op 13 mei 2000 in 
Enschede trad 
Buursink af als 
wethouder. Vanaf 
eind april 2007  
tot 2011 was hij  
gedeputeerde  
van de provincie  
Overijssel voor 
Cultuur, Europa en 
Stedelijke netwerken. 

FOTO’S
THEO BAART
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Kanaal Almelo-Nordhorn
Fraai staaltje waterbeheer 
in Twente
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provincie en Rijk over de vraag welke 
beken bevaarbaar waren.
Ondertussen werden uitgestrekte 
heide- en veengebieden, die altijd als 
een spons overtollig water hadden 
vastgehouden, ontgonnen tot land-
bouwgrond. Omdat het water niet 
meer werd vastgehouden traden piek-
afvoeren op. Ook op de Regge en Vecht 
veranderde veel. Nadat hier stuwen 
waren gebouwd kon het kanaalpeil op 
de Dedemsvaart en Overijsselse Kana-
len tussen Almelo en Zwolle/Deventer 
worden gereguleerd. Dit ging ten koste 
van een natuurlijke waterstand op de 
Regge. Hier trad bovenstrooms grote 
zanderosie op; de rivier werd een me-
ter dieper terwijl hij benedenstrooms 
veel ondieper werd door het zand dat 
zich hier afzette. Dit kon niet goed 
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Droge voeten houden
Het land van de Regge en de Dinkel 
heeft veel beken. Van nature stromen 
veel van die beken vanuit het hoger 
gelegen zuidoosten van Twente rich-
ting Almelo. Twente heeft ook een paar 
kanalen; denk aan de Twentekanalen. 
Het kanaal Almelo-Nordhorn is minder 
bekend. Hoewel het een kleine rol 
heeft gespeeld in het waterbeheer in 
Twente kan het toch een bijzonder 
voorbeeld genoemd worden.

Tot het eind van de 18e eeuw was het 
waterbeheer in handen van degenen 
die er belang bij hadden: de boeren, 
de molenaars, de schippers maar ook  
steden als Zwolle, Deventer en Zut-
phen. Deze IJsselsteden wilden graag 
handel drijven met het Duitse achter-

land. De steden maakten gebruik van 
de bestaande beken die ze onderling 
verbonden om betere verbindingen te 
krijgen. Zo heeft Deventer de Schip-
beek en de Buurserbeek gegraven.

Van eigenbelang naar algemeen 
belang
Met de komst van verharde wegen en 
kanalen stopte de bemoeienis van de 
steden met het beheer van de rivier-
tjes en beken. Ook verdween met de 
opheffi  ng van de marken binnen de 
landbouw een centrale organisatie in 
het lokale waterbeheer. Doordat ten-
slotte het Burgerlijk Wetboek bepaalde 
dat ‘bevaarbare en vlotbare wateren’ 
onder Rijkszorg vielen, werd het wa-
terbeheer nog ondoorzichtiger. Meer 
dan zestig jaar was er discussie tussen 
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Enschede ligt op een stuwwal. We hebben daardoor in de 
stad te maken met hoogteverschillen van zo’n 44 meter. 
Dat maakt de stad kwetsbaar voor wateroverlast. Door de 
toename van bebouwing en verharding zijn veel van de 
oorspronkelijke beken onder de grond verdwenen. Ook kan 
regenwater niet meer goed worden afgevoerd. Infi ltratie van 
dat regen- of hemelwater is vaak lastig, door ondoorlatende 
leemlagen in de ondergrond van de stuwwal. Water zoekt 
een weg van hoog naar laag, en als de bodem het niet kan 
opnemen blijft het boven de grond. Tijdens en na hoosbui-
en is er een groot risico dat water uit hoger gelegen delen 
van de stad wateroverlast veroorzaakt in de lager gelegen 
wijken, vooral Pathmos en Stadsveld. Het water blijft op 
straat en in kelders van gebouwen staan. Door de hoge 
grondwaterstand kampen veel huizen met een zeer vochtig 
en ongezond woonklimaat en soms is er zelfs sprake van 
rottende houten vloeren.

Oude beek biedt uitkomst
Met de Stadsbeek herstelt de gemeente een deel van de 
oude bekenstructuur. Daardoor kan er meer water wor-
den afgevoerd en er kan meer water in de bodem worden 
opgeslagen. Een systeem van drainage en infi ltratie zal 
minder wateroverlast in de wijk betekenen en vult in droge 
perioden de hoeveelheid grondwater aan. Aanplant van 
extra groen en bomen draagt bij aan het tegengaan van 
hittestress en het vergroten van de biodiversiteit. Met al 
deze ingrepen wordt de wijk meer klimaatbestendig. Omdat 
de bewoners samen hebben ontworpen aan de Stadsbeek 
en de omgeving is het draagvlak in de wijk groot. Ze hebben 
tijdens het ontwerpproces ook andere belangrijke thema’s 
ingebracht. De maximumsnelheid in de straat is verlaagd, 
er is veel variatie in de oeverbeplanting in het talud en er 
zijn meer bomen geplant. Niet alleen de wateroverlast is 
dus aangepakt, ook worden de leefb aarheid in de wijk en de 
gezondheid van inwoners bevorderd, net als de verkeersvei-
ligheid en de biodiversiteit.

Klimaatbestendige stad
De Stadsbeek is al te zien in de Bruggertstraat, de Rem-
brandtlaan en de B.W. ter Kuilestraat. De daken van twee 
scholen in de wijk, het Bonhoeff ercollege en basisschool 

Stadsbeek Enschede
Droge voeten in Pathmos en Stadsveld

Opdrachtgever
Gemeente Enschede, in 
samenwerking met waterschap 
Vechtstromen, woningcorporaties 
en omwonenden; afronding 
verwacht in 2021. 

De nieuwe beek loopt door de wijk 
Stadsveld. 

www.enschede.nl/stadsbeek

Stadsveld, zijn afgekoppeld van het 
riool, zodat het hemelwater terecht-
komt in de beek. Met behulp van Eu-
ropese subsidie is het Pinkeltjesplein 
midden in de wijk ingericht als een 
plek waar beek, waterberging, groen, 
ontmoeting en spelen hand in hand 
gaan. In de Elferinksweg wordt nu aan 
het laatste deel van de Stadsbeek 
gewerkt. Halverwege 2021 ligt de beek 
er. Daarna wacht de gemeente nog een 
grote uitdaging: ze wil zoveel mogelijk 
klimaatadaptieve maatregelen in de 
openbare ruimte treff en. Dat is maar 
30% van het verhard oppervlak in de 
stad! De gemeente gaat de komende 
tijd particulieren stimuleren om kli-
maatadaptieve maatregelen te treff en 
op hun eigen terrein, die overige 70%: 
bewoners, woningcorporaties, scho-
len en kerken moeten dus ook helpen 
om de stad weerbaar te maken tegen 
extremere weersomstandigheden. 
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gaan; er was wateroverlast, het water-
systeem raakte in de war. Rond 1880 
werden de waterschappen opgericht 
met als taak de beken recht te trekken 
zodat het water sneller kon worden 
afgevoerd.

Kanalen bieden uitkomst
Met de opkomst van de Twentse 
textielindustrie werd goed transport 
nog belangrijker. Toen door omstan-
digheden de aanleg van spoorlijnen 
niet doorging, werd tussen 1850 en 
1858 met het uitgespaarde geld een 
kanalenstelsel aangelegd tussen  
Zwolle, Deventer en Almelo. Daar 
eindigde het, omdat Hengelo en  
Enschede niet willen meebetalen.

Eigenaar 
Het Nederlandse deel van het 
kanaal Almelo-Nordhorn heeft 
twee eigenaren. Provincie Overijs-
sel is eigenaar van de oostelijke 15 
kilometer watergang en Waterschap 
Vechtstromen bezit het water van 
de westelijke 10 kilometer. Over de 
volle lengte van 25 kilometer is de 
provincie eigenaar van de oevers, 
zandwegen, bomenrijen en hout- 
wallen. 

Fietsroute
www.almelo-nordhorn.nl

Toch kwam de wens om het kanaal 
bij Almelo door te trekken. Nederland 
en Duitsland spraken af kanalen met 
elkaar te verbinden. Een daarvan 
was het kanaal Almelo-Nordhorn. Na 
twintig jaar was de verbinding in 1900 
helemaal af maar toen was het kanaal 
alweer verouderd. Het was te smal en 
te ondiep, dus heeft het marginaal als 
transportroute gefunctioneerd. Nadat 
in 1960 het kanaal werd gesloten voor 
de scheepvaart, ontwikkelde het 25 
kilometer lange kanaal met zijn zand-
wegen, bomenrijen en monumentale 
bruggen en technische kunstwerken 
zich tot een kanalenlandschap dat 
ecologisch en cultuurhistorisch tot  
de mooiste van Nederland behoort  
en een exemplarisch voorbeeld is  
van het waterbeheer in Overijssel.

Booklet Waterwaarde / Architectuurcentrum Twente



CONTACT 

Mail me at 
info@lrgo.nl


