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verbinding tussen noord en zuid,
tussen stationsomgeving en Van Heekplein



B A CK T O THE FUTURE
Back to the future is een inspiratieboekje. Met beelden en tekeningen wordt

uitgebeeld hoe het gebied Zuiderhagen, Walstraat en Pijpenstraat er over een 

paar jaar uit zou kunnen zien. Waarom nu dit inspiratieboekje? 

De investeringen in de binnenstad van Enschede zijn voor het grootste deel

afgerond. De bezoekersstroom zit in de lift, en het zwaartepunt van het

winkelen is deels opgeschoven naar het Van Heekplein en omgeving. 

De taak waar de stad nu voor staat, is het verblijfsklimaat in de hele binnenstad

verbeteren. Daarbij gaat het om een sterkere binding tussen de belangrijkste

winkelstraten en de horeca, maar ook om méér speciaalzaken en ondernemingen

in de culturele en culinaire sector. 

Het versterken van het ondernemersklimaat in kleine straatjes als de Walstraat, 

de Zuiderhagen en de Pijpenstraat gaat nu echter nog niet snel genoeg. 

Om dit proces te versnellen, wordt straatmanagement in de binnenstad

ingevoerd. Inmiddels zijn in de genoemde straten, samen met ondernemers en

andere belanghebbenden, voorbereidende activiteiten opgestart. Bureau

Metrum ontwikkelt instrumenten voor straatontwikkeling in de Walstraat en de

Zuider-hagen. Verder is onderzocht of eigenaren van (commercieel) vastgoed in

de binnenstad geïnteresseerd zijn in een vereniging van eigenaren. Daarmee zou

een direct aanspreekpunt ontstaan voor gemeente en straatmanagement voor

vastgoed-ontwikkelingen in de binnenstad. De eerste aanwijzingen zijn positief.

Voortgang van de reeds ingezette activiteiten op het gebied van straatmanage-

ment is van groot belang voor de economische vitaliteit van de binnenstad. 

Die activiteiten vragen zoveel tijd en expertise, dat het nodig wordt om, op

enige afstand van de gemeente, specifieke kennis en capaciteit in te zetten 

van een externe partij. Straatmanagement is een goed middel om de gewenste

ontwikkelingen op gang te brengen of te versnellen. In 2005 wordt gestart 

met het gebied Walstraat, Zuiderhagen en Pijpenstraat; op termijn kunnen ook

andere straten die een impuls nodig hebben tot het werkgebied horen.

Eric Helder

wethouder werk en onderwijs

Gemeente Enschede



BAcK TO ThE PAST
Wat gaat Domijn doen?

Wellicht komt bij de lezer het gevoel naar boven waarom een Woningcorporatie nu juist 

geïnteresseerd is in ontwikkelingen in de binnenstad? Wij zijn van mening dat Domijn 

naast het bieden van betaalbare woonruimte en kwalitatief goede en aantrekkelijke 

huisvesting een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Vanuit Domijn wordt 

hier op diverse manieren invulling aan gegeven. Zo zijn wij actief op het gebied van 

wonen boven winkels, het realiseren van gezondheidscentra en het investeren in woon-

zorgcomplexen. Als blijk van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben we 

bovendien leefbaarheidsconsulenten in de diverse wijken aangesteld.

Domijn vindt dat een kwalitatief hoogwaardig en prettig centrum bijdraagt aan de 

leefbaarheid en het imago van de stad. De Walstraat en de Zuiderhagen zijn beide 

straten die in positieve zin  bijdragen aan een goed centrum. De straten zijn zeer 

centraal gelegen en vormen feitelijk de verbinding tussen het stationsgebied en het 

zo geliefde Van Heekplein en omgeving. Doordat de gemeente veel energie en geld 

steekt in het opknappen van deze straten zijn wij van mening dat deze straten in de 

nabije toekomst zullen bijdragen aan een flinke verbetering van het centrum. Een ook 

wij dragen graag ons steentje bij in de verdere ontwikkeling. Naar onze mening is een 

investering in vastgoed in dit gebied economisch gezien zeer interessant.

Andries Toering

algemeen directeur woningcorporatie Domijn

BAcK TO ThE FUTURE
Op een oude kaart van Enschede uit 1560 zien we duidelijk de contouren van 

een kleine versterkte stad. De grenzen van de stad worden afgebakend door de 

ring Walstraat, Stadsgravenstraat, Haverstraat en Achter het Hofje. 

Een stad omgeven door een binnengracht, een opgeworpen verdedigingswal 

en een buitengracht. De buitengracht werd in 1597 gedempt. Daarna volgde 

in de 19e eeuw ook de demping van de binnengracht. De vrijgekomen gronden 

aan de Walstraat en Zuiderhagen zijn toen verkaveld en bebouwd. Door de 

explosieve groei van de textielindustrie vestigden zich er kleine zelfstandigen 

en kwam er bedrijvigheid.

Op de kaart uit 1832, waarop de binnengracht nog is te zien, is er langs de 

gedempte buitengracht nog maar weinig gebouwd. Hieruit valt op te maken 

dat de stad tussen 1597 en 1832 nauwelijks gegroeid is.
Walstraat

Zuiderhagen
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BAcK TO ThE PASTBAcK TO ThE PAST
In de Walstraat zien we aan beide zijden een lint van kleinschalige bebouwing. 

De komst van het warenhuis Vroom en Dreesman in de dertiger jaren van de 

vorige eeuw, gaf de omgeving een sterke impuls. Er kwamen steeds meer kleine 

zelfstandigen bij. Ook de uitbreiding van het imposante ‘Hotel de Graaf’ droeg 

hieraan bij.

Na de aanleg van Boulevard 1945 in de tweede helft van de vorige eeuw, nam 

Vroom en Dreesman het besluit zich aan deze nieuwe verkeersader te vestigen. 

Deze verhuizing en de neergang van de Twentse textielindustrie hadden tot 

gevolg dat veel kleine ondernemers niet meer konden bestaan. Winkels en 

werkplaatsen sloten hun deuren. De straten liepen leeg en verpauperden. 

Het werden vergeten straten. Ook de bouwkundige staat van de gebouwen 

nam zienderogen af. Ze waren ooit gebouwd op de gedempte grachten.

Door het inklinken van de bodem braken veel panden letterlijk doormidden. 

Sloop was dan ook onontkoombaar. 

Het tij keerde. In de tachtiger jaren werden de gaten gevuld met 

woningbouwprojecten. Door de visie die er toen was op het gebied van 

stedenbouw - licht, lucht en ruimte - veranderde het karakter van de 

straten. Rooilijnen werden teruggelegd en de individualiteit verdween. 

De overdaad aan woningbouw op de begane grond maakte dat de straten 

geen centrumfunctie meer hadden, waardoor ze opnieuw werden vergeten.

Het doel van dit inspiratieboek is de Walstraat, de Zuiderhagen en hun 

omgeving het verloren gegane karakter terug te geven en ondernemers 

te stimuleren zich hier te vestigen. Het is de bedoeling dat een aangenaam, 

gevarieerd en kleinschalig winkelmilieu ontstaat, dat een aanvulling 

betekent voor het totale winkelaanbod in Enschede. Zo ontstaat een 

hechtere verbinding tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van het 

centrum. Kortom, een voorbeeldproject dat ons zal stimuleren ook de 

andere vergeten straten, die er zeker nog zijn, nieuw leven in te blazen.

André Beumers

architect

1936
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1 -  Zuiderhagen: een verbindingstraat in het Centrum met allure

 -  eenheid in de rooilijn brengt continuiteit in het straatbeeld

Zuiderhagen jaren 60-70
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6 Zuiderhagen: herstellen van de rooilijn en het kleinschalige karakter

Zuiderhagen rond de eeuwwisseling. Links-achter hotel De Graaf.

Deze bebouwing heeft plaats gemaakt voor de huidige 

telefooncentrale 

Thans eetcafé De Fusting, voorheen Sam Sam
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7 de Walstraat als volwassen straat tegenover het plein achter 
 de Jacobuskerk

Pand aan de Walstraat 43, begin jaren 70, 

de huidige lokatie van de Bijenkorf
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Walstraat rond 1940
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14 uitbreiding van culinair: tussen Italiaans ijs en Griekse lekkernijen
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 reparatie van straatwanden
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BAcK TO ThE FUTURE
Dit inspiratieboekjeboekje is gemaakt op initiatief van de werkgroep Zuiderhagen 

naar een idee van André Beumers, architect en bewoner van de binnenstad.

Opdrachtgever is cluster Economische Zaken.

De impressies André Beumers, architect

Bijdrage foto materiaal André Beumers en Archief  Gemeente Enschede

Grafische vormgeving Jo Molenaar, [deel 4] ontwerpers, Zuiderhagen

Coördinatie Jos Holtrust, cluster Economische Zaken, DSOB

Technische zaken Ilse Hoekstra, Afdeling Communicatie, DSOB

De werkgroepleden

André Beumers architect en bewoner binnenstad

Gerard Cocx Openbare Bibliotheek

Jaques ten Haaf Stichting Surplus

Jeroen Hatenboer Voorzitter Stadsdeelcommissie Centrum

Bert ter Horst Stadsdeelmanager Centrum 

Jos Holtrust Bedrijvencontactfunctionaris Economische Zaken

Marcel Jeths Acasa Studentenhuisvesting

Jan Kappers Vastgoedbedrijf Gemeente Enschede

Gerrit Kleine Snuverink ondernemer

Piet Rutgers Woningcorporatie Domijn

Peter van Roosmalen Architectuurcentrum Twente

Gerard Verver Woongroep Twente




