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GEEF REGIO TOEKOMST, BOUWEN AAN EEN VITAAL STEDELIJK 
CENTRUM.  
 
Inleiding. 
De afgelopen 25 jaar heeft Enschede zich aan de eigen haren uit het 
moeras van economische en sociale neergang getrokken. De ellende 
van de vuurwerkramp heeft mede ruimte gegeven voor kwalitatieve 
ruimtelijke vernieuwing en verbetering zoals in Roombeek. Dat trekt 
internationaal de aandacht.  
Het woon- en leefklimaat is aantrekkelijk. Aanbod aan zorg, recreatie, 
cultuur en uitgaansgelegenheden lijkt te passen bij de vraag. In 
detailhandel is weliswaar een verschuiving naar e-commerce gaande 
maar de centrumfunctie blijft in Enschede redelijk overeind. De keuze om 
regionale centrumvoorzieningen als Saxion en MST in en rond de directe 
binnenstad te concentreren geeft veel extra activiteit in de binnenstad. 
Negatief blijft dat de Universiteit Twente nog steeds min of meer met 
haar rug naar de stad staat. Niet de verbinding maakt, maar zelfs, door 
het ITC als faculteit naar het UT terrein te verplaatsen, haar isolement 
lijkt te versterken. Zowel voor haar eigen positie als wetenschappelijk 
topinstituut, verbonden met de andere instituten in onze regio, maar ook 
voor de versterking van de sociaal-economische positie van de regio is 
dat geen goede ontwikkeling. De UT zou verlokt moeten worden 
nadrukkelijker onderdeel te zijn van het stedelijk netwerk van Enschede 
als centrumgemeente in de (EU)regio.  
 
Enschede komt vanuit een enorme achterstand maar doet het relatief 
goed. Ondanks een gemiddeld laag inkomen, relatief laag opgeleide 
beroepsbevolking en te weinig arbeidsplaatsen voor een stad van deze 
omvang. De prachtige omliggende (internationale) regio geeft 
mogelijkheden. De stad die dreef op de monocultuur van de textiel is na 
de crisis van de 70/80er jaren weer redelijk op orde en feitelijk is de 
vraag wat de volgende ‘stip op de horizon’ moet zijn.  
 
Hamvraag daarbij is wat voor een stad Enschede wil zijn?  
Steden worden niet gemaakt door de gebouwen die er staan, de 
infrastructuur die er is ontstaan of de winkel- en horeca ketens die het 
straatbeeld in het centrum domineren, nee, de identiteit van een stad 
wordt bepaald door de mensen die er wonen, werken en ondernemen. 
In dit tijdsgewricht zou de keuze definitief gemaakt moeten worden voor 
de hoogopgeleide (jonge) gezinnen die niet de hectiek, de overspannen 



woonmarkt en de vervuiling van de dichtslibbende Randstad prefereren. 
Mensen op zoek naar de echte waarden in het leven waarbij 
duurzaamheid, kwaliteit van leven, veilig en vertrouwd maar toch ook 
dynamisch, kernbegrippen zijn. 
Een aantal bij de stad betrokken inwoners van de werkgroep Ruimtelijke 
Ontwikkeling heeft zich over dit vraagstuk gebogen, en deze 
discussienotitie probeert de samenleving voor deze discussie over de 
toekomst van Enschede te activeren. 
Nadrukkelijk ten behoeve van een evenwichtige ontwikkeling van de hele 
regio? Zoals Eindhoven dat is voor de Brabantse stedenband en Noord 
Brabant. Is er een schaalsprong nodig om Enschede echt in positie te 
brengen als dynamische centrum en de regio Twente als Oost 
Nederlandse ‘top-regio’? Zo ja, wat is er dan nodig om die 
onderscheidende positie te kunnen bereiken?  
 
De trends. 
Hoewel de toekomst zich moeilijk laat voorspellen, kunnen wel een 
aantal trends worden onderscheiden die mee de ontwikkelingsrichting 
van onze stad zouden kunnen (en misschien wel moeten) sturen. 
1e trend is dat steeds meer de ‘economie van de toekomst’ in de steden 
wordt vorm gegeven. Het Kabinet stelt in de Miljoenennota 2015 “Steden 
zijn de fabrieken van de toekomst”. Economie en ‘massa’ zijn de 
kernbegrippen. Dat betekent dat de stedelijke regio’s om ons heen ook 
de ‘concurrent’ zijn van onze regio Twente (met Enschede als mogelijk 
enig onderscheidend centrum).  Die concurrenten zijn (buiten de 
Randstad) Groningen stad, Zwolle-Kampen, Arnhem Nijmegen, 
Apeldoorn-Deventer, de Brabantsteden en zelfs Munster-Osnabrück.  
2e trend is dat kwaliteit van de openbare ruimte en de wijze waarop 
mensen zich daarin kunnen bewegen, en elkaar ontmoeten, in hoge 
mate de dynamiek en daarmee de populariteit van een stad bepaald. 
3e trend is dat verplaatsingsbehoefte afneemt en dat jonge mensen voor 
hun mobiliteitsvraag wel over een auto willen kunnen beschikken maar 
steeds minder behoefte hebben aan het bezitten van een  eigen auto, en 
de fiets een steeds belangrijker vervoermiddel wordt. Steden van de 
toekomst kiezen ook voor goede fiets- en mooie looproutes en OV. 
4e trend is dat steden vanwege de “massa” de aantrekkelijke woonplek 
zijn voor goed opgeleide jongeren en dat steeds meer een- en 
tweepersoonshuishoudens zich daar vestigen. Die goed opgeleide 
werknemers  en de kennisinfrastructuur die daarmee samen balt maakt 
de stad interessant en creëert een optimaal klimaat voor bedrijven om 
zich te vestigen. 
5e trend is dat een onderscheidend voorzieningenniveau in de sfeer van 
cultuur, sport, detailhandel en onderwijs- en zorginfrastructuur naast het 



aanbod van een passende woning, steeds meer bepalend is als 
vestigingsfactor.  
 
 
 
DE ‘STIP OP DE HORIZON”. 
In lijn met deze trends is voor de werkgroep R.O. van de PvdA in 
Enschede de belangrijkste prioriteit het verhogen van de vitaliteit 
en aantrekkelijkheid van het binnen-singelgebied. Het creëren van 
een gebied waar de leefbaarheid als zeer prettig en onderscheidend 
wordt ervaren. Waar de inrichting toevallige ontmoetingen 
vanzelfsprekend maakt, met functies die horen bij de dynamiek van 
een grote stad. Waar de beleving van de openbare ruimte niet wordt 
gedomineerd door autoverkeer. Met voorzieningen die horen bij 
‘kwaliteit van leven’. Essentie is dat dit steeds belangrijkere 
economische kerngebied zich op alle fronten positief moet 
onderscheiden t.o.v. de genoemde stedelijke kerngebieden in onze 
omgeving. Aandachtspunt daarbij is wel dat de ‘stad van iedereen’ 
blijft en sociaal-demografische ontwikkelingen zich evenwichtig 
ontwikkelen.. 
 
De uitdaging. 
Zoals gezegd is feitelijk een schaalsprong nodig in de binnenstad. Er 
moet plaats gemaakt worden voor nieuwe toevoegingen voor zowel 
wonen als voor de diensteneconomie. Nu wordt de instroom van jonge 
mensen vooral bepaald door de aanwezigheid van 
onderwijsvoorzieningen. Jongeren die vaak na hun studie weer 
wegtrekken omdat er onvoldoende interessante banen zijn. Banen die 
hier nu niet komen omdat de jonge mensen weg trekken. Een vicieuze 
cirkel. 
Autonome bevolkingsgroei, simpel omdat de stad als economisch en 
cultureel dynamisch en aantrekkelijk ervaren, ontstaat niet vanzelf. Wil 
de krimpregio Twente blijven meetellen dat zal gewerkt moeten worden 
aan een echt stedelijk centrum met een bevolkingsomvang van 180.000-
200.000 inwoners. 
 
Buurten die een stedelijke levensstijl accommoderen zijn er binnen de 
singels feitelijk niet. Zo’n binnenstad moet een hoge concentratie van 
wonen en werken en een levendig en connectief systeem van 
doorgaande openbare ruimte bieden. Bebouwing met plinten waarin 
ruimte is voor allerlei publieke functies. Juist op dat soort plaatsen 
floreert de typisch stedelijke diensteneconomie van kleinschalige 
creatieve en innovatieve bedrijfjes. Plekken voor bedrijfjes in de 



binnenstad die aantrekkelijk en betaalbaar zijn voor starters en 
economisch marginalen zijn moeilijk te vinden. 
Merkwaardigerwijs stimuleert de gemeente dit soort bedrijvigheid voor 
starters bij de UT waar ze zich voegen in de wat naar binnen gerichte 
cultuur, en ze versterken daardoor niet de aantrekkelijkheid van het 
stedelijk milieu van de binnenstad. Groei van de economie in de 
binnenstad vraagt het combineren en met elkaar confronteren van 
nieuwe en vreemde ideeën. In zo’n postindustriële binnenstad is naast 
gespecialiseerde dienstverlening ook veel vraag naar persoonlijke 
diensten voor inwoners die niet hoog opgeleid zijn. Essentieel voor een 
deel van onze bevolking dat het nu moeilijk heeft op de arbeidsmarkt.  
 
Bereikbaarheidsbeleid. 
Voor bereikbaarheid geldt ook een interessante ontwikkeling. Steden zijn 
structureel vooral goed bereikbaar vanuit de stad zelf. De regio is goed 
bereikbaar vanuit de regio, en het idee dat nieuwe wegen (of extra 
rijbanen) de stad beter bereikbaar te maken vanuit de regio is een 
misvatting. Het onderliggende stedelijk te verdichten weefsel kan dat 
autoverkeer onmogelijk verwerken. Vanuit de idee dat een 
onderscheidend en leefbare stad kansen biedt, de economie vooral 
draait op de eigen bewust levende inwoners is toename van autoverkeer 
zelfs een ongewenste ontwikkeling.  
De aantrekkelijke binnenstad met hoge concentratie van wonen en 
werken, waar dynamiek en openbare ruimte de kwaliteit vorm geeft, is en 
wordt steeds meer afhankelijk van fiets, voetganger en OV voor haar 
bereikbaarheid. Juist de grote aantallen voetgangers en fietsers en de 
schaal van de openbare ruimte bepalen mee de dynamiek en de 
beleving van de grote stad. Die geven bovendien dynamiek in de 
publieke ruimte. Grote stromen (vooral stilstaande auto’s) zijn een 
belasting voor leefbaarheid en aantrekkelijkheid. Een rijdende auto die 
met 50 km door een stad beweegt vraagt 140 m2 ruimte en stilstaand 20 
m2. Een fietser die 15 km rijd vraagt 5 m2 ruimte en een voetganger 2 
m2. Voor Twente en Enschede geldt wel dat de verbinding met de 
Randstad v.v. sneller moet. De huidig reistijd vanuit Enschede naar 
Amsterdam moet op termijn terug naar 90-135 minuten. De elektrificatie 
van de lijn naar Zwolle, snellere treinen en hoge snelheidstreinen op de 
Hanzelijn brengt de Randstad daadwerkelijk dichterbij. Een HSL 
verbinding Amsterdam-Berlijn, via Hengelo, moet het ultieme doel zijn. 
 
 
Ruimtelijke kansen. 
Het sturen van ontwikkelingen is soms van toevallige omstandigheden 
afhankelijk. Aan de zuidwestkant van de binnenstad van Enschede is 



veel gaande. Het MST bouwt daar nieuw en heeft zich daarmee voor de 
komende 50 jaar verbonden aan die plek. Ook Hogeschool Saxion heeft 
de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in haar nieuwbouw en heeft zich 
daarmee ook vastgelegd. De stadscampus aan de Ripperdastraat is in 
aanbouw. Het NS station en regionaal busstation liggen om de hoek en 
ook de binnenstad zelf ligt vlakbij. Als delen van de 
studentenvoorzieningen (ook van UT studenten) als IT-werkplekken, 
studiezalen, mensa, kennisknooppunten van gemeente en bibliotheek 
etc. hier bij elkaar gebracht kunnen worden ontstaan in potentie een 
stuwend binnenstedelijk concentratiegebied. 
In dit gebied komt de locatie van voormalig ziekenhuis de Stadsmaten 
nog beschikbaar. Dit gebied kan in principe helemaal blanco opnieuw 
ingevuld gaan worden met functies. Een kans die zeldzaam is en op een 
plek waaromheen al veel ontwikkelingen gaande zijn. Als vanaf het 
Ariensplein de publieke ruimte aansluit op een nieuw in te richten 
openbare ruimte richting binnenstad, kan een verdere dynamiek 
georganiseerd worden. Uiteraard moeten de prachtige gerenoveerde 
panden langs de Ripperdastraat in gepast worden. 
 
De plek. 
De context van deze bijzondere plek in relatie tot de binnenstad van 
Enschede is hierboven beschreven en vastgelegd en de vraag die op 
tafel ligt is of die context als vanzelf een gewenst stedelijk milieu zoals 
beschreven kan opleveren.  
1,5 ha ontwikkelingslocatie bij de binnenstad is een zeldzame kans. In 
de directe omgeving veel onderwijs en medische technologie, duurzaam 
goed bereikbaar ook voor O.V. gebruikers, dicht bij de binnenstad, 
uitgaansgelegenheden, cultuur, warenmarkt, met veel werkgelegenheid, 
dicht bij het Volkspark, veel massa in termen van mensen en 
voorzieningen en ten opzichte van alle genoemde zaken op loopafstand. 
Kortom een bijzondere plek die niet snel weer vrij komt, met veel 
potentie waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. 
 
 
Mogelijke ontwikkelingen. 
Deze discussie notitie heeft niet de bedoeling blauwdrukken te 
formuleren. Wat we wel willen bereiken is dat een discussie in Enschede 
op gang komt die richting geeft voor de toekomst van Enschede. Wat wil 
Enschede zijn over 20 jaar. Dat de invulling van het terrein van 
Stadsmaten daarbij een rol kan spelen waarmee Enschede haar functie 
als motor voor de toekomst van de regio kan waarmaken. 
 
Daarom formuleren we een aantal vragen. 



 
1. Is de toekomstige ontwikkeling van Enschede en de te ontwikkelen 

visie daadwerkelijk bepalend voor de toekomstige positie van de 
Regio Twente? 

2. is de analyse juist dat de gewenste verdere ontwikkeling van de 
binnenstad daarbij bepalend is voor de uitstraling en betekenis van 
Enschede voor Twente? 

3. Moet bij het denken over de nieuwe functie voor het  terrein van 
Stadsmaten deze locatie mee een sleutelrol vervullen voor de 
schaalsprong die zowel kwalitatief als ruimtelijk de ontwikkeling 
van Enschede versterkt? 

4. Is de context van het gebied zodanig dat combineren van 
ontwikkelingen met aanwezige partijen in de stad (Saxion, MST, 
UT, Gemeente, Roessingh) voor de hand ligt? 

5. Is de plek geschikt om in een combinatie van Stadscampus/kennis-
knooppunt, vestigingsplaats voor de (meer marginale) alternatieve 
start-up’s, ICT-hotspot, studiezalen, universiteit/hogeschool 
bibliotheek, openbare bibliotheek, studentenvoorzieningen, mensa 
voor studenten en personeel van alle omliggende  instellingen, 
bestuurscentrum, etc. ingericht te worden? 

6. Zouden op deze plek ook onderzoeks- en opleidingscentra in de 
combinatie MST, Roessingh, Saxion, medische technologie, 
Universiteit Twente/Munster een plek kunnen krijgen? 

7. Zouden start ups van bedrijfjes die hier op aansluiten en deze 
ontwikkeling kunnen faciliteren hier een betaalbare plek krijgen? 

8. Is fundamenteel anders denken over bereikbaarheid, waar binnen 
de singelring de positie van de doorgaande stromen autoverkeer 
wordt terug gedrongen, essentieel voor het creëren van een 
leefbare en aantrekkelijke stedelijke dynamiek? 

 
 


