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(Herinrichting), het waterschap zoekt en grijpt een
kans om de Vanekerbeek te herstellen en extra
retentie te realiseren, dan ligt de bal weer bij
de Gemeente hoe de stadsrandzone leefbaar te
houden in de toekomst.

OPDRACHT
In de opdrachtomschrijving van de Gemeente
Enschede wordt uitgegaan van een ‘parkachtige’
ontwikkeling in de stadsrandzone tussen
Deppenbroek en het nieuwe wonen in het Twentse
Landschap, bouwplan ’t Vaneker. De huidige stand
van zaken voor dit gebied is dat januari 2010 de
eerste bouwkavels van ‘t Vaneker uitgegeven
zullen worden en dat in de herinrichting Enschede
Noord de Vanekerbeek wordt omgelegd en
een deel van het fietspad rondom Enschede
gerealiseerd zal worden. Hiermee zal de
ruimtelijke structuur (en gebruik) van de randzone
duidelijk veranderd worden van kleinschalige
landbouw in ‘stedelijke’ recreatie. In alle peilingen
en persoonlijke gesprekken is duidelijk dat
daarbij gedacht wordt aan vormen van recreatief
mede-gebruik dat aansluit bij het oude leven
van het land. Passend in deze gedachtegang
vraagt de gemeente om na te denken of en hoe
de archeologische resten van het vroeg 18e
eeuwse erve Sprakel een rol kunnen spelen in de
her’bestemming’ van de stadsrandzone tussen
Deppenbroek en ’t Vaneker.

UITGANGSPUNTEN
Geschiedenis
Zo vlak tegen de rand van een stuwwal mag een
lange bewoningsgeschiedenis verwacht worden
en die is dan ook geconstateerd bij opgravingen
van het terrein dat voor de eerste bouwkavels
uitgegeven gaat worden. Van ijzertijd tot begin 19e
eeuw was de landbouw de drager van de lokale
cultuur. De opgravingen bevestigen wat de orale
cultuur verhaalt, erven blijven lang bestaan, de
namen blijven, maar fysiek verhuist een hoeve
in de nabije omgeving. DE namen in dit deel zijn
Hegeboer, Vaneker, Sprakel, en nieuwe families
op de boerderij namen de naam van het erf aan.
Nu nog wonen er Sprakels, Vanekers in de directe
omgeving, en veel van hen zullen zich inwoners
van Lonneker noemen, het dorp dat is overvleugeld
en geabsorbeerd door de stad Enschede.

De huidige bewoners en gebruikers zijn niet in
staat in alle overlegstructuren in te stappen, en
hebben daardoor het gevoel dat er steeds wat
verandert zonder hun stem daarin te herkennen.
Iets wat dubbel gecompliceerd is voor de Turkse
tuinvereniging die in feite zonder contract tuiniert
en recreëert in illegaal gebouwde hutjes. De
regievoerende instanties zien dat ze niet alleen
met huidige bewoners en gebruikers moeten
overleggen, maar zich ook moeten inleven in de
toekomstige gebruikers en bewoners.

bron: landbouwatlas van Nederland

In dit proces zijn er in 2007 bijeenkomsten
gehouden met bewoners uit het gebied en
uit Deppenbroek. De uitkomsten hieruit
zijn meegenomen in de discussies binnen
de Herinrichting. Op basis van de daaruit
voortgekomen definitieve plannen heeft de
landschapsarchitect Henk Visscher van de
Gemeente Enschede twee voorbeeldschetsen
gemaakt van een mogelijke toekomst voor
de stadsrandzone. Deze zijn door ons als
opdrachtnemer als uitgangspunt genomen, niet
als plannen, maar als ideeën over programma en
ruimtelijke structuur.

Stadsrandzone
Wat, hoe, wie, waar: inrichting, eigendom, laat
staan beheer, NIETS is nog uitgekristalliseerd.
Er circuleren ideeën waarvan sommige lijken op
plannen, maar niets is vastgesteld anders dan
dat wat in de Herinrichting Enschede Noord is
overeengekomen.
Deze wat chaotisch aandoende, maar in feite
organische planvorming, is niet ongewoon bij
trage stedenbouwkundige processen. Het is
wel uiterst lastig goed te communiceren, omdat
de veranderingen vanuit verschillende hoeken
aangestuurd worden en ieder voor zich een lange
adem hebben. De stad breidt uit (’t Vaneker), het
landelijk gebied ziet in dat ze veranderen moet

In 2012 wordt besloten om af te zien van het
idee ‘Vanekerpark’ Dit gebeurt om twee redenen.
Ten eerste vanuit rekening houden met blijvend
verzet tegen verleggen Vanekerbeek en aanleg
padenstructuur. Ten tweede vanuit vertraagd,
en misschein wel verdund uitvoeren van de
stadsuitbreiding in verband met de crisis op de
woningmarkt. Wat blijft is de overgang stad-land
aanhelen en het rondje Enschede sluiten.
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Met de explosieve groei van Enschede is er
al een andere economische band met de stad
ontstaan voor de boeren, als toeleverancier, maar
ook als werknemers in de fabrieken. Sinds de
wederopbouw van de 50er jaren leefden boeren
ook van de stad, denk aan etensresten van grote
keukens als voer voor de varkens, verkoop van
zand aan bouwprojecten, een manege, tijdelijke
vuilnisbelt, landjes verhuurd aan stadsbewoners,.
De investeringen in de landbouw vallen stil,
iedereen zag wat komen ging: De Stad. Men
vreest opnieuw te moeten inleveren, na de
gronden voor de bouw van Mekkelholt en met nog
de WO II in herinnering.
Direct na de Duitse inval van WO II werd het
bestaande vliegveld Twente tien keer zo groot,
tientallen boeren moesten binnen drie weken

Sfeer en structuur
Een belangrijk gegeven in de schetsen voor
Enschede Noord is hoe de zone een schakel
is tussen stad en ’t Vaneker. Opnieuw is de
landelijkheid uitgangspunt en daarmee wordt
de buffer meer ‘traditioneel’ landelijk dan de
uitbreiding ’t Vaneker die ingepast wordt in het
bestaande landschappelijke casco. In tegenstelling
tot klassiek landelijk gebruik echter wordt de zone
bijna op perceelsniveau publiek ontsloten met een
fijnmazig netwerk van paden. Plekken die auto’s
aantrekken als Volkstuinen en Kinderboerderij
worden zo kort mogelijk aangesloten op de stad
om de auto’s uit het gebied zelf te houden.
In overdrachtelijke zin staat deze buffer met een
landelijke sfeer, ingericht voor stedelijk mede
gebruik, voor een dialoog over de veranderende
relatie tussen stad en land.
beeldstructuur Enschede Noord, Piet Ziel

hun boeltje pakken en zo mogelijk het bedrijf
verplaatsen, Plangebied ’t Vaneker maakte daar
onderdeel van uit, en onder de huidige bewoners
van plangebied en stadsrandzone zitten mensen
die dit zelf hebben meegemaakt.
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boom
Geen nieuwe boerderij zonder een eikenboom, een
boom die in Germaanse tijden hoorde bij Donar,
de god van de donder, misschien wel omdat hij
vaker dan andere bomen getroffen wordt door de
bliksem. De oude boom van Erve Sprakel (geplant
in 1735?) staat er nog gezond bij, getuige van
vele verhalen. Het is passend om bij herleving
van de oude fundamenten een nieuwe boom te
planten om het gebied 250 jaar tegen de stad te
beschermen.

deel
Al het sociale leven in en rondom de boerderij
komt uiteindelijk aan de tafel op de deel. Even
cruciaal als de graftempels is dan ook deze
tafel die op de deel van het ‘fundamentele’
erf geplaatst wordt. De tafel is de kern van
een nabuurschap, de tafel op deze verplaatste
deel is de kern van het kunstwerk. Om deze
waarde waar te maken zal de opdrachtgever
de verantwoordelijkheid op zich nemen de
nabuurschap ’t Sprakel op te zetten.
put
Ieder erf begint met een put, zonder schoon water
geen erf. De prachtige put die is opgegraven uit
Erve Sprakel is nu in bezit van een man die werd
geboren op dat erf. Heny Graave wil graag een
aantal stenen ter beschikking stellen om een beeld
van de put te laten terugkeren op het ‘oude’ erf.

spoor
Bij de oude eikenboom die nog getuige is geweest
van het laatste Erve Sprakel begint een spoor van
woorden. Een mooie manier om dit te doen is met
behulp van in het gebied gevonden Bentheimer
‘klaampen’ (funderingsblokken) links en rechts van
het fiets/wandelpad Rondje Enschede de stenen
te plaatsen als ‘mijlpalen’. In deze stenen worden
woorden gekapt die te maken hebben met de
lokale boerengeschiedenis van de erven.

ONTWERP
NABUURSCHAP ‘t Sprakel
Een kleine samenleving is aan het zwerven,
eerst trappelend op haar eigen plaats, later
door de stad en nu lost zij op in een nieuwe
wereld. Dit afscheid kan het begin zijn van een
nieuw netwerk, een nieuw nabuurschap. Deze
stadsrandzone wordt een ontmoetingsplek en zou
je kunnen zien als een nieuw erf.
erf
Uit de opgravingen van erve Sprakel wordt
duidelijk dat een nieuw erf altijd volgt op een
ouder erf. Met de resten van het oudere Erve
Sprakel wordt die dimensie van continuïteit
opgeroepen.
Het nieuwe erf komt aan de rand te liggen van
de zone die groen zal blijven tussen stad en
toekomstige woningen.
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erfbosje
Als er een boerderij gesticht wordt dan weet
de boer dat zijn opvolgers delen van het gebint
zullen moeten vervangen op termijn, of een
kapschuur bij zullen bouwen. De bomen daarvoor
moeten hoog en recht zijn, niet ver weg van
de boerderij, dat is de reden voor het typische
Twentse erfbosje van eiken. De bomen zijn beeld
van de toekomst. Ruimtelijk is de plek zo gekozen
dat er een traditioneel landschappelijk element
bemiddelt tussen volkstuinen en nieuwbouw in
het landschap. Het dennebosje, restant van de
oude tuin van de op deze locatie gesloopte woning
wordt omgevormd naar eiken ‘geriefhout’.

pad
Iedere boerderij heeft een woonkant en een
werkkant, aan de werkkant is een verhard pad het
behoud van toegankelijkheid van de schuur anders
wordt het een drek bij regen en de winterdag. Op
Erve Sprakel ligt in de fundamenten een keienpad, of is het toch een vloer van de deel van een
oudere boerderij ’t Sprakel. Hier keert het terug als
pad dat wordt gekruist door een nieuw, iets hoger
gelegen, zwevend pad. Zo wordt de gelaagdheid
van land en geschiedenis zichtbaar verbeeld.

Jeroen van Westen, kunstenaar
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Piet Ziel, landschapsarchitect, Royal Haskoning
Henk Visscher, landschapsarchitect Gem Enschede

Nabuurschap
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talud 1:1
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opgraving -30 cm

opgraving -30 cm
pad

OPGRAVING:
grond uitdiepen tot schoon zand - aanvullen tot -30 cm
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Put
stelmoeren M20

aangelast schot
100x150x10 mm.
chemisch anker M20
stelruimte
250

2000

2x Stelcon plaat
140 mm.

500

500

2000
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Plattegrond fundering

1

1 : 10

Section 2
1:2

Put zwerferf - Detail 1 Verbinding putwand & fundering
Tekenaar
Datum

J. B. van Erning
Issue Date

Opgegraven stenen

Schaal

As indicated

Stalen putwand
t = 10 mm.

Stalen putwand
r = 500 mm.

Spouwanker 4 mm.

Wapeningsnet Ø8 - 150
mm.
gelast aan stalen putwand
Opgegraven stenen
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Plattegrond boven MV
1 : 10

Put zwerferf - Detail 2 Verbinding stenen & putwand
Tekenaar
Datum

J. B. van Erning
Issue Date

Schaal

As indicated
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Pad
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2000

H01

Tafel zwerferf
Controle doorbuiging
Afmetingen
7,0 x 1,4 x 1,0 m. (l x b x h)
Hoogte doorsnede blad h2, poot: 0,3 m.
Plaatdikte: 10 mm.

2

b

00 bovenkant fundering

stelcon 140 mm.

1 : 50

100

Tafel op de deel

h2

1400

7
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Detail fundering V01

1

1:5

02 bovenkant tafelblad
1 : 50

Situatie 1 (rechts): geen schot onder midden tafelblad;
Situatie 2 (links): schot onder midden tafelblad.

300

300

260

800

b

h2

3

Belasting:
Permanent: Eigen gewicht
Veranderlijk: 5 kN/m2

Lange zijde

4

1 : 50

Korte zijde
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Doorsnede korte zijde
1 : 50

1 : 50

Tafel zwerferf

Berekening in BGT t.b.v. doorbuigingen
1,0 * P + 1,0 * V
Uz max = 1,5 mm.

Tekenaar

Situatie 1 (rechts): geen schot onder midden tafelblad;
Situatie 2 (links): schot onder midden tafelblad.

Detail fundering H01

1:5

Tafel zwerferf
Controle doorbuiging
Afmetingen
7,0 x 1,4 x 1,0 m. (l x b x h)
Hoogte doorsnede blad h2, poot: 0,3 m.
Plaatdikte: 10 mm.

alle lijfplaten t = 10 mm.

7000

Belasting:
Permanent: Eigen gewicht
Veranderlijk: 5 kN/m2
Berekening in BGT t.b.v. doorbuigingen
1,0 * P + 1,0 * V
Uz max = 1,5 mm.

150

stelruimte

aangelaste voetplaat
t = 10 mm.

43

2000

chemisch anker
M20 t.b.v. stellen

Datum

16

17

J.B. van Erning
Issue Date

Schaal

As indicated
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