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Een frisse kijk op groenEen frisse kijk op groen

GroenAgenda Enschede
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• Voorwoord

Enschede heeft prachtige parken, boomrijke singels en groene 

wiggen die vanuit het buitengebied ver de stad in reiken. Veel wijken 

hebben een aantrekkelijke groene uitstraling. In het buitengebied 

lonkt het Twentse landschap met monumentale landgoederen en 

unieke natuurgebieden.

De GroenAgenda Enschede

Een frisse kijk op groen..
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We zoeken het groen bewust op ……. 

We gaan naar een park om te ontspannen, om te sporten of 

gewoon om een praatje te maken. Onze kinderen voetballen op een 

trapveldje en bouwen hutten. Met mooi weer gaan we fietsen in het 

buitengebied of naar Het Rutbeek. 

…. maar we beleven het groen vooral ook onbewust ! 

We beleven groen onbewust om ons heen. Vanuit ons huis en als 

we de stad in gaan. We beleven groen ook door de vogels en andere 

dieren die in het groen hun onderdak vinden. Dit geheel maakt dat 

we ons prettiger voelen. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat groen 

erg goed is voor onze gezondheid!

Groen is duurzaam en levert geld op !    

Groen draagt bij aan energiebesparing en aan een klimaatneutrale 

stad. Het zorgt in de zomer voor verkoeling en houdt in de winter de 

warmte beter vast.

Groen kost niet alleen geld, het levert ook geld op! Groene steden 

zijn aantrekkelijk voor ondernemers en toeristen. Groen hoort op het 

visitekaartje van de stad. 

Samen verder, juist nu ! 

Ik sta ervoor om Enschede groen te houden en nog groener te 

maken, juist ook in deze tijd van bezuinigingen. Groen is immers 

geen franje of sluitpost, maar is essentieel voor een stad die goed is 

voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers.

Deze GroenAgenda laat zien hoe we er voor staan en hoe we samen 

verder kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,

Wethouder Milieu, Leefomgeving & buitengebied, 

Jelmer van der Zee



4

 De GroenAgenda Enschede

informeert en inspireert..

De GroenAgenda geeft de aandacht voor het groen in Enschede een 

nieuwe impuls. Dit vanuit het groeiende besef dat groen geen franje 

of sluitpost is, maar een essentieel middel bij de versterking van de 

leefbaarheid, de economie, de volksgezondheid, natuur, landschap 

en duurzaamheid. 

De GroenAgenda wil iedereen die betrokken is bij het groen 

informeren en inspireren om samen te werken aan het nog groener 

maken van Enschede! 

De GroenAgenda laat zien hoe groen Enschede is en hoe er aan het 

groen wordt gewerkt. Dat gebeurt niet alleen door de gemeente, 

maar ook door de woningbouwcorporaties, de parkcommissies, 

de landinrichtingscommissies, de natuurbeschermingsorganisaties 

en het waterschap. Ook wijk- en dorpsraden, het Groenberaad, 

individuele bewoners, landgoedeigenaren en agrariërs zijn betrokken 

bij het groen. 

De gemeente zorgt voor het openbare groen. Dat gebeurt op twee 

manieren. In de eerste plaats door het beheer. 

In de tweede plaats door het groen waar nodig te vernieuwen en 

door nieuw groen toe te voegen. Uitgangspunt daarvoor is het 

GroenStructuurActiePlan (GRAP) 
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De GroenAgenda presenteert daarnaast een aantal groene pepers: 

frisse, inspirerende, ideeën voor het werken aan groen.

Een aantal kunnen (experimenteel) in praktijk worden gebracht 

in overleg tussen de verschillende betrokken partijen: in de eerste 

plaats de gemeente, de wijk-en dorpsraden en de bewoners. Voor 

het andere deel geldt dat nog onderzoek moet plaats vinden naar de 

toepasbaarheid in Enschede.

• Leeswijzer
Hoofdstuk 1: De Waarde van Groen,

laat zien hoe belangrijk groen is voor leefbaarheid,

economie, volksgezondheid, natuur, landschap en 

duurzaamheid.  (blz.6)

Hoofdstuk 2: Enschede is Groen!, 

schetst een beeld van het bestaande groen. (blz. 9)

Hoofdstuk 3: Enschede doet Groen!, 

laat zien hoe er aan het groen wordt gewerkt. (blz. 12) 

Hoofdstuk 4: Groene pepers, 

gaat over kansen en frisse ideeën. (blz. 26)

De kracht van  Groen!Een groene leefomgeving:

- 15% minder kinderen met overgewicht (Bron Alterra) 
- Onder een boom is het op een warme dag zo’n 10 tot 15 graden 

koeler (Bron: treesforgrannies) - Mensen woonachtig in het groen zijn gezonder en minder gestrest 

(bron: Vitamine G) - Verhoogd de waarde van een onroerend goed tot 15% (bron: WUR)  

van Heekpark
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 1. De Waarde van Groen Groen is belangrijk! Bomen, struiken en andere planten 

vervullen functies voor de biodiversiteit, de ‘aankleding’ van 

steen, beton en asfalt, het zuiveren van de lucht, het temperen 

van temperatuurschommelingen, het bieden van speelplekken, 

het vastleggen van CO2 en nog heel veel meer. Een groene 

omgeving levert zo ‘automatisch’ een belangrijke bijdrage aan 

beleidsdoelstellingen op vele terreinen, zoals luchtkwaliteit, energie, 

klimaat, sport, gezondheid, wijkherstel, integratie en educatie.

Bron: Brief: Gemeentelijk groenbeleid, 31 maart 2009, Opgesteld door VNG op verzoek 
van minister van LNV, Verburg. Gericht aan alle Nederlandse gemeenten.
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Als mensen gevraagd wordt waarom ze groen in hun omgeving 

belangrijk vinden, dan geven ze aan dat groen vier belangrijke 

waarden heeft: voor de leefbaarheid,  de economie, de gezondheid 

en voor natuur & landschap! (Bron: Raad voor het landelijk  Gebied)

• Groen en …. Leefbaarheid!
Groen zorgt ervoor dat mensen zich prettiger voelen in hun 

omgeving. In plantsoenen, parken en in het buitengebied kunnen 

mensen ontspannen, elkaar ontmoeten, spelen en sporten. 

Groen is erg beeldbepalend, het geeft de stad, de buurt en de straat 

een eigen karakter. Het is belangrijk voor het “thuisgevoel”. 

  • Groen en …. Economie!
Groen kost niet alleen geld, het levert ook geld op. Groene steden zijn 

aantrekkelijk om te wonen en te recreëren. Groen is een belangrijke 

factor bij het aantrekken van toeristen en bedrijven. Groen verhoogt 

de waarde van vastgoed. Groen hoort op het visitekaartje van de stad 

en draagt bij aan de stadspromotie.

• Groen en …. Gezondheid!
Groen draagt bij aan de gezondheid. Groen zorgt voor een sneller 

herstel van stress en concentratievermogen. Het vergemakkelijkt 

het sociale contact. Groen stimuleert tot bewegen, zoals wandelen, 

joggen en fietsen. Groen beperkt de geluidsoverlast en de 

hoeveelheid fijnstof in de lucht .   

De invloed van groen en water op de waarde van woningen:

woningen met achterzijde open landschap: +12%
woningen park voor- of achterkant: +6,5%
woningen achterzijde uitzicht plantsoen: +4,5%Bron: Alterra, 2006
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• Groen en …. Natuur & landschap.
Groen biedt ruimte aan planten en dieren en zorgt voor de 

natuurbeleving in de stad. Groen is - in velerlei soorten en 

combinaties - een essentieel onderdeel van de verschillende 

landschappen rondom de stad.

 

 • Duurzaam Groen Enschede.
Groen is duurzaam. Het draagt bij aan energiebesparing en een 

klimaatneutrale stad. Het zorgt in de zomer zorgt voor verkoeling 

en in de winter voor het vasthouden van warmte. Groen zet het 

broeikasgas CO2 om in zuurstof.

Duurzaamheid is echter meer. Duurzaam is de goede balans tussen 

Planet (milieu), Profit (economie) & People (mensen). Kort gezegd de 

drie P’s. Groen levert  belangrijke bijdragen aan die goede balans. 

Duurzaamheid is onderdeel van de vier waarden van groen.

Groen in de directe woonomgeving verkleint de 

“gezondheidskloof ” tussen arm en rijk. Na correctie van 

inkomensverschillen overlijden in een groene omgeving 

minder mensen. Zelfs kleine parken kunnen ons 

beschermen tegen beroertes en hartziekten, waarschijnlijk 

door stress vermindering of het stimuleren van 

lichaamsbeweging. 

Bron: University of Glasgow, 2008

Een beperkte toename van parken en straatbomen kan 

de voorspelde temperatuurstijgingen in onze steden 

compenseren. Tien procent meer groen in de stad kan de 

temperatuur daar met ongeveer 4°C verlagen. Bron: University of Manchester, 2009. 
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2. Enschede is Groen ! Het groene raamwerk van de stad wordt gevormd door de parken, 

singels, uitvalswegen, de wiggen, het groen langs de RW35 en de 

ecologische verbindingszones. Dit groene raamwerk laat zien hoe de 

stad de afgelopen 150 jaar is gegroeid. 

Enschede was rond 1850 een stadje met de omvang van de huidige 

binnenstad. De eerste groei vond plaats langs de uitvalswegen en de 

spoorlijnen in de vorm van “stedelijke vingers”. De uitvalswegen zijn 

later door de singelring met elkaar verbonden. De grote stadsparken 

zijn erfstukken van de textielfabrikanten. Tussen de uitdijende 

“stedelijke vingers” ontstonden de groene wiggen.



Waardering van Enschedeers voor het groen in de stad en het 

buitengebied (2008)

rapportcijfer
Hoeveelheid groen in de directe woonomgeving  7,0

Parken 1)       7,8

Kwaliteit buitengebied 2)     7,6

1) ca. 25% van de Enschedeers bezoekt regelmatig een park 

2) ca. 50% van de Enschedeers komt regelmatig in het buitengebied
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Vanaf de 60-er jaren is Enschede-Zuid gebouwd, aan de zuidkant 

van de toen nog toekomstige RW35.

Daarna is de stad verder uitgebreid naar het oosten (Eschmarke) 

en het westen (Kennispark) en is begonnen met het aanleggen 

van ecologische verbindingszones tussen het noordelijke en het 

zuidelijke deel van het buitengebied.

Verbonden met het groene raamwerk is het wijk-, buurt- en 

straatgroen en het privé-groen in tuinen. 

Het buitengebied is een rijke afwisseling van kleinschalige agrarische 

gebieden met essen, grootschalige agrarische veldontginningen, 

boerderijen, landgoederen, buitenhuizen, bossen, natuurgebieden 

en beken. Het buitengebied is het resultaat van een eeuwenlange 

ontwikkeling en heeft belangrijke cultuurhistorische waarden. 

Een groot deel van het buitengebied behoort tot de provinciale 

ecologische hoofdstructuur.

De stadsrand ontwikkelt zich steeds meer als uitloopgebied van de 

stad, als gebied waar Enschedeërs en toeristen kunnen ontspannen 

door te wandelen en te fietsen, maar ook door kennis te maken met 

natuur, landschap, cultuurhistorie en kunst. 

Groen en water zijn in en om de stad nauw met elkaar verbonden. 

Het buitengebied heeft een aantal beeksystemen, die bepalend zijn 

voor landschap en natuur. Enkele van deze beken zijn in de stad 

bovengronds gebracht als “blauwe aders”, gekoppeld aan vijvers.

Landgoed de Wele



Lonnekerberg

Boekelo

Rutbeek

‘t Stroot

Lammerinkswönner

Boederij de Viermarken

Kinderboerderij
Noord

Kinderboerderij
‘t Wooldrik

LONNEKER

TWEKKELO

BOEKELO

Witte veen

Kinderboerderij 
De Wesseler

Buurse

Aamsveen

Haagse bos

Parken

Ringen + uitvalswegen

Natuur extensief

Natura 2000

Bijzonder kleinschalig cultuurlandschap

Es/Panorama

Ecologische verbinding

Groenzone langs infra

Groene wig

Sportterreinen

Beek/ Stedelijke ader

Retentie

Bijzondere belevingsplek 

Enschede is groen
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3. Enschede doet Groen ! Er wordt in en om de stad hard gewerkt aan groen. 

Er is nadrukkelijk aandacht voor kennisuitwisseling, onderzoek 

en fondsenwerving in plaatselijke, regionale en landelijke 

overlegorganen. Op plaatselijk niveau spelen de Wijk- en dorpsraden, 

het Groenberaad en de Stichting Agrarisch Welzijn daarin een 

belangrijke rol. Op regionaal niveau wordt samengewerkt met 

de buurgemeenten en aangesloten op het project “Investeren 

in Overijssel”. Op landelijk niveau wordt gebruik gemaakt van 

de langjarige investeringsbudgetten van het Rijk voor “Stedelijke 

Vernieuwing” en “Landelijk Gebied” en kenniscentra. (Zie www.

groenendestad.nl en www.degroenstad.nl)
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Op Europees niveau neemt Enschede deel aan het Programma 

Sustainable Urban Fringes (SURF): Duurzame stadsranden. 

Maar het belangrijkst is natuurlijk dat er daadwerkelijk heel veel 

tastbaars tot stand wordt gebracht. Dit hoofdstuk laat zien waar en 

hoe er concrete resultaten worden behaald.

Daarnaast staat onder de kopjes Nieuw! wat er de komende jaren 

nog meer gaat gebeuren op basis van al vastgestelde plannen. 

Alle activiteiten zijn erop gericht het groen te behouden en te 

versterken en het in te zetten voor leefbaarheid, economische 

ontwikkeling, gezondheid en natuur & landschap! 

• Groen en …. Leefbaarheid

Groenbeheer

Kwaliteit en duurzaam

Voor een leefbare openbare ruimte is goed beheer noodzakelijk. 

In Enschede onderhouden we de openbare ruimte op twee 

verschillende kwaliteitsniveaus. De binnenstad en de hoofdstructuren 

van Roombeek op niveau hoog en de rest van de stad op 

basisniveau. Bij het hoge onderhoudsniveau vindt er intensiever en 

vaker onderhoud plaats dan bij het basisniveau.

Groenbeheer gaat veel verder dan maaien en schoffelen. Goed 

beheer is onderhouden en voortdurend aanpassen aan de 

gevarieerde en veranderende vraag van de gebruikers. Zo is er in 

de lente en de zomer behoefte aan bloemen en in een vergrijzende 

buurt ontstaat minder vraag naar trapveldjes en meer behoefte aan 

wandelpaden en bankjes. 

Bij het groenonderhoud wordt ingezet op duurzaam 

werken. Er wordt geen gebruik gemaakt van chemische 

onkruidbestrijdingsmiddelen. Het houtafval wordt hergebruikt in de 

vorm van houtsnippers voor onder andere hondenuitlaatplaatsen. 

Ook wordt hout- en groenafval gebruikt voor de opwekking van 

elektriciteit en voor het maken van compost. Op kleine schaal 

vindt natuurlijk bermbeheer plaats, bijvoorbeeld op de berm van 

de Gronausestraat en aan de Broekheurnerring. In 2009 is er in 

stadsdeel Zuid een experiment gedaan met begrazing door schapen.



Waardering van Enschedeers voor het groen in de stad (2008)

Uiterlijk groen in directe  woonomgeving   6,8
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Bewoners betrekken

Bereikbaarheid van de gemeente voor bewoners en het betrekken 

van bewoners door de gemeente is belangrijk. Stadsdeelbeheer is het 

aanspreekpunt voor het dagelijkse groenbeheer. Zij zijn bereikbaar 

via één centraal nummer (053-481 7600). Regelmatig worden acties 

georganiseerd om bewoners meer te betrekken bij de leefomgeving. 

Voorbeelden hiervan zijn “Buurt in actie”, opschoonacties, 

boomfeestdag en buurtschouwen. Bij herinrichtingsprojecten 

worden bewoners actief betrokken. In sommige gevallen worden 

kleine stukjes groen verkocht aan bewoners.

Bomen 

Enschede heeft een groot bomenbestand. Bomen zijn belangrijk 

en vervullen vele functies. Toch is de kap van een boom niet 

altijd te voorkomen. We gaan hier als gemeente zo zorgvuldig 

mogelijk mee om. Zo is er in 2008 een overzicht met gemeentelijke 

bijzondere en monumentale bomen opgesteld en zijn er extra 



Kengetallen groen in Enschede
Openbaar Groen  ca. 653 ha.Bomen binnen bebouwde kom Enschede ca. 47.800 stuks,

excl. bos en houtwallen
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beschermingsmaatregelen vastgesteld. Via www.enschede.nl/bomen 

is hierover onder het kopje ‘bijzondere en monumentale bomen in 

Enschede’ meer informatie te vinden.

Nieuw!

-  Wijkbeheerplannen: Voor meer maatwerk en een integrale 

aanpak in het beheer van de openbare ruimte. De komende jaren 

wordt per stadsdeel als proef één pilot wijkbeheerplan opgesteld 

voor een buurt/wijk. In een wijkbeheerplan bepalen de bewoners, 

ondernemers en andere betrokkenen samen met de gemeente welke 

onderdelen van de openbare ruimte extra aandacht nodig hebben. 

Dat kan zijn door bijvoorbeeld extra aanpak van het zwerfafval, 

reconstructies, speciale verzoeken of (groot) onderhoudsbehoefte. 

In het plan zijn ideeën vanuit de betrokkenen uitgewerkt en slimme 

keuzes van de gemeente opgenomen. Het is afgestemd met het 

beheer van de corporaties. Het plan is gericht op het leveren van 

maatwerk, op het bereiken van nog betere resultaten (met de 

beperkte hoeveelheid geld die beschikbaar is). Het samen opstellen 

van een wijkbeheerplan versterkt de sociale samenhang en verbeterd 

de gebruikswaarde van de openbare ruimte.

- Duurzaamheid: Er wordt onderzoek gedaan naar het inzetten van 

groen bij het opvangen van fijnstof. 

Het groene raamwerk

Het groene raamwerk van de stad wordt voortdurend aangevuld 

en vernieuwd. De bleken van Roombeek zijn klaar. Verder is de 

vernieuwing van de bestaande parken grotendeels afgerond. Het 

Volkspark is uitgebreid en het Van Heekpark, het Ledeboerpark en 
Kastanje aan de Deurningerstraat
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het Thomas Ainsworthpark zijn opnieuw ingericht. De aanpak van 

het groen langs de singels en de uitvalswegen is doorgezet, zoals bij 

de Oldenzaalsestraat en de Gronausestraat in Glanerbrug. Ook in 

de wijken zijn belangrijke resultaten geboekt. Goede voorbeelden 

zijn Stroinkslanden-Zuid, Bultserve, Pathmos, de Laares en de 

Klokkenplas..

Nieuw!

- Het groen in Velve-Lindenhof, Stroinkslanden-Zuid, 

Boswinkel-Oost, Bijvank/’t Lang en het Hart van Stadsveld wordt 

geherstructureerd. 

- Er wordt gestart met het ontwikkelen een groen netwerk 

van fiets- en wandelroutes over bestaande paden, vanuit het 

stadscentrum naar bijzondere punten in het buitengebied. Deze 

“Zonstructuur” sluit aan op het “Rondje Enschede” (zie onderdeel 

stadsranden). 

Thomas Ainsworthpark



Percentage bezoekers dat positief is over de belevingswaarde van het 

buitengebied (2009)

Fietsen en wandelen             82%Zwemmen, vissen en joggen    69%rustplaatsen                                59%horecavoorzieningen            50%
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Stadsranden

Samen met landinrichtingscommissies wordt er gewerkt aan de 

verbetering van de toegankelijkheid en de belevingswaarde van 

de stadsrand. In 2009 is het eerste deel van Rondje Enschede 

gerealiseerd: een groen fiets-, skeeler- en scootmobielpad rondom 

de stad, dat pleisterplaatsen in de stadsrand met elkaar verbindt. De 

pleisterplaatsen krijgen als thema’s natuur (beleving en educatie), 

cultuur (historie, erfgoed, kunst) en amusement (sport, spel, tijdelijke 

evenementen, kleinschalige horeca en water). 

Nieuw!

- Het Rondje Enschede wordt in 2010 opengesteld en in de 

komende jaren geleidelijk vervolmaakt. 

- De stadsranden Brunink en Vaneker krijgen een recreatieve 

groene inrichting als uitloopgebied. 

Rondje Enschede bij het Brunink
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Groen en water

De klimaatverandering is ook in Enschede merkbaar. Steeds vaker zijn 

er korte hevige buien, waardoor het riool overbelast raakt en soms 

overlast ontstaat. Afkoppeling van regenwater van het riool wordt 

daarmee steeds belangrijker. Daarbij geldt als voorkeursvolgorde: 

vasthouden, bergen en dan pas afvoeren. In wijken als de Eschmarke 

en Ruwenbos is volgens dit principe afgekoppeld en hebben we 

landelijk in de belangstelling gestaan. Afkoppeling is ook aan de orde 

op bedrijventerreinen, bijvoorbeeld op de Josinkes.

Enschede kent vele stadsvijvers en beken die samen met groen de 

aantrekkelijkheid van de leefomgeving versterken. De afgelopen jaren 

zijn in samenwerking met het waterschap een aantal belangrijke 

beken (=blauwe aders) weer zichtbaar gemaakt in de stad. Dit zijn 

bijvoorbeeld de Roombeek en de Zweringbeek. Het is de bedoeling 

dat op deze beken een fijnmazige dooradering van de stad wordt 

aangesloten met hemelwater uit de wijken. Door water en groen 

te verbinden ontstaat een duurzaam geheel die belangrijke kansen 

biedt voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

Nieuw!

- In stadsrand Vaneker krijgt de Vanekerbeek meer ruimte en wordt 

natuurlijker. In het zuidelijk deel van het buitengebied wordt het 

beeksysteem van de Rutbeek heringericht, waarbij landschappelijke 

en ecologische waarden worden versterkt en verdroging wordt 

tegengegaan.

- Er vindt een verkenning plaats om in de stad nog meer blauwe 

aders zichtbaar te maken, het gaat hierbij onder andere om de 

blauwe aders tussen het  Volkspark en Twekkelo; tussen Velve-

Lindehof en de Spoorzone en bij de Zuiderval.

- Bij het afkoppelen van regenwater wordt ingezet op de realisatie 

van groene of vegetatiedaken bij woningen en bedrijven. Bijkomend 

voordeel van groene daken is dat de groenbeleving toeneemt, fijnstof 

wordt afgevangen en de stad minder opwarmt. 

De Roombeek



Het al op jonge leeftijd in aanraking komen met de natuur of het 

opgroeien in een groene leefwereld is een pedagogische noodzaak. 

Voor de groep 0 tot 4-jarigen is het voor de primaire binding met 

de fysieke leefomgeving zelfs een cruciale leeftijd. De groene ruimte 

draagt bij aan de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen.
Bron: Elkind (2007); The power of play/ Groen opgroeien, Publicatie RLG 08/08, 

juni 2008
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• Groen en …. Gezondheid

Sporten en spelen 

Enschede stimuleert het sporten en spelen in het groen. Via 

stadsdeelgewijze speelnota’s zetten we in op spelen in het 

groen. Als uitwerking van deze nota’s creëren we bijvoorbeeld 

speellandschappen, zoals het Zweringbeekpark in West of natuurlijk 

spelen in en om het Stroinksbos. Sporten stimuleren we door onder 

andere sportvelden met kunstgras open te stellen voor gebruik door 

omwonenden, zoals de Wesselerbrink Zuid, Vogido en Rigtersbleek. 

Ook zijn bewegingstoestellen geplaatst, zoals in Zuid (bij De Posten) 

of springstenen voor kinderen in het Van Heekpark.

Nieuw!

- Verder stimuleren van spelen in het groen door ook speelnota’s uit 

te werken voor de stadsdelen Centrum, Noord en Oost. Vervolgens 

het uitwerken van concrete projecten uit speelnota’s en het 

aanleggen van speellandschappen.

- Stimuleren sport/ bewegen: Organiseren van buitenschoolse sport- 

en beweegactiviteiten op gemeentelijke sport- en speelplekken door 

de afdeling sportactivering in samenwerking met sportverenigingen 

en door bijvoorbeeld het plaatsen van bewegingstoestellen.

De Zweringbeek
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Beleef- en beweegpaden

Meer bewegen is belangrijk. In Enschede zijn via de campagne 

Enschede Buitensporig beleef- en beweegpaden aangelegd. 

Bewoners kunnen via deze (korte) routes al wandelend, fietsend, 

speurend of sportend kennis maken met het groen en het 

buitengebied van Enschede. Als onderdeel van deze belevingspaden 

is op 10 september 2009 een mountainbike route geopend. Ook 

zijn er in Enschede al ruiterpaden, bomenroutes (in Zuid) en het 

bomenmuseum (in West). 

Nieuw!

-  In de komende jaren werken we verder aan de aanleg van de 

belevingspaden.

• Groen en …. Economie

Werken en wonen

De mogelijkheden om te wonen en te werken in het buitengebied 

worden vergroot.

In het buitengebied zijn de landinrichtingscommissies begonnen 

met verbeteringen voor de landbouw, zoals herverkaveling, 

boerderijverplaatsingen en verbetering van de ontsluiting en de 

afwatering. 

De in 2008 vernieuwde gemeentelijke regelgeving biedt veel kansen 

voor vestiging van bedrijven in het buitengebied, onder voorwaarde 

dat het bijdraagt aan natuur, landschap en cultuurhistorie. De 

nieuwe regelgeving biedt ook concrete mogelijkheden voor nieuwe 
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landgoederen met buitenhuizen in combinatie met grootschalige 

natuurontwikkeling.

Nieuw!

-  De verbeteringen voor de landbouw worden voortvarend 

uitgevoerd en afgerond in de periode 2010-2020. 

-  Het wordt mogelijk om in het buitengebied nieuwe woningen 

te bouwen, solitair of in klein plukjes, op plaatsen die kwaliteit missen 

en in combinatie met landschapsbouw (maximaal 500 woningen tot 

2018).

Recreatie en toerisme

Het groen wordt aantrekkelijker gemaakt voor recreanten en 

toeristen. Zo is de gebruikswaarde van de parken vergroot. Goede 

voorbeelden daarvan zijn de Kijk-en-kunstroute in het Ledeboerpark 

en de Schenkerij Wattez in het Van Heekpark. Ook is op verschillende 

plaatsen de zitgelegenheid verbeterd en zijn educatieve en 

natuurlijke speelgelegenheden voor kinderen gemaakt. 

In de stadsrand en het buitengebied zijn verschillende recreatief-

toeristische initiatieven gerealiseerd, zoals Labyrint Boekelo en 

Dragonheart en - door de landinrichtingscommissies - een aantal 

nieuwe fiets- en wandelpaden. 

Schenkerij Wattez
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- Er wordt op ingezet om de Lonneker Molen en omgeving te 

ontwikkelen als een toeristisch-recreatief attractiepunt met als thema’s 

voeding, techniek, energie en geschiedenis.

- Het is de bedoeling bij Het Rutbeek een park met max.. 300 

vakantiewoningen en bijbehorende voorzieningen te realiseren. 

• Groen en …. Natuur & Landschap

Zowel het beschermen als het maken en herstellen van natuur en 

landschap hebben de afgelopen jaren een forse impuls gekregen.

De belangrijkste beschermers van natuur en landschap 

De in 2008 vernieuwde gemeentelijke regelgeving biedt ook veel 

kansen voor vestiging van recreatief-toeristische bedrijven in het 

buitengebied.

Nieuw!

- De komende jaren worden de educatieve, recreatieve en 

toeristische gebruiksmogelijkheden van de parken verder vergroot.

- Rondje Enschede wordt afgemaakt, in combinatie met PR-2-

plekken (Park, Ride en Recreate: parkeerplaatsen met voorzieningen 

vanwaar men de stadsrand in kan wandelen of fietsen). 

- Het netwerk van fiets- en wandelpaden in het buitengebied 

wordt door de landinrichtingscommissies nog verder uitgebreid, met 

ca. 10 km tot 2020.

Stadsrand Vaneker

Nieuwe Vaneker beek met bijbehorende natuurlijke oevers

Nieuw stadsrandpad toegankelijk voor wandelaars, fietsers en 
andere “wieltjes”

Overige paden, o.a wandelpaden en een nieuw pad als as naar 
de kinderboerderij.

Nieuw volkstuin complex met hagen en gecombineerd kas en 
verenigingsgebouw.

Intensief gebruikte speelweide met bijzondere koepel om te 
schuilen, zowel tegen de zon als de regen.

Extensieve speelweide met uitdagende hoogte verschillen en 
extra retentie voor de beek.

Weiland in gebruik bij de kinderboerderij voor bijzondere 
grazers, toegankelijk voor bezoekers.

Parkeerplaats, gecombineerd met nieuw gebouw op het volstui-
nen complex.

Nieuwe beplanting; bomen van de eerste grootte.

Legenda
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zijn Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en de 

landgoedeigenaren. Twee van hun terreinen (Aamsveen en 

Lonnekermeer) zijn aangewezen als extra te beschermen Natura-

2000 gebieden, waarvoor nieuwe beheerplannen worden 

ontwikkeld. De natuurbescherming is verder aanzienlijk versterkt door 

de benoeming van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en 

invoering van de Flora&faunawet. Sinds de invoering van deze wet 

wordt er bij het beheer en bij projectontwikkeling zoals woningbouw 

gewerkt met natuurbeschermende gedragscodes en maatregelen. 

Het Ledeboerpark wordt sinds een aantal jaren ecologisch beheerd. 

Er is de afgelopen jaren vooral in de stadsrand en het buitengebied 

stevig ingezet op het maken en herstellen van natuur en landschap. 

Van de drie ecologische verbindingszones in de Eschmarke zijn 

al belangrijke onderdelen tot stand gebracht, zoals de aanleg 

van het Babybos en de herinrichting van een deel van de 

Glanerbeek. In het zuidelijk deel van het buitengebied zijn door 

de landinrichtingscommissie op een aantal plaatsen nieuwe 

natuurgebieden en verbindingszones gerealiseerd en is het 

landschap hersteld. Via de “rood-voor-rood”- regeling zijn een 

aantal lelijke landbouwschuren vervangen door beter passende 

Rood voor rood: oude situatie nieuwe situatie
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woonbebouwing. Via het project “Groene en blauwe diensten” 

krijgen landeigenaren in het proefgebied Twekkelo/Boekelo een 

vergoeding voor het beheer van bijzondere landschapselementen.

Het Lammerinkswönner, het bezoekerscentrum Hof Espelo en de 

kinderboerderijen zijn de centra voor natuureducatie. Natuureducatie 

vindt verder plaats via diverse verenigingen en via lespakketten voor 

scholen. 

Nieuw!

- In de komende periode wordt de bestaande en nog te 

realiseren locale ecologische hoofdstructuur in en om de stad 

bepaald. Ook de precieze ligging van de stadsrand wordt bepaald en 

de natuur- en landschapswaarden ervan worden in beeld gebracht. 

- In 2010/2011 wordt de ecologische verbindingszone 

Enschede – Hengelo/ Kristalbad gerealiseerd. Ook de ecologische 

verbindingszones in de Esmarke worden in de komende jaren 

afgemaakt.

- In de periode tot 2020 wordt door de 

landinrichtingscommissies in het buitengebied nog 400 ha nieuwe 

natuur ontwikkeld en er wordt verder gegaan met landschapsherstel.

- Het systeem van “Groene en blauwe diensten”, een 

vergoeding voor het beheer van bijzondere landschapselementen 

door landeigenaren, wordt geleidelijk in het gehele buitengebied 

ingevoerd. 

- Het aanbod natuureducatie wordt waar mogelijk verbreed van 

het basisonderwijs naar brede scholen (dit is de leeftijdsgroep van 2 

tot 16 jaar). Het zal worden ingezet als instrument om gemeentelijk 

natuur- en milieubeleid tot uitvoering te brengen, met als speerpunt 

duurzaamheid.

- De kinderboerderij De Wesseler wordt zo mogelijk 

doorontwikkeld als “stadsboerderij”, als proeftuin op het gebied 

van duurzaamheid. Thema’s zoals opvoeding, bewustwording, 

het creëren van een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en het 

versterken van de recreatieve uitstraling van de lokatie komen hierbij 

samen. 

- De ontwikkeling van het bedrijvenpark op de Usseleres 

draagt op de kransen bij aan het versterken van het landschap 

met bijbehorende flora- en faunawaarden. Op het bedrijvenpark 

zelf wordt het bestaande landschap aangevuld met groen (o.a. 

houtwallen) en water (o.a. wadi’s).

(krans= clusters van boerderijen met erfbeplanting in een kleinschalig 

houtwallenlandschap langs een es)

Nieuwe natuur Knalhutteweg



Herstructureringsgebieden

Stadsranden

Gebied landinrichting

Ecologische zone in ontwikkeling

Rondje Enschede

Zonstructuur

Nieuwe bijzonder belevingsplek

Stedelijke aders en beken in ontwikkeling

Stadsboerderij 
De Wesseler

Lonnekermolen

Enschede doet groen
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Enschede is groen, doet groen en staat open voor groene pepers: 

frisse, inspirerende, ideeën voor het werken aan groen.

Het geeft een beknopte weerspiegeling van een aantal ideeën die 

naar voren zijn gebracht door wijk- en dorpsraden, het Groenberaad 

en medewerkers van de gemeente die dagelijks betrokken zijn bij het 

openbare groen. 

Een aantal kan (experimenteel) in praktijk worden gebracht. In 

sommige gevallen wordt er al mee geëxperimenteerd. Voor het 

andere deel geldt dat nog onderzoek moet plaats vinden naar de 

toepasbaarheid in Enschede.

4. Groene Pepers
 



27

De meeste genoemde groene pepers gaan over het nog beter 

betrekken van bewoners bij het beheer van het openbare groen, 

over het vergroten van de gebruiksmogelijkheden en over 

kleinschalige toevoegingen op het al bestaande groen. 

• Versterken bewonersinbreng bij beheer

Deze groene pepers hebben betrekking op het nog verder versterken 

van de betrokkenheid en inbreng van bewoners bij het groen.

- Bewoners onderhouden zelf (delen van het) openbaar groen 

in hun straat. Het kan gaan om individuele bewoners, maar ook 

om groepen. Om bijvoorbeeld bloembakken maar ook om grotere 

onderdelen van het groen. Hiermee worden op kleine schaal goede 

resultaten behaalt. De gemeente ondersteunt met advies en verzorgt 

de regievoering. Een vorm van bewonersinitiatief is “Guerilla-

gardening” of “wild-tuinieren”. Dit is het met bloemen en klein groen 

verfraaien van vergeten hoekjes in de directe woonomgeving door 

bewoners. 
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- In parken tijdelijke tentoonstellingen, kleinschalige acties en 

evenementen organiseren. Zoals nu bijvoorbeeld al gebeurd in het 

Volkspark of in het Ledeboerpark.

- Sportterreinen openstellen en inrichten voor medegebruik als 

klein park. 

- Stadsvijvers meer recreatiewaarde geven. Aanleggen van 

bijvoorbeeld zitplaatsen, zonneweides, visplekken.

- Eetbaar groen aanplanten. Door het aanplanten van eetbaar 

(pluk)groen, in bijvoorbeeld parken, mensen meer uitnodigen om 

van het groen gebruik te maken. 

- Verkoop eigen gekweekte groenten (meer) mogelijk maken. 

Bijvoorbeeld bij kinderboerderijen of in parken.

- Groene kunstwerken plaatsen. Studenten van ArtEZ 

- Bewonersgroepen en scholen adopteren kleine stukken 

groen. Het beheer kan variëren van schoonhouden tot bewerken als 

volkstuin. De gemeente ondersteunt.

- Bewoners organiseren zwerfvuilacties. De gemeente 

ondersteunt.

- De gemeente looft een prijs uit voor de meest groene 

inwoner/ bewonersgroep. 

• Verhogen gebruikswaarde

De gebruikswaarde van het openbare groen,  en vooral de parken, 

kan mogelijk worden verbeterd. 

- Parken meer toegankelijk maken. Goede parkeervoorzieningen 

in de directe omgeving realiseren. Toegankelijkheid voor 

wandelwagen en scootmobiels verbeteren. 

- Kleine parken meer open maken. Doorzicht vergroten, door 

het op sommige plekken verwijderen van struiken, met als doel het 

vergroten van het veiligheidsgevoel. 

- Parken voorzien van WiFi (draadloos internet ). Door enkele 

parken te voorzien van WiFi wordt het park een plek waar werken 

en recreëren in elkaar overlopen: waar werkend de vrije tijd wordt 

doorgebracht, of al relaxend wordt gewerkt. (Bron: Het grote 

groenonderzoek Amsterdam) 

- In parken kleine pleisterplekken realiseren. Voorbeelden 

zijn: barbecueplekken, een terras op een zichtbare plaats, een 

muziekkoepel waar verenigingen kunnen spelen en verkoop van 

etenswaren door bijvoorbeeld een ijscokar. 
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Hogeschool uitnodigen kunst te maken met groen en groene 

materialen en dit te plaatsen in de openbare ruimte.

• Kleinschalige toevoegingen

Het bestaande groen kan met kleinschalige toevoegingen verder 

worden aangevuld. 

- Realiseren postzegelparkjes. Kleine groene plekjes realiseren 

in inhammen, hoekpunten, passages of als vrij liggende plekjes in de 

stad, met name in oudere wijken, waar nog weinig openbaar groen 

is. (Zie ook www.amsterdam.nl/postzegelpark) 

- Stimuleren/ realiseren van begroeide daken, gevels en 

schuttingen. Ze geven de stad een prettiger aanzien, reguleren de 

binnentemperatuur (in de winter minder verwarming nodig, in de 

zomer minder koeling), nemen overtollig regenwater op en vangen 

fijnstof op.

- Inzaaien kleinere braakliggende terreinen met 

bloemenmengsels. Door kleine braakliggende terreinen in te zaaien 

met een bloemenmengsel kan het beeld op goedkope wijze verfraaid 

worden. 

- Tijdelijke natuur op grote braakliggende gronden. Voor zeer 

grote braakliggende terreinen kan een tijdelijke ontheffing op de 

Flora- en faunawet worden aangevraagd. Groen krijgt hierdoor de 

kans, omdat de grondeigenaar zeker weet dat de bouw straks niet stil 

ligt vanwege beschermde soorten. Zie site ministerie van Landboud, 

Natuur en voedselkwaliteit: www.minlnv.nl

- Bedrijventerreinen groen/ ecologisch inrichten. 

Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke rol spelen bij het 

behoud van natuur en biodiversiteit, juist vanwege hun ligging en 

landgebruik.

Begroeide daken
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