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DeRoombeekterug in
Enschede
13 Meiiseendag dieinEnschedenietzomaarvoorbijgaat.Tweejaargeleden ontplofte opdiedag
eenvuurwerkopslagplaatsineendichtbevolktewoonwijk inhetnoordenvandestad.Eenwijkmet
duizendenwoningenwerdmetdegrondgelijkgcmaakt.Nutweejaar nadatoiseenvoorzichtig
begingemaaktmetdewederopbouwvandewijk.Hetmeestepuinisgeruimd, renovatiewerkzaamhedcnzijnbegonnen,hetstedenbouwkundig masterplan isklaarenopkortetermijn zalookhet
bestemmingsplan doordegemeenteraadwordenvastgesteld.Watervormteenbelangrijkonderdeel
vandeplannen.Hoewrang hetmisschienookmagklinken,maardoordevuurwerkramp ishet
herstelvandeoude beek'DeRoombeek'weermogelijkgeworden.
InhetverledenspeeldewaterinEnschede
eenbelangrijkerol.Datbegonalbijdestichtingvandeeerstenederzettingdielaterzou
uitgroeien totEnschede.Dezenederzetting
(hethuidigecentrumvandestad]ligtnamelijknietophethoogstepuntje vandestuwwal,maarietsdaaronderopdewestflank.De
reden hiervooriswaarschijnlijk deaanwezigheidvanwatergeweest.Bovenopdestuwwal
washet(te)droog.Beekjesontbraken ende
beekjes indeomgevingleverden weinig
water.Ietsonderdetopisveelmeerwater
voorhanden.Waterdatgebruikt konworden
voordrinkwater,waswater,bevloeiingvan
akkerland,maarookvoordeverdedigingvan
destad.Enschedehadtotinhetbeginvande
19eeeuwnogeenstadsgracht.
Deaanwezigheid vanschoonwater uit
diebeken maakteookhetontstaan vande

DeRoombeekinhetverreverleden.
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textielindustrie inEnschedemogelijk. Deze
maaktehetbeginvande19eeeuweenperiodevanenormegroeidoor.Dit betekendeook
datmensteedsmeerwater nodighadvoor
hetwassenenblekenvanhet linnengoed.In
plaatsvanbeek-enkwelwaterging men
hiervoordiepgrondwater gebruiken.Dat
wasnamelijk hethelejaar door ruimschoots
aanwezig.Hetgevolghiervan wasdatde
grondwaterstand inEnschedeflink daalde
endebekendroogkwamen testaan.Dekwaliteitvanhetwaterwerderindeloopvande
tijd ooknietbeteropdoordelozingen van
detextielindustrie.Uitdietijd daterende
zogenaamde 'verfsloten'diementhans bij
graafwerkzaamheden hierendaarindestad
nogtegenkomr:doorkleurstoffen aftekenendedwarsprofielen indebodem.Hetis
danookniet verwonderlijk datmenopeen
gegevenmoment beslootdebeken teover-

kluizenenerriolen vantemaken.Ditisook
met deRoombeek gebeurd.
DeRoombeekisnuopslechts twee
plaatsen nogzichtbaar.Bovenstroomsvan
dewijk Roombeekisnogeenkleingedeelte
aanwezig(ziefoto).Ditvoertgrondwater uit
eengroenstrook afnaar hetgemengdestelsel.Benedenstrooms vandegetroffen woonwijk iseengrotergedeelteblijven liggen.
Ookhierwordtvoornamelijk grondwater
afgevoerd naar het landelijkgebied.Het hele
middenstuk vandeoudeRoombeekisdus
onderdegrond verdwenen.Dittraject wilde
gemeenteweergraagbovenwater krijgen.
Uitdearchievenblijkt datmet namedit
middenstukvandeRoombeekinhetverledenvaakisverlegd.Deaanlegvandespoorlijn Enschede-Oldenzaal,uitbreidingen van
detextielbedrijven endeGrolscheBierbrouwerijen hebbenervoorgezorgddatde
Roombeekenhaarzijrakken voorrdurend
veranderden.Vaneenhistorische loopvan
deRoombeekisdanookgeensprake.Dit
biedt vrijheid omhetrraject vandeRoombeekopnieuwtebepalen.

Berging en afvoer
Duurzaamheid iseenbelangrijk thema
indewijkRoombeekenniet indelaatste
plaatsgeldtditvoorde waterhuishouding.
Grondwater,oppervlakrewater,neerslagen
afvalwater worden insamenhang torelkaar
bekeken.Juistdankunnen ogenschijnlijke
knelpunten worden omgebogen tot kansen.
DewijkRoombeekligt netzoals bijna
heelEnschedeopdeflank vaneenstuwwal.
Hetmaaiveld looptvanoostnaar westzo'n
vijfmeter af Datbiedtmogelijkheden voor
hetwater.Debodemiszandigvanopbouw
merhierendaar leemlagen.Degrondwaterstand isonder invloedvan onttrekkingen
vangrondwater kunstmatig laag,maarzal
onherroepelijkstijgen alsdezebronnen wordenuitgezet.Enschedeheeft daar elders
inmiddels nareervaringen meeopgedaan.
Dedrainerendewerkingvandenieuwe
Roombeekkanopnaruurlijke wijzeeen
positieveinvloed hebben opderegulering
vanhetgrondwaterpeil. Bovendienbiedtde
beekmogelijkheden voordeafvoer vaningezameldovertollig grondwater.
Voorheenwashetzodatdehelewijkaangeslotenwasopeengemengdrioolstelsel;alle
neerslagwerddussamenmethet afvalwater
naardezuiveringsinstallatieafgevoerd.Uitgangspunt voordenieuwe waterhuishouding
isdatzoweinigmogelijkschoonwaternaar
dezuiveringwordtafgevoerd,datdekansop
riooloverstortenbijhevigeneerslagzoveel

mogelijkwordtverkleindendatdepiekafvoerenbijzo'nhevigebuinietdirectindebeken
terechtkomen,maareerstindewijkworden
geborgen.Daaromwordthetverhardeoppervlakdatrelatiefschoonis,nietaangeslotenop
derioleringmaareerstafgevoerd naarbergingsvijvers enondergrondsebassinsenvandaarviadeRoombeek'gedoceerd' afgevoerd
totbuitenhetplangebied.Waardit mogelijk
iszalregenwatervangebouwenbovengronds,
duszichtbaar,worden afgevoerd.

Uiterlijk
Deuiterlijke verschijningsvorm vande
nieuweRoombeekenderoldiedit waterzal
spelenindewijk,zullensterk samenhangen
metdebeoogdekwaliteit vandeopenbare
ruimte waardebeekdoorheenzallopen.De
verschijningsvorm vandeRoombeekinde
bleken (groteopenbare(groen)gebieden)zal
hetnatuurlijke karakter vaneenbeekweerspiegelen.DeloopvandeRoombeekdoordit
deelvanhet plangebied zaleen ontspannen,
landelijke uitstraling krijgen meteen licht,
kronkelende loopenzachte,groeneoevers.
Inhetmeer stedelijkegedeeltekomteen
veelstrakkerevormgeving.Langsdewandelenwinkelpromenade looptstraks (minof
meerparallel)eenstrakvormgegeven beek
methardewalkanten eneenmoderne uirstraling.
Zowelindebleken alslangsdewinkelpromenadekandebeekverbreedworden tot
eengroterewaterpartij.Vooreenoptimale
belevingzalhetwateroppervlak rot dicht
onderof- indienmogelijk -vlakbovenher
maaiveld komen teliggen.
Inhetmeestbovenstroomse gedeelte
vandeRoombeekiseenconstante wateraanvoer-metnameindezomermaanden -op
natuurlijke wijzeniettegaranderen. Daaromzouden verschillendekleinestuwtjes in
debeekaangebracht kunnen worden.Dankzijhet teoverbruggen hoogteverschilvan
bijna vijfmeter inhetplangebied,ishet
mogelijk ommetdezestuwen hetwatervast
tehoudenzodatdebeeknietdroogkanvallen.Hetiszelfsdenkbaar omovertollig
grondwater watnu nogaanderand vande
wijkwordtopgepompten ongebruikt
geloosdwordtopderiolering,straks te
gebruiken omdeRoombeekvaneenconstante hoeveelheid water tevoorzien.

DeRoombeekanno2002,benedenstroomsvandenieuwewijk.

enwaterschapineenvroegrijdig stadium
metelkaaromrafelgaanzittenomwateren
ruimtelijke ordeningopelkaarafrestemmen.Zoishetookgegaanbijdeontwikkelingvandeplannenvoorhet terugbrengen
vande'oude'Roombeekineenmodernjasje.
Nietalleenderuimtelijke kwaliteitvan
water isvanbelangmaarookdemanier
waaropwordromgegaan methetwatersysteemendewaterketen inhet stedelijk
gebied.Detrits'vasthouden, bergenendan
pasafvoeren' vanwater,zoalsvermeldinher
rapportvandeCommissieWaterbeheer21e
eeuw,wordtconcreetvormgegeven inher
plan Roombeek.De duurzaamheidsgedachte
komtooknadrukkelijk tot uitingindeconsequentescheidingvanschoon envuil watet
indewijk.Hemelwater daropschonever-

DeRoombeekzoalsdieindetoekomstdoordebinnenstadvanEnschedezalstromen.

hardeoppervlakken valtwordtnietviade
rioleringafgevoerd naardezuivering,maar
blijft tijdelijk indewijk enwordt latergeleidelijk afgevoerd. Endaarin speeltdeRoombeekweereenbelangrijke rol.
Deplannen voorhetherstelvande
Roombeek inEnschedehebben indestad
zelfookbehoorlijke invloed.Het isdeaanzet
vooreenverregaandeveranderingvan het
helewatersysteem inEnschede.Inde
gemeentelijk watervisiewordthet herstel
vanbeeksystemen inbestaand stedelijk
gebiednamelijk alsdebelangrijksre opgave
voordekomende30jaargezien.Niet alleen
indewijkRoombeek,maareigenlijk overal
inEnschedemoeren weer beekjes gaanstromen,diehetovertolligeregenwater afvoeren.Het isdanookvangroot belangdat het
herstelvandeRoombeekslaagt.Allevoorwaarden hiervoorzijn inRoombeekaanwezig.Alshet luktomdeRoombeekteherstellen,zalditalskatalysatorwerkenvoor
anderewijken inEnschedewaardevoorwaarden veelmindergunstig zijn.
Innormaleomstandigheden zou het
terugbrengen vandeRoombeek tientallen
jaren gaanduren.Nu,tweejaarnadevuurwerkramp,liggenhet stedenbouwkundig
Masterplanenbinnenkorthet bestemmingsplanoptafel alseersteconcreteplannendie
hetherstelvandeRoombeekineenaanzienlijkkorteretijdsbestek mogelijk maken. <f

Waterbeleid
VolgensdeVierdeNota waterhuishoudingmoetwaterindestadveelmeeraandacht krijgen danhettotnu toeheefr gehad.
Debetekenisdiehetrijk indeVijfde Nota
Ruimtelijke Ordeningaanwatergeeft moet
ertoeleidendatandereoverhedeneen
belangrijkeplaatsinruimen voorhetwaterin
stedelijkgebied.Hetgaateromdatgemeente
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