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Voorwoord 

 

De Enschedese wijk Roombeek is onderwerp van tal van publicaties. Niet alleen verschenen er 

tientallen artikelen in de architectuur- en bouwvakbladen, ook publiceerde architectuurhistoricus 

Bernard Colenbrander een serie van drie kronieken over de wederopbouw. Daarnaast is in opdracht 

van de gemeente Enschede het boek ‘Pi de Bruijn: Engagement en Stedenbouw’ uitgegeven.  In 

deze publicaties richt de aandacht zich voornamelijk op het wederopbouwproces, het stedenbouw-

kundige concept, de herstructurering van de wijk en de vele bijzondere architectonische 

ontwerpen, waaronder museum Twentse Welle, zorgcluster Eekenhof en tal van particuliere 

woningen.  

 

Vanuit mijn opleiding Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg wil ik graag aandacht besteden 

aan de manier waarop men bij de wederopbouw van Roombeek met de herinneringen aan het 

verleden is omgegaan. Hierbij richt ik mij op de rol die historische architectuur en monumenten bij 

de wederopbouw van de wijk hebben gespeeld. Ik ben van mening dat een uitgebreide studie naar 

dit onderwerp recht doet aan Roombeek; een kaalgeslagen rampgebied dat de moed herwon en 

transformeerde naar een unieke wijk. 

 

Omdat in het nieuwe studiejaar het colloquium en de thesis zijn samengevoegd, zal het eerste deel 

van mijn onderzoek bestaan uit een literatuurstudie naar dit onderwerp. Vervolgens zal ik deze 

kennis toepassen op het onderzoek naar Roombeek.  

 

Mijn dank gaat uit naar Peter van Roosmalen van Architectuurcentrum Twente, die mij de 

mogelijkheid gaf vanuit het architectuurcentrum aan mijn onderzoek te werken. Ook wil ik mijn 

docent Dr. Rob Dettingmeijer bedanken voor de begeleiding bij mijn onderzoek. 

 

          Saskia Boom 
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Inleiding 

 

13 mei 2000. Tot ver buiten Enschede is een knal te horen, gevolgd door een tweede nog hardere 

explosie. Enorme paddestoelen van rook klimmen in de strakblauwe hemel omhoog. Al snel wordt 

duidelijk dat zich in Enschede een ramp heeft voltrokken die zijn weerga niet kent. De ontploffing 

van S.E. Fireworks verandert de gemoedelijke volksbuurt Roombeek in een oorlogsgebied van ruim 

42 hectare. Sinds de Tweede Wereldoorlog de grootste plotselinge verwoesting in de Nederlandse 

geschiedenis. Naast de enorme materiele schade is er onvoorstelbaar veel menselijk leed. Er vallen 

22 doden, 950 gewonden en duizenden bewoners raken getraumatiseerd. 

 

2008 was het jaar van de officiële oplevering van Roombeek; bijna tweederde van het gebied is 

bebouwd. Van een kaalgeslagen rampgebied is de wijk getransformeerd naar het paradepaardje 

van de Nederlandse stedenbouw. Al snel kreeg Roombeek de status van ‘voorbeeldwijk’ en zelfs is 

gepretendeerd dat Roombeek de wijk van ‘na de Vinex’1 is. Het succes van de wijk werd bevestigd 

met het winnen van twee belangrijke prijzen: De Gouden Piramide, de rijksprijs voor inspirerend 

opdrachtgeverschap, en de internationale prijs voor 'Regional participation' bij de European Urban 

and Regional Planning Awards (EURPA). De jury van de Rijksprijs was enthousiast over de ruimte 

die burgers kregen in de wederopbouw en de balans tussen het sparen van de getroffen gebouwen 

en sloop, het herstel van de karakteristiek van de wijk en vernieuwing, en tussen een ruimhartige 

bewonersparticipatie en een gestuurde aanpak. De EURPA roemde de directe invloed van bewoners 

en instellingen op de wederopbouw, de slimme opzet van de wijk en de heldere samenhang in het 

werk van planologen, stedenbouwkundigen en architecten.2  

Door het vernieuwende stedenbouwkundig concept, waarbij bewonersparticipatie een grote 

rol speelde, is een wijk ontstaan die zich sterk onderscheidt van andere nieuwbouwwijken en die 

internationaal wordt geroemd. Dit succes is echter beladen; de vernieuwende aanpak werd 

mogelijk gemaakt door de extreem gevoelige situatie die ontstond nadat de wijk in één klap werd 

verwoest.  

 

Wederopbouw na verwoesting  

Er zijn veel voorbeelden te noemen van steden die door bombardementen tijdens oorlogen zijn 

verwoest en later opnieuw zijn opgebouwd. Bernard Colenbrander besteedt hier in zijn tweede 

kroniek van de wederopbouw ‘Het spel en de spelers’3 kort aandacht aan. Hij schetst hoe de steden 

Rotterdam en Middelburg op twee totaal verschillende manieren aan de wederopbouw hebben 

gewerkt. In 1940 werd de binnenstad van Middelburg door Duitse bommen vernietigd. Deze stad 

gold als één van de iconen van de Nederlandse architectuurgeschiedenis en het bombardement 

leidde tot een directe reactie tot reconstructie. Hier was dan ook de ‘geschiedenis aangever voor 

                                                
1 Bernard Colenbrander, Op locatie. Enschede na de vuurwerkramp. Kroniek van de wederopbouw deel 3, Rotterdam 2008, 
omslag. 
Vinex-wijk = Een wijk gebouwd naar de principes van de ‘Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra’ (zie pp. 11-12).  
2 Anoniem, ‘Roombeek wint Europese prijs’ op website Nieuwsbank: Interactief Nederlands Persbureau, 23 oktober 2008 
(28 november 2008). 
3 Colenbrander, Bernard, Het spel en de spelers. Enschede na de vuurwerkramp. Kroniek van de wederopbouw deel 2, 
Rotterdam 2004, pp. 120-123. 
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het stedenbouwkundig vervolg’4. Rotterdam werd datzelfde jaar verwoest, maar hier koos men 

voor een andere richting van stedenbouw. Na het bombardement startte Willem Gerrit Witteveen 

direct met het ontwerpen van een wederopbouwplan, waarbij hij een reconstruerende benadering 

hanteerde. Door de Duitse bezetting kon alleen worden gestart met het ruimen van puin en het 

onteigenen van de grond.5 Onder druk van Kees van der Leeuw en de Club Rotterdam legde 

Witteveen zijn taak neer. Hij werd opgevolgd door zijn progressievere assistent Cornelis van Traa, 

die in 1946 het Basisplan presenteerde.6 Van Traa koos voor een radicale aanpak en wilde een 

‘moderne city’ realiseren. De geschiedenis werd hierbij beschouwd als hinderlijk en historische 

gebouwen werden, met uitzondering van enkele belangrijke monumenten, bij voorkeur gesloopt.7  

In de geschiedenis is veel historische architectuur verloren gegaan, door uiteenlopende 

oorzaken. Veel architectuur is opzettelijk verwoest, als gevolg van militaire acties of door afbraak 

vanwege politieke, religieuze of culturele redenen. Soms was natuurgeweld de verwoestende 

factor, zoals bij de Watersnoodramp in Zeeland in 1953. Bij deze ramp werd een enorm gebied 

voor een lange periode getroffen, wat leidde tot nationale preventie maatregelen door de overheid, 

in de vorm van de aanleg van de Deltawerken.  

Verwoestingen en rampen hebben vaak niet alleen materiële schade als gevolg; voor de 

burgers betekent de neergang van hun huizen, kerken en monumenten vaak het verlies van hun 

culturele identiteit. Dit verlies leidt doorgaans tot een sterk verlangen naar reconstructie van het 

verloren erfgoed, zoals het voorbeeld van Middelburg illustreert. Uit het Basisplan van Rotterdam 

blijkt echter dat deze aanpak niet vanzelfsprekend is; wederopbouwstrategieën kunnen sterk 

verschillen.  

 

Roombeek 

De verwoesting van Roombeek is uniek in de Nederlandse geschiedenis. De explosies waren geheel 

onverwachts en de wijk werd in één klap en in één middag weggevaagd. De verwoesting werd niet 

veroorzaakt door een collectieve vijand, zoals het bombardement op Rotterdam, en was ook niet 

het gevolg van een natuurramp, zoals de Watersnoodramp. In mijn onderzoek wil ik me richten op 

de wederopbouw van Roombeek, waarbij de centrale vraag is op welke manier er met de 

historische architectuur en monumenten is omgegaan. Hierbij zal worden bekeken op welke manier 

de historie is teruggebracht in de wijk, of de gebouwen een symbolische waarde hebben gekregen 

of dat ze zijn geïntegreerd in een groter geheel en welke rol ze spelen bij het hervinden van de 

culturele identiteit van de wijk. Hierbij staat de volgende vraag centraal:  

 

Welke rol speelden historische architectuur en monumenten bij de wederopbouw van Roombeek en 

wat betekenen zij voor de culturele identiteit van de wijk? 

 

Om een antwoord te kunnen formuleren op deze vraag, zal eerst aandacht worden besteed aan 

enkele vakpublicaties. Vervolgens zal deze kennis worden toegepast in het onderzoek naar 

Roombeek. 

                                                
4 Colenbrander 2004, p. 121. 
5 Anoniem, ‘Witteveen’ op website Wonen Rotterdam van gemeente Rotterdam (2 december 2008). 
6 Anoniem, ‘Traa, van’ op website Wonen Rotterdam van gemeente Rotterdam (2 december 2008). 
7 Colenbrander 2004, p. 123.  
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Voorwoord 

 

Deze literatuurstudie behandelt deels enkele publicaties uit de verplichte keuzelijst behorende bij 

de masteropleiding Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg. Het eerste hoofdstuk behandelt 

de geschiedenis van de Nederlandse stedenbouw vanaf 1850, aan de hand van deel 3 (vanaf 19e 

eeuw) uit Stedenbouw: de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden van Ed 

Taverne en Irmin Visser (1993) en het deel ‘Rotterdam’ uit De stad en de haven van Han Meyer. 

Hoewel onzichtbaar in het tegenwoordige Rotterdam, leeft de herinnering aan het bombardement 

nog steeds onder de bevolking. Dit maakt Rotterdam tot een illustratief voorbeeld voor de keuzes 

die werden gemaakt bij de wederopbouw van een stad. 

 

De motieven die ten grondslag liggen aan de verwoesting van cultureel erfgoed zullen worden 

behandeld aan de hand van The Destruction of Memory: Architecture at War van Robert Bevan 

(2006). Hierbij komt ook de bescherming en symboliek van monumenten ter sprake. Vervolgens 

zullen aan de hand van Architectural Imitations: Reproductions and Pastisches in East and West 

van Wim Denslagen en Niels Gutschow (2005) de motieven voor de verschillende methodes van 

wederopbouw worden behandeld. 
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Hoofdstuk 1 

Nederlandse stedenbouw 1850-2008 

 

De periode tussen 1800 en 1940 wordt gekenmerkt door een sterke verstedelijking in de westerse 

wereld. De aanzet hiervoor werd gegeven door de industriële revolutie, welke grotendeels de 

vorming bepaalde van steden als Manchester en Chicago. In Nederland brak de industriële 

revolutie pas rond 1850 aan, waardoor hier de verstedelijking later op gang kwam. Ook Enschede 

is ontstaan ten gevolge van de opkomende industrieën. De textielindustrie ontwikkelde zich hier op 

grote schaal en was tot ver in de 20e eeuw zeer belangrijk voor de stad en haar stedelijke 

ontwikkeling.  

 

Verstedelijking 

Amsterdam was met haar stapelmarkt altijd een knooppunt van het internationale handelen en 

verruit de grootste stad van Nederland. Toen tussen 1870 en 1900 de verstedelijking op gang 

kwam, groeide Amsterdam uit tot het centrum van de zakelijke dienstverlening, Den Haag tot het 

politiek bestuurlijk centrum en Rotterdam tot wereldhaven, waardoor de Randstad zich begon af te 

tekenen. Na 1900 was de verstedelijking vooral in het zuiden en oosten van Nederland 

waarneembaar, met het ontstaan van industriesteden als Eindhoven, Tilburg, Hengelo en 

Enschede.  

De groei van de steden bracht ook de ontwikkeling van de infrastructuur met zich mee. 

Stad en landschap waren altijd ruimtelijke eenheden die naast elkaar bestonden. Door de aanleg 

van het spoornetwerk werd de regio bereikbaar en werd de natuur steeds meer gebruikt voor 

wonen en recreatie. Het station werd de nieuwe toegangspoort van de stad en oude stadswallen 

werden gebruikt voor de aanleg van parken ter verfraaiing van de steden. De bebouwing spreidde 

zich uit tot buiten de stadsmuren, waardoor de grens tussen stad en land steeds meer vervaagde. 

Deze ontwikkelingen leidden tot het ontstaan van regionale planning. Tussen 1889 en 1939 

ontwikkelde het primitieve stratenplan zich naar een bestemmingsplan.8  

 

Trek naar buiten 

Na 1945 vond er een verschuiving plaats in het verstedelijkingspatroon. Nederland kent elf steden 

waarvan de bevolking in de periode na 1930 tenminste anderhalf maal zo snel toenam als die in 

het land als geheel. Hiervan heeft alleen Enschede haar groei niet te danken aan suburbanisatie, 

maar aan een voortgezette toename van de industriële bedrijvigheid ter plekke. Veranderingen in 

de woonomstandigheden leidden tot een verandering van de bevolkingsspreiding. Door de 

toegenomen welvaart konden veel mensen zich een eengezinswoning veroorloven, die in de stad 

niet werden gebouwd. Daarnaast maakte de komst van de auto de mensen vrijer in de keuze voor 

de leefomgeving. De trek naar buiten had grote gevolgen voor de infrastructuur en ruimtelijke 

ontwikkeling: De stad was als herkenbare ruimtelijke structuur aan het verdwijnen. Voor de wijken 

buiten de oude stadsgrenzen werd door geografen het nieuwe begrip ‘stadsgewest’ bedacht. De 

                                                
8 Helma Hellinga in: Ed Taverne & Irmin Visser (red.), Stedebouw. De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 
tot heden, Nijmegen 1993, hoofdstuk 10, pp. 174-194. 



 8 

woningen die in de binnensteden vrij kwamen werden ingenomen door veelal studenten en de 

zogenaamde gastarbeiders. Dit had een ongelijke verdeling van bevolkingsgroepen tot gevolg.9  

 

Nieuwe Bouwen 

Na 1870 leidde de industriële revolutie tot de groei van de steden. De toegenomen bevolking werd 

gehuisvest in grote woonblokken. Deze massawoningbouw wakkerde de discussies onder 

architecten aan. Zij werden geconfronteerd met de problemen tussen traditionele architectuur en 

vernieuwing. Hendrik Petrus Berlage was de pionier van het modernisme in Nederland. Hij zag 

zichzelf als moderne architect, maar zag tegelijkertijd het verleden als een belangrijke bron van 

inspiratie (fig.1). De beurs van Berlage in Amsterdam bijvoorbeeld is geïnspireerd op oude 

Italiaanse stadhuizen.10 In 1928 pleitte Berlage op het CIAM voor een moderne stedenbouw 

waarbij de historie moest worden geïntegreerd in een groter geheel. Door de architecten van het 

Nieuwe Bouwen werd het verleden echter beschouwd als een obstakel. Zij startten een ideologische 

campagne tegen het traditionalisme. Le Corbusier was de eerste architect die deze rechtlijnige visie 

predikte met zijn vijf punten voor architectuur.11 In 1933 stond tijdens het CIAM de functionele 

stad ter discussie.12 

 

 
Fig. 1: Maquette van een woonblok in Amsterdam Zuid door Berlage (bron: NAI). 

 

Voor de oorlog vierde in Europa het traditionalisme hoogtij en werd het modernisme door de 

gewone burger gezien als een vreemde, koude en onmenselijke architectuur. In 1941 was er in het 

museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam een tentoonstelling te zien getiteld ‘Nederland 

bouwt in baksteen’, die de tweestrijd tussen het traditionalisme van de Delftse School en het 

Nieuwe Bouwen laat zien.13 Na de oorlog kwam er echter verandering in deze verhouding. De 

wederopbouw van de Europese steden werd grotendeels gefinancierd door de Verenigde Staten. De 

veelal Duitse moderne architecten, die onder druk van het sociaalnationalistische regime naar 

Amerika waren gevlucht, keerden terug naar Europa. Op deze manier drong de Amerikaanse 

cultuur, en de daar ontplooide moderne architectuur, door in Europa. Vooral in Duitsland, waar de 

                                                
9 Rob van Engelsdorp Gastelaars, Christian Kesteloot en Wil Zonneveld in: Taverne & Visser 1993, hoofdstuk 13 & 14, pp. 
250-262. 
10 Vincent van Rossum in: Wim Denslagen en Niels Gutschow (red.), Architectural Imitations, Maastricht 2005, p. 386. 
11 Van Rossum in Architectural Imitations 2005, p. 387. 
12 Vincent van Rossem in: Taverne & Visser 1993, hoofdstuk 11, pp. 196-201. 
13 Marcel Smets in: Taverne & Visser 1993, hoofdstuk 15, p. 284. 
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traditionele architectuur werd geassocieerd met het nazisme, werd het neohistorisme niet langer 

geaccepteerd. Het Nieuwe Bouwen, dat een betere toekomst beloofde, kwam tot ontplooiing.14  

 

Herwaardering en stadsvernieuwing 

Het functionalisme van het Nieuwe Bouwen vormde de grondslag voor de stedenbouwkundige 

ontwikkelingen na de oorlog. De moderne aanpak die Rotterdam bij de wederopbouw hanteerde 

gold als internationaal voorbeeld voor de stedenbouw. Het rationele plan van Van Traa voorzag in 

een moderne infrastructuur, die beantwoorde aan het drukke verkeer en waarin geen plaats was 

voor oude historische patronen (fig. 2). Toen echter in de jaren zestig de eerste resultaten van het 

stadsconcept duidelijk werden werd al snel de eerste kritiek geuit. De nieuwe stedelijke ruimten 

schiepen geen kader voor ‘human sensibilities’. De burgerij vond dat de binnenstad onvoldoende 

voldeed aan de behoefte aan een levendige, gevarieerde, gezellige en intieme stad. De plannen 

voor ‘sanering’ en ‘rehabilitatie’ van de Rotterdamse wijken maakten in de jaren ’60 dan ook plaats 

voor behoud en herstel.15 

 

 
Fig. 2: Basisplan wederopbouw Rotterdam (bron: Gemeentearchief Rotterdam). 

 

                                                
14 Denslagen in: Denslagen en Gutschow 2005, p. 35. 
15 Han  Meyer, De stad en de Haven. Stedebouw als culturele opgave in Londen, Barcelona, New York en Rotterdam. 
Veranderende relaties tussen stedelijke openbare ruimte en grootschalige infrastructuur, Utrecht 1996, pp. 16, 328-329. 



 10 

Ook in andere Nederlandse steden werd aan het eind van de jaren ’60 gewerkt aan het herstel van 

de stad. In veel steden was de binnenstad verloederd door de trek van bewoners naar buiten. 

Hierdoor ontstond de noodzaak om de woonfunctie van de binnenstad te behouden. Daarnaast 

hadden de stadsvernieuwingen en de aanleg van moderne infrastructuur volgens de principes van 

het Nieuwe Bouwen geleid tot grote aanslagen op historische architectuur en de oude 

stratenpatronen. De realisatie dat de rigoureuze ingrepen niet hadden geleid tot de geschetste 

toekomstverwachtingen, leidde tot de terugkeer naar de verdrongen wereld van traditie.16  

Er ontstond een behoefte voor het behoud van het historische stadsbeeld en een 

herwaardering voor de historische en traditionele architectuur. Het slopen van oude objecten 

maakte plaats voor conservering. De bescherming van het cultureel erfgoed kon steunen op een 

internationaal netwerk van de International Council for Monuments and Sites. 1975 werd 

uitgeroepen tot ‘Europees Monumentenjaar’, een campagne op initiatief van de Raad van Europa. 

Overheidsinstanties van alle niveau’s, betrokken partijen en ook het publiek werden op deze 

manier bewust gemaakt van het belang van het historisch erfgoed. Met M ’75 werd gestreefd naar 

de integratie van het architectonisch erfgoed in de vernieuwingsplannen van steden en de 

restauratie van vervallen gebouwen.17 Dit jaar kan worden beschouwd als het keerpunt in het 

beleid ten opzicht van historische architectuur. 

In de jaren ’80 werd het ‘stadsontwerp’ ontwikkeld, met als doel het herstel van eenheid 

van structuur en vorm van de steden. De stad zoals die in de loop van de tijd is getekend werd 

steeds belangrijker. Er werd onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de morfologische 

ontwikkeling van de stad en er ontstond een herwaardering van de betekenis van structurerende 

elementen. Hierbij kwam aandacht voor de ‘lange lijnen’ die in de loop der eeuwen waren gevormd. 

Belangrijke openbare ruimten en infrastructuur, zoals wegen, ontginningslijnen, dijken en rivieren 

kregen een plaats in de stedelijke vernieuwingsstrategieën.18  

Ook het industrieel erfgoed kon rekenen op een herwaardering. Het Projectbureau 

Industrieel Erfgoed en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg riepen het jaar 1996 uit tot het 

’Jaar van het Industrieel Erfgoed’. Dit jaar werden door verschillende activiteiten de industriële 

monumenten in de schijnwerpers geplaatst, om op die manier een ‘bewustwordingsproces op gang 

te brengen, waardoor het maatschappelijk draagvlak voor behoud en duurzaam hergebruik van 

industriële monumenten wordt vergroot’.19 Belangrijke aanleiding voor dit internationale proces 

van bewustwording was de in Duitsland georganiseerde Internationale Bauausstellung Emscher 

Park. Dit project liep tussen 1989 en 1999 en betrof een gebied van achthonderd vierkante 

kilometer in het hart van het Ruhrgebied, langs de rivier de Emsche. De tentoonstelling had als 

doel om de internationale aandacht te vestigen op de afbraak van het industriële erfgoed. Door de 

in onbruik geraakt industriepanden een nieuwe, vaak culturele, doelstelling te geven werd 

hergebruik gepropageerd (fig. 3).20 In 2010 is het Ruhrgebied de Culturele hoofdstad van Europa, 

het Emscher Park vormt de basis van het programma RUHR 2010.21  

                                                
16 Manfred Bock in: Taverne & Visser 1993, hoofdstuk 12, p. 207. 
17 Anoniem, ‘Aanbeveling van de Commissie van 20 december 1974 aan de Lid-Staten…’, Publicatieblad (1975), nr. L 021 
(januari), pp. 22-23, op website EUR-Lex (3 december 2008).  
18 Meyer 1996, p. 344. 
19 F.G. van Diepen-Oost in: Peter Nijhof,  101 Industriële Monumenten,  Zwolle 1996, p. 5. 
20 Anoniem, ‘Emscher Park 1989-1999’ op website Internationale Bauausstellung Emscher Park (10 december 2008). 
21 Anoniem, ‘RUHR.2010’, op website Consulaat-Generaal…  (11 december 2008). 
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Fig. 3: Zollverein is een voorbeeld van hergebruik van oude industrie op het Emscher Park (foto: Thomas Mayer). 

 

Het tot stand gekomen besef dat het historisch erfgoed kan bijdragen aan de kwaliteit van de 

leefomgeving,  werd in 1999 op nationaal niveau vastgelegd in de beleidsnota Belvedere. Deze 

nota ontstond uit een samenwerking van vier ministeries, te weten VROM, OCW, LNV en V&W. De 

nota dient als inspiratiebron voor beleidsmakers, marktpartijen en cultuurhistorische en ruimtelijke 

beroepsgroepen. De nota geeft aan dat cultuurhistorische kwaliteiten een uniek karakter geven aan 

ruimtelijke ontwikkelingen. Door deze kwaliteiten te integreren in de leefomgeving kan 

eenvormigheid worden vermeden. Bovendien ‘dragen ze bij aan de identiteit die mensen ontlenen 

aan een gebied of plek’.22  

 

De creatieve stad 

Door de herwaardering van de binnensteden en de culturele betekenis van de stadsvorm, zijn 

begrippen als culturele identiteit en cultuurwaarde van de stad centraal komen te staan. In het 

hedendaags stedenbouwkundig beleid zijn de begrippen ‘creatieve stad’ en ‘city-marketing’ steeds 

gangbaarder geworden.23 Door het creëren een eigen culturele identiteit willen steden zich 

profileren ten opzichte van andere steden. Hierbij gaat het zowel om de ruimtelijke verschijning 

van de stad als om het aanbod van voorzieningen. Door plaats te bieden aan culture, toeristische 

en recreatieve activiteiten als musea, galeries theaters en festivals, wordt geprobeerd om nieuwe 

middengroepen aan te trekken, waardoor ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven 

wordt gecreëerd.24 Op deze manier wordt getracht de steden te ontwikkelen als centra van 

geculturaliseerde stedelijkheid, waardoor de traditionele stadscentra worden hersteld. Ook in 

Rotterdam ontstond in de jaren tachtig het ideaalbeeld van een ‘cultureel vitale stad’, die compact 

en harmonisch zou moeten zijn.25  

 

Vinex 

De kritiek op de grootschaligheid en eentonigheid van het moderne bouwen leidde tot de zoektocht 

naar een ideale stedenbouw. De woonblokken van het modernisme verdwenen en maakten plaats 

                                                
22Anoniem, ‘Wat is Belvedere’ op website Belvedere van projectbureau Belvedere (2 december 2008). 
23 Meyer 1996, p. 19. 
24 Meyer 1996,  pp. 44- 45. 
25 Meyer 1996,  p. 331. 
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voor rijen eengezinswoningen, waarmee het idee van de traditionele straat teruggekeerde. In 1990 

bracht de overheid de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra uit. Het belangrijkste streefpunt van 

deze nota was het ‘terugwinnen van de koopkrachtige bevolkingsgroepen voor de stad’26. Hiernaar 

werd gestreefd door de bouw van aantrekkelijke wijken, die vanuit de binnensteden gemakkelijk 

bereikbaar moeten zijn. Andere streefpunten waren een hoogwaardige woonomgeving en 

duurzaam bouwen.27 Echter, het resultaat van deze bouwexpansie zijn wijken die zich kenmerken 

door het gebruik van goedkope details en een hoge bebouwingsdichtheid. De huizen staan dicht op 

elkaar, de straten zijn gevuld met auto’s en is er weinig plek voor groen. Het ontbreekt deze wijken 

dan ook vaak aan kwaliteit van leefomgeving en een duidelijk ideaal (fig. 4).28  

Volgens policitus en Vinex-criticus Adri Duivesteijn zijn de wijken ‘pretentieloos’29 en zijn de 

oorspronkelijke hooggestemde culturele en maatschappelijke ambities uit de jaren ’90 niet terug te 

vinden. Volgens Duivesteijn ligt de oorzaak hiervan in de dominante macht van de grote 

marktpartijen; de projectontwikkelaars, aannemers, beleggers en coöperaties. De bedrijfsecono-

mische logica van deze partijen heeft er toe geleid dat er niet werd gestreefd naar kwaliteit maar 

naar kwantiteit. De regering had met de nota voor ogen dat nieuwbouw zou leiden tot een 

compacte stad, maar doordat aannemers zich vooral bezig hielden met ‘bulkproductie’ sluiten de 

wijken niet aan op de binnenstad. Door de massale bouw van standaardwoningen is er geen ruimte 

voor variatie en is er geen mogelijkheid om het huis aan de eigen wensen aan te passen.30 

 

 
Fig. 4: De Amersfoortse vinex-wijk Vathorst (bron: NRC). 

 

Tendensen in Nederland: tussen modern en traditioneel 

In de hedendaagse Nederlandse architectuur is het modernisme nog steeds de dominantie stijl. 

Volgens Vincent van Rossum in Architectural Imitations komt dit doordat het modernistische 

systeem goed is georganiseerd. Op bouwkundeopleidingen is het modernisme de enige onderwezen 

benadering, waardoor de meerderheid van de jonge architecten een eenzijdige blik ontwikkelt. De 

vakbladen, zoals De Architect en Architectuur NL, richten zich vrijwel alleen op moderne en 

hedendaagse architectuur. Ook de post van rijksbouwmeester wordt doorgaans bekleed door een 

architect die voorstander is van de ‘correcte’ architectuur. Hierdoor wordt het idee gewekt dat de 

Nederlandse stedenbouw sterk modernistisch is, terwijl er ook een sterke historiserende trend 

                                                
26Anoniem, ‘Vinex: Vraag en antwoord’, op website Ministerie van VROM  (10 december 2008). 
27 Idem. 
28 Van Rossum in: Denslagen en Gutschow 2005, pp. 397-400. 
29 Duivestijn, Adri, ‘Dertien stellingen over de Vinex-woningbouw’ op website PvdA Den Haag, 13 mei 1999 (10 december 
2008). 
30 Idem. 
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waarneembaar is.31 De huidige rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol hanteert een relatief vrij 

beleid, neotraditionalisme wordt echter vooralsnog niet gewaardeerd.  

Het traditionalisme lijkt een ware opmars te maken in Nederland. Hans Ibelings concludeert 

in zijn publicatie Onmoderne architectuur: Hedendaags traditionalisme in Nederland het volgende: 

‘Wie de Nederlandse architectuur aan het begin van de eenentwintigste eeuw overziet, kan moeilijk 

tot een andere conclusie komen dan dat het traditionalisme in dit supermoderne land een flinke 

opmars heeft doorgemaakt’32. ‘Was halverwege de jaren negentig deze ‘romantische architectuur’, 

zoals het destijds werd genoemd, nog exceptioneel, enkele jaren later wemelt het in Nederland van 

de (plannen voor) nieuwbouwwijken die op tuindorpen, vestingstadjes en andere historische 

precedenten gebaseerd zijn en vol staan met architectuur die haar vorm ontleent aan traditionele 

typologieën en modellen.’33 Als voorbeelden noemt hij de wijken Brandevoort in Helmond, 

Ypenburg in Den Haag, Nesselande in Rotterdam, Floriande in Hoofddorp en Landgoed Haverleij bij 

Den Bosch (fig. 5). Projectontwikkelaars spelen hiermee in op de vraag van het grote publiek, 

waarbij historiserende stijlen zeer populair zijn. Van Rossum noemt Brandevoort, misschien met 

enige ironie, een van de meest veelbelovende wijken in Nederland, omdat de bewoners zeer 

gelukkig zijn met hun stadje. ‘Designing and building a human environment is only possible when 

human happiness is a crucial aim of the creative process’, aldus van Rossum.34  

 

 
Fig. 5: Plan Haverleij is een project bij Den Bosch, bestaande uit 11 kastelen met woningen. (foto: website Haverleij). 

 

Buiten de voortdurende strijd tussen de traditionele architectuur, waarbij historische stijlen 

veelvuldig worden geïmiteerd, en de moderne architectuur, waarbij originaliteit een pré is, is een 

stroming ontstaan die een compromis wil sluiten tussen ‘imitation and creation’35. In het jaarboek 

Architectuur in Nederland 2003/2004 constateerde de redactie deze tendens: ‘Ontwikkelt zich 

naast de vermaledijde historiserende trend nu ook een tweede tegenstroom? Krijgt het 

traditionalisme gezelschap van zijn aloude anti-moderne strijdmakker het regionalisme? […] 

Dreigen we in Nederland van ons modernistische geloof te vallen?’36 Het kritisch regionalisme is 

een tendens in de architectuur die begin jaren ’80 werd geconstateerd door Alexander Tzonis en 

                                                
31 Van Rossum in: Denslagen en Gutschow 2005, pp. 397-400. 
32 Hans Ibelings, Onmoderne architectuur. Hedendaags traditionalisme in Nederland, Rotterdam 2004. p. 77. 
33 Idem, p. 87. 
34 Van Rossum in Architectural Imitations 2005, pp. 402-404. 
35 Denslagen in: Denslagen en Gutschow 2005, p. 22. 
36 Anne Hoogewoning e.a. (ed.), Architectuur in Nederland. Jaarboek 2003/2004, Rotterdam 2004, p. 59. 
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Liane Lefaivre. Kenneth Frampton zorgde in 1983 met zijn essay ‘Towards a Critical Regionalism. 

Six Points for an Architecture of Resistance’, later gepubliceerd in Modern Architecture: A Critical 

History voor een brede bekendheid van de stroming. Het belangrijkste kenmerk van het kritisch 

regionalisme is dat deze de progressieve aspecten van de moderne architectuur wil toepassen, 

maar tegelijkertijd zoekt naar een bewuste binding met de context. Door het toepassen van 

bestaande regionale kenmerken in een hedendaagse vormgeving ontstaat een eigentijdse 

plaatsgebonden architectuur.37 De stroming richt zich hiermee tegen een universele moderne 

architectuur, maar idealiseert tegelijkertijd niet de traditionele architectuur.38 Voorbeelden in 

Nederland zijn een landbouwschuur in Aalten van Architectenbureau K2, een boerderij in Haren van 

Onix en een reeks dijkwoningen in Papendrecht van Kingma Roorda (fig. 6).39 

 

 
Fig. 6: Dijkwoningen in Papendrecht (bron: Kingma Roorda architecten). 

 

Denslagen vraagt zich in ‘Architectural Imitations’ af of het kritisch regionalisme gezien kan worden 

als de uiting van een nieuwe cultuur, een nieuw bewustzijn van de betekenis van het verleden en 

een poging om hiermee een link tot stand te brengen. Denslagen geeft aan dat, door het 

verwerpen van imitaties tijdens het modernisme, onze wereld bestaat uit wolkenkrabbers en 

appartementencomplexen die over de hele wereld dezelfde uitstraling hebben. Imitatie is om deze 

reden niet iets dat altijd verworpen moet worden, omdat het deel uitmaakt van onze wereld en 

onze culturen. We moeten op zoek naar een manier van bouwen, waarbij imitaties kunnen 

bijdragen aan onze omgang met het verleden. Denslagen concludeert dat ‘It would [...] be unwise 

to think that imitation is in need of promotion or that architects like Leon Krier or Quinlan Terry are 

the new heroes [...] More Important, I think, is to realize that imitation is not something which has 

to be rejected in all situations.’40  

 

Roombeek won twee belangrijk stedenbouwkundige prijzen en wordt internationaal geroemd om 

het vernieuwend stedenbouwkundig concept. Betekent dit dat er in deze wijk een balans is 

gevonden tussen traditie en vernieuwing?  

                                                
37 Kenneth Frampton, Moderne Architectuur. Een kritische geschiedenis, Nijmegen 2001, pp. 402, 403. 
38 Gerard Berger (ed.), Context and Modernity. A post-seminar reading (june 12-15 1990), TU Delft 1991, p. 11. 
39 Hoogewoning 2004, p. 59. 
40 Denslagen in: Denslagen en Gutschow 2005, p. 28. 
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Hoofdstuk 2 

De verwoesting van cultureel geheugen 

 

De geschiedenis van de architectuur voert ons terug naar de eerste beginselen van de mensheid. 

Ons rijke erfgoed is door de eeuwen heen gevormd door de bouwwerken van verschillende 

culturen. Helaas is in de loop der tijd veel van dit erfgoed verloren gegaan. Deze teloorgang kent 

verschillende oorzaken. Veel gebouwen doorstonden de tand des tijds niet, omdat ze bloot stonden 

aan natuurgeweld en branden. Er zijn echter ook veel gebouwen en monumenten moedwillig 

verwoest. Robert Bevan behandelt in zijn publicatie ‘The Destruction of Memory’ de vernieling van 

gebouwen als onderdeel van genocide en etnische zuivering, maar ook het tot doelwit stellen van 

gebouwen voor terroristische acties. Voorbeelden zijn het vernietigen van Tibetaanse kloosters 

door China, de worsteling van Berlijn met het nationaal-socialistische verleden, de terroristische 

aanslagen op de Twin Towers in New York, de verwoesting van de Bamiyan Boeddha’s door de 

Taliban en het opblazen van de historische brug van Mostar; Stari Most.41 

 

Etnische zuivering  

Militaire acties zijn waarschijnlijk wel de belangrijkste oorzaak van de teloorgang van historische 

architectuur. De verwoesting is vaak het resultaat van beschietingen om steden te veroveren en de 

vijand te verslaan. Echter, deze verwoestingen hebben vaak ook een ander motief; de vernieling 

van het cultureel erfgoed van de bevolkingsgroep, om het land te kunnen domineren, terroriseren 

of verdelen. Hierbij is het doel dus niet primair het verslaan van een ander leger, maar gaat het om 

etnische zuivering. Zo wordt een moskee of kerk niet als ‘gewoon maar een gebouw’ beschouwd, 

maar representeert het voor de vijand de gemeenschap die moet worden weggevaagd. Ook een 

bibliotheek of museum kan het doelwit van de vijand zijn, omdat deze het historische geheugen 

bevat dat het bewijs en bestaansrecht is van de bevolkingsgroep. Het vernietigen van 

herinneringen, geschiedenis en identiteit is het primaire doel van deze acties en architectuur is 

hierbij het medium.42 Het selecteren en verwoesten van historisch erfgoed kan leidden tot een 

reconstructie van de geschiedenis. Gebouwen hebben een betekenis door hun alledaagse functie, 

door hun aanwezigheid in het stedelijk landschap en door hun vorm. Ze roepen een vertrouwd 

gevoel op en maken deel uit van de herinneringen van mensen. Wanneer deze bouwstenen van het 

collectief geheugen er niet meer zijn, zullen deze herinneringen verloren gaan.43 

De grootste etnische zuivering in de geschiedenis volgde na de ontdekking van Amerika 

door Columbus in 1492. Bij de hierop volgende jacht naar grond en goud werden miljoenen 

mensen in Noord-, Zuid- en Centraal Amerika afgeslacht. Met hen stierf ook hun cultuur. Het 

grondgebied van de Azteken, in deze periode een van de grootste bevolkingsgroepen ter wereld, 

werd geheel verwoest. De stenen ziggoerats, tempels, paleizen en huizen werden door de 

kolonisten met de grond gelijk gemaakt. Alle tekenen van de Azteekse cultuur werden verbrand of 

getransformeerd naar het Christendom. ook de Maya’s en de Inca’s deelden in dit lot. Dit heeft er 

toe geleid dat de beschavingen van het pre-Columbiaanse Amerika grotendeels zijn vergeten.44 

                                                
41 Robert Bevan, The Destruction of Memory, Londen 2006, p. 8-11. 
42 Idem, pp. 8-11. 
43 Idem, pp. 15-16. 
44 Idem, pp. 20-21. 



 16 

Het sprekendste en tevens meest aangrijpende voorbeeld van etnische zuivering is de Joodse 

genocide ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het begin van de Holocaust wordt gemarkeerd 

door Kristallnacht, deze naam refereert aan de vele ramen die deze nacht werd en ingegooid om 

brand te stichten. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden onder leiding van de nazi’s 191 

synagogen tot de grond toe afgebrand en raakten 76 anderen zwaar beschadigd (fig. 7). Daarnaast 

werden duizenden Joodse winkels, huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen vernield. Doel 

hierbij was de vernietiging van de zichtbare aanwezigheid van de Joodse bevolking.45 Kristallnacht 

vormde het keerpunt in het beleid van de nazi’s tegen de Joden. Voorheen werden zij enkel 

economisch, politiek en sociaal gediscrimineerd, maar na Kristallnacht startte het structureel 

uitroeien van de Joodse bevolking onder bewind van Adolf Hitler. Ook in Polen hebben de aspiraties 

van het Derde Rijk de neergang van een groot deel van het historisch erfgoed veroorzaakt. Doel 

hierbij was het verspreiden van de Duitse cultuur, die oppermachtig werd bevonden.  

 

 
Fig. 7: Een synagoge in brand tijdens Kristallnacht (foto: onbekend). 

 

Etnische zuivering behoort helaas niet tot ons verleden. Tot op de dag van vandaag worden 

bevolkingsgroepen bedreigd met de afbraak van hun cultuur. Zo is de Tibetaanse bevolking 

verwikkeld in een constante strijd tegen de Chinese overheersing en de afbraak van hun cultuur.  

 

Terroristische aanslagen 

Op 11 september 2001 werd de wereld opgeschrikt door de terroristische aanslagen op de Twin 

Towers in New York. De twee wolkenkrabbers van 110 verdiepingen domineerden de skyline van 

de stad en boden plaats aan het financieel centrum. Wolkenkrabbers vormen het symbool van de 

macht van een natie en met het neerhalen van de Twin Towers gaf Al-Qaeda een morele les aan de 

westerse wereld. Volgens Amerikaanse commentatoren was de aanslag een aanval op de vrijheid, 

democratie en de beschaving van het westen. De terroristen zagen de torens als de symbolen van 

de Amerikaanse ‘superpower’, met haar sterke economische, politieke en militaire macht. Volgens 

leider Bin Laden vergiftigt de Amerikaanse consumptiemaatschappij de wereld, met de 

‘Disneyfication’ van steden voor Westerse toeristen, als bijvoorbeeld het Egyptische Cairo. Het WTC 

stond symbool voor de economische macht en was gevestigd in de wereldlijke hoofdstad New York. 

Deze factoren maakten de wolkenkrabbers tot het perfecte doelwit. De aanslagen boezemden de 

                                                
45 Bevan 2006, pp. 29-31. 
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hele wereld angst in en overal werden vliegvelden gesloten om extra beveiligd weer te openen. De 

aanslagen hebben de fascinatie voor wolkenkrabbers echter niet verstoord, gezien de nieuwbouw 

op ‘Ground Zero’, waar opnieuw de hoogste gebouwen van New York moeten verrijzen.46  

 Terroristische aanslagen op gebouwen die macht representeren zijn veelvoorkomend. Zo 

heeft het Ierse leger veelvuldig aanslagen gepleegd op gebouwen van de Britse staat, ten tijde van 

de onafhankelijkheidsoorlog. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog waren gebouwen doelwit van 

aanslagen op basis van morele gronden. Adolf Hitler zag Parijs als het ideaal van de perfecte stad 

en wilde Berlijn transformeren naar eenzelfde klassieke stad. Zijn afgunst en jaloezie voor Parijs 

leidden bijna tot aanslagen op de Eiffeltoren, de Arc de Triomphe, de Notre Dame, het Palais de 

Luxembourg, Dôme des Invalides en de historische bruggen over de Seine. Het is te danken aan 

zijn commandant in Parijs dat deze plannen niet zijn uitgevoerd. Dit is opmerkelijk omdat dezelfde 

commandant verantwoordelijks was voor het bombardement dat de stad Rotterdam in as legde.47  

 

Vernieuwing 

Ook in tijden van vrede gaat architectuur verloren, doordat vooruitgang, modernisering en 

industrialisering de gebouwen overbodig maken of er een nieuwe bestemming wordt gegeven aan 

de locatie. Soms is sloop een politiek middel om een groep in de samenleving in bedwang te 

houden. Met de organisatie van de Olympische spelen in 2008 wilde China haar economische groei 

en modernisering tonen aan de rest van de wereld. Oude wijken met authentieke winkeltjes en 

eethuizen in Beijing moesten plaats maken voor talloze moderne wolkenkrabbers die in hoog 

tempo werden gebouwd. De protesten van de bevolking, die hiermee de oude stad kwijtraakte, 

waren zinloos. Dat hiermee de mensenrechten op grote schaal geschonden werden gaf aanleiding 

voor wereldwijde discussies, maar hield de sloop van het cultureel erfgoed niet tegen.  

  

Bescherming 

In de loop van de geschiedenis hebben verschillende personen gepleit voor het behoud van het 

cultureel erfgoed, maar pas in de 18e eeuw werden deze ideeën wijder verspreid. Het respect voor 

het historisch erfgoed van andere culturen was een idee van de Verlichting, waarin gelijkheid een 

belangrijk streefpunt was. De Verlichting was echter ook de aankondiging van een nieuwe periode 

van destructie. In naam van de gelijkheid werden ten tijde van de Franse Revolutie kerken en 

kathedralen gesloten en stadshuizen, kastelen en abdijen verbrand. Dit omdat zij symbool stonden 

voor de macht van adel en kerk.48  

Door de ontwikkeling van zware artillerie is tijdens oorlogen in de 19e en 20e eeuw veel 

erfgoed verloren gegaan. Dit leidde tot verschillende pogingen om het cultureel erfgoed te 

beschermen. In 1899 en 1907 zijn er tijdens vredesconferenties in Den Haag reglementen 

vastgesteld voor oorlog te land en ter zee. Daarin is onder meer bepaald dat bij beschietingen alle 

mogelijke maatregelen moeten worden genomen om monumenten te ontzien. Dit gold echter niet 

wanneer de gebouwen een militair doel dienden. Belangrijke gebouwen moesten worden 

gemarkeerd met een embleem, zodat de vijand deze tijdens oorlogen kon ontzien. Deze verdragen 

kenden echter twee tekortkomingen: Gebouwen werden niet juist gemarkeerd en er werd veel 

                                                
46 Bevan 2006, pp. 61-65. 
47 Idem, pp. 89-90. 
48 Idem, pp. 20-21. 
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misbruik gemaakt van de mogelijkheid gebouwen als ‘militair doel’ te bestempelen. Zo vormden 

torens een groot dilemma, omdat bij de verwoesting van een kerk of moskee als argument werd 

aangevoerd dat zich in de toren of minaret een sluipschutter kon verschansen.  

Na de Tweede Wereldoorlog werd een aantal internationale verdragen ondertekend, 

waaronder de Conventie van Genevè, het Handvest van de Verenigde Naties en de Universele 

verklaring van de rechten van de mens. Deze vormden het uitgangspunt voor de Diplomatieke 

Conferentie in 1954 in Den Haag. Het resultaat van deze conferentie was de ‘Conventie ter 

Bescherming van Cultuurgoederen ten tijde van Gewapend Conflict’, ook wel Haagse Conventie 

genoemd. De ontbindende clausule ‘mits niet voor een militair doel benut’ bleef echter 

gehandhaafd en de ondertekening van het protocol had geen bindende kracht of wettelijke 

consequenties.49 Kenteken van het verdrag is het blauwe schild, waarmee culturele goederen die 

onder bijzondere bescherming vallen moeten worden gekenmerkt. Ondanks de verdragen werd 

tijdens de oorlog in Joegoslavië duidelijk dat veel landen zich niet aan de afspraken houden; 

opnieuw ging veel erfgoed verloren. In 1999 werd aan de Haagse Conventie van 1954 een ‘Second 

Protocol’ toegevoegd, met als belangrijke uitbreiding het stellen van sancties. Daarnaast werd het 

begrip ‘militaire noodzaak’ specifieker gedefinieerd en daarmee ingeperkt. Dit protocol kan echter 

pas in werking treden als twintig landen het ondertekenen, wat tot op heden nog niet is gebeurd. 

Ook Nederland heeft het protocol nog niet getekend.50  

 In 1996 is door vier niet-gouvernementele organisaties, te weten het ICOM, ICOMOS, ICA 

en IFLA, het International Committee of the Blue Shield (ICBS) opgericht. Het ICBS is gebaseerd 

op de Haagse Conventie en gebruikt het blauwwitte schild als embleem. De organisatie wordt 

ondersteund door het UNESCO. Doelstelling is het voorbereiden van de erfgoedsector op 

noodsituaties die het cultureel erfgoed bedreigen en het adequaat reageren in geval van 

gewapende conflicten of natuurrampen. Het ICBS werkt met nationale comités, waarvan het Blue 

Shield Comité Nederland in 2000 is opgericht. Het comité beheert een database waarin personen 

en instellingen zijn opgenomen met specifieke expertise op het gebied van cultureel behoudswerk, 

zodat zij in geval van nood direct kunnen worden geactiveerd. Een kritische succesvoorwaarde voor 

het ICBS is een brede bekendheid bij de instellingen die kunnen meewerken aan de bescherming 

van het erfgoed. Daarnaast zal er draagvlak gecreëerd moeten worden binnen de maatschappij en 

zal er algemeen respect en eerbied moeten komen voor het cultureel erfgoed van volkeren. De 

oorlogen in Irak en Kosovo laten zien dat de bescherming van cultuur en architectuur een 

ingewikkelde opgave is.51 

  
Fig. 8: Het Blue Shield symbool (bron: Blue Shield). 

                                                
49 Anoniem, ’Haagse Conventie 1954’ op website Erfgoedinspectie (18 november 2008). 
50 Otter, Marjan, ‘Beschermen, beschaven… beschieten. De noodzaak van internationale en nationale regels voor 
cultuurbescherming’, Boekmancahier 12 (2000) nr. 46 (december), op website Blue Shield Nederland (18 november 2008). 
51 Idem. 
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Symboliek  

De verwoesting van monumenten leidt vaak tot een directe reactie tot wederopbouw. Deze 

reconstructies zijn vaak even symbolisch als de vernietiging ervan. Ze worden gebruikt om een 

gemeenschap opnieuw te verbinden en om nieuwe ankerpunten te creëren voor het collectief 

geheugen. Een goed voorbeeld is de reconstructie van Stari Most. Nadat in 1992 de regering van 

Bosnië en Herzegovina de onafhankelijkheid had uitgeroepen, brak de Bosnische burgeroorlog uit. 

Bosnische Serviërs wilden de volkeren fysiek scheiden en hierop volgde het uitmoorden van de 

niet-Servische bevolking. In 1993 werd in Mostar, het belangrijke historische centrum van Bosnië 

Herzegovina, de oude brug Stari Most verwoest. De brug uit de 16e eeuw stond symbool voor de 

stad en was het trefpunt van de multiculturele samenleving van de kosmopolitische stad Mostar, 

die het hoogste aantal gemixte huwelijken kende van het land (fig 9.). De aanval op de brug was 

dan ook een aanval op samenwonende gemeenschappen. De beelden van de oude brug die op 9 

november 1993 werd opgeblazen en neerstortte in de Neretva rivier, zijn symbool geworden voor 

de Bosnische oorlog.52 Onder supervisie van UNESCO is in 2000 gestart met de reconstructie van 

de brug en het bijbehorende complex, bestaande uit twee torens en enkele gebouwen. Bij de 

exacte reconstructie zijn de stenen van de oude brug uit de rivier gehaald en opnieuw gebruikt. De 

wederopbouw van de brug staat symbool voor de wederopstanding en trots van de bevolking van 

Mostar (fig. 10). 53 

 

    
Fig. 9 & 10: Links: De oude brug ‘Stari Most’ in Mostar (bron: National Geographic). 

Rechts: De gereconstrueerde brug (bron: Ffoggy op Flickr.com). 

 

Dergelijke reconstructies kennen een zeker nadeel; de herinnering aan de vernietiging wordt in 

stand gehouden en maakt het vergeten ervan onmogelijk. Daarnaast roept reconstructie de vraag 

op of er niet een valse herinnering wordt gecreëerd.54 Dergelijke discussies laaien vaak hoog op. 

De argumenten voor en tegen reconstructie zullen in het volgende hoofdstuk worden behandeld. 

 

                                                
52 Bevan 2006, p. 25. 
53 Manfrede Romeo en Malika Mela, ‘Overview. The Project’ op website STARI MOST Rehabilitation Design of the old 
bridge of Mostar (18 november 2008). 
54 Bevan 2006, pp. 76-77. 
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Hoofdstuk 3 

De wederopbouw van culturele identiteit 

 

De verwoesting van cultureel erfgoed leidt bij de getroffen bevolkingsgroep vaak tot de directe 

reactie tot wederopbouw. Hierbij wordt gekozen voor het tot in detail reconstrueren van de 

verloren gebouwen of het laten herleven van de historische stijlen. Daartegenover staat de keuze 

voor het vernietigen van de restanten en nieuwbouw volgens de moderne principes. De motivatie 

voor deze verschillende benaderingen loopt sterk uiteen. Wim Denslagen en Niels Gutschow 

behandelen in Architectural Imitations de verschillende motieven.  

 

Valse nostalgie of het terugbrengen van identiteit? 

Imitaties en reconstructies van historische architectuur zijn wereldwijd te vinden en van alle tijden. 

Zo werd ten tijde van de Renaissance de klassieke bouwkunst als het ideaal gezien en werden 

stereotypen en herhalingen veelvuldig toegepast. Tot in de 20e eeuw was het gebruikelijk voor een 

architect om inspiratie te putten uit vroegere bouwstijlen. In de hedendaagse architectuur wordt 

echter door velen het ‘kopiëren’ beschouwd als een zonde en is originaliteit het hoofdcriterium 

geworden van goede architectuur. Het imiteren of laten inspireren door historische stijlen wordt 

gezien als valse nostalgie, het vervalsen van de geschiedenis of het idealiseren van de wereld. 

Denslagen stelt in Architectural Imitations het belang van deze imitaties ter discussie. Voor veel 

mensen is het verleden deel van hun identiteit en architecten die nostalgie verwerpen beseffen 

vaak niet wat de betekenis van reconstructie is voor de samenleving. De herleving van historische 

stijlen is een essentieel component in de ontwikkeling van culturen en geeft blijk van een zekere 

continuïteit. Wanneer het cultureel erfgoed is verwoest betekent dit vaak dat de burgers hiermee 

hun culturele identiteit hebben verloren. Het is onmogelijk om de tijd terug te draaien, maar het 

terugbrengen van een veelbetekenend monument is niet bij voorbaat verkeerd, aldus Denslagen. 

Als voorbeeld noemt hij de twee grote beelden van Buddha in de Bamiyan regio, die in 2001 door 

de Taliban werden vernietigd en nu nauwkeurig worden gereconstrueerd.55 

 Door de moderne beweging is het begrip imitatie vervangen door oprechtheid, creativiteit 

en originaliteit. Na de Tweede Wereldoorlog werden de meeste Duitse steden volgens de principes 

van het modernisme vernieuwd. Ook in andere landen werd door critici en architecten het imiteren 

van gebouwen niet langer geaccepteerd. Reconstructies werden beschouwd als nep en vrijwel 

waardeloos. Het verleden is onomkeerbaar en reconstructie is daarmee een uitgesloten zaak. Dit 

terwijl de bevolking vaak te leiden had onder het verlies van het erfgoed en de voorkeur gaf aan 

reconstructie. Zo wilde de bevolking van Dresden na de val van de muur in 1989 hun kerk terug, 

als symbool van de stad en teken van de herwonnen vrijheid (fig. 11). Ondanks dat critici en 

architecten hier fel op tegen waren, werd in 1994 gestart met de reconstructie van de 

Frauenkirche. De bouw werd in 2005 voltooid (fig. 13). De reconstructie kan worden gezien als een 

zoektocht van de gemeenschap van Dresden naar de verloren identiteit.  

 

 

 

                                                
55 Denslagen in: Denslagen en Gutschow 2005, pp. 1-3. 
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Fig. 11,12 & 13: Links: De Frauenkirche in 1880 (foto: onbekend).  

Midden: De restanten van de kerk in 1992 (foto: onbekend0. 

Rechts: De gereconstrueerde kerk in 2005 (foto: Ronny Kreutel). 

 

‘Geveltjesarchitectuur’ 

Ook het historisch centrum van Dresden, dat in 1945 door Engelse bombardementen werd 

verwoest, is herbouwd. Na de oorlog werd de stad opgebouwd volgens de principes van de Duitse 

Democratische Republiek (DDR). Hierbij streefde men naar een industriële en geprefabriceerde 

architectuur, gebaseerd op de principes van het Nieuwe Bouwen. Na de neergang van de DDR in 

1990 verlangde de bevolking van Dresden naar de historische stad van voor de oorlog. Het raster 

en de rooilijnen van de ‘DDR architectuur’ werden opgeheven en de wederopbouw van de 

historische stad kon worden gestart. Bij de reconstructie woedde een discussie over de manier 

waarop de stad moest worden teruggebracht. Sommige gebouwen zijn exacte replica’s, terwijl 

anderen in dezelfde stijl zijn opgetrokken. Het argument hiervoor was dat reconstructie van een 

gebouw alleen acceptabel is als er voldoende materiaal voor handen is om het hele pand getrouw 

te doen herrijzen. Dit om niet alleen een ‘tweedimensionaal scherm’ terug te brengen. Denslagen 

vraagt zich in Architectural Imitations af wat er mis is met het terugbrengen van enkel de gevels, 

omdat gedurende de klassieke periode exterieur en interieur altijd gescheiden waren. Het ontwerp 

van een façade was een kunstwerk op zich en stond los van het interieur. Ook Stephan Hertzig is 

voorstander van het zo exact mogelijk terugbrengen van de gevels, zodat de oude stad in ieder 

geval bewaard blijft als een kopie. Volgens Niels Gutschow wordt de herinnering aan een oude 

omgeving bepaald door ruimtelijke kwaliteiten en elementen in de stadsstructuur en niet door 

architectonische details. Voor het helen van de wonden zou het naar zijn idee voldoende zijn om de 

stad op te trekken in de historische stijl. Hoewel velen menen dat een kopie beter is dan niets, 

houden tegenstanders vol ‘that beauty is unique and cannot be reproduced’.56 

 

Creëren van identiteit 

Naast het terugbrengen van de identiteit van bewoners kan het imiteren van historische gebouwen 

ook een identiteit creëren. Zo zien veel steden in het Belgische Vlaanderen er ouder uit dan zij 

werkelijk zijn. Na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog greep men bij de wederopbouw de 

kans om de steden te laten herijzen in de stijl waar zij geliefd om waren, waarbij niet passende 

                                                
56 Denslagen in: Denslagen en Gutschow 2005, pp. 10-15. 
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stijlen werden verwijderd. Een van de zwaarst getroffen steden was Ieper, dat volledig werd 

platgelegd. De stad werd na de oorlog, grotendeels met geld van de Duitse Wiedergutmachung, 

teruggebracht in de oude staat. Kritiek op deze benadering is dat bij het creëren van de idyllische 

stadsgezichten geen rekening werd gehouden met de realiteit. Het geld dat werd gebruikt om 

steden te verfraaien met ‘oude, economisch onbruikbare’ gebouwen, had beter besteed kunnen 

worden aan architectuur die wel beantwoordde aan de sociaal-maatschappelijke vraag.57 Ook in 

Dresden leidde de reconstructie tot een verdere historisering van de stad. 

Het belang van architectuur voor het creëren van een identiteit zien we ook bij 

bevolkingsgroepen die emigreren. Het gebruik van architectuurstijlen uit de eigen cultuur zorgt 

ervoor dat minderheden zich sneller thuis voelen in een nieuw land en helpt ze bij het vinden van 

hun identiteit. De moskee bijvoorbeeld is voor moslims een belangrijk symbool voor de collectieve 

gemeenschap. Het is voor hen het eerste gebouw in een nieuwe omgeving en geeft ze een gevoel 

van veiligheid in de niet-islamitische wereld. 

 

Roombeek 

Met de verwoesting van Roombeek ging ook de culturele identiteit van de bewoners verloren. In 

het hierop volgende onderzoek ga ik in op de vraag, of het in Roombeek is gelukt een wijk te 

creëren die de bewoners een identiteit teruggeeft. Is er een nieuwe identiteit gecreëerd of is de 

identiteit van vroeger teruggehaald? En welke rol hebben historische architectuur en monumenten 

hierbij gespeeld? 

 

Als eerste zal het wederopbouwplan van Roombeek worden behandeld, waarbij duidelijk zal worden 

welke keuzes er zijn gemaakt met betrekking tot het behoud van het historisch erfgoed. De 

geschiedenis van de wijk zal een beeld geven van de culturele identiteit van het oude Roombeek. 

Vervolgens zullen de gebouwen die de ramp hebben overleefd worden besproken, waarna zal 

worden gekeken op welke manier deze zijn aangepast en geïntegreerd in het nieuwe Roombeek.  

 

Hieruit zal een conclusie worden getrokken die antwoord geeft op de onderzoeksvraag: Welke rol 

speelden historische architectuur en monumenten bij de wederopbouw van Roombeek en wat 

betekenen zij voor de culturele identiteit van de wijk? 

                                                
57 Denslagen in: Denslagen en Gutschow 2005, pp. 17-19. 
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Hoofdstuk 4 

De Wederopbouw 

 

Na de desastreuze vuurwerkramp op 13 mei 2000 stond Enschede voor een immense en 

ingewikkelde opgave. De explosies zorgden niet alleen voor materiële schade. Direct na de ramp 

waren veel mensen geshockeerd, maar de echte psychische klachten ontwikkelden zich enkele 

weken later. Dagelijks melden er zich tientallen mensen met psychische problemen, sommigen zo 

erg dat zij opgenomen moesten worden. Bij ouderen kwamen oorlogsherinneringen boven. Er is 

geschat dat er 36.000 mensen min of meer rechtstreeks bij de ramp betrokken waren, waarvan 

eenderde posttraumatische klachten heeft.58 Naast de traumatische nasleep verpulverde de ramp 

ook het vertrouwen in de overheid. Dit maakte de wederopbouw van de wijk een gevoelige zaak, 

die erg voorzichtig moest worden aangepakt. 

 

Bewonersparticipatie  

Door de bijzondere situatie was een massale betrokkenheid van de bevolking bij de wederopbouw 

van Roombeek onvermijdelijk. Op 24 mei werd een Informatie- en Adviescentrum geopend, waar 

door gedupeerden de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp (BSV) is opgericht. Via deze 

belangenvereniging konden bewoners meepraten over de wederopbouw. De verschillende groepen 

wijkbewoners, waaronder ondernemers, migranten, kunstenaars, kinderen, jongeren en ouderen, 

hebben allemaal meegedacht over het nieuwe Roombeek. Dit participatieproces werd gebruikt als 

middel om de woede gericht tegen de overheid af te wenden.  

In de eerste fase van participatie konden bewoners aangeven wat ze belangrijk vonden in 

de nieuwe wijk, in de tweede fase ging het om de vertaling van deze wensen naar een 

stedenbouwkundig plan. Voor dit plan werd Pi de Bruijn van de Architekten Cie. uit Amsterdam 

aangetrokken. De motivatie voor deze keuze was zijn ervaring met grootschalige projecten en 

daarnaast zijn binding met de stad, als geboren Twentenaar. Het plan dat hij ontwikkelde diende 

als grondlegger voor het gebied, die vervolgens naar ieders wensen kon worden ingevuld. Hiermee 

was het een flexibel kader waarbinnen de bewoners zelf hun wijk konden creëren. Op deze manier 

fungeerde het stedenbouwkundig ontwerp als een gespreksinstrument en was het een 

‘bliksemafleider’ voor de volkswoede. De wensen en ideeën van de samenleving werden als 

uitgangspunt genomen, het was vervolgens de taak van de overheid om hier inhoudelijk kwaliteit 

aan te geven.  

Uit de gesprekken met bewoners werden enkele uitgangspunten geformuleerd: Roombeek 

moest een wijk moest worden om in terug te keren. Een levendige, vertrouwde en veilige wijk. Een 

wijk met geschiedenis, maar ook met toekomstwaarde. Een wijk zonder grenzen en een wijk in 

eigen hand. Deze uitgangspunten zijn vertaald in ‘het behoud van waardevolle elementen uit het 

verleden’ en ‘het scheppen van kansen voor de toekomst’.59 Aan de bewoners van Roombeek werd 

de belofte gedaan dat zij mochten terugkeren. Uiteindelijk heeft tussen de 20 en 40% dit gedaan. 

                                                
58 Frans de Lugt, De ramp van Enschede. Zaterdag 13 mei 2000, Enschede 2000, pp. 52-59. 
59 Anoniem, ‘Visie en ambitie’ op website Roombeek (13 november 2008). 
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Dit lage percentage betekende dat in het ontwerp kon worden gezocht naar een balans tussen de 

belangen van de bewoners en het streven naar een toekomstgerichte wijk.60  

 

Stratenpatroon  

Al voor de ramp was Roombeek grootste binnenstedelijke Vinex-locatie van Nederland. De 

gemeente had eind jaren negentig plannen ontwikkeld voor een grootschalige herstructurering van 

de wijk, onder de naam ‘Groot Roombeek’. Stedenbouwkundige Riet Bakker presenteerde in 1998 

het stedenbouwkundig plan voor deze vernieuwing (zie hoofdstuk 5). Door de vuurwerkramp in 

2000 werden deze plannen van tafel geveegd. Enkele punten van het plan zijn door Pi de Bruijn 

meegenomen in het ontwerp voor Nieuw Roombeek, waaronder de vervoersas die de wijk schuin 

doorkruist. Deze lijn, de Lonnekerspoorbaan, is het oude tracé van de spoorlijn Oldenzaal-Lonneker 

en vormt samen met de eveneens teruggebrachte Roombeek het framework van de wijk. Ook het 

stratenpatroon van de oude buurtjes als het Roomveldje en het Talmaplein zijn in het ontwerp 

teruggebracht. De vroegere fabrieksterreinen van NJ Menko en de Bamshoeve hebben een nieuw 

stratenpatroon gekregen (zie bijlage 1).61 Door de handhaving van het oude patroon is aansluiting 

gezocht met het gemêleerde karakter van het gebied en is de vervlechting met de omgeving 

gehandhaafd. Ook de oude bleken, die ten tijde van de textielindustrie in het gebied te vinden 

waren, zijn teruggebracht en fungeren als parken die de wijk samenbinden. Op deze manier is 

tweedimensionaal de geschiedenis van de wijk teruggebracht (fig. 14).62 

 

 
Fig. 14: Stedenbouwkundig plan Roombeek (bron: de Architekten Cie.). 

                                                
60 Joop Hofman, ‘Een wijk ontworpen aan de keukentafel. Participatie Wederopbouw Roombeek’, Enschede 2001, p. 4. 
61 Mondelinge toelichting Peter van Roosmalen (Architectuurcentrum Twente), 20 januari 2009. 
62 Joost van den Hoek in: Ruud Brouwers e.a., Pi de Bruijn. Engagement en Stedenbouw, Delft 2008, p. 107. 
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Het terugbrengen van het oude stratenpatroon was niet enkel een esthetische overweging; 

emotionele gronden vormden een belangrijke motivatie. Na de ramp werd Roombeek 

geïdealiseerd, wat leidde tot de nostalgische verwachting om de wijk van voor de ramp terug te 

brengen. Uit objectief onderzoek bleek echter dat de wijk niet zo harmonieus was als werd 

gesuggereerd.63  

 

Een pilsje drinken voor het huis, sleutelen aan de auto, samen een klusje klaren: in de kleine 

straatjes van de buurtje oogde het altijd heel gezellig en saamhorig […] Maar dat was 20 jaar 

geleden. De laatste jaren ging het minder goed. De doorstroming was groot, de Vogelbuurt stond 

in de gemeentelijke statistieken zelfs te boek als de sociaal zwakste buurt van heel Enschede-

Noord. Bijna eenderde van de 559 bewoners in de Vogelbuurt stond op 1 januari 2000 als cliënt 

van de sociale dienst genoteerd, 14 procent had een WAO-uitkering, 12 procent had begeleiding 

nodig van maatschappelijk werk en ook het percentage kinderen dat speciaal onderwijs genoot lag 

ver boven het gemeentelijk gemiddelde. Nog zorgwekkender was de meldingsscore bij de politie: 

29 procent. Eenderde van de bewoners van de Vogelbuurt was van niet-westerse afkomst. In de 

Kroedhöfte, waar 665 mensen woonden, was dit een kwart. Ook dit buurtje stond genoteerd als 

sociaal zwak…64 

 

Tijdens gesprekken met de bewoners werd uitgelegd dat het niet reëel was om het oude Roombeek 

terug te brengen. De wijk stond er sociaal slecht voor, de huizen waren verouderd en de wijk had 

veel braakliggende fabrieksterreinen met leegstaande panden. Uiteindelijk vond men bij de 

bewoners instemming voor vernieuwing. Wel werd besloten om zoveel mogelijk overgebleven 

gebouwen te sparen, omdat er al genoeg herinneringen verloren waren gegaan.65    

 

Particulier opdrachtgeverschap 

Om de wederopbouw van Roombeek te kunnen sturen, was een sterke grondpositie van belang. In 

plaats van het eenvoudig sluiten van een deal met de ‘Vinex-maffia’66, waarbij grote lappen grond 

aan projectontwikkelaars worden verkocht en complete straten en blokken door één architect 

worden ontworpen, werd de grond afgekocht. Direct na de ramp werd bovendien besloten om 

grondeigenaren een voorkeursrecht te verlenen. Zo kregen de bezitters van een eigen huis de 

mogelijkheid een nieuwe kavel uit te zoeken. Ook bedrijven konden grond ruilen tegen een 

evenwaardig stuk. Zo ruilde ondernemer Ter Steege het terrein van de Bamshoeve tegen een 

vergelijkbaar stuk grond in het Noorden van Roombeek. Door deze grondruil werd het mogelijk de 

wijk opnieuw in te delen. Hierdoor kon een voor Nederlandse begrippen extreem hoog aantal 

woningen in particulier opdrachtgeverschap worden gerealiseerd. Bewoners waren vrij om hun 

droomhuis te realiseren, naar het ‘Wilde Wonen’ van Carel Weber. Hierdoor is in bepaalde buurten, 

zoals de Bamshoeve, een sterk afwisselend beeld van historische en moderne bouwstijlen ontstaan. 

Om te voorkomen dat het beeld van de wijk sterk zou verrommelen, werd op belangrijke 

                                                
63 Francien de Groot in: Colenbrander 2004, pp. 37-38. 
64 De Lugt 2000, pp. 32-33. 
65 Francien de Groot in: Colenbrander 2004, pp. 37-38. 
66 Rien Wilderink in: Colenbrander 2004. p. 67. 
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zichtlijnen een hoge beeldregie gevoerd. Aan de Roomweg, de Lonnekerspoorbaan en de 

Museumlaan is gebouwd onder beeldregie. Aan de Museumlaan wisselen internationaal befaamde 

architectenbureaus als Claus en Kaan, Benthem Crouwel, Erick van Egeraat Associated Architects, 

Bolles+Wilson Architecten, Cino Zucchi Architetti, 2012 Architecten en de Architekten Cie. elkaar af 

(fig. 16).  

 

            
Fig. 15 & 16 Links: Het ‘Glazen Huis’ van Jan Benthem van Benthem Crouwel architecten. 

Rechts: Het woonhuis ‘Tektoniek’ van Erick van Egeraat Associated Architects (foto’s: S. Boom). 

 

Het bouwen van een eigen huis was niet alleen mogelijk voor mensen met een bovenmodaal 

inkomen. Door aan de Lonnekerspoorbaan smalle kavels uit te geven werd de grondprijs gedrukt 

en ontstond de mogelijkheid voor een relatief laag bedrag een eigen huis te realiseren. Het 

resultaat is een straat met gevarieerde op elkaar aansluitende woningen, die samen een moderne 

‘grachtengordel’ vormen (fig. 17). Voor lagere inkomens zijn kwaliteitswoningen gebouwd door 

woningbouwcorporaties Domijn en De Woonplaats. Deze hadden voor de ramp een groot aandeel 

in de sociale huisvesting van Roombeek en werden in staat gesteld op de vroegere locaties te 

bouwen.  

 

    
Fig. 17: De Lonnekerspoorbaan; een ‘moderne grachtengordel’. (foto: S. Boom). 

 

Functiemenging  

Een ander belangrijk aspect van het stedenbouwkundig plan was het mengen van functies. Van 

oudsher waren in Roombeek veel zelfstandig ondernemers en kunstenaars te vinden die graag 
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wilden terugkeren naar de wijk. Het mengen van functies past goed bij de traditie van Enschede, 

waar van oudsher fabrieken, arbeiderswoningen, directeurswoningen en voorzieningen elkaar 

afwisselen in een kleine korrel.67 Ook levert het fijnkorrelig mengen van activiteiten een 

aantrekkelijkere leefomgeving op en bevordert het de sociale veiligheid en het draagvlak voor 

voorzieningen.68 Er werden in de wijk drie clusters gerealiseerd, voor cultuur, zorg en 

voorzieningen; het museum TwentseWelle, het zorgcomplex de Eekenhof en voorzieningencluster 

Prismaire. In het Noorden van Roombeek kunnen bedrijven zicht vestigen op het Roombekerveld. 

Ook op het voormalige Grolschterrein ‘Op de brouwerij’ zullen verschillende bedrijven worden 

gevestigd en woon-werk eenheden worden uitgegeven. Ook zal hier horeca en detailhandel worden 

gevestigd. 

 

De toepassing van zeven elementaire principes; de historie als grondlegger, het kleinschalig 

initiatief, een heldere hoofdstructuur als basis voor de invulling van de wijk, het gebruik van 

openbare ruimten als samenbindend element, consistente typologie van het bouwblok, het mengen 

van functies en ruimtelijke samenhang door beeldregie, heeft geleid tot een wijk die zich sterk 

onderscheidt van de doorsnee Vinex-wijken elders in Nederland.69 Roombeek is een wijk waarin 

elke buurt zijn eigen vorm en karakter heeft. Dit geeft een gemengd en stedelijk beeld van 

vrijstaande en geschakelde huizen, rijtjeshuizen, appartementen, woonwerkeenheden en 

bedrijfsruimten, waar verschillende sociale groepen in harmonie naast elkaar kunnen leven.  

 

Het volgende hoofdstuk vertelt de geschiedenis en ontwikkeling van Roombeek, waardoor een 

beeld kan worden geschetst van de identiteit van het Roombeek voor de ramp.  

 

                                                
67 Pi de Bruijn in: Colenbrander 2004,  p. 97. 
68 Joost van den Hoek in: Brouwers 2008,  p. 111. 
69 Joost van den Hoek in: Brouwers 2008, pp. 107-113. 
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Hoofdstuk 5 

 De geschiedenis en ontwikkeling van Roombeek 

 

Er is weinig bekend over het ontstaan van Enschede, maar zeker is dat er in de vroege 

middeleeuwen al een nederzetting was, gesitueerd in het midden van de marken Usselo, Esmarke, 

Lonneker, Driene en Twekkelo. Deze nederzetting kende een parochiekerk, een markt en een 

versterkte adellijke woning. Uit het omliggende gebied liepen er al wegen naar het dorp, die het 

begin vormden van het stratenpatroon zoals dat nu bestaat. In 1325 kreeg Enschede stadsrechten 

van de Utrechtse bisschop Jan van Diest, waardoor de stad mocht worden versterkt met twee 

grachten in een eivorm rond de stad, met daartussen een aarden wal (fig. 18). De stad bestond 

voornamelijk uit huizen en stadsboerderijen van hout, die ongerooid en omringd door modder 

langs de straten stonden. In de 18e eeuw werden de huizen van vakwerk vervangen door baksteen 

en zandsteen en nam de bebouwingsdichtheid toe. Aan het einde van de middeleeuwen begon het 

stadsbestuur met het rooien van de gevels. Enschede werd in haar geschiedenis meerdere malen 

getroffen door een brand. 70 In 1125 brandde het toenmalige dorp geheel af, in 1517 brandde de 

stad opnieuw af en 1750 werd de helft van de stad in de as gelegd.71 

 

          
Fig. 18 & 19: Links: Kaart van Enschede 1525-1570. Rechts: Kaart van Enschede 1866 (bron: website Enschede-stad). 

 

Textielindustrie 

In de 18e eeuw werd de handel in textiel steeds belangrijker voor Enschede. Aan de noordkant van 

de stad, het huidige Roombeek, bevond zich een stuk heidegrond met kleine percelen in lange, 

smalle stroken, waar wevers op kleine boerderijtjes woonden. De bleekvelden Stroinksbleek en 

Lasonderbleek vervulden een belangrijke rol bij het produceren van allerlei soorten textiel, en het 

benodigde sproeiwater kwam uit de Roombeek. Linnenhandelaren kochten bij de wevers op het 

platteland textiel en verhandelden dit in het westen van het land, bijvoorbeeld op de stapelmarkt in 

Amsterdam. In de 19e eeuw werd de productie vergroot en werden er weverijen en spinnerijen 

gebouwd in de stad, waardoor Enschede zich uitbreidde en de uitvalswegen naar buiten werden 

bebouwd (Fig. 19).72  

                                                
70 ‘Auteur onbekend, ‘Geschiedenis van Enschede’ op website Enschede-Stad  (13 november 2008). 
71 De Lugt 2000, p. 18. 
72 ‘Geschiedenis van Enschede’ op website Enschede-Stad. 
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Met de afscheiding van de zuidelijke Nederlanden in 1830 promoveerde Twente tot het nieuwe 

textielcentrum van Nederland; dit leidde tot de heftigste episode in de revolutie van Roombeek.73 

Evenals in overig Nederland brak de industriële revolutie pas rond 1850 aan, toen de eerste 

stoommachine haar intrede deed in Enschede. Al snel veranderde kleinschalige bedrijvigheid naar 

moderne industrie. Het aantal fabrieken nam snel toe en de oude stadsboerderijen in het centrum 

maakten plaats voor herenhuizen. In 1862 werd Enschede opnieuw getroffen door een brand die in 

zes uur tijd de hele binnenstad in de as legde. 633 woningen branden af en van de 4500 inwoners 

werden er 3765 dakloos.74 Bij de wederopbouw van de stad werd het oude stratenpatroon 

aangehouden.75  

De aanleg van het spoorlijntje naar Oldenzaal in 1890 maakte Roombeek een 

aantrekkelijke vestigingsplaats voor de industrie, die hierdoor naar buiten de stad verschoof. Als 

eerste vestigde zich de Enschedese bierbrouwerij EBB zich buiten de oude stadskern. In 1896 werd 

naast de spoorlijn in het Lasonder de spinnerij Bamshoeve gebouwd. Tien jaar later kreeg de 

stoomweverij en ververij van N.J. Menko een nieuwe locatie langs de Roombeek, gevolgd door een 

spinnerij zes jaar later. In 1907 werd de fabriek Rozendaal langs de Stroinksbleek gebouwd, in 

1915 gevolgd door dochteronderneming de Twentsche Textielmaatschappij (Tetem). In 1926 werd 

machinefabriek Thole gebouwd.76 Op deze manier groeide Roombeek op een typisch negentiende 

eeuwse industriële manier. In een paar decennia was het gebied van open land veranderd in een 

industriële zone, slordig verweven met stedelijke functies (fig. 20). Ten noorden liep de Roombeek 

uit in open land.77 

 

 
Fig. 20: Een kaart met de fabrieken in Enschede. In het noorden ligt Roombeek,  

waar zich de hoogste concentratie fabrieken bevond (datering/bron onbekend). 

                                                
73 De Lugt 2000, p. 59. 
74 Idem, p. 18. 
75 ‘Geschiedenis van Enschede’ op website Enschede-Stad. 
76 Inventaris van het archief van de gemeente Enschede (1811) 1862-1920. Index op de bouwstukken 1862-1920. Alfabetisch 
op straatnaam en huisnummer (Bijlage V). 
77 Bernard Colenbrander, Nieuw Roombeek. Enschede na de vuurwerkramp. Kroniek van de wederopbouw deel 1, Rotterdam 
2003, pp. 57-58. 
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Enorme groei 

De industrialisatie leidde tot een groeiende vraag naar arbeidskrachten. In een halve eeuw 

vertienvoudigde het inwoneraantal van Enschede (fig. 21). Deze groei werd niet stedenbouwkundig 

gestuurd, noch esthetisch. In hoog tempo werd de stad bebouwd met goedkope 

arbeiderswoningen. In 1901 verplichtte de nationale Woningwet Enschede tot het opstellen van een 

uitbreidingsplan, dat in 1907 tot stand kwam. Het belangrijkste onderdeel van het plan was de 

aanleg van de singel rondom de stad. Tot in de jaren ’20 ontwikkelden de wijken zich naast de 

fabrieken vanwege de beperkte mobiliteit.78 Zo ontstonden in Roombeek de Vogelbuurt, de 

Kroedhöfte, de Schurinksweide en de ‘brouwerijbuurt’. In 1921 werd de Roombeek gedempt, om 

plaats te maken voor de Roomweg.79  

De aanleg van een openbaar vervoersnetwerk maakte een scheiding tussen woon- en 

werkgebieden mogelijk. Naast de textielbaronnen en arbeiders vormde zich een middenklasse in 

Enschede, waarvoor ruime woningen in nieuwe wijken als het Zwik, het Varvik en het Lasonder 

werden gebouwd. De fabrieksdirecteuren gingen wonen op grote landgoederen in de omgeving 

rond de stad. In 1940 kende Twente ongeveer 160 fabrieken en werkte tachtig procent van de 

beroepsbevolking in de textiel. In Enschede was dit zelfs 85 procent.80 Het stadscentrum begon 

zich te ontwikkelen tot het middelpunt van het stedelijk leven, wat leidde tot de noodzaak voor 

herinrichting. De tweede wereldoorlog zorgde echter voor vertraging in de plannen.81  

 

 
Fig. 21: Kaart van Enschede 1932 (bron: website Enschede-stad).  

 

                                                
78Auteur onbekend, ‘Industrieel erfgoed in Twente’ op website Industrieel Erfgoed Twente (20 november 2008). 
79 De Lugt 2000, p. 28. 
80 ‘Industrieel erfgoed in Twente’ op website Industrieel Erfgoed Twente. 
81 ‘Geschiedenis van Enschede’ op website Enschede-Stad. 
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Neergang van de industriestad 

Opnieuw lag een groot deel van het centrum in puin, ditmaal door bombardementen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Op 10 oktober 1943 werden het Hogeland en ’t Zwik getroffen, op 22 

februari 1944 het Pathmos, de Haaksbergerstraat en de binnenstad, op 22 maart 1945 de zuidkant 

van de stad.82 Bij de wederopbouw schatte Enschede haar groei van 100.000 inwoners in 1950 

naar 250.000 in 2000 (fig. 22).83 De gemeente besloot in het centrum een brede boulevard aan te 

leggen, waar het zakencentrum zich aan kon vestigen. Voor de aanleg van deze Boulevard werden 

in de jaren ’50 hele wijken gesloopt, waardoor het centrum werd omringd met braakliggende 

stukken grond. Aan de randen van de stad verrezen etagewoningen en wijken met flats, die plaats 

boden aan gastarbeiders uit Spanje, Italië en Griekenland, die begin jaren ‘60 in de textielindustrie 

kwamen werken. Deze arbeiders vervingen deels de werkplekken van Twentse arbeiders, die door 

arbeidsconflicten een antipathie voor de industrie hadden ontwikkeld. Door de groeiende 

concurrentie in het buitenland stagneerde echter de groeiende vraag naar textiel. In een poging de 

industrie te redden werd in 1962 besloten om zeven grote fabrieken te fuseren in de Koninklijke 

Nederlandse Textielunie (KNTU). Dit kon niet voorkomen dat de textielindustrie zwaar werd 

getroffen. Tussen 1967 en 1977 moesten bijna alle fabrieken de deuren sluiten. Het faillissement 

van KNTU in 1972 betekende de neergang van de textielstad. Enschede transformeerde van een 

groeiende industriestad naar een stad met leegstaande fabrieken en een grote werkloosheid. 

Uiteindelijk leidde de neergang van de industrie tot een stagnatie van de stedelijke groei. De 

gemeente Enschede kampte met grote financiële tekorten, waardoor zij onder toezicht werd 

gesteld.  

 

 
Fig. 22: ‘Uitbreidingsplan 1941’ (bron: website Enschede-stad). 

 

Na de bedrijfssluitingen verrommelde Roombeek sterk. Alleen de bierbrouwerij bleef draaien. In de 

meeste wijken van Enschede werden de leegstaande fabrieken gesloopt, maar in Roombeek 

overleefden relatief veel gebouwen de sloophamer. In de jaren ’70 werden de woningen in het 

wijkje Kroedhöfte vervangen door nieuwbouw, maar deze vernieuwingen deden weinig voor het 

imago van de wijk. Langzaam groeide Roombeek uit tot een vergeten gebied waar kunstenaars hun 

plek zochten in de leegstaande hallen. In 1973 ging de brandstoffenproducent De Concurrent 

                                                
82 De Lugt 2000, p. 19. 
83 ‘Geschiedenis van Enschede’ op website Enschede-Stad. 
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failliet, waardoor de voormalige opslag aan de Tollenstraat leeg kwam te staan. In 1977 werd het 

pand gekocht door H. Smallenbroek, die er zijn bedrijf S.E. Fireworks vestigde. Het kleine bedrijf 

groeide uit tot een gespecialiseerd bedrijf in professioneel vuurwerk voor shows.84 

 

Stadsvernieuwing: Groot Roombeek 

Met financiële steun van de overheid werd het mogelijk om het centrum van Enschede te 

reconstrueren. Halverwege de jaren ’90 werd er een masterplan ontwikkeld, met als doel het 

uitgroeien van Enschede tot centrumstad van Oost-Nederland. De Boulevard maakte plaats voor 

het Van Heekplein; een groot winkelplein met landelijke ketens. De stationsomgeving werd het 

nieuwe zakencentrum van de stad.85 Ook is flink geïnvesteerd in hedendaagse architectuur en hoge 

beeldbepalende gebouwen, waaronder het Nationaal Muziekkwartier en de ‘Alpha Toren’; met 92 

meter het hoogste gebouw van de regio.  

Ook voor Roombeek ontwikkelde de gemeente in de jaren ’90 plannen om de wijk op te 

knappen. Door de rijksoverheid werd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordeningen Extra aangegeven 

hoeveel er door de steden gebouwd mocht worden. Voor Roombeek werd vastgesteld dat er binnen 

tien jaar tussen de 900 en 1100 woningen gebouwd konden worden.86 Door de herwaardering van 

het industrieel erfgoed werden de fabrieken Bamshoeve en Menko opgenomen in het monumenten 

inventarisatie project voor jongere bouwkunst en stedenbouw uit 1850-1940. Van het Rozendaal 

werd enkele bijgebouwen opgenomen, waaronder niet het Tetem.87  In het stedenbouwkundig 

ontwerp ‘Groot Roombeek’ dat in 1998 door Riet Bakker werd gepresenteerd, kregen enkele van 

deze oude fabrieksgebouwen een herbestemming (zie bijlage 2). Hierin zouden verschillende 

functies ondergebracht worden, waaronder woningen, ateliers en parkeergelegenheden. In het 

boekje waarin het ontwerp is gepresenteerd zijn de panden van Bamshoeve en Menko 

gehandhaafd. Het Rozendaal en Tetem, evenals de oude arbeiderswijkjes, werden gekwalificeerd 

als historisch ‘niet interessant’ en zouden worden afgebroken. 88  De 1100 nieuwe woningen die 

hiervoor in de plaats zouden komen kunnen worden bestempeld als ‘typisch Vinex’; met het 

ontwerp van Groot Roombeek werd een frisse, modernistische wijk beoogd (fig. 23).89  

 

  

                                                
84 De Lugt 2000, p. 32. 
85 ‘Geschiedenis van Enschede’ op website Enschede-Stad. 
86 Anoniem, ‘Groot Roombeek Nieuwsbrief’ (1997), nr. 1 (december), p. 2.  
87 Anoniem, Inventarisatie jongere bouwkunst 1850-1940. Objecten gemeente Enschede (deel 4), Zwolle 1990. 
88 Jaap Tuijn (red.), Een stedenbouwkundig ontwerp voor Groot Roombeek Enschede, Amsterdam 1998. Boekje door BVR, 
in samenwerking met Max. 1, Kaap 3 en gemeente Enschede, pp. 40-41. 
89 Toelichting van Pi de Bruijn op de wederopbouw in: Peter Timmerman, Geesje Philippi en Tom de Vries, Wederopbouw 
Roombeek. Verslag van de activiteiten die het Architectuurcentrum…, Enschede 2004, p. 5. 
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Fig. 23: Sfeerbeeld van het plan Groot Roombeek (bron: Archined). 

Een bom tussen de huizen 

Zaterdag 13 mei 2000 werd Enschede opnieuw getroffen door een ramp van onmetelijke 

proporties. Een onschuldig ogend brandje in de vuurwerkopslag van F.E. Fireworks veroorzaakte 

twee enorme explosies, die in de weide omtrek van Enschede waarneembaar waren. De tweede 

explosie was zo hevig, dat op 32 kilometer afstand in het seismologisch station van Waalwijk 

kracht 2 op de schaal van Richter werd gemeten. Op de satellieten van het KNMI in de Bilt waren 

kilometers lange wolken van zwarte rook waarneembaar (fig. 24). De ‘vuurwerkramp’ veroorzaakte 

de grootse plotselinge verwoesting van een Nederlandse stad sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat 

restte van Roombeek was een gebied met volledig uitgebrande woningen, uitgebrande auto’s en 

straten die deden denken aan journaalbeelden van Kosovo en Tsjetsjenië. De beelden van de 

explosies, gefilmd door Danny de Vries van de regionale omroep RTV-Oost, gingen de hele wereld 

over. Dankzij het mooie weer waren veel mensen van huis, waardoor er ‘slechts’ tweeëntwintig 

doden vielen. Ruim negenhonderd mensen raakten gewond en velen zwaar getraumatiseerd. ‘Hoe 

kan dit gebeuren in een land als Nederland’, was de vraag van velen. 

Naast het persoonlijk leed bedroeg de materiële schade één miljard gulden. Vijfhonderd 

woningen waren verwoest, zestig bedrijven weggevaagd en vijftienhonderd woningen liepen grote 

schade op. Zwaar getroffen werd het Roomveldje, waarvan de helft van de huizen bij de ramp 

verdween en de rest op instorten stond. Ook op de Kroedhöfte (Talmaplein) restten enkel nog de 

funderingen. De meeste woningen waren in het bezit van woningcorporaties, daarnaast werden 

ongeveer honderd particuliere woningen weggevaagd. Door de enorme luchtdruk die de explosies 

veroorzaakten liepen ook honderden woningen in de nabije omgeving schade op. De oude 

industriecomplexen raakten zwaar beschadigd. Veel historische gebouwen die in het plan ‘Groot 

Roombeek’ gehandhaafd zouden worden, bestonden niet meer. Hierdoor liep de status van 

Roombeek als waardevol industrieel landschap enorme schade op (fig. 25).90  

 

In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de historie van de gebouwen die de vuurwerk-

ramp overleefden. 

 

     
Fig. 24 & 25: Links: Enorme rookwolken vormen zich na de explosies boven Roombeek (bron: NOS).  

Rechts: De enorme verwoesting die de ramp veroorzaakte (bron: Tubantia). 

                                                
90 De Lugt 2000, pp. 3-6, 62-63. 
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Hoofdstuk 6 

De restanten na de ramp 

 

Roombeek was een wijk die tot mei 2000 de sporen van de Enschedese geschiedenis met zich 

meedroeg. Een organisch gegroeide wijk met tuindorpachtige arbeidersbuurtjes gelegen langs 

uitgestrekte, deels vervallen, fabriekscomplexen. De vuurwerkramp heeft diepe sporen nagelaten 

in de wijk.91 

 

Fabrieksarchitectuur 

Roombeek kende de hoogste concentratie fabrieken in de textielstad Enschede, met de grote 

complexen het Rozendaal, Menko en de Bamshoeve. De fabrieken werden bekleed met baksteen 

en hadden doorgaans een neoclassicistische, stijleclectische detaillering in metselwerk. De 

terreinen werden omsloten door een bakstenen muur. Naast eenvoudige laagbouw stonden er 

hoogbouwspinnerijen en weefsheds. Voor 1914 hadden de panden een houten constructie, maar de 

ontwikkeling van nieuwe bouwmethodes maakte een constructie van gietijzer, staal en beton 

mogelijk. Deze vakwerkconstructie werd zichtbaar gelaten en ingevuld met metselwerk. De 

ontwikkeling van de betonconstructie kwam de brandveiligheid van de gebouwen ten goede. Ook 

de bouw van watertorens en de aanleg van sprinklerinstallaties behoorden tot de 

brandpreventiemaatregelen. Dikwijls droegen deze torens de naam van de firma. De watertorens in 

Roombeek kenden een sobere stijl; functionele en constructieve elementen werden zichtbaar 

gelaten.92 

De architecten uit de familie Beltman waren in Twente de belangrijkste ontwerpers van 

fabrieken. Gerrit Beltman stichtte in 1843 een architectenbureau dat in 1911 werd overgenomen 

door zijn zoon Arend en in 1934 door kleinzoon Gerrit jr. Het bureau bestaat vandaag de dag, 135 

jaar later, nog steeds onder de naam Beltman Architecten & Ingenieurs B.V.93 Ook in Roombeek 

hebben de Beltmans een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerpen van fabrieken en uitbreidingen. 

 

De Bamshoeve 

In 1896 vestigde de familie Blijdenstein een katoenspinnerij aan de Lasondersingel. Het bedrijf 

groeide uit tot een complex van acht hectare, de Bamshoeve genaamd. Hiermee was het één van 

de grootste spinnerijen in Europa. Het complex bestond uit verschillende gebouwen die in 

verschillende perioden zijn gebouwd. Het oudste gedeelte bestond uit enkele hallen, waar onder 

meer de reparatiewerkplaats was gevestigd. Deze bakstenen hallen hadden platte of lage 

zadeldaken met gepleisterde kraagstukken bij de dakrandaanzet en deuren en vensters met 

rondbogen. Rond 1900 werd er op het terrein een spinnerij met sheddaken gebouwd, welke in 

1922 door A. Beltman werd vergroot met een aanbouw van betonnen vakwerk. In 1907 werd een 

Balengebouw gerealiseerd voor de opslag van katoen. Dit gebouw had drie verdiepingen, een plat 

dak en een torenachtige uitbouw. In de jaren dertig werd er een kolenbunker met ketelhuis 

gebouwd, dat zich qua architectuur sterk onderscheidde. Het betrof een futuristisch aandoend 

                                                
91Anoniem, ‘De wederopbouwwijk Roombeek’, Enschede 2004. Folder Projectbureau Wederopbouw. 
92M. Tuinstra, Functioneel en manifest: de architectuur van de textielfabrieken in Twente 1850-1925, doctoraalscriptie 
Kunstgeschiedenis Universiteit Utrecht, 2006, pp. 50-55. 
93 Ronald Stenvert, Ontwerpen voor wonen en werken. 125 jaar bureau Beltman, Utrecht 1996, p. 7. 
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betonnen bouwwerk, aan de voorzijde hoog opgaand met uitkragende stortkokers. Ernaast stond 

een afgeknotte schoorsteenpijp uit 1917. Verder stonden op het terrein onder meer een magazijn 

en kantoor.94 Na de oorlog werd in 1959 aan de rand van het terrein een transformatorhuisje 

gebouwd dat de Bamshoeve van stroom voorzag, naar ontwerp van G.J. Beltman.95  

 

  
Fig. 26 & 27: Links: ‘Spinnerij de Bamshoeve tegen het einde van de aktiviteiten’, 1990 (bron: Archief gemeente Enschede, 

nr. 049481). Rechts: ‘De Bamshoeve: zicht op de hoofdingang’, 1970 (bron: Archief gemeente Enschede, nr. 010880). 

 

De crisis in de textielindustrie leidde in 1962 tot de fusie van de spinnerij met de KNTU (Koninklijke 

Nederlandse Textiel Unie). Toen deze in 1973 failliet ging, werd besloten om met enkele andere 

spinnerijen verder te gaan. Helaas mocht ook dit niet baten, uiteindelijk werd de spinnerij 

Bamshoeve gesloten.96 Kunstenaars zochten een atelierruimte in de leegstaande panden. Tijdens 

de vuurwerkramp brandde het complex vrijwel geheel af. Alleen het Balengebouw bleef gespaard 

(fig. 28).  

 

 
Fig. 28: ‘Hoek Schurinksweg: archterzijde spinnerij de Bamshoeve’, 1983  

(bron: Archief gemeente Enschede, nr. 049473). 
 

 
                                                
94Anoniem, Inventarisatie jongere bouwkunst 1850-1940. Objecten gemeente Enschede (deel 4), Zwolle 1990. Inventarisnr. 
ES926 A t/m G: Spinnerij Nederland (De Bamshoeve). 
95 Anoniem, ‘Stad Enschede. Een cultuurhistorische tijdreis’, katern bij Monumenten 27 (2006), nr. 6 (juni), p. 20. 
96 Anoniem, ‘Historie’ op website Roombeek (13 november 2008).  
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NJ Menko 
De ondernemersfamilie Menko was oorspronkelijk afkomstig uit Bergfeld in Duitsland, maar reeds 

in het midden van de 18e eeuw verhuisden zij naar Twente, waar zij een handel in textielafval 

startten. De onderneming groeide en in het jaar 1876 had Nathan Menko tweehonderd arbeiders in 

dienst. Het bedrijf verkocht producten als pilow, molton en beddentijk. Na het opkopen van twee 

fabrieken in Enschede, werd in 1906 een stoomweverij aan de toenmalige Voortsweg gebouwd. Zes 

jaar later volgden een ververij en een spinnerij. Deze kreeg de naam ‘Spinnerij Roombeek’97. 

Evenals de familie Rozendaal beleefde de familie zware tijden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Enkele leden van de familie zijn gefusilleerd, anderen gedeporteerd naar concentratiekampen.98   

 De spinnerij uit 1912 is gebouwd naar een ontwerp van A. Beltman, en is nadien 

herhaaldelijk vergroot en veranderd. De datering van de overige gebouwen is onbekend, maar 

deze zijn alle tussen 1906 en 1923 gebouwd. Naast de spinnerij van één bouwlaag met grote 

sheddaken, een kleine toren en schoorsteen, stonden er enkele fabrieken met meerdere bouwlagen 

en een plat dak. Deze waren gebouwd met een betonconstructie, opgevuld met metselwerk en 

stalen vensters. Het complex werd omsloten door een bakstenen muur met een kenmerkende 

toegangspoort in neoklassieke detaillering. In de rondboog fronton van de poort was een klok 

aangebracht. Verder is in 1952 een hoofdkantoor gebouwd.99 

 

  
Fig. 29 & 30: Links: ‘Textielfabriek NINO, voorheen KNTU, voorheen N.J. Menko’, 1979 (bron: Archief gemeente 
Enschede, nr. 049492). Rechts: ‘Gebombardeerde fabriek N.J. Menko N.V.‘, 1946 (bron: Archief Enschede, nr. 000313). 
  

 
Fig. 31: Alleen het pakhuis met watertoren van NJ Menko werd niet afgebroken (bron: website Enschede-stad). 

                                                
97 De naam ‘Spinnerij Roombleek’ wordt ook gehanteerd.  
98Klaas Goínga, Overijssel voor ontdekkers. Monumenten van industrie en ambacht, Zwolle 2003, pp. 150-151. 
99 Inventarisatie jongere bouwkunst 1850-1940. Inventarisnr. ES818 A t/m E: Roombeek (spinnerij N.J. Menko). 
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een deel van het complex gebombardeerd en niet herbouwd 

(fig. 30). In 1965 werd ook Menko opgenomen in de KNTU. De KNTU ging failliet in 1973 en werd 

overgenomen door Nino uit Nordhorn. Dit bedrijf ging in 1982 failliet. Na jaren van leegstand is in 

1996 alles afgebroken, met uitzondering van het pakhuis met watertoren, de toegangspoort en het 

kantoor (fig. 31).100 Na de ramp waren deze nog intact. 

 

Het Rozendaal 

In 1882 startte de Joodse ondernemer Jacob Izak een handel in katoenafval aan de Willemstraat te 

Enschede, onder de naam J.J. Rozendaal101. De activiteiten van de onderneming breidden zich uit 

naar het verwerken en bewerken van poetskatoen, waarvoor de grondstoffen afkomstig waren uit 

Nederlandse en Duitse spinnerijen. In 1890 vestigde het bedrijf zich aan de Hengelosestraat, 

waarna in 1907 werd gestart met de bouw van een fabriek aan Stroinksbleekweg in Roombeek. 

Tussen 1907 en 1921 werd het complex constant uitgebreid, met ondermeer een fabriek met 

kantoor, een bergplaats, magazijn, ververij, smederij, portiershuis en twee pakhuizen. Het complex 

had de kenmerkende watertoren, shedhallen en werd omsloten door een lange bakstenen muur 

(fig. 32).102  

 

 
 

Fig. 32: ‘Vogelvluchtopname met in midden textielfabriek Rozendaal’, 1925 (bron: Archief gemeente Enschede, 002286). 

 

Het bedrijf bleef jarenlang in handen van de Joodse familie, tot zij slachtoffer werden van de 

Joodse vervolging onder Duits bewind. In 1942 legden de toenmalige directeuren Frederik en Johan 

Rozendaal hun directiefunctie neer, naar aanleiding van de Duitse verordening in 1941 om alle 

Joodse eigenaren te vervangen door ‘beheerders’. Frederik Rozendaal werd slachtoffer van de 

eerste grote Jodenrazzia in Enschede, Johan Rozendaal wist te ontkomen en vluchtte naar 

Zwitserland. Na de bevrijding keerde hij terug om opnieuw in de directie plaats te nemen. In de 

                                                
100 ‘Historie’ op website Roombeek.  
101 In verschillende publicaties wordt de naam I.I. Rozendaal gebruikt. In de inventaris van de gemeente Enschede van voor 
1920 staat J.J. Rozendaal. Wellicht heeft het sierlijke handschrift van de heer Rozendaal enige verwarring veroorzaakt.  
102 Inventaris van het archief van de gemeente Enschede (1811) 1862-1920. 
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hoogtijdagen van het bedrijf waren er zo’n 200 mensen in dienst. Vanwege de afnemende vraag 

naar katoen richtte het bedrijf zich begin jaren ’60 op synthetische vezels. In 1973 werd het bedrijf 

gereorganiseerd en werden de handelsactiviteiten geïntensiveerd, wat leidde tot het terugdringen 

van het aantal personeelsleden. In 1980 overleed Johan Rozendaal, waarna Philippe Rozendaal in 

1986 de activiteiten staakte. Het bedrijf werd in 1988 opgeheven en in de jaren die hierop volgden 

raakte het complex in vervallen staat (fig. 33 & 34).103 Het Rozendaal werd een verlaten plek waar 

vaak brandjes werden gesticht. In het plan Groot Roombeek zou het complex worden afgebroken. 

Bij de ramp werd het Rozendaal gespaard. 

 

                 
Fig. 33 & 34: Het Rozendaal complex in vervallen staat, jaren ’90. (bron: website Enschede-stad). 

 

   
 

Fig. 35 & 36: Links: ‘Voormalige textielfabriek TETEM, later Nederlandse Bontweverij’, 1983 (bron: Archief gemeente  
Enschede, 049483). Rechts: Het Tetem overleefde de ramp, wel sneuvelde al het glas (foto: S. Boom). 

 

Tetem 

In 1915 werd een dochteronderneming van het Rozendaal opgericht; de N.V. Twentsche Textiel 

Maatschappij ‘Tetem’, onder leiding van Julius H. Rozendaal. Op het noordelijke deel van het 

fabrieksterrein het Rozendaal werden twee panden gebouwd met een betonconstructie (fig. 35). De 

vakwerkconstructie werd zichtbaar gelaten en ingevuld met veel glas en metselwerk, waardoor 

twee ‘blokken’ ontstonden met een functionalistische uitstraling. Het voornaamste product van het 

                                                
103 H.D. Gunnink, Inventaris van enkele persoonlijke archieven van de Familie Rozendaal te Enschede 1916-1984…, 
Enschede 1995, pp. 32-39. 
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bedrijf was de moltondeken. In de jaren ’30 ging het bedrijf over op de productie van 

jacquarddekens, kameelhaar voor pantoffels en imitatie handgeweven gordijn- en meubelstoffen. 

In 1969 werd Tetem overgenomen door Eurocover, dat vanaf 1972 deel uitmaakte van de 

Nederlandse Bontweverij, welke in 1980 failliet ging.104 In de jaren hierna raakte het complex in 

vervallen staat. Na de ramp stonden beide gebouwen van Tetem nog overeind (fig. 36). 

 

Het Roomveldje 

Het Roomveldje is in 1924 gebouwd voor de huisvesting van fabriekspersoneel. De woningen zijn 

ontworpen door de toenmalige directeur van woningbouwvereniging de Volkswoning.105 Het 

Roomveldje was een bijzonder en karakteristiek buurtje met kleine woningen en grote tuinen. Voor 

de jaren ’20 gold het wijkje als voorbeeld voor een goede arbeiderswijk, omdat de huizen relatief 

veel licht, lucht, ruimte en groen hadden.106 Het buurtje bezat geen monumentale waarde, maar 

was wel beeldbepalend voor de stad. Ze waren gebouwd met eenvoudige metselwerkconstructies 

en de voor die tijd karakteristieke pannenkappen.107 Voor de in totaal 198 kleine huurwoningen 

was een grootschalige herstructureringsaanpak gepland, waarbij de wijk door middel van sloop en 

nieuwbouw werd ingeweven in de nieuwe wijk Groot Roombeek.108 Bij de ramp liep het Roomveldje 

ernstige schade op. De woningen verloren pannen en ruiten, de kapconstructies raakten ontzet en 

er was sprake van grote waterschade aan de houten vloeren.  

 

 
 

Fig. 37: ‘Nachtegaalstraat e.o.’, 1930 (bron; Archief gemeente Enschede, 000289). 

Het Roomveldje werd direct naast het Rozendaal (rechts) gebouwd. 

                                                
104 Auteur onbekend, ‘Gebouw: Tetem’ op website Enschede-Stad (11 december 2008). 
105Peter van Roosmalen en Tom de Vries (red), ‘Architectuur in Roombeek. Een wandeling van 4,2 km langs 45 gebouwen’, 
Enschede 2008, p. 6. 
106 Idem. 
107 Joop van Stigt, Visie het Roomveld en Rozendaal, Amsterdam 2001, p. 7. 
108 Hofman 2001, p. 15. 
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De Wachters 

in 1921 werden aan de rand van het gebied Roombeek, op de hoek van de Lasondersingel en de 

Deurningerstraat, 114 woningen gebouwd door woningbouwvereniging Patrimonium. Deze 

markante woningen in de stijl van de Amsterdamse School vormden de verbinding tussen de wijk 

en de stad en waren hiermee de bakens van Roombeek. In de volksmond droegen de woningen de 

naam ‘de Wachters’. Tijdens de ramp raakten de woningen zodanig beschadigd dat ze in principe 

rijp waren voor de sloop (fig. 38).109  

 

 
Fig. 38: De Wachters raakten door de ramp zwaar beschadigd (bron: website Nationale Renovatie Prijs). 

 

Grolschfabriek 

In 1895 werd de Enschedese bierbrouwerij E.B.B. in Roombeek gebouwd door de familie Stroink. 

Zij kochten hiervoor het landgoed Nieuwlust, dat was gesticht door de Vlaamse edelman Charles de 

Maere. In 1922 fuseerde E.B.B. met de Groenlose bierbrouwer De Klok, waarna de naam van het 

bier veranderde in Grolsch. In 1929 werd het landgoed opengesteld voor het publiek, waardoor het 

park met vijver uitgroeide tot de groene recreatieplaats van de buurt. In 1954 werd de naam van 

de fabriek ‘Grolsche bierbrouwerij’. In de jaren ’60 en ’70 werd de fabriek regelmatig verbouwd en 

uitgebreid, waardoor het Nieuwlustpark langzaam werd opgeslokt (fig. 39).110 Na de neergang van 

de textielindustrie bleef de brouwerij als enige bedrijf in Roombeek draaien. Hierdoor groeide 

Grolsch uit tot het boegbeeld van de bedrijvigheid in Roombeek. 

Ondanks dat de brouwerij een belangrijk onderdeel vormde van de industrie in Roombeek, 

had deze geen monumentale waarde. Na alle uitbreidingen en verbouwingen restte nog maar 

weinig van de originele fabriek.111 Bij de ramp werden het magazijn en de hal voor de technische 

dienst getroffen. Ook het brouwhuis met de tanks voor gisting en lagering liep ernstige schade op. 

Het gebouw waar de bierverwerking plaats vond raakte ontzet. Enkel het kantoorgebouw bleef 

vrijwel onbeschadigd (fig. 40).  

                                                
109 Anoniem, ‘De wachters van Roombeek Enschede’ op website Nationale renovatie prijs, 2005 (25 december 2008). 
110 Anoniem, ‘Nieuwluststraat’ op website Droombeek (15 december 2008). 
111 Anoniem, De stad voortgezet. Ontwikkelingsplan Roombeek, Mei 2002. 
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Fig. 38 & 39: Links: ‘Zicht op Grolsch bierbrouwerij in aanbouw’, 1972 (bron: Archief gemeente Enschede, nr. 048025) 

Rechts: ‘Zicht op Grolsch bierbrouwerij’, datering onbekend (nr. 049417). 

 

 
Fig. 40: ‘Afbraak Grolsch, wederopbouwplan Roombeek’, 2006 (bron: Archief gemeente Enschede, nr. 048025). 

 

De ramp betekende de neergang van tal van gebouwen in Roombeek. Hiermee ging een aanzienlijk 

deel van het cultureel erfgoed verloren. In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de 

manier waarop men bij de wederopbouw met de resterende historische architectuur is omgegaan. 
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Hoofdstuk 7 

De omgang met het historisch erfgoed 

 

‘Het Rozendaalcomplex, het Balengebouw en het watertorengebouw van ’t Menko zijn als 

industrieel erfgoed in Roombeek aangemerkt. In de plannen voor de huisvesting van de nieuwe 

functies wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de karakteristieke kenmerken van de 

gebouwen. Zij zijn de blijvende herinneringen aan de vroegere bedrijvigheid in het gebied.’112 

 

Door de enorme verwoesting die de vuurwerkramp had veroorzaakt en de emotionele 

betrokkenheid van de oud bewoners, werd in het wederopbouwplan de keuze gemaakt om zoveel 

mogelijk van de overgebleven gebouwen te sparen. Dit betekende dat naast het handhaven van 

het stratenpatroon van het oude Roombeek, de resterende historische gebouwen werden 

opgenomen in het stedenbouwkundig ontwerp. Doordat zij al voor de ramp grotendeels buiten 

gebruik waren, is voor alle gebouwen een nieuwe bestemming gezocht. Om de panden aan te 

passen aan de nieuwe functie en de hedendaagse eisen zijn ze veelal ingrijpend verbouwd.  

 

De Bamshoeve 

Het Balengebouw overleefde als enige pand van het Bamshoevecomplex de vuurwerkramp. Direct 

na de ramp werd het Informatiecentrum Wederopbouw Roombeek in het gebouw gevestigd. 

Rondvliegende brokstukken hebben een gat geslagen in de toren van het gebouw. Dit gat is met 

glas gedicht, waardoor het zichtbaar aanwezig is als herinnering aan de ramp. Het Jan Cremer 

Museum zal zich gaan vestigen in het meer dan honderd jaar oude gebouw, maar hiervoor zal het 

ingrijpend moeten worden aangepast. De verdiepingshoogte is gezien de functie van het gebouw, 

de opslag van balen katoen, slechts 2,20 meter, soms zelfs maar twee meter.  

 

  

  
Fig. 41 & 42: Links: Het met glas gedichte gat in de toren van het Balengebouw (foto: S. Boom).  

Rechts: Het ontwerp voor het Balengebouw van SeARCH i.s.m. Rem Koolhaas (bron: Search). 

 

                                                
112 De stad voortgezet. Ontwikkelingsplan Roombeek, p. 19. 
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Architectenbureau SeARCH, ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Rozendaal, heeft in 

samenwerking met architect Rem Koolhaas gewerkt aan het ontwerp van het museum. Op dit 

moment ligt er een plan om het gebouw horizontaal door te snijden. Door het vervolgens omhoog 

te ‘tillen’, wordt ruimte gecreëerd voor een glazen tussenlaag. Deze nieuwe glazen verdieping heeft 

aan de noordzijde uitkragende trappen, waardoor het lijkt alsof de ontsluiting als een octopus om 

het gebouw grijpt (fig. 42).113 Ook het dak zal worden verhoogd middels een glazen verhoging. Het 

Balengebouw heeft een aanbouw uit een latere periode, die geen monumentale waarde heeft. Dit 

deel zal worden afgebroken en worden vervangen door een moderne aanbouw. Het met glas 

gedichte gat is in het ontwerp gehandhaafd, als herinnering aan de ramp. De bouwaanvraag moet 

vooralsnog nog worden goedgekeurd (zie bijlage 3).  

Naast het Balengebouw is het transformatorhuisje aan de rand van de Bamshoeve bewaard 

gebleven. Dit huisje is het enige in zijn soort in Nederland en de gemeente Enschede heeft het aan 

de Stichting Industrieel Erfgoed Enschede overgedragen.114 Deze stichting heeft het huisje de 

functie van atelier- en expositieruimte voor kunstenaars gegeven. In het door Groothuis+Postma 

Architecten gerestaureerde transformatorhuis zijn achter stalen luiken vier originele 

transformatoren te vinden (fig. 43). Ook binnen zijn de transformatoren zichtbaar via grote 

openingen in de muur. Achter het huisje zal op onopvallende wijze een woning worden gerealiseerd 

voor de kunstenaar.115  

 

 
Fig. 43: Het gerestaureerde transformatorhuisje (foto: S. Boom). 

 

NJ Menko 

Evenals bij het Balengebouw zorgde bij de opslag met watertoren van NJ Menko de 

verdiepingshoogte voor problemen. Soms zaten de balken van de plafonds op een hoogte van 

slechts 1,80 meter.116 Om het industriële karakter te behouden zijn weinig wijzigingen 

aangebracht. Het Architectenforum uit Amsterdam realiseerde acht appartementen, die ieder 

bestaan uit twee verdiepingen; één voor wonen en één voor werken. Aan de voorzijde is een 

opvallende glazen uitbouw geplaatste, waar zich een dependance van een basisschool in bevindt.117 

Het dak van deze aanbouw doet denken aan de sheddaken van de vroegere spinnerijen (fig. 44). 

                                                
113 Anoniem, ‘Bouwaanvraag Balengebouw ingediend’ op website Search Architect, 3 juli 2008 (11 december 2008).  
114 ‘Stad Enschede. Een cultuurhistorische tijdreis’, p. 20. 
115 Anoniem ‘Transformatorhuis Enschede’ op website Architectuur.nl (11 december 2008). 
116 Anoniem ‘Gebouw: Menko’, op website Enschede-stad (11 december 2008). 
117 Van Roosmalen en De Vries 2008, p. 5.  
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Fig. 44 & 45: Links: De opslagplaats en watertoren van Menko hebben een moderne aanbouw gekregen (foto: S. Boom). 

Rechts: Het nieuwe appartementencomplex naast het watertorengebouw (foto: Clemens Jongma). 

 

Door het Architectenforum is naast de voormalige opslag een appartementencomplex gerealiseerd, 

dat is geïnspireerd op de fabrieksarchitectuur. In dit ontwerp is een evenwicht gezocht tussen 

traditie en moderne vormen, wat heeft geresulteerd in een geabstraheerde vorm van de 

naastgelegen opslag (fig. 45).118 Het voormalig hoofdkantoor van NJ Menko aan de 

Hulstmaatstraat bleef ongeschonden behouden. Direct na de ramp werd hier het Projectbureau 

Wederopbouw gevestigd. 

 

Het Rozendaal 

‘Eigenlijk was de voormalige fabrieksloods het lelijke eendje van de historische panden in 

Roombeek, maar andere fraaiere gebouwen waren niet meer te herstellen’.119 Door de verwoesting 

van andere, monumentaal gezien waardevollere fabrieken, kwam het Rozendaal, gelegen in het 

hart van de wijk, opeens in de schijnwerpers te staan. Doordat het pand niet op de 

monumentenlijst stond gaf dit architect Bjarne Mastenroek van architectenbureau SeARCH uit 

Amsterdam de mogelijkheid het pand rigoureus aan te passen. De voormalige pakloods, het oude 

kantoorgebouw, een magazijngebouw, een overgebleven muur, een watertoren en de oude 

fabrieksschoorsteen, vormen de basis van het ontwerp.120 Door de nieuwbouw te omhullen met de 

overgebleven historische elementen, is een evenwicht gezocht tussen behoud en vernieuwing (fig. 

48). Een bijzonder element is een nieuwe toren van 26 meter hoog, welke wordt omhuld door 

gordijnen van stalen spiralen, die bewegen in de wind (fig. 47). Door de afgeronde vormen en de 

overstekken lijkt de toren op een klos, waar de stalen gordijnen als stof omheen hangen. Hiermee 

wordt gerefereerd naar het textielverleden. Ook zijn de typerende sheddaken teruggebracht in het 

ontwerp, evenals de oude binnenstraat (fig. 47).121 Ook in het interieur zijn zoveel mogelijk oude 

                                                
118 Van Roosmalen en De Vries 2008, p. 4. 
119 Citaat Bjarne Mastenbroek in: Richard Stegers, ‘TwentseWelle. Een sprankelende inspiratiebron’, Stedenbouw 58 (2006), 
nr. 637 (mei), pp. 100-101. 
120 ‘Stad Enschede. Een cultuurhistorische tijdreis’, p. 18. 
121 Josine Crone, ‘Cultuurcluster Enschede’, Architectuur NL 63 (2008), nr. 4, p. 48. 
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elementen bewaard, waaronder oude pilaren, een sleuvenstelsel en een transportband. Deze 

laatste is verlicht en met glas afgedicht.122 

Het complex huisvest het museum Twentse Welle, dat is gevormd door de fusie van drie 

musea; het historisch Van Deinse Instituut, het textielmuseum Jannink en Natuurmuseum 

Enschede. De vaste collectie toont de geschiedenis van Twente, waarin een belangrijke plek wordt 

ingenomen door de textielindustrie. Lopende collecties presenteren vernieuwende ontwikkelingen 

op het gebied van wetenschap, industrie en landschap. Verder bevinden zich binnen het complex 

het Centrum voor Beeldende Kunst, een sterrenwacht, een bibliotheek, een documentatieruimte, 

een café, grond gebonden woningen en ateliers voor kunstenaars.123 

 

 
Fig. 46: Het Rozendaal is een cultuurcluster geworden en huisvest onder meer het museum TwentseWelle (foto: S. Boom). 

 

      
Fig. 47 & 48: Links: De nieuwe toren met ijzeren ‘gordijnen’ en sheddaken. 

Rechts: Een oude muur van het Rozendaal omhult een nieuwe muur (foto’s: S. Boom). 

 

Tetem 

De twee gebouwen van de voormalige dekenfabriek Tetem zijn omgedoopt naar Tetem 1 en Tetem 

2 (fig. 49). In Tetem 1 worden appartementencomplex ‘High Garden’ gerealiseerd, naar een 

ontwerp van IAA Architecten (fig. 50). Het pand zal worden gerenoveerd, waarmee de 

betonconstructie van het robuuste pand wordt gehandhaafd. In het gebouw worden lofts 

gerealiseerd die casco zullen worden opgeleverd, zodat  de kopers een optimale vrijheid hebben 

                                                
122 Van Roosmalen en De Vries 2008, p. 5. 
123 ‘Stad Enschede. Een cultuurhistorische tijdreis’, p. 18. 
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wat betreft de inrichting. Op het dak komen terrassen. Daarnaast zullen naast het Tetem 1 gebouw 

terraswoningen, ateliers en een appartementengebouw verrijzen.124  

Voor Tetem 2 liggen nog geen concrete plannen op tafel. Er is een lange discussie gevoerd 

over het vestigen van de AKI, de kunstacademie van Enschede, in het pand. Hiermee zouden zowel 

kunstenaars als studenten terugkeren naar Roombeek. Naar alle waarschijnlijkheid krijgen deze 

plannen doorgang.125 

 

     
Fig. 49 & 50: Rechts: Tetem 2 (foto: S. Boom). Links: Tetem I wordt ‘High Garden’ (bron: IAA Architecten). 

 

Het Roomveldje 

In opdracht van de gemeente Enschede voerde Prof. Ir. Joop van Stigt van de Technische 

Universiteit Delft een onderzoek uit naar de mogelijkheden van het Roomveldje. De woningen 

waren door de ramp ernstig beschadigd. De pannen waren van de daken gerukt, enkele 

kapconstructies raakten ontzet en er was veel glas- en waterschade. De bouwmuren waren echter 

grotendeels stabiel, evenals de kozijnen in het metselwerk. Deze zouden gedeeltelijk door 

vervanging en reparatie kunnen worden opgeknapt. Al voor de ramp waren de arbeidershuisjes toe 

aan een renovatie van de dakkapellen, een kapvernieuwing, een isolatie en vervanging van de 

binnenwanden. Door Van Stigt werd aangeraden om de woningen gedeeltelijk te slopen en 

gedeeltelijk te renoveren.126 Pi de Bruijn wilde de woningen van het Roomveldje graag behouden, 

vanwege het unieke karakter van het tuindorpje. Uit gesprekken met de bewoners bleek echter dat 

de meeste oud bewoners de voorkeur gaven aan nieuwe woningen met meer ruimte en gebouwd 

naar moderne maatstaven. Tegelijkertijd wilden zij ook graag een referentie naar het oude wijkje, 

waar jarenlang verschillende culturen in harmonie met elkaar hadden geleefd.127  

Er werd een prijsvraag uitgeschreven, waarbij maximaal veertig oude woningen mochten 

worden gehandhaafd. Uit de inzendingen werd door de oud bewoners het plan van Molenaar & Van 

Winden architecten uit Delft geselecteerd, ondanks dat er in dit ontwerp maar vier oude woningen 

bewaard bleven. De architecten kozen ervoor om een herinnering aan de ramp zichtbaar te laten, 

                                                
124 Anoniem, ‘High Garden, Enschede’ op website IAA Architecten (15 januari 2009). 
125 Mondelinge toelichting Peter van Roosmalen, 25 november 2008. 
126 Van Stigt 2001, p. onbekend. 
127 Hofman 2001, pp. 16-17. 
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door aan het Nachtegaalpleintje een blokje ‘herinneringswoningen’ te restaureren.128 Bij de overige 

woningen wilden zij zich niet laten beperken door restauraties; ze kozen voor nieuwe woningen 

voorzien van moderne gemakken, echter wel in de stijl van het oude Roomveldje. Hiermee is 

getracht de sfeer en het karakter van het oude arbeiderswijkje terug te brengen in de 

nieuwbouwwijk. Het nieuwe Roomveldje is hiermee een moderne versie van een tuindorp.129 De 

vier oude woningen worden ook wel de ‘Huizen van de meeste weerstand’ genoemd, omdat ze als 

enige bewaard zijn gebleven.130 

 

  
Fig. 51 & 52: Rechts: Het nieuwe Roomveldje. Links: De gerestaureerde ‘Wachters’ (foto’s: S. Boom). 

 

De Wachters 

De Wachters kwamen zwaar gehavend uit de ramp. Gezien hun belangrijke beeldbepalende functie 

als wel emotionele waarde aan de rand van het gebied, werd gekozen om ondanks de hoge 

renovatiekosten achttien woningen te behouden.131 Er werd een onderzoek ingesteld naar de 

technische haalbaarheid van de renovatie. Hierbij kwam naar voren dat een deel van de gevels 

behouden kon worden, evenals de funderingen, kelders en binnenzijden. De binnenmuren, houten 

vloeren en kapconstructies werden vervangen.132 Aan de buitenkant zijn de woningen zoveel 

mogelijk in de oude glorie hersteld, waarbij de stijl van het ontwerp uit de twintiger jaren is 

gevolgd en latere toevoegingen uit de jaren ’60 en ’70 zijn verwijderd.133 Twee blokjes van drie 

woningen en twee blokjes van zes woningen vormen weer de bakens van de Lasondersingel, die 

Roombeek met de bestaande stad verbinden (fig. 52). In de gevels zijn de scheuren van de ramp 

zichtbaar gelaten.  

 

Grolschfabriek 

De vuurwerkramp had desastreuze gevolgen voor Grolsch. Het bedrijf raakte zodanig beschadigd 

dat de productie moest worden gestaakt, dit kostte de bierbrouwer tientallen miljoenen. De ramp 

                                                
128 Anoniem,’t Nieuwe Roomveldje. Toekomst voor een Enschedese buurt met geschiedenis’, Delft februari 2002. Inzending 
prijsvaag van Molenaar en Van Winden architecten. 
129 Inzending prijsvraag van Molenaar en van Winden architecten.   
130 Van Roosmalen en De Vries 2008, p. 6. 
131 Anoniem, ‘Wachters’ op website Droombeek (15 december 2008). 
132 Carla Debets, ‘Wachters staan dankzij speciale houtconstructie’ in Bouwwereld 98 (2002), nr. 16 (september), pp. 16-17. 
133 Anoniem, ‘Start herstel eerste woningen’, Nieuwsbrief Wederopbouw (2008), nr. 4 (november), p. 8.  
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vormde de aanzet om zich geheel te vestigen op de nieuwbouwlocatie bij Boekelo.134 Vervolgens 

zijn alle gebouwen, met uitzondering van het brouwhuis, geheel gesloopt. De gemeente Enschede 

heeft samen met ING Real Estate Development plannen ontwikkeld voor het terrein, dat ‘Op de 

Brouwerij’ zal gaan heten (fig. 53). Op het terrein moeten bijzondere creatieve bedrijven een plek 

krijgen, zoals het Telematica Instituut, een technologisch topinstituut dat door de overheid wordt 

ondersteund. De kavels die worden vrijgegeven zijn gericht op de werkfunctie, maar er mag ook 

worden gewoond. Verder komen in het gebied horecavoorzieningen en winkels.135 

 

 
Fig. 53: Animatie van ‘Op de Brouwerij’ (bron: website Op de Brouwerij). 

 

     
Fig. 54 & 55: Links: Het voormalige brouwhuis van Grolsch. Rechts (detail): De ketels (foto’s: S. Boom). 

 

Het oude brouwhuis bestaat uit drie delen, die verschillend die uit verschillende bouwjaren 

stammen (fig. 54). Het markante gebouw heeft een robuuste uitstraling, maar bezit gezien de vele 

verbouwingen geen monumentale waarde. IAA Architecten ontwikkelde een ontwerp, waarbij het 

pand een ingrijpende transformatie zal ondergaan. Volgens eigen zeggen zal deze ‘het gebouw 

                                                
134 De Lugt 200, pp. 70-71. 
135 Anoniem ‘Het plan’ op website Op de Brouwerij (12 november 2008). 
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versterken en het een nieuwe identiteit geven’136. In het nieuwe pand zullen luxe appartementen 

en lofts met terrassen worden gerealiseerd, evenals bedrijfsruimten, horeca en winkels. Het 

ontwerp betreft een moderne vorm, maar zal wat betreft het materiaalgebruik refereren aan het 

industriële verleden (fig. 56).137 De ketels zijn in het ontwerp geïntegreerd (fig. 55). 

 

 
Fig. 56: Het nieuwe Brouwhuis (bron: IAA Architecten). 

 

Woningbouw 

De nieuwbouw op het Roomveldje laat woningbouw zien die sterk geïnspireerd is op het oude 

tuindorp dat hier voor de ramp stond. Ook in andere wijkjes van Roombeek zien we woningbouw 

die terugwijst naar historische architectuur. Een voorbeeld is het Roombeekhofje van Architectuur 

Studio Alexander Gathier, gerealiseerd door middel van collectief opdrachtgeverschap (fig. 57). De 

kleine woningen refereren aan oude arbeidershuisjes en staan rond een gezamenlijke binnentuin. 

Ook direct achter de gerenoveerde Wachters zijn huizen verrezen in historische stijl, aangepast aan 

de moderne eisen. Deze woningen zijn ontworpen door het eerder genoemde Beltman Architecten 

& Ingenieurs te Enschede. Ook project ‘Talma’ op het Talmaplein van IAA architecten is een vorm 

van traditionele architectuur in een geabstraheerde vorm (fig. 58).138 

 

   
Fig. 57 & 58: Links: Het Roombeekhofje (foto: S. Boom). Rechts: Talma (foto: Clemens Jongma). 

 

                                                
136 Anoniem, ‘Brouwhuis Grolsch, Enschede’ op website IAA Architecten (15 januari 2009). 
137 Idem. 
138 Van Roosmalen en De vries 2008, pp. 10-11. 
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Zelfbouwers 

Één van de unieke aspecten van het stedenbouwkundig plan van Roombeek is het hoge percentage 

zelfbouwers. Ongeveer de helft van de woningen is gerealiseerd in particulier opdrachtgeverschap. 

Op enkele zichtassen, zoals de Museumlaan en Lonnekerspoorbaan, moest worden gebouw onder 

hoge beeldregie. Voor de overige gebieden gold echter het credo ‘bouw je droom’ en was men vrij 

in het ontwerpen van een eigen huis. Dit heeft een gevarieerd beeld opgeleverd; verassende 

hedendaagse architectuur en uiterst gedetailleerde traditionele woningen wisselen elkaar af.  

Bijzonder is dat enkele zelfbouwers ervoor kozen een stuk historie of een verwijzing naar 

de locatie in het ontwerp te verwerken. Het duidelijkste voorbeeld van een woning die sterk 

refereert naar de geschiedenis van de plek is het huis ‘Bamshoeve’. Deze woning staat op de 

vroegere plek van één van de fabriekshallen van het Bamshoeve fabrieksterrein en verwijst qua 

architectuur sterk naar dit gebouw. XS Architecten paste in het ontwerp het typerende betonskelet 

toe, gevuld met baksteen en glas. De plattegrond van de woning is gebaseerd op een stramien van 

negen vierkanten (fig. 59). Woning ‘Lariks’ ligt naast het transformatorhuisje van de Bamshoeve. 

Architectenbureau Saillant Architectuur ontwierp een eenvoudig rechthoekig pand, dat qua 

belijning sterk is geïnspireerd op het naastgelegen industriële gebouw. De woning heeft daarnaast 

een opvallend trappenhuis van larikshout en glazen bouwstenen (fig. 60).139 

 

         
Fig. 59 & 60: Links: ‘Bamshoevehuis’. Rechts: ‘Lariks’ (foto’s: Clemens Jongsma). 

         
Fig. 61 & 62: Links: ‘Patio’. Rechts: ‘De Punt’ (foto’s: Clemens Jongsma). 

 

                                                
139 Van Roosmalen en De Vries 2008, pp. 3, 14. 
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Ook de woning ‘Patio’ van Mopet Architecten uit Amsterdam is verwijst qua materiaalgebruik en 

schaal naar de industriële geschiedenis van de plek. De woning oogt vanaf de straat massief en 

gesloten, maar heeft een ruime patio. De massieve muren worden enkel doorbroeken door houten 

schuifpoorten en de glazen gevel (fig. 61).140 Ook ‘De Punt’, een ontwerp van Groothuis+Postma 

architecten uit Hengelo, is geïnspireerd op de fabrieksarchitectuur. De woning is opgetrokken in 

baksteen en heeft een uitstekend hoek die refereert naar de torens van de fabrieken (fig. 62).141 

Een woning waarbij op bijzondere wijze wordt verwezen naar de locatie, is het huis 

‘boomhut’, ontworpen door Jan Stegink van Bets Architecten in Zaandam. Deze woning is gebouwd 

op een smalle kavel. Deze kavelvorm was bepalend voor het ontwerp van de woning, die aan alle 

kanten taps toeloopt. De opdrachtgevers kozen voor deze kavel omdat hier de enige boom 

resteerde die de vuurwerkramp had overleefd. Dit gegeven heeft het ontwerp sterk beïnvloed. De 

woonkamer werd op de eerste verdieping gerealiseerd. Door de glazen pui ervaren de bewoners 

hun woning als een boomhut. Helaas is de boom alsnog gestorven, waarna een nieuwe boom is 

geplant op dezelfde plek (fig. 63).142  

 

        
Fig. 63 & 64: Links: ‘Boomhut’. Rechts ‘Multi’ (foto’s: Clemens Jongsma). 

 

Naast particuliere bouwers die de historie van Roombeek als inspiratie gebruikten, zijn er ook 

zelfbouwers die hun eigen woning een sterke persoonlijke identiteit gaven. Zo is woning ‘Multi’, 

ontworpen door Guus Zeillemaker van Phi Bureau voor Architectuur in Almelo, gebouwd in 

opdracht van een kunstenares. Het eenvoudige ontwerp heeft een opvallend glazen trappenhuis 

met kleurrijke glasapplicaties, die de kunstenares zelf heeft gemaakt (fig. 64). Ook het huis 

‘Schitterend’ van Van der Jeugd Architecten uit Enschede is gemaakt in opdracht van een 

kunstenaarsduo. De naam van de woning verwijst naar de schittering van de groen bakstenen, 

waarin fijn gemalen glas is verwerkt. Het eenvoudige rechthoekige huis heeft panoramaramen 

welke uitzicht geven op de Lasonderbleek en het monument van de vuurwerkramp. Dit monument 

is van bijzondere betekenis voor het echtpaar, dat voor de ramp op dezelfde plek woonde.143 

 

 

 

                                                
140 Van Roosmalen en De Vries 2008, p. 2. 
141 Paul G.F. Abels, Huis-gemaakt! Recepten voor succesvol Particulier Opdrachtgeverschap, Enschede 2007, p. 55. 
142 Mondelinge toelichting door architect Jan Stegink, 26 november 2008. 
143 Van Roosmalen en De Vries 2008, pp. 2, 18. 
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Monument 

Onder de vraag ‘Hoe herdenken wij de vuurwerkramp’ werd in 2003 door de gemeente Enschede 

een internationale prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een monument voor de 

vuurwerkramp. Hiervoor was het Comité Monument Vuurwerkramp opgericht. Centraal bij de 

prijsvraag stond de vraag hoe aan de herinnering aan de vuurwerkramp gestalte moest worden 

gegeven. Voor de locatie is de Lasonderbleek gekozen, met als centraal punt de plek waar de 

vuurwerkexplosie plaatsvond. Deze plek wordt gemarkeerd door een gat temidden van het veld, 

waar brokstukken, gebroken betonplaten en oude keien aan de explosie herinneren. Er is bewust 

gekozen om deze plek te bewaren, als litteken van de vuurwerkramp.144  

 Via de prijsvraag is het ontwerp ‘Het verdwenen huis tussen hemel en aarde’ geselecteerd, 

van kunstenares Annemarie Durant (Balta, Amsterdam). Het monument wordt gevormd door de 

tekening van een huis, die in steen is uitgevoerd op het grasveld. Naast het monument liggen 

enkele gebroken funderingsplaten, als stille getuigen van de ramp. De tekening bestaat voor een 

deel uit een gebroken lijn, welke symbool staat voor ‘wat ontbreekt of wat zal komen’.145 Naast het 

monument staat een steen waarin de namen van de slachtoffers zijn gegraveerd. 

 

  
Fig. 65 & 66: Links: De steen met de namen van de slachtoffers. Rechts: De tekening van een huis (foto’s: S. Boom). 

 

                                                
144 Sjoerd Cusveller, ‘Monument Vuurwerkramp’, Enschede 2003. Folder voor de prijsvraag.  
145 Van Roosmalen en De Vries, p. 8. 
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Hoofdstuk 8 

Conclusie 

 

Roombeek lijkt gezien het winnen van prestigieuze prijzen en de vele lof een groot succes. Maar is 

het nieuwe Roombeek een wijk geworden die haar oude bewoners hun culturele identiteit 

teruggeeft? Of is er een nieuwe identiteit gecreëerd? En op welke manier hebben de historische 

gebouwen van Roombeek daaraan bijgedragen? In dit hoofdstuk zal een antwoord worden 

geformuleerd op de onderzoeksvraag: 

 

Welke rol speelden historische architectuur en monumenten bij de wederopbouw van Roombeek en 

wat betekenen zij voor de culturele identiteit van de wijk? 

 

De verwoesting van cultureel geheugen 

Belangrijk punt bij de wederopbouw van Roombeek was de emotionele betrokkenheid van de oud 

bewoners. Met de verwoesting van de wijk liepen velen een ernstig trauma op, maar ook ging met 

het wegvagen van de wijk hun culturele identiteit verloren. Historische gebouwen zijn deel van de 

identiteit van een bevolking. Ze vormen de bakens van een collectieve herinnering. Roombeek is 

ontstaan ten tijde van de snelle groei van de textielindustrie aan het begin van de 20e eeuw. De 

wijk kende een hoge concentratie fabrieken, met daaromheen arbeiderswijkjes voor de huisvesting 

van het personeel. De Bamshoeve, het Rozendaal en Menko waren begrippen in de stad Enschede 

en omgeving. Na de neergang van de textiel bleven de leegstaande fabrieken bewaard als 

symbolen van dit glorieuze tijdperk, maar tegelijkertijd herinnerden zij aan de neergang van de 

bloeiende industriestad. Het eens zo drukke en nijvere Roombeek was veranderd in een 

verwaarloosd en vergeten gebied. In de oude arbeiderswijkjes woonde een gemixte bevolking van 

laaggeschoolden, migranten, studenten en kunstenaars. De wijk stond slecht geboekstaafd, maar 

volgens de oud bewoners leefden verschillende culturen er harmonieus samen.  

Reeds in de jaren ’90 ontwikkelde de gemeente plannen om de wijk op te knappen. Met het 

plan Groot Roombeek werd een ‘gentification’ vanuit de stad beoogd; door het gedeeltelijk slopen 

van de vervallen fabriekscomplexen en het integreren van Vinex-woningen, wilde men nieuwe 

bewoners naar de wijk trekken om zo het lage sociaal gemiddelde te verbeteren. Delen van het 

Menko complex waren reeds afgebroken, hiervan resteerde alleen het watertorengebouw en het 

hoofdkantoor. Ook zouden het Rozendaal en Tetem worden gesloopt, maar de Bamshoeve zou 

grotendeels intact blijven. Door de vuurwerkramp werd echter het overgrote deel van de historisch 

waardevolle fabrieken verwoest. Van het acht hectare grootte Bamshoevecomplex resteerden enkel 

het Balengebouw en het transformatorhuisje. Het slooprijp verklaarde Rozendaal en Tetem bleven 

echter gespaard. Het tuindorp Roomveldje en de Wachters raakten ernstig beschadigd, evenals de 

vele particuliere woningen. Roombeek leek na de ramp een oorlogsgebied, met totaal verwoeste 

woningen, brokstukken en uitgebrande auto’s. De beelden van de enorme explosies en de 

kilometerslange rookwolken staan gegrift in het geheugen van velen. 

 

De wederopbouw van culturele identiteit 

Het nieuwe Roombeek is gebouwd naar een stedenbouwkundig plan van Pi de Bruijn, dat is 

gebaseerd op enkele elementaire principes. De ‘de historie als grondlegger’ is één van deze 
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principes. Door het oude stratenpatroon als grondlegger te gebruiken, is beoogd om een binding 

met de oude wijk te handhaven. De bouwtypologie werd echter grotendeels vrijgelaten. Hiermee is 

het plan een mix van de wederopbouwplannen van Middelburg en Rotterdam. In Middelburg waren 

de historische typen drager van het plan en werd reconstructie toegepast, in Rotterdam werd 

gekozen voor een rationeel nieuw plan (fig. 2).  

Door de ramp kwamen de overgebleven historische gebouwen in een ander licht te staan. 

De fabrieken kenden een sterke link met het verleden en waren van belangrijke betekenis voor de 

culturele identiteit van de wijk. Daarom werd besloten om naast het tweedimensionaal 

terugbrengen van de oude wijk, alle gebouwen die de ramp overleefd hadden te handhaven. In 

tegenstelling tot in steden als Dresden en Mostar, werd niet gekozen voor het terugbrengen van 

het cultureel geheugen door middel van reconstructie. Dit ondanks dat historisch waardevollere 

gebouwen op de Bamshoeve, die in het plan Groot Roombeek gehandhaafd zouden blijven, waren 

verwoest. Hiermee werd de keuze gemaakt om de gebeurtenissen te respecteren en geen ‘valse 

nostalgie’ te creëren.  

Denslagen vraag zicht in Architectural Imitations af of het niet beter is om wel tot 

reconstructie over te gaan, omdat de bevolking vaak sterk te lijden heeft onder het verlies van het 

historisch erfgoed. Het is echter de vraag welke emotionele waarde door de Roombekers aan de 

fabrieken werd gehecht. De periode van grote groei van de textielindustrie was voor de elite een 

glorieuze tijd, maar dit gold niet automatisch voor de vele arbeiders die vaak zwaar en slecht 

betaald werk verrichten in de fabrieken. Na de neergang van de industrie raakten velen werkloos, 

de eens zo bedrijvige stad Enschede veranderde in een stad met leegstaande fabrieken en kale 

bouwgronden. De vervallen fabrieken hielden de herinneringen aan deze moeilijke tijden in stand.  

 

     
Fig. 67 & 68: Rechts: Een overgebleven en fabrieksmuur van het Rozendaal. 

Rechts: Zelf bouwen met lage beeldregie resulteerde in veel traditionele bouw. (foto’s: S. Boom). 

 

De balans tussen traditie en vernieuwing 

Met het handhaven van de resterende historische gebouwen werd een duidelijke keuze gemaakt 

om een link met het verleden van Roombeek in stand te houden. In het stedenbouwkundig plan is 

opgenomen dat deze gebouwen de ‘dragers’ van het plan zouden vormen:  

 

‘De historische objecten en gebouwen zullen over enkele jaren de nodige ankerpunten vormen in 

het nieuwe roombeek, die de geschiedenis van de wijk gestalte geven. Met name het behoud van 
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betekenisvolle elementen die herinneren aan de industriële geschiedenis van dit deel van 

Enschede, zijn niet alleen ruimtelijk, maar ook maatschappelijk van belang voor Enschede en 

Twente als voormalig centrum van de Nederlandse textielindustrie.’146  

 

De keuze om niet te reconstrueren en zo veel mogelijk restanten te sparen betekende een 

moderne omgang met de vaak zwaar beschadigde gebouwen. Het Rozendaal kreeg na de ramp een 

belangrijke functie als cultuurcluster in het midden van de wijk, gevestigd aan de twee hoofdassen 

van het stratenplan. De overgebleven fabrieksmuren, pakloods, watertoren en schoorsteen 

herinneren sterk aan het industriële verleden van het complex. Door het verwerken van de 

overgebleven elementen in een nieuw ontwerp, is er een duidelijke breuk zichtbaar tussen heden 

en verleden. Bij het Rozendaal is deze breuk echter niet heel concreet. De nieuwbouw wijkt niet 

sterk af van de fabrieksarchitectuur, door bijvoorbeeld de toepassing van bakstenen muren en 

sheddaken (fig. 47 & 48). Het complex doet van de buitenkant historisch aan, doordat het wordt 

omhuld door de oude fabrieksmuren. De nieuwe toren heeft een duidelijke verwijzing naar het 

textielverleden, door de toepassing van ijzeren ‘gordijnen’ die om een enorme ‘klos’ heen hangen. 

Deze toren is echter hoger en imposanter dan de authentieke watertoren van het Rozendaal, die 

zich niet langer in de zichtlijn bevindt (fig. 69). 

Ook de watertoren van Menko is niet als opvallend element in een zichtlijn gesitueerd. Bij 

het watertorengebouw is de breuk tussen heden en verleden wel vrij concreet, doordat het 

historische gebouw is teruggebracht in de oude staat en is voorzien van een moderne glazen 

aanbouw. Hiervan refereert het dak wel naar de sheddaken van de vroegere spinnerijen, maar qua 

architectuur breekt de toevoeging sterk met de fabriek (fig. 44). Daarnaast is direct naast het 

Menko een appartementencomplex gerealiseerd in een geabstraheerde en gemoderniseerde vorm 

de oude fabriek (fig. 45). Ook in het ontwerp voor het Cremer museum, dat in het Balengebouw 

gevestigd zal worden, is een sterk contrast tussen heden en verleden zichtbaar. Door het 

horizontaal doorzagen van het pand en het invoegen van een moderne glazen tussenlaag, die ‘als 

een octopus’ om het gebouw heen grijpt, lijkt de hedendaagse ingreep het historische 

Balengebouw te gaan omsluiten (fig. 42). Bij de plannen voor het appartementencomplex ‘High 

Garden’ in Tetem 1 zal de kenmerkende betonconstructie worden gehandhaafd (fig. 50). Er zullen 

enkele toevoegingen worden gedaan, zoals dakterrassen, maar het historisch ontwerp blijft de 

basis van het project. Het brouwhuis van Grolsch daarentegen zal geheel worden ingesloten door 

de nieuwbouw (fig. 56). Enkel de ketels zullen zichtbaar blijven als herinnering aan de brouwerij, 

ooit het symbool van de bedrijvigheid in Roombeek (fig. 55).  

Opvallend in het stedenbouwkundig ontwerp is dat op de zichtassen een ‘hoge beeldregie’ 

is gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een moderne grachtengordel aan de Lonnekerspoorbaan en 

modernistische villa’s aan de Museumlaan. Onder streng toezicht van Pi de Bruijn werd hier 

gebouwd door de ‘grote jongens’ uit de architectuurwereld. Wanneer men zich in het midden van 

de wijk bevindt, op de kruising van de twee hoofdassen, is de imposante en massale vorm van het 

appartementengebouw de Eekenhof een overheersend gegeven (fig. 71). Dit opvallend 

vormgegeven gebouw naar een ontwerp van Claus en Kaan architecten, wordt ook wel de 

‘eyecatcher’ van Roombeek genoemd. Het ontwerp lijkt geïnspireerd op de ‘streamline moderne’ 

                                                
146 De stad voortgezet. Ontwikkelingsplan Roombeek, p. 23. 
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architectuur uit de jaren ’30. Het Balengebouw staat momenteel in de schaduw van dit complex. 

Wellicht zal het door de verhoging, die Bjarne Mastenbroek en Rem Koolhaas voor ogen hebben, 

minder in de schaduw van de Eekenhof liggen.  

Traditionalisme was duidelijk niet het officiële beleid bij de wederopbouw van Roombeek, 

maar in de wijkjes achter de zichtassen is veel traditionele bouw te vinden. Naast buurtjes als 

bijvoorbeeld het Roombeekhofje en het Roomveldje, is door particulieren veel teruggegrepen naar 

historische stijlen en traditionele bouwwijzen. Soms hebben de huizen zelfs een directe referentie 

naar de fabrieken op Roombeek, zoals het Bamshoevehuis, Lariks, de Punt en Patio. De bewoners 

van Roombeek hebben op deze manier zelf een link in stand gebracht met de historie (fig. 57 t/m 

62). Hierbij wordt beantwoord aan het idee van Denslagen, dat imitaties van en verwijzingen naar 

historische stijlen kunnen bijdragen aan het hervinden van de culturele identiteit.147 

 

      
Fig. 69 & 70: Rechts: Links de nieuwe toren en rechts de oude watertoren van het Rozendaal. 

Rechts: De Roombeek is op een ‘moderne’ manier teruggebracht in de wijk (foto’s: S. Boom). 

     
Fig. 71 & 72: Links: Het gebouw De Eekenhof van Claus en Kaan staat aan het einde van een belangrijke zichtas. 

Rechts: Het Balengebouw staat in de schaduw van De Eekenhof. (foto’s: S. Boom). 

 

De culturele identiteit van het nieuwe Roombeek 

Opmerkelijk is dat niet alleen het stratenpatroon van vlak voor de ramp is teruggehaald, maar dat 

verder is teruggegrepen in de geschiedenis, met het terughalen van de in 1921 gedempte 

Roombeek, de vervoerslijn naar Oldenzaal en de bleekvelden. Het overgrote deel van de gespaarde 

is gebouwen gerenoveerd. Zo hebben het transformatorhuisje, de Wachters en de ‘huizen van de 

meeste Weerstand’ een renovatie ondergaan. Ook Tetem en het Balengebouw zullen worden 

                                                
147 Denslagen in: Denslagen en Gutschow 2005, p. 28. 
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gerenoveerd. Hiermee zijn de fabrieken teruggebracht naar staat van begin 20e eeuw. Enkel bij het 

Rozendaal zijn de vervallen fabrieksmuren zichtbaar gelaten. Het met glas gedichte gat in de toren 

van het Balengebouw is, buiten het monument van de vuurwerkramp, als enige zichtbare 

herinnering aan de ramp bewaard gebleven (fig. 41).  

Het lijkt erop dat bij de wederopbouw van Roombeek niet is teruggegrepen naar de periode 

van vlak voor de ramp, maar naar de periode van grote bloei ten tijde van de textielindustrie. Het 

slopen van de ‘historisch niet interessante’ aanbouw van het Balengebouw en het met nieuwbouw 

omhullen van het ‘geen monumentale waarde’ bezittende brouwhuis van Grolsch, bevestigen deze 

keuze. Ook bij de ‘Wachters’ zijn de latere toevoegingen uit de jaren ’60 en ’70 verwijderd en heeft 

men de woningen teruggebracht in de staat van de jaren ’20. Ook de verschillende nieuwe 

woonwijkjes verwijzen sterk naar de tuindorpen uit deze tijd. Bij het Rozendaal zijn de sporen van 

de teloorgang wel zichtbaar gelaten, maar door de sterke verwijzingen naar de textielindustrie en 

de vestiging van museum TwentseWelle, dat de geschiedenis van de textielindustrie vertelt, is ook 

het Rozendaal sterk verwant met de vroegere bloeitijd van Roombeek. Hiermee is Roombeek een 

mix geworden van de jaren ’20 en ’30 van de 20e eeuw en het heden. Er is in het nieuwe 

Roombeek geen sprake van continuïteit met de geschiedenis; er is gekozen voor een duidelijke 

breuk tussen heden en verleden. Hiermee is de culturele identiteit van het nieuwe Roombeek niet 

die van vlak voor de ramp.  

Uiteindelijk keerde minder dan de helft van de oud bewoners terug naar Roombeek. Voor 

deze mensen is er veel veranderd. De ondernemers, migranten, arbeiders, studenten en 

kunstenaars moeten hun wijk delen met mensen in miljoenenwoningen aan de Museumlaan. Van 

een ‘vergeten’ en verloederd gebied is Roombeek opeens de plek waar architectuurminnend 

Nederland komt kijken. Wel beantwoord de wijk aan de vooraf vastgestelde uitgangspunten: 

Roombeek is een levendige en veilige wijk, die door het behoud van historische elementen en het 

stratenpatroon refereert naar de geschiedenis, en op sommigen plekken vertrouwd aandoet. Het is 

een wijk zonder grenzen, met toekomstwaarde. De ambities van Roombeek zijn groot; met het 

modernste glasvezelnetwerk van Nederland hoopt men gespecialiseerde bedrijven aan te trekken, 

die Enschede nieuwe bedrijvigheid zullen brengen.148. Hierdoor zal Roombeek opnieuw een 

belangrijke plaats krijgen in de economie van Enschede, evenals ten tijde van de bloeiende 

textielindustrie. De aanwezigheid van de gerenoveerde textielfabrieken, ingepast in een modern 

vormgegeven hedendaagse wijk, markeert deze ambitie.  

 

Negen jaar na de ramp zijn alle brokstukken opgeruimd. De gebouwen die niet meer te redden 

waren zijn gesloopt en de gehandhaafde monumenten zijn geïntegreerd in de nieuwe wijk. Buiten 

het zichtbaar gelaten gat in de toren van het Balengebouw herinnert alleen het monument van de 

vuurwerkramp aan 13 mei 2000, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de wijk. Het gat dat 

de explosie achter liet in de betonnen fundering is bewust zichtbaar gelaten. In de loop der tijd zal 

gras deze plek overwoekeren; symbolisch voor de tijd die de wonden heelt.  

                                                
148 Mondelinge toelichting Peter Kuenzli tijdens de ‘Dagen van Roombeek’. 
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Bijlage 1 

Plattegrond van Roombeek 

 

 
1. Lonnekerbleek 9. Op de Brouwerij  
2. Roombekerveld 10. Lasonderbleek 
3. Stroinksbleek 11. Lonnekerspoorbaan 
4. Cultuurcluster het Rozendaal 12. Bamshoeve 
5. Watertorengebouw Menko 13. De Wachters 
6. Voorzieningencluster Prismaire 14. Talmaplein 
7. Zorgcluster De Eekenhof 15. Museumlaan 
8. Roomveldje 16. Roombeekhofje 

 17. Tetem 
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Bijlage 2 

Kaart Groot Roombeek BVR 

 

 
 

Kaart van het plan Groot Roombeek, ontwikkeld door BVR onder leiding van Riet Bakker. 

 Bron: boekje Een stedenbouwkundig ontwerp voor Groot Roombeek Enschede 
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Bijlage 3 

Ontwerp voor het Balengebouw 

 

 
Noordzijde, tegenover de Eekenhof 

 

 
Zuidzijde, aan het einde van de Museumlaan 

 

Afbeeldingen uit de presentatie voor het ontwerp van het Cremermuseum 

Bron: SeARCH Architecten 

 

 


