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Samen de wateroverlast 
in Pathmos en Stadsveld 
aanpakken!

Goed nieuws: door de oeverbeplanting langs  
de Stadsbeek is het aantal insecten verdubbeld.  
En we gaan de volgende fase van de Stadsbeek 
aanleggen, inclusief het Pinkeltjesplein en  
de bruggetjes in de B.W. ter Kuilestraat.  
Informatie over Stadsbeek kunt u ook vinden op  
www.enschede.nl/stadsbeek



De afgelopen tijd stond in het teken van 
voorbereiding. Het was een behoorlijk karwei 
om alle kabels en leidingen te verleggen,  
maar dat is nu afgerond! De Timmerhuis Groep,  
de aannemer die dit deel van de Stadsbeek  
gaat aanleggen, heeft de afgelopen maanden 
gebruikt om een goede planning te maken en  
de materialen te bestellen. We kunnen bijna  
van start met de aanleg van de beek in de  
B.W. ter Kuilestraat. We hebben er zin in, want 
in de B.W. ter Kuilestraat komen de bruggetjes! 

Tijdens een informatieavond op 14 maart 
hebben we u bijgepraat. Een andere aannemer 
heeft toegelicht hoe ze de riool- en bestratings-
werkzaamheden in de Sparstraat gaan 

aanpakken. De werkzaamheden zijn al gestart 
en duren tot eind mei. De mensen van de 
Timmerhuis Groep hebben zich daarna 
voorgesteld en uitgelegd hoe ze het werk aan 
de Stadsbeek gaan aanpakken. Het tracé wordt 
in zeven gedeelten aangelegd, één daarvan is 
het Pinkeltjesplein. Ieder deel duurt drie tot  
vijf weken. Het eerste deel start in mei en de 
planning is dat het werk in oktober wordt 
afgerond. Voor de start van elk deel informeert 
de aannemer de bewoners van dat gedeelte 
wanneer ze overlast kunnen ervaren en 
wanneer ze even niet met de auto voor hun  
huis kunnen komen. In juli gaan we weer een 
bewonersavond organiseren en de voortgang 
toelichten.

Aanleg Stadsbeek in de B.W. ter Kuilestraat
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Veiligheid voorop
Veiligheid staat bij de aanleg van de Stadsbeek voorop! En daarvoor hebben  
we elkaar hard nodig! Laten we daarom vast wennen aan “Zie je mij - Zie ik jou”.  
Je weet namelijk pas dat iemand jou echt heeft gezien als je oogcontact hebt  
met de ander. Vooral voor kinderen is dit belangrijk om te weten! 

Het riool in de Sparstraat wordt vervangen



Met de Stadsbeek en de oeverbeplanting zorgen 
we ervoor dat er meer soorten planten kunnen 
groeien en verschillende dieren aan getrokken 
worden. Dat noemen we biodiversiteit. We meten 
jaarlijks of dit lukt. De eerste resultaten zijn al erg 
goed! Het aantal insecten tussen 2017 en 2018 in 
de Bruggertsraat en Rembrandtlaan is verdubbeld. 

Gelukkig hebben de nieuwe bomen en de haag bij 
het Bonhoeffercollege de droge zomer overleefd! 
Ook een groot deel van de beplanting op de 
oevers is aangeslagen. Omdat er nog wel wat 
plantjes zijn doodgegaan, zetten we er in mei  
wat extra plantjes in.   

Stadsbeek trekt meer soorten planten en dieren aan

Waar we nu alleen nog water in de beek zien  
als het regent, wordt dat na aanleg van de 
Stadsbeek in de B.W. ter Kuilestraat anders!  
Dan gaat de Stadsbeek ook het te veel aan 
grondwater afvoeren uit zeven straten waar  
nu al drainage ligt. Na de aanleg van het 
Pinkeltjesplein wordt de drainage van onder  
meer de Lindestraat en Populierstraat 
aangesloten op de beek. 

Het water van het dak van het Bonhoeffercollege 
én van twee flats aan de Rembrandtlaan stroomt 
al in de beek. Het is jammer om het schone 
regenwater via de riolering naar de water-
zuivering te laten stromen. Daarom hebben we 
de regenpijpen afgekoppeld en stroomt het 
regenwater via de straat of een wadi naar de 
beek. Maar er kan nog meer bij! Het zou  
mooi zijn als ook woningeigenaren en 
-corporaties hieraan mee willen doen.  
Daar gaan we actief mee aan de slag.  
We laten nog van ons horen! 

Water in de beek!

Het muntvlindertje voelt zich fijn 
op de watermunt.
Foto: J. Breidenbach (www.faunax.nl) 

De gloriemot huist nu in de 
Bruggertstraat-Rembrandtlaan.
Foto: J. Breidenbach (www.faunax.nl) 

Hier is goed te zien 
hoe het regenwater 
is afgekoppeld
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Europa draagt bij aan de Stadsbeek

Vanuit een Europees fonds heeft Enschede geld gekregen om een deel van de Stadsbeek aan 
te leggen en samen te werken met andere steden in Europa. Zo vergroten we onze kennis op het 
gebied van water en klimaat. Het subisidietraject is op initiatief van het waterschap Vechtstromen 
begonnen. Ook de Universiteit Twente en de provincie Overijssel werken eraan mee.  

Europa betaalt de aanleg van het Pinkeltjesplein (beek, plein en omgeving). Nadat bekend werd dat 
Europa financieel bijdraagt, is er vanuit Den Haag ook nog een mooi bedrag bijgelegd! Zo wordt dus 
van alle kanten meegewerkt aan de Stadsbeek!

Heeft u vragen over het project Stadsbeek? 

Neemt u dan contact op met de afdeling Leefomgeving, telefoon 053 - 481 76 00. U kunt ook een 
mail sturen naar leefomgeving@enschede.nl met uw naam, adres en de vermelding ‘Stadsbeek’.


