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Wigboldstenen route van Paal naar Paal
De wigboldpalen staan op of nagenoeg op de  originele 

plaatsen, om praktische redenen staan ze soms op een 

plaats daar vlakbij (bij voorbeeld bevindt de  originele 

plek zich midden in de huidige weg - daar is een 

 markering, ‘punaise’ in het wegdek aangebracht - of 

in een gebouw.

RM  Verwijzing naar een gebouw dat op de 

Rijks monumentenlijst staat.
GM  Verwijzing naar een gebouw dat op de 

Gemeentelijke monumentenlijst staat.



Het wigbold van Enschede
Wat is de betekenis van het woord: wigbold?
Om dat te verklaren moeten we eerst het begrip in 

tweeën splitsen. Dus wig en bold. Het eerste woord-

deel wig, moet in relatie worden gezien met ons woord 

“wijk”, een stadsdeel. Dit vindt men o.a. terug in 

plaatsnamen als Katwijk en Wijk bij Duurstede. 

Het tweede woorddeel bold, staat in relatie met ons 

woord “recht”, in het Engels: bill.

Het Wigbold was in de Middeleeuwen en de Franse tijd 

in Oost-Nederland de benaming voor het buitengebied 

rondom een stad, dat juridisch tot die stad behoorde en 

waar dus hetzelfde (stads)recht gold!

De grenzen van het Enschedese Wigbold waren voor de 

in- en uitgaande reizigers te herkennen aan grote stenen 

langs de zes voornaamste toegangswegen tot de stad. 

Deze grensstenen noemde men ook wel ‘Lakestenen’ of 

‘Lakepalen’.

Waarom is er in Enschede een wigbold ontstaan?
Het Wigbold had, in tegenstelling tot de eigenlijke 

stad, die werd beschermd door vestingswerken, zoals 

grachten, wallen en poorten, geen verdedigings-

functie. Binnen de Wigboldgrenzen genoot men ten 

opzichte van het omringende land met zijn landrecht, 

de Wigboldvrijheid. Men bevond zich als bewoner van 

zo’n Wigboldgebied in een uitzonderingspositie en 

bezat een privilege, waarvoor men aan degene die dit 

 privilege, (lees: deze Wigboldvrijheid) had verschaft, 

belastingen moest afdragen.In Oost Nederland was dit 

veelal de bisschop van Utrecht.

De aldus binnen het Wigbold heersende Wigbold- of 

stadsvrede betekende dat handelaar, schoenmaker, smid, 

enz. er vrij burger was.Gedurende de week- en jaar-

markten in de stad was deze stadsvrede vooral ook van 

belang voor kooplieden en andere bezoekers van deze 

markten, die er zo verzekerd van konden zijn  binnen het 

Wigbold niet te worden overvallen of beroofd.



Soms ging het Wigboldgebied door latere stads-

uitbreiding deel uitmaken van de stad in de vorm van 

een wic, wik of wijk.De bestaande rechten en privileges 

bleven dan echter van kracht!

Steden in Overijssel met een bekende Wigbold waren: 

Delden, Deventer, Enschede, Goor, Oldenzaal, Rijssen 

en Zwolle.

In de Franse tijd (1795 - 1814) ontstonden de Gemeenten. 

Het oude stadgericht Enschede werd gemeente Enschede 

en ontleende haar grenzen aan een denkbeeldige, 

tussen de zes Wigboldstenen getrokken lijn,tesamen 

dus vormende een  zeshoek. Daaromheen lag het voor-

malig Landgericht Enschede, voortaan dus Gemeente 

Lonneker geheten en waarbij de Wigboldstenen thans 

als grensstenen tussen beide gemeenten fungeerden.

Na verloop van tijd zijn er meerdere grenscorrecties 

uitgevoerd en is tenslotte in 1934 de gehele gemeente 

Lonneker samengevoegd met Enschede tot de nieuwe 

gemeente Enschede. De Wigbodstenen waren thans 

overbodig geworden en verdwenen op een na uit het 

stadsbeeld. De stenen die er nu staan zijn dan ook 

replica’s!



Paal 1
Hengelosestraat tegenover 
het stadskantoor
Het ware grenspunt wordt aangeduid door een grote 

“punaise”in het wegdek. Aanvankelijk lagen er op de 

plaats van de wigboldpalen keistenen aldus het proces 

verbaal van de grensbepaling van 1826.

Traject paal 1 / paal 2 
 Richting Oldenzaalsestraat.

1 Voormalige gemeentehuis van Lonneker GM

Het voormalig gemeentehuis zoals het er nu  uitziet 

dateert uit 1905. Na de gebiedsuitbreiding van 

Enschede ten nadele van Lonneker in 1884 kwam 

het in de gemeente Enschede te liggen. De gemeente 

Lonneker moest in 1905 aan de gemeente Enschede 

toestemming voor de verbouwing vragen. In 1934 werd 

de gemeente Lonneker na heftige strijd ingelijfd bij de 

gemeente Enschede en verloor dit  gemeentehuis zijn 

functie. Het gemeentehuis van Lonneker was bedoeld 

voor de 5 marken rondom de stad Enschede. Het stad-

huis, gelegen in het centrum van de stad was voor de 

mensen die woonden in de oude stad en het Wigbold.



  Deurningerstraat oversteken, verder via Molenstraat.

2  Het ‘Boeren Kerkhof’ GM algemeen begraafplaats 

voor de gemeente Lonneker en in gebruik genomen 

in 1829, toen het begraven in en om kerken in een 

bebouwde kom verboden werd. 

3  Hier stond sedert 1418 de eerste stadskorenmolen; 

de Noordmolen, ook wel Albertsmolen genoemd. 

De naam Noordmolen komt pas in gebruik na de 

in bedrijfstelling van de Zuidmolen als tweede 

stadsmolen omstreeks 1542. De Noordmolen werd 

in 1850 stilgelegd en in 1858 afgebroken. Naast de 

molen lag de schapenmarkt.

4 Visserijstraat.

5  Kantongerecht GM gebouwd in 1903 met nog 

 enigermate Jugendstil kenmerken.

6  Gemeentewerfstraat, hier bevond zich vroeger 

het terrein ‘De Konijnenberg’, Op dit terrein stond 

het eerste ziekenhuisje met oppasserwoning van 

Enschede. De straat maakt nu onderdeel uit van 

het ‘cultuurlint’, een op bijzondere wijze bestraatte 

route, die loopt van het Muziekkwartier in de 

De Visserij was in de eerste plaats een kwekerij voor 

vis. Eind 19e eeuw werd het terrein eigendom van  de 

gemeente en de locatie als stadsvuilnisbelt benut. Op 

de plek heeft ook een huisje van de Familie Baurichter, 

beheerder van een kruidentuin, gestaan. Deze tuin 

was omgeven door genoemde visserij, een grachtje van 

enkele meters breed, dat op een oude stadsplattegrond 

van 1884 nog als zodanig te  herkennen is. Aangenomen 

wordt dat dit grachtje tevens een functie heeft gehad 

als leverancier van bloedzuigers voor de patiënten van 

het rechts van het grachtje gelegen ziekenhuis (zie 6) 

In 1897 liet de gemeente Enschede het grachtje met 

stadsvuil dempen en werd tot afbraak van respect-

lievelijk de Visscherij en het ziekenhuis besloten om 

plaats te maken voor de bouw van een lagere school, 

school C, later ook Zeggeltschool genoemd.



Door de ligging van de Joodse begraafplaats onder het 

plantsoen aan de rechterkant van de straat en een deel 

van de Molenstraat werd de straat in het verleden ook 

wel “Jodenkerkhof” genoemd. Deze begraafplaats lag 

hier al voor 1792.

In 1832 werd een deel van dit terrein met de  gemeente 

Enschede geruild voor een stukje grond aan de 

Achterstraat om daar een (de eerste)  synagoge te 

stichten. Omdat de begraafplaats aan de Molenstraat 

vol raakt moet men op zoek naar geld en grond voor 

een nieuwe begraafplaats. In 1840 wordt vervolgens 

een stuk grond aan de Kneedweg, verworven en 

ingericht als Joodse begraafplaats. In 1946 is de 

Molenstraat gereconstrueerd en de begraafplaats 

 binnenstad, via het Rijksmuseum Twenthe naar 

de culturele voorzieningen op het Roombeek.

7  Opvangcentrum Leger des Heils, voorheen ‘Gesticht 

voor oude mannen en vrouwen’, zoals er op de 

gevel stond. De mannen en de vrouwen waren in 

gescheiden vleugels ondergebracht.

8  Ijzergieterij en machinefabriek Sanders, gebouwd 

in 1873, ooit begonnen als smederij, nu verplaatst 

naar Goor.

9 Joodse begraafplaats



Paal 2
Hoek Molenstraat / Oldenzaalsestraat

Traject paal 2 / paal 3
  Over de spoorlijn de Oldenzaalsestraat in richting 

De Heurne.

10 Spoorlijn Enschede / Gronau

geruimd. Stoffelijke resten en grafstenen zijn over -

gebracht naar de nieuwe Joodse begraafplaats aan de 

Noord Esmarkerondweg.

In verband met een groeiende textielindustrie werden 

in Duitsland in 1856 reeds initiatieven genomen tot de 

aanleg van een spoorlijn richting Rheine, en vanaf 1858 

tot een rechtsrtreekse spoorverbinding met Zutphen. 

Maar het duurde nog tot 1866 voordat de trein ook in 

Enschede kwam. In 1875 werd de lijn doorgetrokken tot 

Munster en Dortmund, waarmee de aanvoer van kolen, 

die nodig waren voor de industrie, uit het Ruhrgebied 

betrokken konden worden. De spoorlijn is lange 

tijd buiten gebruik geweest maar er is nu weer een 

 verbindingslijn met Duitsland voor personen vervoer.



11  Hotel Amadeus, vroeger een bekend café, Robers 

Bets genaamd. De voerlieden uit Oldenzaal en 

Losser, die op de de markt hun paarden hadden 

uitgespannen konden ze hier stallen.

  Rechts De Heurne (is de oorspronkelijke 

Oldenzaalsestraat).

12  Van Lochemstraat, genoemd naar de gebroeders 

Herman en Jan van Lochem, die in 1728 hier het 

weven van de “Warendorper” bombazijn  hebben 

geïntroduceerd en daarmee de basis voor de 

Twentse textielindustrie hebben gelegd.

13  Op nr. 51 stond van 1846 tot 1923 een weeshuis, 

het ’Hervormd Diaconaal Weeshuis’.

14  Op nr. 32 was vroeger Tattersall & Holdsworth 

machinefabriek en magazijn ‘De Globe gevestigd.

15  Hoekpand, in de volksmond ‘het  striekiezer’ 

genoemd, dit gebied heette vroeger 

‘de Duivelskeuken’. De “Duivelskeuken” was de 

naam van één van de zeven verdedigingswerken, 

van Enschede. Ze werden ook wel bolwerken 

genoemd. 

  Links Wilhelminastraat, In 1889 werd de naam van 

Koningin Wilhelmina aan deze straat gegeven, 

gelegen in het gebied de Heurne. In de oorlogsjaren 

mocht de naam Wilhelminastraat van de Duitse 

bezetter niet gebruikt worden en werd de naam 

Heurnestraat gebruikt. In augustus 1945 werd de 

naam Wilhelminastraat weer in ere hersteld.



16  Gereformeerd kerk (vrijgemaakt) Enschede-Oost GM

Gebouwd in 1894, naar ontwerp Enschedese 

 architect H.E. Zeggelink.

17 Vroeger lag hier een straatje genaamd ‘Sebastopol’.

Het straatje Sebastopol is genoemd naar de Russische 

stad die sterk geleden heeft onder de  verschrikkingen 

van de Krimoorlog (1853 - 1856). Na de brand van 1862 

was er een woningnood  ontstaan en werden als gevolg 

hiervan in dat zelfde jaar  veertig woningen gebouwd. 

Het oorspronkelijke goede straatje verpauperde alras, 

waardoor de woningen in een slechte staat kwamen te 

verkeren; ze werden in de jaren 1924 - 1927 afgebroken.



18  Nieuwbouwwijk Tattersall, eerste nieuwbouwwijk

in het centrum van Enschede, gebouwd op de 

 gronden, die vrij kwamen door het verdwijnen van 

textiel- en aanverwante bedrijven. De engelsman 

John Tattersall stichtte alhier een machinefabriek 

die vooral textielmachines en onderdelen daarvoor 

aan Enschedese bedrijven leverde. Het bleek voor 

hen lucratiever om in 1876 een filiaal nabij hun 

klantenkring op te richten.

 Rechts Oldenzaalsestraat

 Links de Klomp

19  Het Elderinkhuis RM (voor informatie zie bordje aan 

huis). Vanaf dit punt ervaar je de helling oost/west 

waarop Enschede is gebouwd.

20  De Klomp, genoemd naar de Herberg de 

“Gouden Klomp”, die hier heeft gestaan.



Paal 3 
Hoek De Klomp (Lipperkerkstraat) / 
Espoortstraat

21  Aan de gevels van twee huizen (nrs. 121/125) aan 

De Klomp zijn nog de zgn. ‘tramhaken’ (bevestiging 

van de bovenleiding) van de voormalige tramlijn 

naar Glanerbrug te zien.



22  De Lipperkerkstraat; We staan nu op het punt waar 

de Klomp overgaat in de Lipperkerkstraat. De straat 

is genoemd naar een voormalig kerkpad, dat liep 

langs de gronden van het erve de Lipper naar de 

Grote Kerk op de markt. Het pad kende, zoals te 

doen gebruikelijk zowel het recht van overpad voor 

kerkgangers uit de buurt als ook het recht om de 

overledenen naar het kerkhof rond die Grote Kerk 

te vervoeren.

Traject paal 3 / paal 4
 Vanaf paal 3 de Veenstraat in. 

23 Stadsbegraafplaats de Espoort (poort RM, muur GM)

De stadsbegraafplaats Espoort ligt buiten de grens van 

de gemeente Enschede op grondgebied van Lonneker 

en was de algemene begraafplaats voor de gemeente 

Enschede, in tegenstelling tot het “Boerenkerkhof” 

dat voor de inwoners van Lonneker bedoeld was. 

De aanleg vond plaats na 1829 toen het om hygiënische 

redenen verboden werd in en om de kerk op de Markt 

te begraven. Bovendien bevond zich op de Markt de 

stadspomp. Door ruimtegebrek in de stad zag men zich 

genoodzaakt uit te wijken naar het grondgebied van 

de gemeente Lonneker. In de oudejaarsnacht van 1828 
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is de laatste overledene; de voorzanger meester 

Verbeek, in de grote kerk begraven. Een  overleden 

mocht wettelijk niet eerder begraven worden, dan

drie dagen na het overlijden. Verbeek wilde beslist

in de kerk begraven worden. De drie dagen waren

nog niet verstreken en toch is voor hem een 

 uitzondering gemaakt.

24  De Veenstraat; Het oude tracé van de Veenstraat 

liep vanaf het kruispunt de Klomp/Lippekerkstraat 

door in de Heutinkstraat en was de verbindingsweg 

naar het Aamsveen, een belangrijk veengebied 

waar turf gestoken werd. De oude route als zodanig 

is helaas verdwenen.

 Rechts Hessenpad.

 Links Beukinkstraat.

Paal 4 
Hoek Beukinkstraat / Kortelandstraat 
(voetgangerspad)
Deze paal staat vlak bij de oorspronkelijke plek, die zich 

bevindt in de gemeenschappelijke tuin van het aan de 

Kortelandstraat gelegen appartementencomplex. Op die 

lek ligt de enige overgebleven originele Wigboldsteen.



Traject paal 4 / paal 5
  Vanaf paal 4 via de Kortelandstraat 

richting Oldenzaalsestraat.

  Links via voetgangerspad / fietspad naar 

de Boulevard 1945. 

25 De Boulevard 1945

26 De eerste ‘echte’ hoogbouw in Enschede, Alpha flat.

De plannen voor een boulevard waren er al met een

na de oorlog in 1946 in het kader van de “Weder-

opbouwplannen Binnenstad” maar werden pas tien 

jaar later uitgevoerd. Ter plekke was voor de oorlog de 

woonbebouwing (de Krim) gesloopt en in de oorlog 

bebouwing weggebombardeerd. Vervolgens werden 

er nog eens 265 woningen gesloopt. De aanleg van de 

Boulevard werd gezien als een “symbool van de nieuwe 

tijd”, een groot  stedelijke route met het karakter van 

een  boulevard met meerdere rijstroken en vele rijen 

bomen. Bovendien werd er gedacht aan rijke impone-

rende architectuur, waarmee de toen nog bloeiende 

 textielindustrie zich zou kunnen presenteren. 



  Rechts Boulevard 1945 / Hendrik Jan van Heekplein. 

27  Hendrik Jan van Heekplein. Dit plein heeft de 

 afgelopen jaren een enorme ontwikkeling door-

gemaakt. Op dinsdag en zaterdag wordt hier 

de grootste warenmarkt van Oost Nederland 

 gehouden. Vanaf de Oostzijde van dit plein is 

richting Westzijde goed het natuurlijk hoogte-

verschil van de stuwwal waarop Enschede ligt waar 

te nemen. Bovendien is aan de controuren aan de 

overkant van het plein te zien hoe de oude gracht 

met wallen en bebouwing heeft gelopen.

28  In die panden was ook de bad-en zweminrichting, 

“van Heekbad” gevestigd. Het “van Heekbad” is 

genoemd naar de fabrikanten, die het ingericht 

hadden voor hun personeel. Het was het tweede 

overdekte zwembad in Nederland.

 Links de Kuipersdijk.

29  De ‘Mooienhof’, genoemd naar een tuin ter 

plaatse met hoge bomen, “de Mooienhof” In 

“de Mooienhof ”stond een gemetseld tuinhuis, 

waar in de voorgevel een grote vergulde hoed 

was aan gebracht, het symbool v.

30  De Kuipersdijk

De Kuipersdijk was vroeger een smalle modderige 

verbindingsweg naar Alstätte. Voor de boeren van de 

Esmarke was het de weg naar de kerk en naar de markt. 

Voor handelaren, die van veel verder weg kwamen 

was het de doorgaande weg naar andere delen van 

Nederland. Langs de weg waren smalle houtwallen, die 

vooral in de winter graag door voetgangers gebruikt 

werden om nog enigszins droge voeten te houden. 

De kuipersdijk is genoemd naar een Kuiper, die woonde 

op een boerderij bij de grensovergang naar Duitsland, 

nu bekend als Sanders Kuper.



  Rechts Burgemeester Edo Bergsmalaan, genoemd 

naar de burgemeester van Enschede, die van 1896 tot 

1932 de stad bestuurde.

Paal 5
Edo Bergsmalaan
De originele plek bevindt zich binnen de bestaande 

bebouwing.

Traject paal 5 / paal 6
  Vanaf paal 5 Edo Bergsmalaan vervolgen.

31 ‘De Krim’

In 1861 werden op initiatief van fabrikanten 33 

zogenaamde afdakwoningen voor fabrieksarbeiders 

gebouwd. Na de stadsbrand van 1862 kwamen er nog 

eens 112 bij. De huizen waren niet erg groot en werden 

bewoond door grote gezinnen. De eerste verdieping 

was een zolder, die over de hele rij woningen doorliep. 



In de loop van de 19e eeuw (toen de oorspronkelijke 

bewoners allemaal waren vertrokken) verpauperde 

de wijk en raakte enigszins berucht. Over die periode 

van de Krim gaan veel verhalen, die variëren van grote 

saamhorigheid, opstandigheid tegen slechte arbeids-

omstandigheden, armoede drankmisbruik en misdaad. 

De straten hadden allerlei namen ontleend aan het 

Koningshuis.

  Rechts Beltstraat. 

32 Winkelcentrum ‘de Zuidmolen’

De Beltstraat is genoemd naar de “Mölnbelt, een heuvel 

waarop de tweede stadskorenmolen, de Zuidmolen, 

gebouwd in 1542, moet hebben gestaan, op de plaats 

waar nu het appartementen-complex met de zelfde 

naam gelegen is. Hierin zijn de Molentjes verwerkt 

en de oorspronkelijke zandstenen voet van de molen 

is nog steeds te zien De Zuidmolen, was evenals de 

 eerste stads-korenmolen een stenderkast, waarvan het 

onderstel op vier grote blokken zandsteen stond. Bij 

de molen was een stalling aangelegd voor de paarden 

en de ossen van de landbouwers, die met hun graan 

de stad in kwamen om het te laten malen. De molen 

staat afgebeeld op een stadsplattegrond van Jacob van 

Deventer van 1558. De molen die in 1862 aan de brand 

is ontsnapt, werd in 1897 afgebroken omdat er toen 

met stoomkracht gemalen werd.

33  Koningstraat, naam ontleend aan Koning Lodewijk 

Napoleon die op 7 maart 1809 een bezoek bracht 

aan “die aardige stad Enschede”. Uit die tijd 

dateren ook de huizen die op de hoek van de 

Haaksbergerstraat en de Emmastraat hebben 

gestaan, die hij schonk onder voorwaarde dat zij 

als ziekeninrichting gebruikt zouden worden. 

Zij kregen de toepasselijke naam “Koningshuizen” 

De vier karakteristieke panden, die er nu nog staan 

zijn gebouwd in 1864 (33a GM).



34  Ziekenhuis ‘Medisch Spectrum Enschede’ (MST) 

Voorheen was hier de textielfabriek van 

J.F. Scholten & Zoon, fabrikant van diverse 

“Swan”producten gevestigd.

 Rechts Haaksbergerstraat.

 Links Ripperdastraat (oversteken bij de rotonde).

35  Hier loop je precies óp de wigboldgrens.

36 Twentse Industrie en Handelsschool

Aan de overzijde van de rotonde (pand van de ING 

bank) bevond zich van ouds de Stadsbleek, ook wel 

Krabbenbleek genoemd. Deze raakte in het begin van 

de 19e eeuw buiten gebruik en werd gedempt. In 1864 

werd op dit zelfde terrein de Twentse Industrie- en 

Handelschool gesticht, de eerste middelbare school in 

Nederland. In 1886 werd de school te klein waarop de 

Gemeente Enschede deze overnam on der de naam 

Nederlandse School voor Nijverheid en Handel. Later 

ontstond hieruit het gemeentelijk lyceum en de HBS.



Paal 6
Voor de panden van het Medisch 
Spectrum Twente. Panden nr. 9 en 11.

Traject paal 6 / paal 1
  Vanaf paal 6 Ripperdastraat richting De Ruyterlaan 

vervolgen.

37  Stadsvilla RM (nr. 8 informatie zie bordje) ken merkend 

voor de wijk Stadsmaten waar we nu zijn.

De gronden de “Stadsmaten” werden in 1350 aan-

Enschede geschonken door Bisschop David van 

Bourgondië, als tegenprestatie voor het graven van 

een tweede gracht, de zgn. buitengracht en het aan-

brengen van een “planken staket” ter verdediging van 

de stad. De stadsweide, gelegen in de stadsmaten, was 

heel lang zoals de naam al zegt een weide. De weiden 

werden bevloeid met het water uit de stadsgracht. 

In het najaar als het gras gemaaid en ingehaald was 

werden er de koeien van de stedelingen gehoed. 



In september, oktober en november was dat: “ko heun 

in de stadsmoate”. Een koeherder ging al toeterend op 

zijn ossenhoorn door de stad en riep: maak de ko los” 

De 30 koeien, die zo om half één verzameld werden 

kwamen tegen half vijf weer terug bij de stad. Weer 

toeterde de herder en riep ”kom de ko an, dure los” 

Ieder koebeest liep terug naar de eigen stal. Vanaf 

1907 is de “Stadsweide” als wijk voor fabrikantenvilla’s 

aangelegd naar een ontwerp van architect ingenieur 

J.J.L.Bourdrez. Bureau Beltman (drie generaties) bouw-

de hier voor diverse fabrikanten woonhuizen, kantoor- 

en fabrieksgebouwen. De meeste fabrikanten bezaten 

ook landhuizen in het buitengebied, waar ze vooral in 

de zomer woonden. De huidige Ripperdastraat was 

een deftige brede laan met een met bomen beplante 

middenberm.

38  Jugendstil panden GM, recentelijk gerenoveerd en 

daardoor voor de sloop behoed.



39  De voormalige Hogere Textiel School RM is gebouwd 

in 1921 -1922 naar een ontwerp van architect 

W.K. de Wijs in classistische stijl en in traditionele 

baksteen. In de gevel bevinden zich groene tegel-

friezen met voorstellingen uit de textielindustrie 

Zaadbollen (katoen), ramskoppen (wol) en 

spinnen (het bewerken). Aan de school, die ook 

wel “de Maere” werd genoemd naar een textiel-

industrieel, die zich na afscheiding van België in 

Twente vestigde werden studenten opgeleid tot 

hoge functies in de textielindustrie. 

40 Standbeeld dr. Alphons Ariëns

Ariëns deed zijn intrede in Enschede in 1886 als 

 kapelaan. Hij heeft veel gedaan voor de rooms 

 katholieke arbeidende klasse, animator voor de 

op richting van een RK werkliedenvereniging. 

Redacteur van het blad “De Katholieke Werkman”, 

bestrijder van het drankmisbruik. In 1891 werd door zijn 

toedoen gebouw “Tivoli” (thans het kerkgebouw van 

de Apostolische Gemeente) aan de Oldenzaalsestraat 

gesticht, evenals gebouw “Concordia” aan de Markt. 

In 1901 zag hij zich gedwongen te vertrekken als 

 pastoor naar Steenderen.



41  Voormalige burgemeesterswoning, huize 

Sonnevanck GM, ontwerp van stadsarchitect A.H. 

op ten Noort.

42  ‘De Groote Schuur’ GM (zie informatie bordje aan 

het hek) ook hier is op de hoek aan het pand nog 

een oude tramhaak te zien.

  Rechts Maarten Harpertsz. Tromplaan richting 

Hoedemakerplein.

  Hoedemakerplein. 



43 ‘De Twentsche Bank’ RM

Aan het Hoedemakerplein op nr. 1 staat een uit 1910 

daterend kantoorgebouw, gebouwd in opdracht van 

de heer Benjamin Willem Blijdenstein. Het kantoor is 

ontworpen door de architect B. Beltman A. Gzn. Boven 

de verdiepingsvensters is het wapen van Enschede te 

zien, en het familiewapen van de Blijdensteins

De Bank Blijdenstein werd later “de Twentsche Bank” 

en ging in 1964 een fusie aan met de ABN. Een volgende 

fusie was met de AMRO bank. Bij deze fusies is de 

Twentsche bank nooit geliquideerd en bestaat formeel 

dus nog steeds. Dit gebouw bepaalt voor een belangrijk 

deel het aanzien van het Hoedemakerplein. Overigens, 

de Blijdensteins waren van oorsprong hoedenmakers 

wat nog tot uiting komt in hun familiewapen.

44  ‘Het oude V&D’ RM was het eerste grote winkel 

warenhuis in Twente. Het gebouw dateert uit 1939 

naar een ontwerp van architect J.Kuit Wzn. Het 

heeft fraaie glas- en loodramen. Aan de achterzijde 

heeft het gebouw op de tweede etage zeven ronde 

vensters. Het pand is geheel gerestaureerd.

  Links Piet Heinstraat.



45  Voormalige ‘Incassobank’ (voor informatie 

zie bordje aan de gevel).

  Rechts Stationsplein.

46  Stationsgebouw RM, ontworpen door architect ir. 

H.G.J. Stelling is uitgevoerd in een betonskeletbouw 

naar een voorbeeld van de Franse bouwmeester 

August Perret en zijn Zwitserse  collega Dennis 

Honneger. Het gebouw staat op 

de  rijks monumentenlijst.

47  Voormalig café Royal, nu media-art-café ‘MAC 

Berlijn’, oorspronkelijk gebouwd als woonhuis 

van de familie Nico ter Kuile een voormalig 

textielfabrikant.

48 ‘Nationale Muziekkwartier’

  Links Korte Hengelosestraat.

  Over het spoor.

  Links Molenstraat  eindpunt route.
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