RAPPORT COMMISSIE VAN VOORDRACHT
SHSEL-ERFGOEDPRIJS 2018

SHSEL - Erfgoedprijs
De SHSEL (Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker) is opgericht in 1968 en bestaat in 2018
vijftig jaar. Om dit jubileum luister bij te zetten en ter stimulering van de aandacht voor
cultuurhistorie in de gemeente Enschede is de SHSEL-Erfgoedprijs ingesteld. Het betreft een
geldbedrag van 500 euro voor de winnaar met een motivering van de toekenning.
De eerste mogelijkheid om voordrachten in te leveren liep van 1 oktober 2017 tot 1 januari 2018.
In aanmerking voor toekenning van de SHSEL-Erfgoedprijs komen diegenen, die zich op het
grondgebied van de gemeente Enschede in het bijzonder op het werkterrein van de SHSEL hebben
onderscheiden.
Denk hierbij aan renovatie of een herbestemming van een gebouw of ensemble met erfgoedwaarde,
de herinrichting van een historische tuin, park of plein, projecten op het gebied van de archeologie,
publieksactiviteiten met betrekking tot erfgoed , die het belang van erfgoed als kennisbron van het
verleden benadrukken, publicaties of een combinatie van het eerdergenoemde.
De prijs wordt in principe eens in de twee jaar uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering en als
eerste op dinsdag 24 april 2018.
Het reglement van orde met alle informatie over de selectieprocedure, is te vinden op de website
van de SHSEL (www.shsel.nl).

Commissie van Voordracht
De Commissie van Voordracht voor de SHSEL-Erfgoedprijs editie 2018 bestaat uit de volgende
personen:
Drs. ing. Paul van Wijk, voorzitter
Ben Breteler
Nico Buurman
Dirk Korte
Thomas Metscher
Cees van der Velde

Alle leden van deze speciale commissie hebben tevens zitting in de Monumentencommissie van de
SHSEL.

Relevante criteria bij de toekenning van de SHSEL-Erfgoedprijs
Allereerst dient het voorstel eenduidige en duidelijke informatie te verschaffen over:
- personalia van de indiener(s) van het voorstel;
- beschrijving, personalia etc. van de voorgestelde winnaar;
- nadere toelichting van het project waaronder aan de orde zijnde object, activiteit, idee;
- omschrijving waarom het een winnend voorstel betreft;
Verdere criteria:
- is het voorstel binnen de gestelde sluitingsdatum ingeleverd?
- grondig onderzoek, zowel archeologisch, bouwhistorisch als materiaaltechnisch kan een
meerwaarde geven;
- vakmanschap en kwaliteit, zowel in het ontwerp als in de uitvoering;
- de ruimtelijke effecten;
- mate van publieksbereik met betrekking tot belang van erfgoed;
- mate van behoud van de authenticiteit;
- levert het project een bijdrage aan duurzaam erfgoedzorg en goed beheer;
- in geval van herbestemming: is deze geschikt voor het gebouw/het ensemble en gaan oud en
nieuw voldoende samen?
- vult het project een lacune in met betrekking tot het erfgoedbeleid van de gemeente Enschede?
De omvang van een project of status van gemeentelijk dan wel rijksmonument is niet relevant.
Eventuele andere overwegingen worden in de motivering van de prijstoekenning vermeld.

Nominaties
De Commissie van Voordracht heeft uit een drietal potentiële kanshebbers een uiteindelijke winnaar
kunnen kiezen.
Het drietal betreft:
- De Gouden Bocht van Enschede, ensemble jugendstil panden, Ripperdastraat 17, 19 , 21, 9-11
te Enschede.
Een project van indiener Bijzonder Ontwikkelaar BijOnt bestaande uit Ard Pierik, Darinka Dieperink
en Marga M.J. Brunninkhuis;
- Trafohuis, gelegen aan de Blijdensteinlaan 85 te Enschede.
Het gaat hier om een project (tevens indiener) van het bestuur van de Stichting Industrieel Erfgoed
Enschede onder voorzitterschap van Johannes Jeuring;
- Voordracht van SHSEL- lid de heer H. Van der Horst om de heer Visscher, vanwege vele
verdiensten op het gebied van erfgoed, te belonen met de SHSEL- Erfgoedprijs.

Motivering keuze
Op 9 januari 2018 heeft de Commissie van Voordracht vergaderd en unaniem het project
"De Gouden Bocht van Enschede", van Bijont, aangewezen als winnaar.
Voorafgaand aan de vergadering heeft de commissie zich voorbereid op de uiteindelijke keuze
door bezoek op locatie, bestudering van de aangeleverde informatie en inwinnen van nadere
informatie.
De grote kracht van het project "De Gouden Bocht van Enschede" zit in het creëren van een
aantrekkelijke uitstraling naar de (nabije) omgeving van de Ripperdastraat in Enschede door
gebruikmaking van het aanwezige historische potentieel van de jugendstil panden. Door de
situering van de panden aan een drukke verkeersader wordt veel publiek bereikt en worden
de vele passanten geconfronteerd met hoe mooi erfgoed in Enschede zou kunnen zijn.
De commissie huldigt daarbij de opvatting, dat de stad Enschede een levend organisme is,
waarin burgers zich thuis moeten kunnen voelen, mede door de aanwezigheid van situaties
en objecten met historie die de identiteit van hun woonplaats benadrukken. Bijont levert hier
een stevige positieve bijdrage aan. Wel jammer, dat niet alle glas-in-loodramen bewaard zijn
gebleven. Ook toont Bijont met dit project aan, dat erfgoed en commercieel bouwen goed samen
kunnen gaan.
Alles overziend: Bijont laat met dit bouwproject zien hoe goed verleden en heden gecombineerd
kunnen worden met het oog op de toekomst en is daarmee een terechte winnaar!
Alle reden om Bijont door het toekennen van de SHSEL- Erfgoedprijs te stimuleren om op de
ingeslagen weg verder te gaan.
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