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 Werden ons vorig jaar de paasvuren ontnomen vanwege de extreme droogte, dit jaar zijn ze vanwege de coronacrisis  geannu-
leerd. Ook tijdens de oorlogsjaren was het door de Duitse bezetter verboden paasvuren te ontsteken.
Op bovenstaande foto het laatste paasvuur vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op de Bolhaar, opgebouwd in 1940, 
met hout uit de bossen van Driene en Hof Espelo. Rechts op de achtergrond Café Heurman aan de Deurningerstraat.  
De drie mannen in het midden zijn de heren Stinenbosch, Punte en Heurman, de café-eigenaar.
Jan Brummer

Paasvuur 80 jaar geleden
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’n Sliepsteen
Contribuanten ontvangen vier keer 
per jaar ons historisch blad 
’n Sliepsteen. Redactie:  
Geert Bekkering, 053 430 06 91 
of geertbekkering@shsel.nl

’n HOESBREEF

Onze documentatie is te raadplegen 
in Prismare, ruimte 1.07. Roomweg 
167 op maandag 10-12 uur en vrijdag 
14-16 uur. Contribanten ontvangen 
ons kwartaalblad ’n Sliepsteen  
www.shsel.nl 
De Historische Sociëteit Enschede- 
Lonneker heeft bij de belastingdienst 
de status van culturele ANBI. Dat bete-
kent dat een gift aan de sociëteit voor 
125 procent kan worden afgetrokken 
van de inkomstenbelasting en voor 
150 procent van de vennootschaps-
belasting. 
Een ANBI is een algemeen nut  
beogende instelling. Onze Historische 
Sociëteit mag zich culturele ANBI 
noemen omdat we een instelling zijn 
die voor minstens 90 procent actief is 
op cultureel gebied. 

https://www.facebook.com/
SHSEL/

Leiding in crisistijd

Ik krijg in deze crisis herinneringen 
aan onze Enschedese crisis voor 
ogen. Wat gebeurt er allemaal, wat 
moet er gebeuren en wat het eerst. 

Toen op 13 mei 2000 in onze stad 
een vuurwerkfabriek de lucht in ging 
ontstond een bijzondere opgave voor 
het gemeentebestuur. Iedereen heeft 
nog het beeld van een burgemeester 
in hemdsmouwen die probeerde, in 
een eerste persconferentie, te vertellen 
wat er gebeurd was en wat er zou gaan 
gebeuren. De burgemeester als hoogste 
gezagdrager in de gemeente, net als nu 
de premier Rutte nu, die zich moet laten 
zien. Dat is ontstellend spannend. Je 
kunt maar één keer de boodschap goed 
uitdragen. 

Jan Mans deed dat vakkundig. Als uit- 
gangspunt hanteerde hij dat “ik niets 
ga zeggen dat ik niet zeker weet”. Dat 
is feitelijk een eerste vereiste om te 
voorkomen dat je in de tweede pers-
conferentie jezelf moet gaan zitten 
verbeteren. Natuurlijk wilde de pers on-
middellijk weten hoeveel slachtoffers er 
waren, wie er verantwoordelijk was voor 
dat wat misgegaan was. Wij keken als 
wethouders met lichte verbijstering naar 
de hijgerigheid van de journalisten. Ge-
lukkig stond digitale communicatie als 
Twitter, Facebook en WhatsApp nog in 
de kinderschoenen. In deze tijd is er ook 
nog concurrentie met ‘de communicatie’ 
in handen van onruststokers op sociale 
media. Desinformatie en fake-nieuws.

Communicatie in crisistijd is essentieel. 
Als de dienstdoende eindverantwoorde-
lijke geen kans ziet gezag en vertrouwen 
te krijgen van publiek en pers dan gaat 
het genadeloos mis. Dan accepteren 
mensen de aanwijzingen van de over-
heid niet en gaan journalisten zelf op 
pad om ‘feiten’ te achterhalen. 

Al snel bleek hoe belangrijk het is dat je 
als bestuurder je alleen baseert op feiten 
die vastgesteld zijn door de specialisten. 
Toen de ramp zich voltrok voor mijn 
ogen, vanaf 10 hoog aan de Boulevard, 
zou mijn inschatting geweest zijn dat er 
wel honderd doden konden zijn. Ga je 
als bestuurder daarmee op pad dan blijk 
je later teveel paniek gezaaid te hebben 
en heb je een geloofwaardigheids-
probleem. Overigens ook als je te lage 
schattingen aanhoudt. Bewezen feiten 
als uitgangspunt in je communicatie. 

Vervolgens 
is de vraag 
belangrijk hoe 
je met een 
crisisteam met 
één mond 
spreekt. Het is 
een ramp als 
tegengestel-
de geluiden 
komen van 
gezagsdragers 
of hun specialisten. Dat geeft onmid-
dellijk onrust, discussie en wantrouwen. 
Weg is je gezag. 

Die druk, dat je feitelijk geen fouten 
mag maken in de communicatie, blijft 
de eerste weken nadrukkelijk aanwe-
zig. Al snel komen andere ‘belangrijke 
types’ met hun kennis. Doorgeleerd voor 
rampenbestrijding bijvoorbeeld en dus 
snel een oordeel dat die ‘sukkels’ van de 
gemeente het helemaal fout doen. In 
de coronacrisis de specialisten die het 
RIVM onderuit haalden rond scholen 
openhouden of niet. En de pers citeert 
ze gretig.

Dan nog de ‘belanghebbenden’ die er 
belang bij hebben te gaan ‘zwarte pie-
ten’ over de schuldvraag. Het Ministerie 
van VROM dat al binnen twee weken 
wist te melden dat het toezicht van de 
gemeente onvoldoende was geweest! 
Woedend heb ik Minister Pronk gebeld. 
Sorry, sorry, sorry, had niet mogen 
gebeuren. Maar ja, het was gebeurd. De 
bal mooi naar de gemeente gespeeld. 
Fake-nieuws voor we die term kenden.

Kortom, als u deze weken het nieuws 
volgt, doe het met mate en geloof alleen 
bewezen feiten. Anders wordt u er nog 
onzekerder van. 

Dick Buursink

http://www.shsel.nl
mailto:hoesbreef%40gmail.com?subject=%E2%80%99n%20Hoesbreef
mailto:secr.shsel%40gmail.com%20?subject=
mailto:geertbekkering%40shsel.nl?subject=
http://www.shsel.nl
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/
https://www.facebook.com/SHSEL/


’n HOESBREEF Pasen 2020
Pagina 3

Reeds voor 1792 is net buiten 
de wigbold van Enschede een 
Joodse begraafplaats aangelegd 
aan de Molenstraat, toen nog 
Kerkhofsteeg of Amelinksteeg. 
Joodse begraafplaatsen lagen 
altijd buiten de gemeentegrenzen, 
vaak zelfs ver buiten het centrum. 
De oppervlakte was 3,60 are. Een 
gedeelte van deze grond is in 
1832 verkocht of geruild met de 
gemeente, om grond te verwerven 
voor de bouw van een synagoge. 
Deze kwam aan de Achterstraat  (de 
tegenwoordige Stadsgravenstraat).

Door Geert Bekkering

Nadat in 1841 een nieuwe Joodse 
begraafplaats aan de Kneedweg 
in gebruik werd genomen, werd 
er aan de Molenstraat niet meer 

begraven. In verband met het toene-
mende verkeer was het in 1912 noodza-
kelijk verbeteringen in de Molenstraat 
aan te brengen. De schutting om de 
begraafplaats werd vervangen door een 
hek en langs de achterzijde werd een 
trottoir aangelegd. Zo kon de rijweg 

Israëlische begraafplaats aan de Molenstraat

verbreed worden. 
Omstreeks 1938 wil de gemeente En-
schede de begraafplaats opheffen. Met 
de Israëlitische gemeente kon hierover 
geen overeenstemming worden bereikt. 
In 1947 lukte dat wel. De grond werd aan 
de gemeente overgedragen voor fl. 1-. 

De gemeente heeft op haar kosten de 
stoffelijke resten en de vier grafstenen 
laten overbrengen naar de Israëlische 
begraafplaats aan de Noord Esmarker-
rondweg. Dat alles gebeurde onder 
toezicht van een Rabbi. 

 De Molensteeg met Israëlische begraafplaats, omringd door een hek. Rechts, vanaf het tweede pand, de voorkant van de firma 
Sanders. Sanders zelf staat in het midden met pet. Foto rond 1910

 1947, na de ontruiming van de Israëlische begraafplaats.

Lees verder op Pagina 4  
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Volgens Arie de Haan, van 1980 tot 
2001 bestuurslid van de SHSEL, waarvan 
drie jaar voorzitter, zou de Molenstraat 
zodanig worden ingericht dat in het 
plaveisel de plaats van de voormalige 
begraafplaats te herkennen viel. Dat was 
volgens Arie een mondelinge toezeg-
ging, die nooit is nagekomen.
Wel is een paar jaar geleden een monu-
mentje aan de Molenstraat geplaatst, 
om aandacht aan de voormalige be-
graafplaats te schenken.

Nu de nieuwe Oldenzaalsestraat herin-
gericht is met een fraaie wadi, komt ook 
de Molenstraat aan de beurt. Daar komt 
onder andere de fietssnelweg F35 langs. 
Dat is volgens sommigen van de SHSEL 
en bij de Bond Heemschut een uitgele-
zen kans om, als een perfecte aanvulling 
op dat monumentje, de contouren van 
de voormalige begraafplaats in het nieu-
we plaveisel aan te geven. Er zijn ook 
ambtenaren van de gemeente Enschede 
die dat wel willen proberen. 

Israëlische begraafplaatsVervolg van Pagina 3 

 Monument  aan de Noord Esmarkerrondweg, voor de herbegraven Israëlische resten van de Molenstraat, met in het midden 
een herdenkingssteen

Het moet natuurlijk niet onduidelijk wor-
den voor het verkeer. Er komen immers 
al de nodige lijnen op de straat. Een hele 

klus, maar de moeite waard om te pro-
beren. En mocht dat niet lukken, dan zijn 
we blij met het huidige monumentje.

 Wethouder Hatenboer bij de inhuldiging van het monumentje voor de Israëlische 
begraafplaats
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Wat een toestand is de toestand
Wat een zorgen in de straat
Waar de buurman, snel en schichtig
Zichzelf al bijna achterlaat

Wat een angst en wat een zorgen
Met niets, of toch iets in mijn bloed!
Nieuwe wegen, onbetreden 
Onzekerheid, die wachten moet.

Moet ik  zweten, hoor ik niezen
Is mijn lijf goed uitgerust
Kijken, horen , niets te voelen.
Eenzaam toch, mentaal geblutst.

De wereld, die zat toch in mijn zak?
Het leven bijna crisis-loos.
Onzeker was vooral die ‘ander’
Voor ons, bijna alles, zorgeloos.

Slaat het leven van zijn ankers
Zijn zekerheden buiten beeld.
Dan is daar die onbekende
Die je met zijn ogen streelt.

Houd moed.

Dick Buursink

 Onlangs is er voor het woonhuis aan 
de Deurningerstraat 257 een Stolperstein 
gelegd voor de daar (toen huisnummer 261) 
op 30 april 1943 vermoorde Hein Slotboom. 
Vanwege een samenscholingsverbod tijdens 
de staking in april-mei mocht men niet 
met drie of meer personen in het openbaar 
samen zijn. 
Riek Huitink was destijds in dienst op de pas-
torie van de Mariakerk, recht tegenover het 
huis van Hein Slotboom. Zij was ooggetuige 
van dit vreselijke drama. Drie mannen, waar-
onder de 28-jarige Hein, stonden met elkaar 
te praten toen één van een aantal langsrijdende Duitsers het vuur op hem opende.

Jan Brummer

Stolperstein aan de Deurningerstraat

Toestand

 Binnenstadcommissie
Georges  Schafraad
Email: schafraad@gmail.com

 Boerderijcommissie
Jan Oldenhof
Email: joldenhof1@gmail.com

 Documentatiecentrum
Kor Feringa (053) 477 45 95
Email: korferinga@shsel.nl

 Foto- en verhalencommissie
Jan Breteler
Email: janbreteler@shsel.nl

 Monumentencommissie
Cees van der Velde, 06 4735 43 59 of 06 
4208 92 50, ceesvandervelde@shsel.nl

 Loakstenen- en
begraafplaatsencommissie
Harry van der Sleen (053) 852 24 94
Email: loakstenencom@shsel.nl

 PR-commissie
Bart Jansen, 06 3435 45 16
Email:  jansebart@gmail.com

 Redactie ’n Sliepsteen
Geert Bekkering (053) 430 06 91
Email: geertbekkering@shsel.nl

 Historische Kring Glanerbrug
Joop Kwakman (053) 461 38 53
Email: joopkwakman@shsel.nl

 ICT
Tjibbe Knol  
Email: tjibbeknol@shsel.nl

Contactpersonen 
commissies

Paaszondag 1945
 In de laatste oorlogswinter was ik, 

als 16-jarige, inwonende boerenknecht 
op de boerderij van Gerard en Dina ter 
Mors, gelegen tussen Enschede en Us-
selo, aan de Strootsweg 155*). Er waren 
meer bewoners; zes Duitse militairen. Ze 
werden dagelijks bevoorraad door een 
overgelopen Rus met een klein Russisch 
paard-en-wagentje. Op 1 april, Paaszon-
dag, om 7 uur, bleken ‘onze’ Duitsers in 
alle stilte vertrokken, met achterlating 
van een emmer granaten. Om 9 uur 
kwamen twee jeeps en twee Sherman 
tanks het erf oprijden. Tommies; Engelse 
Coldstream Guards.
Met mijn paar jaar school-Engels was 
ik de enige die met hen kon praten. Zij 
lieten mij hun stafkaart zien en vroegen 
waar ze waren. Hun opmars was zo snel 
geweest dat ze tot op de rand van de 
kaart waren opgeschoten. We kregen 
sigaretten, Player Navy Cut. We kregen 
chocola, Cadbury’s. En na drie kwartier 
namen ze als vrienden afscheid, richting 

het kanaal.
Een half uur later; een enorme dreun. 
We stonden op de deel en het leek alsof 
het dak van de boerderij werd opgetild 
en we waren overdekt met hooi en stof 
van de hooizolder.
De volgende dag zagen we de oorzaak; 
de Lonnekerbrug was opgeblazen door 
(onze?) Duitsers. De Engelse tanks ston-

den uitgebrand, de bemanning dood.
Onze Engelsen door onze Duitsers 
gedood.
Nico Spaaks, Almelo

(*De boerderij van de familie Ter Mors is na 
de oorlog afgebroken. Deze stond op het 
terrein dat nu als industrie- en havenge-
bied bekend staat.

 De opgeblazen Lonnekerbrug.

mailto:schafraad%40gmail.com%20?subject=Binnenstadcommissie
mailto:joldenhof1%40gmail.com?subject=Boerdericommissie
mailto:korferinga@shsel.nl
mailto:janbreteler@shsel.nl
mailto:ceesvandervelde@shsel.nl
mailto:loakstenencom%40shsel.nl?subject=
mailto:jansebart%40gmail.com?subject=
mailto:geertbekkering@shsel.nl
mailto:joopkwakman@shsel.nl
mailto:tjibbeknol@shsel.nl
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Foto-expositie 
Henk Brusse

 Helaas kon vanwege de 
coronamaatregelen ook onze 
foto-expositie met foto’s van 
Henk Brusse over de oorlog 
en bevrijding geen doorgang 
vinden. Maar wat in het vat 
zit verzuurt niet. De fotopa-
nelen liggen klaar en zullen 
op een later te bepalen da-
tum in Prismare te zien zijn. 
Wij houden u op de hoogte 
via de Hoesbreef, onze web-
site: https://www.shsel.nl  en 
onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/
SHSEL 

Jan Brummer
 Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.N.) op het kruispunt De Graaff op weg naar de 

Oude Markt.

Een bijzondere vondst
 In het archief van Alice Brusse bevin-

den zich ook oude films waarvan niet 
bekend was welke beelden erop staan. 
Des te groter was de verrassing dat, na 
digitalisering van een aantal films, bleek 
dat Albert Brusse, de grootvader van 
Alice, in 1932 een 3,5 minuten durend 
filmpje van het afscheid van burgemees-
ter Edo Bergsma  heeft gemaakt. Op de 
kwalitatief goede beelden zien we Edo 
Bergsma zijn woonhuis aan de Bisschop-
straat verlaten en een defilé ter ere van 
hem op het Van Heekpark. 
We zullen deze film uiteraard op één van 
de komende sociëteitsavonden verto-
nen.

Jan Brummer

 Veel automobilisten van en naar En-
schede zijn er voorbij gereden. Weinigen 
zullen het als een kunstwerk hebben 
herkend. Ook binnen de gemeentelijke 
organisatie is het een grote onbekende 
en op de gemeentelijke lijstjes van kunst 
in de buitenruimte komt het niet voor.
Tijdens de inventarisatie van poten-
tiële monumentale bebouwing in de 
wijk Stadsveld voor de herziening van 
het bestemmingsplan kwam de (fiets)
werkgroep van de SHSEL en Heemschut 
het kunstwerk op de damwand van het 
viaduct in de Rembrandtlaan over de 
Westerval tegen. Het bleek behoorlijk 
vervuild, maar toch viel de frappante 
gelijkenis op met de achtergrond van 
de rechtszaal in het Paleis van Justitie in 
Den Haag waar de zittingen van het MH 
17 proces plaatsvinden.

Deze zaal zit in het oude gedeelte van de 
rechtbank, ontworpen in de zeventiger 
jaren door architect ir. F. Sevenhuysen. 

Informatie kunstwerk Westerval gezocht

Het kunstwerk aan de Westerval werd 
ook in die tijd geplaatst.
Onderzocht wordt door de Werkgroep 
Monumentale Kunst van de Erfgoed-
vereniging Heemschut of er een relatie 
tussen beide kunstwerken is en door wie 
ze zijn ontworpen.
Alle tips die meer informatie kunnen 
verschaffen over de achtergond van het 
kunstwerk aan de Westerval zijn uiter-
aard welkom: vittoria@astrego.nl
Door de gemeente zal het binnenkort 
worden schoongemaakt.

Jan Astrego 

 Edo Bergsma bij de ingang van het 
oude stadhuis. 

https://www.shsel.nl
https://www.facebook.com/SHSEL
https://www.facebook.com/SHSEL
mailto:vittoria%40astrego.nl?subject=Kunstwerk%20Westerval
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Rondraam Oude Mannen- en Vrouwenhuis
Onlangs kregen we 
van Gerard Niehuis, 
oud-medewerker van 
Het Huis een rondraam 
aangeboden dat zich 
boven de middelste 
raampartij van het 
pand bevond. Het raam 
heeft een doorsnee 
van 96 cm, is gemaakt 
van gietijzer en heeft 
een smeedijzeren 
omlijsting. Als men 
bedenkt dat het 
Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis in 1866 
is gebouwd dan is het 
raam meer dan 150 jaar 
oud.

Door Gerard Hemelt 

Een rechtstreeks gevolg van de 
brand in Enschede op 7 mei 1862 
was de oprichting van het Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis aan 

de Molensteeg. Het werd opgericht 
op initiatief van mevrouw Backer, geb. 
Baronesse Brantsen, echtgenote van de 
Commissaris der Koningin in Overijssel. 
De bouw van het tehuis op een door de 
gemeente geschonken terrein kwam in 
januari 1866 gereed, waarna het op 7 
mei 1866 officieel werd geopend.  
Het werd eerst gebruikt als ziekenhuis in 
verband met de dreigende cholera-epi-
demie. Pas in 1869 werden de eerste 
ouden van dagen opgenomen.  
De mannen en de vrouwen werden in 
gescheiden vleugels ondergebracht. In 
1912 kreeg het tehuis door uitbreiding 
een capaciteit van 80 personen. Tussen 
1942 en 1945 namen de Duitsers bezit 
van het huis. Daarna waren er de stoot-
troepen erin gekwartierd en vervolgens 
deed het gebouw dienst als interne-
ringskamp. Tijdens deze periode werden 
de oudjes ondergebracht bij particulie-
ren en in het parochiehuis St Joseph. In 
1946 kon het gebouw weer betrokken 
worden. 
De stichting hield op te bestaan per ulti-
mo 1961. De exploitatie van het gebouw 
werd vanaf 1962 in gewijzigde vorm 

voortgezet door het Leger des Heils. De 
Stichtingsoorkonde van 7 mei 1866 en 
een foto van het oorspronkelijk tehuis 
werden geschonken aan de Oudheidka-
mer Twente.

Naast het rondraam hebben we ook 
de huisorde voor de verpleegden in 
het Oude-Mannen En Vrouwenhuis te 
Enschede uit 1932 gekregen. Dat in het 
huis de gedragingen niet alleen streng 
in het oog werden gehouden, maar ook 
gehandhaafd werden blijkt wel uit het 
feit dat de orde uit maar liefst 17 artike-
len bestaat en elk artikel vaak uit meer 
dan één gedragscode. 

Een paar veelzeggende (gedeeltes uit 

de) artikelen:
Art. 2: De verpleegden moeten zich steeds 
ordelijk en welvoegelijk gedragen, zich van 
twisten, vloeken, schelden, spuwen en on-
zedelijke taal onthouden en zijn verplicht 
mede te werken tot een goede orde en 
zindelijkheid in het gebouw.
Art. 5: De verpleegden gaan des avonds 9 
uur naar bed. Zij zorgen des morgens ten 7 
½ uur naar behooren gereinigd en gekleed 
bij het koffiedrinken te verschijnen.
Art. 6: Bij het ontkleeden en bij het aan-
kleeden wordt door allen een behoorlijke 
stilte en welvoegelijkheid in acht geno-
men. 
Als men te bed ligt, is het spreken met 
elkander verboden.
 Zij zullen wekelijks schoon ondergoed 
aantrekken en voorafgaande behoorlijke 
reiniging of baden, wanneer dit laatste 
door den huismeester of huismeesteres 
wordt noodig geoordeeld.
Art. 7: De verpleegden, die daartoe 
geschikt zijn, werken in het gesticht. Zij 
verrichten die werkzaamheden, welke 
noodig zijn, hetzij in huis of in den tuin, 
naar aanwijzing van den huismeester of 
de huismeesteres, zonder dat hiervoor 
eenige vergoeding wordt gegeven.
Art. 13: Van de verpleegden wordt 
verlangd, dat zij te alle tijde gezellig en 
eendrachtelijk met elkaar omgaan.
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Bekendmakingen Door Jan Brummer

 De heer Jean-Pierre Bosch liep bij een kringloopwinkel tegen een bijzonder document aan. Hij 
vond een schrift met op de voorzijde een etiket met de in fraaie letters geschreven tekst: 
“Bekendmakingen (vanaf 10 maart 1943 tot 7 juni 1946)”. 
Het schrift is volgeplakt met mede delingen van de directie van N.V. Ramie Union, N.V. Textiel Union 
en van N.V. Kati aan het personeel. De publicaties zijn van de meest uiteenlopende aard en zullen in 
die jaren ook in andere fabrieken zijn opgehangen. 
In elke ’n Hoesbreef wordt een ‘Bekendmaking’ van 75 jaar geleden opgenomen.

 Op bijgaande luchtfoto uit de beginja-
ren zeventig zien we de kantoren en het 
productiebedrijf van de N.V. Koninklijke 
Nederlandse  Zoutindustrie (K.N.Z.)  in 
Boekelo. Het bedrijf wordt in 1918 in 
Rotterdam opgericht. Twee jaar later 
verhuist het kantoor naar Boekelo, waar-
mee alle kantoren en het zoutbedrijf 
worden samengevoegd.

Onder de naam ‘Jozo’ wordt in 1928 jodi-
umhoudend zout in de handel gebracht. 
In 1931 begint het nieuw opgerichte 
chemische bedrijf met de productie van 
zoutzuur, chloorbleekloog, vloeibaar 
chloor, caustic soda en natronloog. 
Begin jaren vijftig wordt het zoutbedrijf 
in Boekelo stopgezet. In bijna 34 jaar 
werd hier maar liefst 1.400.000 ton zout 
geproduceerd.
Op de achterzijde van de foto staat 
behalve de verzenddatum een over-
zicht van de verschillende zoutsoorten 
die op de markt werden gebracht. Men 
vond het kennelijk niet nodig om na een 

N.V. Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie Boekelo

prijsverlaging nieuwe kaarten te laten 
drukken.

Jan Brummer

Bron: ‘Het zout der aarde’ – K.N.Z. 1968
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 Vanwege de nieuwe omgevingswet 
moeten ook cultuurhistorische waar-
den worden vastgelegd.
De SHSEL kan daaraan gaan bijdragen, 
gevraagd of ongevraagd.
Ik heb puur uit interesse eens gekeken 
op http://www.topotijdreis.nl, waarop 
je goed kunt zien hoe het landschap 
zich heeft ontwikkeld.

Daarbij heb ik oude wegen gevonden 
die nog steeds min of meer origineel 
aanwezig zijn in nieuwe wijken.
En die behalve geschiedenis, ook vaak 

een bijzondere natuurrijkdom hebben. 
Ik heb ze een blauwe kleur gegeven.
Als eerst probeersel de oude Stroinks-
weg, die van de rotonde bij RW 35, 
helemaal naar Het Stroink loopt en 
grotendeels bewaard is gebleven. Die 
weg is dus tussen 1880 en 1900 door-
getrokken tot aan Het Stroink.
In de Wesselerbrink loopt langs De Kie-
pe nog een flink deel van de weg die 
ooit van boerderij Eeftink naar boerde-
rij De Wesseler liep.
 
Geert Bekkering

 Wesselerbrink Stroinkslanden 1880.  Wesselerbrink Stroinkslanden 1900.

 Wesselerbrink Stroinkslanden 1930.  Wesselerbrink Stroinkslanden 1960.

 Wesselerbrink Stroinkslanden 2000.

Oude wegen in nieuwe wijken

http://www.topotijdreis.nl
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