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Inleiding
Het onderwerp dat in dit afstudeerverslag centraal staat is de ruimtelijke ordening
in een grensgebied . Het is al enige tijd geleden dat de grenzen in de Europese
Unie geopend zijn en er is sindsdien al veel veranderd. Zo speelt het
maatschappelijke leven zich inmiddels niet meer enkel in eigen land af, maar in
heel Europa . Mensen reizen gemakkelijk over de grenzen heen voor een
boodschap, een dagje uit of vakantie. Hiernaast is het ook gemakkelijker
geworden om in het buitenland te werken en nemen steeds meer mensen de
stap om over de grens te gaan wonen. Organisaties en instanties werken
grensoverschrijdend samen waardoor bijvoorbeeld op het gebied van taal, cultuur
en onderwijs in het grensgebied al veel is bereikt. In verschillende ruimtelijke
plannen wordt aandacht besteedt aan het grensgebied, ondanks dit is tot op
heden op dit punt weinig gerealiseerd .
Het gebied dat in dit afstudeerverslag onder de loep wordt genomen is het
grensgebied tussen de steden Enschede en Gronau . In de vijfde Nota over de
ruimtelijke ordening zijn de steden Almelo, Hengelo en Enschede aangewezen
als één van de zes nationale stedelijke netwerken van (inter)nationaal belang.
Een van de aandachtspunten voor dit netwerk is "het verbeteren van de
samenwerking met Gronau en afstemming met Münster en Osnabrück" [vijfde
Nota, p 220). Ook in andere ruimtelijke plannen komt de relatie tussen Enschede
en Gronau aan de orde. Het in de vijfde Nota aangewezen stedelijke netwerk
(samen met Borne georganiseerd in Netwerkstad Twente) ligt aan de grens met
Nordrhein-Westfalen en met name Enschede heeft zowel fysieke als functionele
relaties met de stad Gronau. Zo zijn deze steden bijna aan elkaar vast gegroeid ,
is Gronau wat betreft voorzieningen sterk op Enschede georiênteerd en verhuizen
steeds meer inwoners van Enschede naar Gronau vanwege de gunstige prijskwaliteitverhouding van de woningen daar. Verder kennen Enschede en Gronau
een aantal gemeenschappelijke problemen zoals de relatief hoge werkloosheid
(m.n. in Gronau), de sociaal-economisch eenzijdige opbouw en het fletse imago.
Gezien deze relaties ligt grensoverschrijdende samenwerking dan ook voor de
hand.

Afbeelding 1. De
stede/ijjke netwerken uit
de vijfde Nota

Deze grensoverschrijdende samenwerking biedt, met name ook op het gebied
van de ruimtelijke planning, diverse mogelijkheden voor de toekomst van de
steden . Zo kan het een oplossing vormen voor de ruimtedruk in Enschede. Deze
stad heeft weinig uitbreidingsmogelijkheden meer op eigen grondgebied en moet
in de nabije toekomst over de gemeentegrenzen heen kijken. Gronau heeft deze
ruimte nog wel en kan bijvoorbeeld een deel van de woningbouwfunctie van
Enschede overnemen . Dit brengt bovendien koopkracht naar de stad Gronau
en geeft deze stad een impuls die ze goed kan gebruiken, aangezien Gronau in
Duitsland nog altijd in een perifeer gebied ligt waar maar weinig Duitsers naar
toe trekken. Een gemeenschappelijke ruimtelijke planning kan de steden vooruit
helpen . Toch is het juist deze ruimtelijke planning waar de grensoverschrijdende
samenwerking blijft steken, ondanks dat de bestuurders van Enschede en Gronau
de samenwerking willen intensiveren. Ook vanuit Netwerkstad Twente bestaat
hiervoor veel interesse en er bestaan al enige tijd plannen voor een gezamenlijk
te ontwikkelen grensoverschrijdende visie. Het is dus zeker de moeite waard om
de mogelijkheden van het middengebied van Enschede en Gronau te
onderzoeken en te komen tot een ontwerp voor dit gebied. Dit heeft geleid tot de
volgende doelstelling voor mijn afstudeeropdracht.

Doelstelllng: Onderzoeken welke mogelijkheden het grensgebied tussen
Enschede en Gronau de steden kan bieden en op basis hiervan komen tot een
grensoverschrijdend ruimtelijk ontwerp voor dit gebied .
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Dit afstudeerverslag beschrijft het onderzoek naar de mogelijkheden en het
ontwerp voor het grensgebied tussen Enschede en Gronau. In Deel A van dit
verslag wordt het vooronderzoek beschreven . Het beschrijft de huidige situatie
rondom de grens in het plangebied en geeft antwoord op de vragen wat er speelt
en welke partijen erbij betrokken zijn. Hiernaast wordt de Nederlandse en Duitse
beleidsstructuur met betrekking tot ruimtelijke ordening beschreven, aangezien
we met beide systemen in het plangebied te maken hebben. Het onderzoek
beschrijft waar de verschillen en overeenkomsten zitten. Kennis hiervan is
essentieel als men met de grensoverschrijdende ruimtelijke planning iets wil
bereiken . Ook wordt er een inventarisatie gemaakt van de verschillende
strategische plannen die gerealiseerd zijn en betrekking hebben op dit gebied.
In Deel B worden Enschede, Gronau en het gebied rondom deze steden uitgebreid
geanalyseerd. Allereerst worden de geschiedenis en de stedenbouwkundige
ontwikkeling behandeld . Vervolgens wordt gestart met de ruimtelijke analyse.
Deze is opgedeeld in twee schaalniveaus. Als eerste wordt er een ruimtelijke
analyse gemaakt van Enschede en Gronau en hun omgeving. Vervolgens wordt
ingezoomd op het plangebied, het middengebied van Enschede en Gronau
rondom de grens. Hierbij wordt onder andere onderzocht wat de verschillen zijn
tussen Enschede en Gronau. Deel B wordt afgesloten met een ruimtebehoefte
van Enschede en Gronau tot 2020.
In Deel C wordt het stedenbouwkundig concept voor het middengebied
ontwikkeld. Op basis van de bevindingen beschreven in deel A en B, is besloten
in het middengebied een binationaal stadsdeel te realiseren. Allereerst wordt
het programma van eisen voor dit binationale stadsdeel beschreven. Vervolgens
zijn drie verschillende ontwikkelingsmodellen opgesteld, die als basis kunnen
dienen voor het ontwerp van het stadsdeel. Deze modellen zijn aan de hand van
verschillende criteria getoetst. Op basis van de uitkomsten van de toets is het
stedenbouwkundig concept tot stand gekomen. In dit concept komen twee punten
die het plangebied en het binationale stadsdeel uniek maken, uitgebreid aan
bod. Dit zijn de grens en het binationale karakter.
Dit afstudeerverslag wordt afgesloten met conclusies, aanbevelingen en een
evaluatie.
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H.1 Huidige situatie in het grensgebied van Enschede en
Gronau
Grensgebieden hebben momenteel een grote aandacht van politiek bestuurders
en in de maatschappij . In allerlei strategische plannen wordt grensoverschrijdende
samenwerking aangemoedigd en ook in het bewustzijn van de burger verdwijnt
langzaam maar zeker de staatsgrens tussen de landen. In dit hoofdstuk wordt
kort weergegeven wat momenteel allemaal speelt In het grensgebied rond
Enschede en Gronau en welke partijen hierbij betrokken zijn. Tevens wordt er
met betrekking tot de wet- en regelgeving kort ingegaan op de Nederlands-Duitse
overeenkomst Inzake grensoverschrijdende samenwerking en op de Europese
vogel- en habitatrichtlijn. Voor meer informatie over de grens wordt verwezen
naar bijlage 1, waar citaten uit diverse krantenartikelen zijn weergegeven met
betrekking tot de situatie in het Nederlands-Duitse grensgebied.

1.1 Het plangebied

Afbeelding 1. 1 De ligging
van Enschede en Gronau

Het plangebied bestaat uit de steden Enschede en Gronau en hun buitengebied.
Enschede is een stad met ruim 150.000 inwoners en is in het oosten van
Nederland gelegen . De stad Gronau heeft ruim 45.000 inwoners en grenst aan
Enschede. Gronau ligt in het noordwesten van de deelstaat Nordrhein-Westfalen.
De steden liggen bij het drielandenpunt waar Nederland, Niedersachsen en
Nordrhein-Westfalen bij elkaar komen. Vanuit Duits perspectief heeft Gronau
hiermee een uitgesproken perifere positie. Enschede en Gronau vormen samen
met Almelo, Borne en Hengelo een langgerekt grensoverschrijdend stedelijk
netwerk.
Enschede heeft zich de afgelopen jaren naar het oosten toe, richting de grens,
ontwikkeld . De stad is hierdoor vastgegroeid aan het grensdorp Glanerbrug, dat
tegenwoordig dan ook deel uitmaakt van de stad Enschede. Gronau is een
tweepolige stad. De stad bestaat uit de kernen Gronau (noordelijk van de snelweg
gelegen) en Epe (zuidelijk van de snelweg gelegen).
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Grenzchede
Huidige situatie in het grensgebied van Enschede en Gronau

Later in het project zal worden ingezoomd op het middengebied van Enschede
en Gronau. Dit gebied is in het kader in afbeelding 1.1 weergegeven.

1.2 Maatschappelijke en ruimtelijke zaken met betrekking tot de grens

1.2.1 Ruimtedruk Enschede en Hengelo
Een probleem dat in de nabije toekomst gaat spelen is dat Enschede en Hengelo
geen uitbreidingsmogelijkheden meer hebben. Zij moeten zich voor groei gaan
toeleggen op inbreiding en/of over de gemeentegrenzen heen gaan kijken. Zo
heeft Enschede al voor de toekomst een nieuwbouwlocatie gepland op het
grondgebied van de gemeente Losser. Andere uitbreidingsmogelijkheden liggen
er in de richting van Almelo en Gronau.

1.2.2 Trek van Nederlanders naar de Duitse grensplaatsen
Waar Gronau momenteel mee te maken heeft is de stroom Nederlanders die
vanwege de gunstige prijs/kwaliteit verhouding in Gronau een huis kopen. Hoewel
al sinds lange tijd Nederlanders naar het Duitse grensgebied trekken, is sinds
januari 2001 een grote migratiegolf op gang gekomen. In dat jaar werd de
hypotheekrente ook voor in Duitsland wonende Nederlanders aftrekbaar, wat de
trek van Nederlanders naar Duitsland sterk stimuleerde . Naast de al goedkopere
bouwgrond, de degelijke huizen en de minder dwingende bouwvoorschriften was
voor veel mensen de hypotheekrenteaftrek de impuls om over de grens een
huis te kopen of te gaan bouwen
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We hebben hier met hoofdzakelijk 'woonwensverhuizers' te maken, mensen die
verhuizen om een woning die beter bij hun woonwensen aansluit. In Nederland
zijn de kavels klein, duur en slechts beperkt te verkrijgen, net over de grens is dit
echter anders. Hierdoor zijn in 2001 en 2002 al ca. 1650 huishoudens vanuit
Twente en de Achterhoek naar het Duitse grensgebied getrokken. 17% van deze
verhuizers is afkomstig uit Enschede, zij trekken voornamelijk naar Gronau en
Ahaus. Telde Gronau in 2000 nog 1.448 Nederlandse inwoners, twee jaar later
was dit al toegenomen tot 1.922. Toch is slechts de snelle stijging van het aantal
Nederlandse inwoners in Gronau spectaculair, en niet het aantal Nederlandse
inwoners zelf. Had eind 2002 4,3% van de bevolking in Gronau de Nederlandse
nationaliteit, in Enschede had tegelijkertijd 6,2% van de bevolking de Duitse
nationaliteit.
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Alhoewel in de pers nog wel eens berichten verschijnen over de slechte integratie
van de Nederlandse emigranten, blijkt dit in de praktijk wel mee te vallen. Uit
onderzoek van 1&0 research naar de woonmigratie blijkt dat 80% van de
emigranten redelijk tot veel contact met de Duitse plaatsgenoten heeft (maar
nog altijd 1 op de 5 heeft dit dus niet of nauwelijks). Dit ondanks de sterke oriëntatie
voor werk, voorzieningen en sociale activiteiten op Nederland. De Duitsers hebben
in principe een positief beeld van de Nederlanders en staan open voor hen.
Hiernaast geven zij de grensstreek een impuls, het is in Duitsland nog steeds
een perifeer gebied waar niet veel Duitsers naar toe trekken. Dit positieve beeld
dreigt echter verstoord te raken wanneer er Nederlandse kolonies gaan ontstaan .
Het is nu afwachten wat er de komende tijd gaat gebeuren met de trek naar
Duitsland , dit is moeilijk te voorspellen. Factoren als grond- en huizenprijzen en
de beschikbaarheid van kavels zullen hierbij een grote rol spelen. Verwacht mag
15
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worden dat de migratiestroom de komende tijd nog wel aanhoudt, dat het einde
van de stroom emigrerende Nederlanders nog niet in zicht is.

1.2.3 Arbeidsmarkt
In bepaalde beroepscategorieën zou de vraag aan de ene zijde van de grens
goed aansluiten bij het aanbod aan de andere zijde van de grens. Verschillen in
wet- en regelgeving voorkomen echter dat dit gebeurt. Zo wijken de pensioensen verzekeringspremies van elkaar af en is het voor grenspendelaars ongunstig
om familieleden mee te verzekeren . Tevens gelden er andere
werkloosheidsregelingen, wijken de definities van werkloosheid van elkaar af en
zijn er verschillen in de belasting . Daarnaast spelen er ook nog cultuurverschillen.
Zo wordt van werknemers in Nederland bijvoorbeeld meer flexibiliteit verwacht
dan in Duitsland. Door dit alles is er nog geen sprake van één arbeidsmarkt.
In Duitsland moeten de steden zelf een groot deel van de sociale voorzieningen
verzorgen. Om deze reden heeft Gronau, waar een relatief hoge werkloosheid
heerst, werklozen geholpen met het vinden van werk in Enschede. Gunstig hierbij
is dat de treinverbinding tussen deze twee steden weer hersteld is. De werklozen
uit Gronau die in Enschede aan het werk gaan krijgen deze treinreis vergoed .
Positief is dat voor grensforenzen steeds meer informatie beschikbaar is en dat
contacten tussen de Nederlandse en Duitse overheden en instanties steeds beter
worden. Het is te verwachten dat de arbeidsmarkt aan beide zijden van de grens
hierdoor steeds beter op elkaar gaat aansluiten.

1.2.4 Regionaal Bedrijventerrein
In Twente is men op zoek naar een grote locatie (ca . 185 ha) voor de realisatie
van een regionaal bedrijventerrein (RBT). Hier wordt onder andere ruimte geboden
voor grootschalige produktie-, transport- en distributiebedrijven. In eerste instantie
was hiervoor een locatie aangewezen bij Bomebroek (ten zuiden van Almelo).
24 april jl. werd echter de streekplanherziening voor dit RBT bij Bomebroek
afgekeurd door de Raad van State. Dit vanwege onduidelijkheden met betrekking
tot de financiering en vanwege een onzorgvuldige locatiekeuze. De locatiekeuze
moet nu opnieuw worden afgewogen. Er wordt momenteel alleen gekeken naar
mogelijke locaties in Twente, maar waarom niet over de grens in Duitsland? Op
het industrieterrein Am Berge in het oosten van Gronau is bijvoorbeeld nog veel
ruimte vrij en zou (een deel van) dit RBT gerealiseerd kunnen worden.

1.3 Betrokken partijen
In deze paragraaf worden een aantal samenwerkingsverbanden en overheden
behandeld die een rol spelen bij de grensoverschrijdende samenwerking van
Enschede en Gronau. Dit zijn de gemeenten Enschede en Gronau, de provincie
Overijse!, de Bezirk Münster, Netwerkstad Twente, Städtedreieck, EUREGIO,
en tot slot de Nederlands-Duitse commissie voor de Ruimtelijke Ordening,

1.3.1 Samenwerking Enschede en Gronau
Op bestuurlijk niveau staan Enschede en Gronau achter de samenwerking tussen
de steden en Gronau heeft zich er al op ingesteld om deel uit te maken van
Netwerkstad Twente. Verder is de stad voor veel voorzieningen al op Enschede
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gericht (mondeling, Herr Alberts). In het bestuurlijk overleg tussen Enschede en
Gronau eind 2002 is dan ook besloten om de samenwerking nog verder te
intensiveren.
Zowel de gemeente Enschede als Netwerkstad Twente hebben interesse in het
gemeenschappelijk ontwikkelen van een visie voor Enschede en Gronau en voor
het middengebied. Dit komt echter nog niet van de grond, onder andere doordat
in Gronau te weinig capaciteit is voor het ontwikkelen van deze visie. Hiernaast
zijn er nog een aantal andere zaken waardoor de samenwerking op ruimtelijk
vlak nog niet zo wil vlotten. Als eerste zijn dit de verschillen op het organisatorische
vlak. Zo wordt bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening in Nederland op andere
beleidsniveaus geregeld dan in Nordrhein-Westfalen, waardoor de communicatie
niet altijd soepel verloopt. Hiernaast staan de gemeentebesturen wel achter deze
samenwerking, maar is men op het ambtelijke niveau nog niet helemaal op deze
grensoverschrijdende relaties ingesteld. Als laatste speelt dat de
maatschappelijke urgentie aan beide zijden van de grens nog niet zo hoog is dat
men wel over de grens moet kijken . Er staat dus weinig druk achter deze
ruimtelijke samenwerking. Daarom wordt nu eerst ingezet op een aantal kleinere
projecten. Zo zijn er plannen voor samenwerking op cultureel vlak en heeft Gronau
plannen voor een binationale kleuterschool. Hiernaast is er ook al het een en
ander gerealiseerd , zoals de dependance van de opleiding small business van
de Saxion Hogeschool Enschede in Gronau .

1.3.2 Provincie Overijssel en Bezirk Münster
De provincie Overijssel acht het van belang dat er voor het stedelijk gebied van
Twente een samenhangend ruimtelijk beleid gevoerd wordt. Met name voor het
zuid-oostelijke deel van Netwerkstad Twente stimuleert ze een samenhangend
beleid met Duitsland vanwege de grensligging [streekplan Overijssel, p.112).
Veel meer wordt over de grensrelaties van Enschede in het streekplan niet
gezegd. De stad Gronau wordt zelfs niet genoemd. De activiteiten van de provincie
op grensoverschrijdend vlak zijn dan ook niet zo groot. Ze neemt tweemaandelijks
deel aan de vergaderingen van Städtedreieck en heeft zitting in de NederlandsDuitse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening (NDCRO), verder onderschrijft
ze alle initiatieven die op het gebied van de grensoverschrijding worden genomen
(mondeling, Mevr. Galjaard).
De Bezirksregierung Münster volgt met interesse de ontwikkelingen van
Netwerkstad Twente en hun (grensoverschrijdende) initiatieven en activiteiten.
Zelf onderneemt ze wat betreft de samenwerking van Gronau met Netwerkstad
Twente niet veel, zij verwacht dat het initiatief hiervoor vanuit Gronau komt
(mondeling, Herr Sparding). Zelf ziet de Bezirksregierung Gronau nog meer als
plattelandscentrum dan als onderdeel van een stedelijk netwerk. De
grensoverschrijdende activiteiten van de Bezirksregierung beperken zich, evenals
bij de provincie Overijssel, hoofdzakelijk tot deelname aan de Städtedreieck en
de NDCRO.

1.3.3 Netwerkstad Twente
In het najaar van 2001 is Netwerkstad Twente (NT) opgericht door de
gemeenteraden van Almelo, Borne, Hengelo en Enschede en de dagelijkse
besturen van de Regio Twente en de Provincie Overijssel. Aanleiding voor deze
samenwerking is ten eerste het afblazen van het idee Twentestad geweest.
Aangezien er in de Twentse steden steeds meer sprake is van één arbeidsmarkt,
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één woningmarkt en één verkeers- en vervoersmarkt is samenwerking
noodzakelijk. Daarnaast is de stedenband in de 5e Nota genoemd als één van
de zes nationale stedelijke netwerken, met internationaal belang. Ook om deze
reden werd het van belang geacht voor de steden om samen te werken om hun
beleid op elkaar af te stemmen .
De Netwerkstad is geen rechtspersoon; de gemeenten blijven zelfstandig . Het
doel van NT is dat de gemeenten vrijwillig hun beleid op elkaar afstemmen. NT
bestaat uit een stuurgroep die de samenwerking tussen de netwerkstad partners
aanstuurt en een projectbureau welke de stuurgroep ondersteunt. Het
projectbureau werkt projectmatig samen met de gemeenten Almelo, Borne,
Hengelo en Enschede op ruimtelijk-fysiek, economisch en sociaal vlak.
Een van de initiatieven van NT is het realiseren van een strategische visie en
een ruimtelijke oriëntatie geweest. De ruimtelijke oriëntatie moet uiteindelijk
resulteren in een ruimtelijk ontwerp voor de netwerkstad . In de strategische visie
wordt beschreven welke koers NT de komende vijftien jaar moet volgen. De
visie bestaat uit tekst waarin wordt ingegaan op de positie van NT in haar
omgeving, de richting die ze op wil op langere termijn en hoe dit vervolgens
gerealiseerd moet worden . In deze strategische visie wordt tevens aangeven
dat NT als ambitie heeft om samen te werken met Gronau en deze, gezien het
feit dat Enschede en Gronau steeds meer één verzorgingsgebied vormen, op
termijn deel te laten uitmaken van NT. NT wil onder andere het
volkshuisvestingsbeleid, de woningbouw, detailhandel en arbeidsmarkt met
Gronau afstemmen. Daarnaast bestaat de ambitie voor een grensoverschrijdend
bedrijventerrein en een ontwikkelingsvisie voor Enschede en Gronau en voor
het middengebied van deze twee steden. Concrete plannen met Gronau zijn er
al voor bijvoorbeeld een gemeenschappelijk cultureel programma met het
Muziekkwartier (Enschede) en Popnrockmuseum (Gronau)

1.3.4 Städtedreieck
Het grensoverschrijdend stedelijk netwerk Städtedreieck is in 1989 opgericht
als samenwerkingsverband tussen de steden Enschede/Hengelo, Münster en
Osnabrück. Tegenwoordig is dit uitgebreid en neemt heel Netwerkstad Twente
er aan deel. De samenwerking in de Städtedreieck heeft geen juridische status
maar vormt een bestuurlijk en ambtelijk communicatienetwerk.
De Städtedreieck houdt zich onder andere bezig met het afstemmen en
positioneren van bovenregionale vraagstukken richting de nationale en Europese
overheden. Ook het faciliteren van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen
instellingen in de steden is van belang. Zo heeft ze onder andere de samenwerking
van de Kamers van Koophandel/Handelskammern en van de universiteiten en
hogescholen bevorderd. Daarnaast is een belangrijke taak van de Städtedreieck
het initiëren en ondersteunen van projecten, dit in samenwerking met
maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven .
Sinds 1999 richt de samenwerking zich ook heel sterk op de positie van de
Städtedreieck binnen de EUREGIO. Zij wil zich hierbinnen als stedelijk platvorm
positioneren en het grootstedenbeleid gestalte geven. Aan de hand hiervan wil
ze projecten initiêren en (laten) uitvoeren, veel in samenwerking met de EUREGIO
en het projectbureau Netwerkstad Twente. De wens om ook gezamenlijk projecten
te realiseren was er wel, het is echter ondanks vele pogingen slechts zelden van
de grond gekomen. Een geval waar het wel gelukt is, is de heropening van de
spoorverbinding tussen Enschede en Gronau.
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1.3.5 EUREGIO
EUREGIO is een samenwerkingsverband dat in 1957 is
opgericht om het vertrouwen tussen de Nederlandse en
Duitse grensstreekbewoners te herstellen. De EUREGIO is
een regionaal platvorm van en voor regionale overheden
die grensoverschrijdend samenwerken. In totaal zijn er 140
gemeenten bij aangesloten . De organisatiestructuur
onderscheidt een EUREGIO- Raad, een dagelijks bestuur
en diverse werkgroepen. Deze werkgroepen nemen elk een
bepaald beleidsterrein voor hun rekening.
In Europa zijn nu vele Euregio-samenwerkingsverbanden
te vinden. De EUREGIO is het oudste van al deze Euregio's
en omvat globaal het gebied tussen de Rijn, IJssel en Ems.
In Nederland zijn verder de Euregio Ems-Dollard, Euregio
Rijn-Waal en Euregio Rijn-Maas noord te vinden.
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Afbeelding 1. 2 de samenwerkingsverbanden
EUREGIO, Netwerkstad Twente en
Städtedreieck

In de 45 jaar dat de EUREGIO bestaat heeft ze al veel
bereikt. Zo heeft ze na het openen van de grens in 1992 een
belangrijke rol gehad in de veranderingsprocessen in het grensgebied.
Tegenwoordig houdt de EUREGIO zich voornamelijk bezig met het voorlichten
en adviseren van burgers en bedrijven over allerlei rechten en plichten m.b.t. de
grensoverschrijding. Ze geeft bijvoorbeeld informatie over zaken waar mensen
rekening mee moeten houden als ze over de grens willen gaan werken. Daarnaast
houdt de EUREGIO zich bezig met het bevorderen van het wederzijdse begrip
tussen de Nederlandse en Duitse grensstreekbewoners en het versterken van
grensoverschrijdende structuren op onder andere het gebied van wonen, werken,
milieu en recreatie. Dit laatste wordt met name gedaan door het verstrekken van
subsidies voor grensoverschrijdende projecten.
Het EUREGIO gebied is door de Europese Unie aangewezen als een
stimuleringsgebied dat door de grensligging een achterstand heeft op sociaalcultureel en economisch gebied. Hierom komt het gebied in aanmerking voor de
lnteregg subsidies. Deze subsidies worden verstrekt om in grensgebieden de
sociaal-economische structuur te versterken, door projecten op het gebied van
onder andere ruimtelijke structuur, economie, milieu en sociaal-culturele
intergratie te ondersteunen. Voor de periode van 2000-2008 ontvangt de
EUREGIO 46 miljoen euro aan lnteregg llla subsidies; deze wordt met 27 miljoen
euro steun aangevuld door de nationale ministeries van economische zaken
van Nederland, Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen. In 1998 heeft de
EUREGIO een ruimtelijk plan geschreven op basis van de voor de EUREGIO
van belang zijnde actiepunten uit het GROC (paragraaf 1.3.2). Dit plan van de
EUREGIO dient mede als basis voor de uit te geven lnteregg subsidies. Een
voorbeeld van een recentelijk gestart project met lnteregg steun is het 'toeristisch
offensief Euregio'. Dit is een project waarin de Nederlandse en Duitse VW's in
het grensgebied samenwerken om het toerisme in de streek te stimuleren.

1.3.2 Nederlands-Duitse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening
De Nederlands-Duitse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening (NDCRO) is in
een besluit van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland in
1967 opgericht voor de samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening.
De doelen van de NDCRO zijn het overleggen over de ruimtelijke ontwikkeling
en de afstemming van de ruimtelijke doelstellingen, plannen en maatregelen in
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het grensgebied. Dit geldt direct voor een gebied van 20 km aan beide zijden
van de grens maar ook voor plannen en maatregelen die invloed op het buurland
kunnen hebben. De commissie heeft als werkgebied het hele Nederlands- Duitse
grensgebied, van de Noordzee tot aan Aken (afbeelding 1.3).
De NDCRO bestaat uit een hoofdcommissie en twee subcommissies (noord en
zuid). De hoofdcommissie is al een aantal jaren niet meer actief. Het gros van
de zaken wordt door de subcommissies afgehandeld en direct naar de betreffende
overheden verder geleid. In de subcommissie noord hebben vele partijen zitting,
van vertegenwoordigers van de provincies en Bezirken tot de Kamer van
Koophandel. De EUREGIO en de Euregio Rijn-Waal vormen het overlappende
gebied tussen het noordelijke en zuidelijke deelgebied.

Afbeelding 1.3 plangebied
van de NDCRO

In 1997 heeft de ondercommissie noord het Grensoverschrijdend Ruimtelijk
Ontwikkelingsconcept (GROC) ontwikkeld, met als uitwerking hiervan in 1998
een actieprogramma. Het GROC heeft geen rechtskracht, het dient als
uitgangspunt voor de grensoverschrijdende samenwerking . Het doel van het
GROC is de aanwezige en dreigende nadelen van de grensligging tegen te werken
en ontwikkelingskansen te benutten.
Na het realiseren van het GROC zijn de activiteiten van de NDCRO afgezwakt.
Tegenwoordig komt de subcommissie noord nog slechts één keer per jaar bijeen.
De huidige activiteiten bestaan voornamelijk uit het elkaar over en weer informeren
over zaken met betrekking tot de ruimtelijke ordening. De subcommissie kent
ook werkgroepen , maar momenteel is er slechts één actief. Deze houdt zich
bezig met de windmolenproblematiek en is bezig hierover een informatieve
brochure te realiseren. Naast het elkaar informeren over actuele zaken probeert
de NDCRO ook partijen te stimuleren tot het initiëren van projecten . Aangezien
ze echter niemand kan dwingen is voor het slagen van een project medewerking
van alle partijen en geldschieters noodzakelijk. Mede hierdoor zijn nog niet alle
actiepunten uit het actieprogramma van 1998 gerealiseerd.

1.3.6 Overige partijen
De gemeenten Enschede en Gronau , de provincie Overijssel, Bezirkregierung
Münster, NDCRO, EUREGIO en Städtedreieck zijn slechts een aantal van de
partijen/organisaties die meespelen in het plangebied . In het kader van
Netwerkstad Twente is het middengebied van Enschede en Gronau ook voor de
gemeenten Hengelo en Almelo van belang. Daarnaast spelen in verband met
het grensoverschrijdende openbaar vervoer de NS en DB een rol. Ook
verschillende Nederlandse en Duitse ministeries zijn erbij betrokken, evenals de
Kreis Berken en de Regio Twente (kaderwetgebied + wet gemeenschappelijke
regelingen voor Twente). Ik heb me echter beperkt tot het behandelen van die
partijen en organisaties die zich in hun activiteiten hoofdzakelijk met
grensoverschrijdende zaken bezig houden of die voor het middengebied van
Enschede en Gronau rechtstreeks van belang zijn. Het is echter een heel web
van instanties die bij de besluitvorming over het plangebied betrokken zijn.
Afbeelding 1.4 geeft een organogram weer waarin de belangrijkste partijen en
de onderlinge relaties zijn aangegeven .
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Afbeelding 1.4
organogram met partijen
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1.4. Richtlijnen

1.4.1 Het verdrag van Anhalt
In 1991 is in lsselburg-Anholt de 'Nederlands-Duitse overeenkomst inzake
grensoverschrijdende samenwerking' (het verdrag van Anhalt) ondertekend
en in 1993 trad dit verdrag in werking . In deze overeenkomst werd de
samenwerking tussen decentrale overheden in Nederland en Duitsland op
publiekrechtelijke grondslag mogelijk gemaakt. Er zijn drie verschillende
mogelijkheden om op publiekrechtelijke grondslag samen te werken. Het
is mogelijk om een openbaar lichaam in te stellen, een publiekrechtelijke
overeenkomst te sluiten of een gemeenschappelijk orgaan in te stellen .
Van deze laatste mogelijkheid maakt de EUREGIO gebruik. Het is de lichtste
vorm van publiekrechtelijke samenwerking . De EUREGIO is hiermee geen
rechtspersoonlijkheid, maar heeft hiermee een zeer geschikte basis voor
een grensoverschrijdend overlegplatform. Het openbaar lichaam is de meest
vergaande vorm van samenwerking. Dit lichaam is een
rechtspersoonlijkheid en kan de deelnemers aan zich binden.
Op 7 december 2000 is in Aken een memorandum ondertekend volgens
welke het verdrag van Anhalt in vijf stappen moet worden aangepast. Deze
aanpassingen moeten nieuwe mogelijkheden bieden voor de afstemming
en harmonisatie van bijvoorbeeld bouwvergunningen en milieuregels. Dit
schept nieuwe mogelijkheden voor de grensoverschrijdende samenwerking .
Wanneer dit nieuwe verdrag klaar is en in werking treed is echter nog niet
bekend.

1.4.2 De vogel- en habitatrichtlijn
Om de flora en fauna in Europa te beschermen is in 1979 de vogelrichtlijn
aangenomen en in 1992 de habitatrichtlijn. In deze richtlijnen zijn lijsten
opgenomen met soorten habitats en planten- en diersoorten waarvoor
speciale beschermingszones moeten worden aangewezen. Al deze speciale
beschermingszones in heel Europa vormen samen het netwerk Natura
2000.
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In de gebieden waar de richtlijnen van toepassing zijn mogen geen activiteiten
plaatsvinden die gevolgen hebben voor het gebied. Dit om achteruitgang van de
habitat of de soort te voorkomen. Alle geplande en bestaande menselijke
activiteiten dienen te worden geëvalueerd en eventueel te worden gestopt.
Wanneer geen alternatieven voor een activiteit mogelijk zijn, mag de activiteit
alleen doorgang vinden wanneer deze van groot maatschappelijk belang is en
de lidstaat compenserende maatregelen treft. Wanneer een lidstaat zijn
verplichtingen met betrekking tot deze richtlijnen niet nakomt, loopt het kans op
boetes en het mislopen van financiële steun uit structuurfondsen.
Veel planmakers zullen eens met deze dwingende richtlijnen te maken krijgen.
Er mee omgaan is echter lastig. Verraderlijk is ten eerste dat deze richtlijnen,
naast lijsten met soorten en habitats waarvoor beschermingszones moeten
worden aangewezen, ook lijsten bevatten met planten- en diersoorten die beslist
bescherming behoeven, maar waarvoor geen beschermingszones worden
aangewezen . Het kan dus voorkomen dat een gebied niet als speciale
beschermingszone wordt aangewezen, maar waar wel de vogel- of habitatrichtlijn
van toepassing is. Hiernaast zijn soms de gevolgen van bepaalde activiteiten op
een soort of habitat niet goed aan te geven. Ook kan in sommige gevallen de
compensatie problemen opleveren (hoe compenseer je een veengebied?).
Ondanks dit alles is het echter van belang om met deze Europese richtlijnen
rekening te houden, ook al gaat het zo af en toe met onduidelijkheden gepaard.
In de omgeving van Enschede en Gronau zijn een aantal gebieden te vinden
waar de vogel- en habitatrichtijn van toepassing is. Deze zijn in afbeelding 6.7
weergegeven.
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H. 2 Ruimtelijke ordening in Nederland en Duitsland
Een van de oorzaken waardoor de grensoverschrijdende samenwerking op het
ruimtelijke vlak nog niet vlot, is het verschil in de ruimtelijke wetgeving tussen de
landen. In dit hoofdstuk wordt dan ook de opbouw van de Nederlandse en Duitse
ruimtelijke ordening behandeld en worden deze vervolgens met elkaar vergeleken.
Er wordt bekeken waar de verschillen zitten . Wederzijdse kennis van het
ruimtelijke ordeningssysteem van elkaar maakt ermee omgaan gemakkelijker.
Bovendien is deze kennis essentieel om op het gebied van de ruimtelijke ordening
grensoverschrijdend iets te kunnen bereiken . In bijlage Il is de ligging van
Enschede en Gronau in de verschillende plangebieden (land , provincie/Bezirk
etc.) aangegeven.

2.1 Opbouw van de Nederlandse ruimtelijke ordening

2.1.1 Wet op de ruimtelijke ordening
De basis van de Nederlandse ruimtelijke ordening ligt in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO). Deze stamt uit 1965, toen de oude Woningwet uit 1901 herzien
werd . Deze oude Woningwet werd opgedeeld in een nieuwe Woningwet en de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. In 1985 is deze WRO vervangen door een
nieuwere versie en met deze wet hebben we nu , met enige aanpassingen, nog
steeds te maken . Op het moment wordt echter gewerkt aan een nieuwe WRO,
voordat deze in werking treedt is alleen nog de toestemming van de eerste en
tweede kamer nodig.
In de WRO worden de taken van de overheid (rijk, provincies en gemeenten)
bepaald en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen met
betrekking tot de ruimtelijke inrichting bepaald . Het doel van de WRO is om te
komen tot een doeltreffende inrichting van de schaarse grond in Nederland. Hoe
moet Nederland er nu, en in de toekomst, uit komen te zien? Dit wordt geregeld
in de ruimtelijke plannen die door de overheid worden opgesteld.

2.1 .2 Rijk
Het rijk voert een nationaal planologisch beleid dat houvast biedt aan de lagere
overheden en het ruimtelijk beleid van deze lagere overheden coördineert. Het
ruimtelijke beleid wordt voorbereid door het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), met medewerking van diverse andere
ministeries.
Het rijk legt haar ruimtelijke plannen vast in planologische kernbeslissingen
(pkb's). Deze pkb's bevatten landelijke regels over de inrichting van Nederland.
In een pkb wordt globaal weergegeven wat er met de ruimte moet gebeuren ,
provincie en gemeente dienen deze plannen verder uit te werken . Een pkb is in
principe niet bindend. Het heeft een indicatief karakter, wat inhoudt dat lagere
overheden er rekening mee dienen te houden. In bijzondere gevallen kan een
pkb wel bindend worden gemaakt, door een 'concrete beleidsbeslissing' .
Hiernaast kan het rijk door middel van een minlsterlêle aanwijzingsbevoegdheid
op plannen van lagere overheden ingrijpen.
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De hoofdlijnen voor de toekomstige inrichting van Nederland zijn vastgelegd in
Nota's, de vijfde Nota is de meest recente. Deze vijfde nota is een pkb, die
echter door het vorige kabinet controversieel is verklaard. Inmiddels is deze
vijfde nota samen met de Tweede Structuurschema Groene Ruimte geïntegreerd
tot de Nota Ruimte. In januari 2004 zal het kabinet deze aan de Tweede Kamer
presenteren.

2.1.3 Provincie
Om de hoofdlijnen van de toekomstige ontwikkelingen in een streek vast te leggen
heeft de provincie de taak om een streekplan op te stellen. Deze moet minstens
eens in de tien jaar worden herzien. Een streekplan geeft het gebruik van de
gronden aan en bestaat uit verschillende kaarten en een tekstuele toelichting.
Hiernaast stellen de provincies ook water- en milieuplannen op . Het huidige
streekplan van de provincie Overijssel stamt uit 2000.
Het streekplan vormt de basis voor de bestemmings- en structuurplannen van
de gemeenten. Het streekplan is indicatief van karakter en dus niet rechtstreeks
bindend voor de gemeenten. Wanneer een gemeente echter volgens de provincie
zijn beleid onvoldoende aanpast aan dat van de provincie, kan het provinciaal
bestuur aanwijzingen geven tot bijstelling van de betreffende gemeentelijke
plannen.

2.1.4 Gemeente
De gemeente heeft de mogelijkheid tot het opstellen van structuurplannen en
bestemmingsplannen. De opstelling van een structuurplan is niet verplicht. Een
gemeenteraad kan, wanneer zij dit nodig acht, besluiten om, eventueel in
samenwerking met aangrenzende gemeenten, een structuurplan op te stellen.
Het doel van een structuurplan is om de toekomstige ontwikkeling van de
gemeente(n) in hoofdlijnen aan te geven. Het bestaat enkel uit beleidsvoornemens
en bevat geen tot de burgers gerichte voorschriften.
Een bestemmingsplan heeft daarentegen wel direct voor de burgers rechtskracht.
Voor het gebied buiten de bebouwde kom is de gemeenteraad verplicht een
bestemmingsplan op te stellen. Hiermee kan ze richting geven aan de
uitbreidingen van de gemeente en tevens bepaalde landelijke gedeelten van het
gemeentelijke grondgebied beschermen tegen bebouwing . Voor de bebouwde
kom is de gemeenteraad niet verplicht om een bestemmingsplan op te stellen.
Het kan echter wel nuttig zijn bij stads- en dorpsvernieuwing of ten behoeve van
het instant houden van het beschermd dorps- of stadsgezicht.
Een bestemmingsplan geeft aan welke bestemmingen aan de grond mogen
worden gegeven. Ook kunnen er globale voorwaarden aan de toekomstige
bebouwing worden gesteld, zoals wat betreft de rooilijnen en bebouwingshoogten.

2.1.5 De nieuwe WRO
Wanneer de nieuwe WRO is aangenomen verdwijnen de begrippen
'planologische kernbeslissing, 'streekplan' en 'structuurplan'. Straks stellen zowel
rijk, provincies als gemeenten een structuurvisie op. Dit is een strategisch
document dat de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van een bepaald gebied
weergeeft. De doelen uit deze structuurvisie worden in principe door de gemeente
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uitgewerkt in een bestemmingsplan . Rijk en provincie kunnen de gemeente
hiervoor inhoudelijke instructies geven, de gemeente is verplicht deze in acht te
nemen. Het is bij bepaalde ontwikkelingen of gebieden echter ook mogelijk dat
rijk of provincie zelf een bestemmingsplan opstellen.

2.2 Opbouw van de Duitse ruimtelijke ordening

2.2.1 Raumordungsgesetz
De basis van de Duitse ruimtelijke ordening ligt in de Bundesraumordnungsgesetz
(ROG) van 1965. Deze is in 1988 herzien. Deze nieuwe ROG speelt in op nieuwe
ontwikkelingen zoals de Europese eenwording.
Het doel van de ruimtelijke ordening is het ontwikkelen, ordenen en beschermen
van de ruimte door het opstellen en afstemmen van ruimtelijke plannen en
maatregelen . Het uitgangspunt voor de ruimtelijke ordening is dat de sociale en
economische ingrepen met de ecologische functies in overeenstemming dienen
te zijn , om zo tot een duurzame en evenwichtige ordening van het grondgebied
te komen .
In de ROG worden de algemene beginselen met betrekking tot de ruimtelijke
ordening voor heel Duitsland verankerd . Daarnaast worden in deze wet de taken
van de bond en de deelstaten omschreven. De ROG is in principe te vergelijken
met de Nederlandse WRO.

2.2.2 Bond
De bond heeft niet de bevoegdheid bindende plannen te realiseren, deze taak is
in de Grondwet afgedragen aan de deelstaten. Het instrument dat de bond ter
beschikking staat is het Raumordnungspolitische Orientierungsrahmen (ORA).
Deze is opgesteld door het Bundesministerium Bau (BMBau, onderdeel van het
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung). De meest recente versie van de
ORA stamt uit 1992. Dit ORA is opgesteld naar aanleiding van de Duitse
hereniging en de eenwording van Europa. Deze gebeurtenissen maakten een
nieuwe visie op de ruimtelijke ordening noodzakelijk.
Het ORA geeft een streefbeeld voor Duitsland weer. in samenwerking met de
deelstaten stelt BMBau richtlijnen (Leitbilder) op voor de ruimtelijke ordening.
Deze richtlijnen verduidelijken de ruimtelijke prioriteiten van de bond en geven
de richting aan die de lagere overheden en private investoren dienen te volgen
in de ruimtelijke politiek. Hiernaast dienen deze richtlijnen voor de afstemming
van de ruimtelijke ordening in Duitsland en de Europese Gemeenschap.

2.2.3 Deelstaat Nordrhein-Westfalen
De ruimtelijke ordening op deelstaatniveau is geregeld in het
Landesplanungsgesetz. Hierin worden, evenals in de WRO en de ROG, de taken
van de diverse overheden vast gelegd. Hiernaast geeft het onder andere aan
dat
voor
de
ruimtelijke
ordening
in
de
deelstaat
een
Landesentwicklungsprogramm (LE Pro), een Landesentwicklungsplan (LEP) en
het Gebietentwicklungsplan (GEP) moeten worden opgesteld.
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Het LEPro bevat de algemene beginselen en doelen van de ruimtelijke ordening
in Nordrhein-Westfalen. Deze worden verder uitgewerkt in het LEP. Het huidige
Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) stamt uit 1995 en is
opgesteld voor de aansluitende tien jaren. Het LEP NRW legt het grondgebruik
van het gebied vast en geeft de ontwikkelingsmogelijkheden weer. Dit alles wordt
zowel tekstueel als grafisch weergegeven . Het LEP is bindend voor de lagere
overheden .
Doordat iedere deelstaat zijn eigen Landesplanungsgesetz opstelt verschilt de
ruimtelijke planning per deelstaat. Voorbeeld hiervan is dat in Nordrhein-Westfalen
het GEP door de Bezirksregierung wordt opgesteld, in Niedersachsen gebeurt
dit door de Kreisen en heeft de Bezirksregierung slechts een controlerende functie .
Hierdoor heeft de ruimtelijke planning in Niedersachsen een meer lokaal karakter
dan in Nordrhein-Westfalen.
Het LEPro en LEP NRW zijn aan herziening toe. Hier is men op het moment
mee bezig en in 2003 of 2004 worden de nieuwe versies verwacht. Veranderingen
hebben onder andere betrekking op de handelingsruimte van de verschillende
overheden . Daarnaast moeten de plannen, met de 5e Nota als voorbeeld ,
innovatiever en meer actiegericht worden . Tevens dienen er meer mogelijkheden
geschapen te worden voor grensoverschrijdende samenwerking .

2.2.4 Bezirk
De Bezirksregierung heeft als taak om het Gebietsentwicklungsplan op te stellen.
Het GEP wordt van het LEP NRW afgeleid en is bindend voor de lagere
overheden . Het legt de regionale doelen voor de ruimtelijke ordening voor het
Regierungsbezirk vast. Het vormt hierdoor een kader voor alle beslissingen,
maatregelen en plannen van de lagere overheden.
Het GEP van het Regierungsbezirk Münster is opgedeeld in de delen Münsterland
en Emscher- Lippe .
In het GEP worden onder andere de toekomstige locaties voor woningbouw,
industrie- en bedrijventerreinen en infrastructuur vast gelegd. Om de gemeenten
enige zoekruimte te bieden wordt er ca. 8% meer aan oppervlak weergegeven
dan nodig is om aan de te verwachten bevolkingsgroei van de gemeente te
voldoen. Er mag echter niet meer bebouwd worden dan nodig is om aan de
ruimtebehoefte te voldoen . Volgens het 'tegenstroomprincipe' kunnen gemeenten
en Kreise een deelverandering van het GEP voor een bepaald gebied aanvragen.

2.2 .5 Gemeente
De gemeenten stellen voor hun grondgebied 'Bauleitpläne' op, deze bestaan uit
een Flächennutzungsplan (F-plan) en een Bebauungsplan (B-plan).
Het F-plan is een voorbereiding op het B-plan . Het F-plan is voor de burgers niet
rechtstreeks bindend . In dit plan wordt voor het hele gemeentelijk gebied het
geplande grondgebruik weergegeven, zo worden er vlakken voor wonen, industrie,
groen, water, verkeer, natuur aangegeven.
Het B-plan, vergelijkbaar met het Nederlandse bestemmingsplan, wordt door de
gemeente opgesteld wanneer dit voor de stedenbouwkundige ontwikkeling
gewenst is. Dit B-plan is voor de burgers wel rechtstreeks bindend.
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2.3 Verschil in ruimtelijke ordening tussen Nederland en NordrheinWestfalen
Het eerste verschil dat opvalt, is dat de ruimtelijke ordening zich
in Duitsland op andere niveaus afspeelt dan in Nederland
(afbeelding 2.1). Gezien het feit dat iedere deelstaat een eigen
Raumordnungsgesetz opstelt die de ruimtelijke ordening in de
betreffende deelstaat regelt, kan mijns inziens de deelstaat
worden vergeleken met het rijk in Nederland. De bond kan dan
in Duitsland als extra planningsniveau worden gezien .
Een ander duidelijk onderscheid heeft betrekking op de
planningsinstrumenten (afbeelding 2.2). Zo zijn in NordrheinWestfalen het LEP en GEP bindend voor de lagere overheden.
Er kan wel met een gemotiveerde reden uitzondering op
aangevraagd worden . In Nederland zijn de nota's en
streekplannen indicatief. Gemeenten kunnen er dus van af
wijken, echter slechts met een gegronde reden . Aangezien de
bestemmingsplannen door de provincie goedgekeurd moeten
worden, kan zij op deze manier invloed uitoefenen op de
gemeentelijke plannen. Zogezegd is er dus in feite geen verschil,
in beide gevallen ligt de macht bij de provincie/Bezirk. In de
praktijk blijkt dat echter anders te zijn . Doordat het streekplan
minder vastlegt voor de lagere overheden dan het GEP. hebben
de Nederlandse gemeenten meer planningsvrijheid dat de
gemeenten in Nordrhein-Westfalen. In Nederland wordt aan de
provincies en gemeenten tevens relatief veel ruimte wordt
geboden voor het ontplooien van eigen initiatieven, zolang deze
binnen de plannen van het hogere beleidsniveau passen . Zo
zien we dat in Nederland veel steden een eigen plannen en
visies ontwikkelen. In Nordrhein-Westfalen gebeurt dit zelden .
Een ander verschil is dat de ruimtelijke ordening in Nederland
al een lange geschiedenis heeft en een belangrijke
maatschappelijke rol speelt. Zo worden er maatschappelijke
discussies gevoerd over bijvoorbeeld locatiekeuzes en ruimtelijkeconomische ontwikkelingen. In Nordrhein-Westfalen speelt dit
minder en wordt de ruimtelijke ordening meer gezien als een
instrument om de functies van het grondgebied vast te leggen.
Dit onderscheid komt naar voren in de plannen. De Nederlandse
plannen zijn ontwikkelingsconcepten, gericht op concrete acties
binnen een bepaald tijdsbestek. Deze plannen zijn hiermee
innovatiever dan de Nordrhein-Westfaalse plannen. Deze zijn
voor het ruimtelijk handelen weliswaar bindend, ze geven
voornamelijk doelen weer en zijn niet op concrete acties gericht.
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Afbeelding 2.2 Planningsinstrumenten in
Nederland en Nordrhein-Westfalen

Ook de opbouw van de plannen is verschillend . Zo is het LEP breed georiënteerd
en opgebouwd rond de verschillende ruimtelijke thema's. De Nederlandse plannen
zijn niet enkel rond de verschillende thema's opgebouwd, maar behandelen ook
de verschillende regio's. Bovendien zijn deze Nederlandse plannen op problemen
en ontwikkelingen gericht, in Nordrhein-Westfalen geven de plannen voornamelijk
doelen weer en nauwelijks concrete acties. De kaarten bij de plannen van
Nordrhein-Westfalen zijn daarentegen gedetailleerder dan de schetsmatige
kaarten die bij de Nederlandse plannen horen. Waar in het streekplan mogelijke
uitbreidingslocaties worden aangegeven, worden die in het GEP voor de
gemeenten vastgelegd. De Nederlandse plannen worden met veel schetsmatige
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kaarten toegelicht, de plannen in Nordrhein-Westfalen bestaan uit hoofdzakelijk
tekst met één of twee gedetailleerd uitgewerkte kaartbijlagen. Het is opvallend
dat de Nederlandse plannen gedetailleerd en uitgebreid zijn opgebouwd, maar
dat de kaarten schetsmatig zijn en zo minder vastleggen dan de Duitse plannen,
waar de plannen globaler het gebied beschrijven maar waar de kaarten
gedetailleerd zijn.
Verder kan als verschil worden genoemd dat in Nordrhein-Westfalen iedere 3 á
4 jaar wordt bericht over de resultaten van de ruimtelijke politiek. In Nederland
gebeurt dit ieder jaar.
Het belangrijkste verschil is wel dat in Nordrhein-Westfalen de meeste ruimtelijke
beslissingen op het niveau van de Bezirk wordt genomen, waardoor de gemeenten
relatief weinig bewegingsvrijheid hebben. In Nederland kunnen de gemeenten
wel veel initiatieven ontplooien. Doordat in Nordrhein-Westfalen op andere
niveaus beslissingen worden genomen dan in Nederland, is het niet altijd duidelijk
tot wie men zich moet richten voor overleg en beslissingen met betrekking tot de
ruimtelijke ordening over de grens, het veroorzaakt een moeizame communicatie.
Deze verschillen zijn er mede de oorzaak van dat het nog niet vlot met een
gemeenschappelijke ruimtelijke planning voor Enschede en Gronau . Omdat de
ruimtelijke ordening voornamelijk bij de Bezirksregierung plaats vindt zet Gronau
liever in op het gemeenschappelijk organiseren van kleinere projecten, waarbij
de Bezirk geen rol speelt.

Nordrhein-Westfalen
Nederland
5
plannningsniveaus:
Bond3 planningsniveaus: Rijk-provinciegemeente
deelstaat-bezirk-kreis-gemeente
Plannen zijn indicatief

Plannen zijn bindend

Plannen zijn ontwikkelingsconcepten, op concrete acties
gericht

Theoretische plannen, geven
doelen weer zonder concrete
acties aan te geven

Schematische kaarten , leggen
weinig vast

Gedetailleerde kaarten, leggen
veel vast

Veel vrijheid bij gemeenten

Weinig vrijheid bij gemeenten

Plannen geven locatie- en thema
specifieke opgaven weer

Plannen geven algemene opgaven
voor de verschillende ruimtelijke
structuren weer

Planningsopgaven voor zowel het
gehele gebied (land of provincie)
als voor regio's

Planningsopgaven voor het gebied
als geheel

Jaarlijks berichtgeving over de
resultaten

Eens in de 3 á 4 jaar berichtgeving

Afbeelding 2.3 De voornaamste verschil/en tussen de ruimtelijke planning in
Nederland en Nordrhein-Westfalen
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H. 3 Strategische plannen
Op het plangebied zijn verschillende ruimtelijke plannen van toepassing. Naast
de strategische plannen van Nederlandse en Nordrhein-Westfaalse overheden
zijn er door een aantal ander partijen ook ruimtelijke plannen opgesteld die
uitspraken doen over het plangebied. Om een idee te krijgen in hoeverre
verschillende partijen uitspraken doen over het plangebied en hoe tegen het
plangebied en de grensoverschrijdende relaties wordt aangekeken worden in dit
hoofdstuk een aantal van deze plannen behandeld .

3.1 Europees ruimtelijk ontwikkelingsperspectief

3.1.1 Omschrijving
In verband met de Europese Integratie werd ook samenwerking op het gebied
van de ruimtelijke planning noodzakelijk geacht. In dit kader is in mei 1999 het
Europees ruimtelijk ontwikkelingsperspectief (EROP) verschenen. In dit plan
hebben de lidstaten van de Europese Unie gemeenschappelijke doelstellingen
opgesteld voor de ruimtelijke ordening van het grondgebied van de EU. Er wordt
nu verwacht dat de lidstaten in hun ruimtelijke planning niet enkel meer kijken
naar hun eigen grondgebied, maar rekening houden met de Europese dimensie.
Het EROP is niet bindend, het is een politiek oriênteringskader. Lidstaten dienen
in hun ruimtelijke planning wel rekening te houden met de beleidsdoelstellingen
van het EROP, maar kunnen dit doen op een manier waarop zij dat passend
vinden.

3.1.2 Inhoud
In het EROP worden drie basisdoelen weergegeven, deze zijn:
het streven naar een economische en sociale samenhang
het behoud van de natuurlijke hulpbronnen, het cultureel erfgoed en de
regionale verscheidenheid
een meer evenwichtig concurrentievermogen van de Europese ruimte
In het EROP worden verscheidene punten behandeld die een voor een moeten
leiden tot de realisatie van de drie bovenstaande basisdoelen. Voorbeelden van
een aantal punten zijn de Trans Europese Netwerken, het landbouwbeleid en
het milieu (realisatie van een Europees ecologisch netwerk: Natura 2000).
Wat betreft de grensoverschrijdende samenwerking wordt aangegeven dat met
de uitvoering van grensoverschrijdende programma's en projecten moet worden
doorgegaan . Genoemd worden onder andere het ontwikkelen van
grensoverschrijdende visies en strategieên en het grensoverschrijdend
afstemmen van plannen en maatregelen.

3.2 Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 2000/2020

3.2.1 Omschrijving
De vijfde Nota is een beleidsnota van de Nederlandse overheid waarin het
ruimtelijk beleid van Nederland tot 2020 is weergegeven. Deze nota is een
29

Grenzchede
Strategische plannen

planologische kernbeslissing, deel één hiervan is in december 2000
vastgesteld. Alhoewel een pkb niet bindend is, dienen lagere
overheden hier wel rekening mee te houden . De vijfde Nota is in
samenhang met het Nationaal Verkeers- en Vervoers Plan, de nota
Natuur voor mensen, mensen voor natuur en het vierde Nationaal
Milieubeleidsplan voorbereid. De vijfde Nota zou als uitgangspunt
moeten dienen voor de streekplannen van de provincies en andere
relevante sectornota's. De Nota is echter controversieel verklaard
en zal nu, met de nodige aanpassingen, samen met de Tweede
Structuurschema Groene Ruimte, worden geïntegreerd tot de Nota
Ruimte.

3.2 .2 Inhoud
In de vijfde Nota worden drie strategieën genoemd om met zowel
de ruimtevraag als de ruimtelijke kwaliteit om te kunnen gaan. Deze
zijn het intensiveren van het ruimtegebruik (m.n. in het stedelijke
gebied), het combineren van functies (m.n. in het landelijke gebied)
Afbeelding 3. 1 Pkb vijfde Nota
en het transformeren van ruimte om bij de vraag te kunnen
aansluiten . Een ander belangrijk punt van de vijfde Nota is de introductie van het
rode contouren beleid . Dit houdt in dat in Nederland contouren worden
aangewezen. Binnen de rode contouren mag gebouwd worden, binnen de groene
contouren ligt de nadruk op de bescherming en versterking van de aanwezige
waarden. Hiernaast zijn er balansgebieden waar een ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie wordt nageleefd. Versnippering van het landschap moet zo
worden voorkomen . Veel aandacht is er in de vijfde Nota ook voor het
waterbeheer.
Om een betere positie in Europa te verkrijgen en in verband met een
samenhangende ruimtelijke ordening wordt in de vijfde Nota het stedelijke netwerk
geïntroduceerd. Wonen, werken en voorzieningen worden zo veel mogelijk binnen
deze netwerken geplaatst. Er zijn zes stedelijke netwerken van (inter)nationaal
belang aangewezen: Groningen-Assen, Twente (Almelo, Hengelo en Enschede,
met afstemming op Gronau, Münster en Osnabrück), Arnhem-Nijmegen (met
afstemming op Emmerik en Kleef), Deltametropool (Randstad inclusief Almere,
Amersfoort en de Drechtsteden), Brabantstad (Den Bosch, Tilburg, Breda,
Eindhoven en Helmond) en Maastricht-Heerlen.
De belangrijkste opgave van Twente is volgens de vijfde Nota het evenwicht
tussen stad en land bewaren. Hiervoor is grensoverschrijdende samenwerking
op het gebied van natuur en landschap noodzakelijk. Hiernaast moeten het
ruimtegebruik en waterbeheer worden aangepast om de verdroging en
waterverontreiniging tegen te gaan.
Uitgangspunten voor het stedelijk netwerk Twente zijn onder andere het
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het ontwikkelen van de centra Almelo,
Hengelo en Enschede. Hierbij dient de samenwerking met Gronau en de
afstemming met Münster en Osnabrück verbeterd te worden.

3.3 Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen

3.3.1 Omschrijving
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In het Landesentwicklungsplan NRW worden de beginselen en de doelen voor
de ruimtelijke ontwikkeling van de deelstaat vastgelegd . Op regionaal niveau
wordt dit beleidsplan verder uitgewerkt tot het Gebietsentwicklungsplan van de
Bezirksregierung. Het LEP is bindend voor de lagere overheden. Het LEP zelf
dient binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid van het hele land (van de Bond) te
passen . Het LEP van Nordrhein-Westfalen stamt uit 1995 en wordt momenteel
herzien.

3.3.2 Inhoud
Het basisdoel is dat er wordt gestreefd naar evenwicht tussen
de sociale en economische voorwaarden en het veiligstellen
van de natuurlijke grondslagen van het bestaan. Een duurzame
en milieuvriendelijke ontwikkeling van Nordrhein-Westfalen dient
te worden gewaarborgd. Dit zien we in het plan voortdurend
terug: minimale belasting van het milieu en compensatie van
natuur zijn de uitgangspunten bij locatiekeuzes voor nieuwe
ontwikkelingen. Verder worden in het plan ontwikkelingsassen
en -zwaartepunten aangewezen aan de hand van centra met
bovencentrale-, centrale- en basisfunctie.
Met betrekking tot de grens wordt aangegeven dat de
doelstellingen wat betreft de ruimtelijke ordening aan beide zijden
van de grens op elkaar moeten worden afgestemd en vrijwillig
worden vastgelegd in bindende plannen . Grensoverschrijdende
relaties dienen de basis te zijn van de gemeenschappelijk te
ontwikkelen grensoverschrijdende plannen.

Afbeelding 3.2 LEP NRW
ontwikkelingsknopen en -assen

3.4 Streekplan Overijssel 2000+

3.4 .1 Omschrijving
Aan de hand van de pkb's wordt door Gedeputeerde Staten het
streekplan opgesteld. In dit beleidsstuk worden de hoofdlijnen
voor de ruimtelijke ontwikkeling op lange termijn voor de
provincie weergegeven. Globaal wordt aangegeven waar in de
provincie ruimte is voor welke functie . Daarnaast geeft het een
visie weer die het richtsnoer vormt voor het ruimtelijk handelen
voor de toekomstige jaren. Het streekplan is indicatief, niet
bindend voor derden. Het plan vormt het uitgangspunt en is
kaderstellend voor de gemeentelijke bestemmingsplannen en
de landinrichtingsplannen. Het meest recente streekplan van
de provincie Overijssel stamt uit 2000. Samen met dit streekplan
zijn ook het waterhuishoudingsplan en het milieubeleidsplan van
de provincie uitgekomen.

Afbeelding 3.3 Streekplan Overijssel 2000+,
uitsnede uit de kaart

3.4.2 Inhoud
De hoofdmotieven in het streekplan zijn sociale kwaliteit en welzijn. Een aantal
specifieke opgaven die naar voren komen zijn het inspelen op de
internationalisering, het bevorderen van milieuvriendelijke vervoerswijzen en het
beschermen en ontwikkelen van groene en blauwe kwaliteiten. Tevens dient de
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positie van de steden versterkt te worden. Om deze reden dient in Twente de
bevolking in de Netwerksteden gebundeld te worden . Het stedelijk netwerk moet
zich als top-technologieregio ontwikkelen, op het platteland zijn er met name
kansen voor landbouw met recreatieve functie. Vanwege het waardevolle
landschap is een goed locatiebeleid noodzakelijk. Ook wordt in het streekplan
aangegeven dat vanwege de grensligging de samenwerking met Duitsland moet
worden bevorderd . Dit punt wordt echter niet verder uitgewerkt.

3.5 Gebietsentwlcklungsplan Reglerungsbezirk Münster; Teilabschnitt
Münsterland

3.5.1 Omschrijving
Het Gebietsentwicklungsplan (GEP) van Münsterland is opgesteld door de
Bezirksplanungsrat op basis van het LEP van Nordrhein-Westfalen. Het GEP
geeft de doelen voor de ruimtelijke ordening op regionaal niveau weer. Het vervult
hiernaast tevens de functie van een bos- en natuur kader plan
(Landschaftsrahmenplan en forstlichen Rahmenplan). Het GEP is bindend en
dient als basis voor het gemeentelijke 'Bauleitplan' en alle andere beslissingen
van de publieke sector die van invloed zijn op de ruimtelijke structuur van in
Münsterland. Het huidige GEP stamt uit 1999.

3.5.2 Inhoud
Het GEP bestaat uit een grafisch en tekstueel gedeelte. Het kaartmateriaal van
het GEP geeft de bodembestemmingen en de uitbreidingslocaties voor
Münsterland weer. De tekstuele toelichting concretiseert dit grafische GEP.

Afbeelding 3.4 Gebietsentwicklungsplan,
uitsnede uit de kaart

In de tekst worden onder andere de opgaven voor Münsterland
voor de komende jaren weergegeven. Zo dienen de decentrale
concentratie en de concurrentiepositie versterkt te worden . Ook
de trend van de doorbreking van de industriële monocultuur
dient voortgezet te worden . Bij alle ingrepen dient rekening te
worden gehouden met de bescherming van natuur en
bosgebieden . In het GEP wordt onderscheidt gemaakt naar
Oberzentren , Mittelzentren en Grundzentren. Gronau is
aangewezen als een Mittelzentrum dat voor de ontwikkeling van
de regio een belangrijke functie heeft als kristallisatiepunt in de
landelijke ruimte. Aangehaald wordt dat Gronau nauwe
vervlechtingen heeft met Oberzentrum Enschede en voor deze
stad eventueel stedenbouwkundige functies kan opvangen. Wat
betreft industrie en bedrijvigheid is een functionele werkverdeling
met Enschede mogelijk.

3.6 Grensoverschrijdend Ruimtelijk Ontwikkelingsconcept,
subcommissie noord

3.6.1 Omschrijving
Het grensoverschrijdend ruimtelijk ontwikkelingsconcept (GROC) is door de
Nederlands-Duitse commissie voor de ruimtelijke ordening opgesteld vanuit het
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standpunt dat ruimtelijk belangrijke maatregelen niet meer mogen stoppen bij
de grens. Om een integrale ontwikkeling van het noordelijke Nederlands-Duitse
grensgebied te kunnen bewerkstelligen heeft deze commissie in nauwe
samenwerking met de Provincies en Bezirksregierungen een ruimtelijk concept
opgesteld met een hoge actiegerichtheid. In 1997 verscheen het GROC en een
jaar later het hierbij horende actieprogramma. Het plan is niet bindend . Het dient
een basis te vormen voor het gemeenschappelijk, grensoverschrijdend handelen.
3.6.2 Inhoud

In het GROC zijn drie streefbeelden opgesteld die als uitgangspunt dienen voor
de uitwerking van het ruimtelijk concept. Deze zijn:
• Waarborgen van een leefbaar landelijk gebied,
versterken van de stedelijke structuur en versterken van
de ruimtelijk-functionele relaties
• Versterking van de transportcorridors als ruggengraat
voor de economische ontwikkeling
• Behoud en ontwikkeling van de karakteristieke natuuren cultuurlandschappen en koppeling van de
ecologische hoofdstructuren
Deze streefbeelden zijn voor het hele noordelijke plangebied
uitgewerkt tot het ruimtelijke concept en het actieprogramma.
Enkele actiepunten voor het gebied rond Enschede en Gronau
zijn het heropenen van de buiten gebruik gestelde
spoorverbinding tussen deze twee steden (inmiddels
gerealiseerd) en het samenwerken op het gebied van de
ruimtelijke planning van de gemeenten Enschede, Losser en
Gronau (nog niet gerealiseerd).

Afbeelding 3.5 GROG, uitsnede uit de kaart

3.7 Ruimtelijke Oriëntatie Netwerkstad Twente

3.7.1 Omschrijving
De steden van Netwerkstad Twente (met uitzondering van
Borne) zijn in de vijfde Nota aangewezen als één van de zes
nationale stedelijke netwerken met (inter)nationaal belang.
Hierbij hebben de steden een aantal opgaven meegekregen
die een gezamenlijke ruimtelijke uitwerking vragen. Om deze
reden is een ruimtelijke oriëntatie opgesteld die de koers bepaald
van de Netwerkstad voor de komende 10 tot 15 jaar. Deze visie
moet verder worden uitgewerkt en uiteindelijk resulteren in een
ruimtelijk ontwerp voor Netwerkstad Twente. De ruimtelijke
oriêntatie stamt uit 2001. Naast een ruimtelijk ontwerp voor de
Netwerkstad als geheel wordt gestreefd naar een
ontwikkelingsvisie voor het middengebied van Enschede en
Hengelo en voor het middengebied van Enschede en Gronau .

Afbeelding 3. 6 Plankaart ruimtelijke
oriënatie NT

3.7.2 Inhoud
In de ruimtelijke oriêntatie zijn voor de komende jaren een aantal speerpunten
voor de Netwerkstad weergegeven. Zo moet onder andere de internationale
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scharnierfunctie van Twente worden uitgebouwd en moet de positie van het
hoogwaardig openbaar vervoer als drager van de ruimtelijke ontwikkeling van
de netwerkstad worden verstevigd . De speerpunten zijn omgezet naar een aantal
boegbeeldprojecten die een uitstraling over heel Twente moeten bereiken.
Hiernaast moeten ook kleinere initiatieven bijdragen aan het realiseren van de
speerpunten.

3.8 Gezamenlijk beeld

Praktisch alle plannen geven aan dat de grensoverschrijdende samenwerking
belangrijk is en dat de ruimtelijke ordening met elkaar moet worden afgestemd .
Toch blijkt dit in een aantal gevallen moeilijk om consequent door te voeren of
daadwerkelijk wat mee te doen. Er ligt als het ware een gat tussen het bestuurlijke
niveau en het ambtelijke niveau. Dit is goed te zien bij de provincie Overijssel , in
het streekplan . De provincie heeft zitting in de NDCRO en in het streekplan
wordt aangehaald dat het in lijn is met het GROC en de vijfde Nota [Streekplan
Overijssel 2000+, p.26]. Opvallend is dan ook dat, in tegenstelling tot het GROC
en de vijfde Nota, de relatie tussen Enschede en Gronau in het hele streekplan
niet aan de orde komt. Duitsland staat zelfs als een witte vlek op de kaart.
Iets anders vinden we in het GEP van de Bezirksregierung. Hierin staat
aangegeven dat Gronau woningbouw voor Enschede kan opvangen en de
bedrijvigheid met Enschede moet afstemmen. Hier wordt vervolgens in de praktijk
nog niets meegedaan.
Ook in de vijfde Nota en het LEP worden de grensoverschrijdende relaties
aangehaald en wordt aangegeven dat de grensoverschrijdende ruimtelijke
ordening bevorderd moet worden . Dit is een doel, maar geen concrete eis.
Wanneer dit doel vervolgens op lager beleidsniveau niet wordt omgezet in actie,
blijft de grensoverschrijdende ruimtelijke samenwerking op het niveau van wel
willen maar niet doen, steken .
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Samenvatting en conclusie deel A

Samenvatting
De Europese grenzen zijn open en de grens verliest in het dagelijkse leven haar
betekenis . Dit blijkt wel uit de trek van de Nederlanders naar het Duitse
grensgebied. Zo is het aantal bewoners van Enschede dat naar Duitsland is
geêmigreerd sinds 2001 verdrievoudigd en hebben de afgelopen twee jaar ruim
500 Nederlanders zich in Gronau gevestigd vanwege de gunstige woningmarkt
daar. Hiernaast is Gronau wat betreft voorzieningen al sterk op Enschede gericht.
Enschede en Gronau willen de samenwerking dan ook intensiveren.
Naast de gemeentes Enschede en Gronau zijn nog veel andere partijen actief in
het grensgebied. Dit zijn verschillende Nederlandse en Duitse overheden zoals
de provincie en de Bezirk, en een aantal samenwerkingsverbanden , waaronder
de EUREGIO, NDCRO, Netwerkstad Twente en Städtedreieck. Er valt op dat al
deze partijen op grensoverschrijdend ruimtelijk vlak nog niet veel hebben
gerealiseerd.
Over het algemeen is de intentie van de partijen goed en willen ze graag
grensoverschrijdend samenwerken, ook op ruimtelijk vlak. Dit zien we onder
andere in de plannen die de overheden en samenwerkingsverbanden gerealiseerd
hebben . Alle plannen halen aan dat de grensoverschrijdende samenwerking
bevorderd moet worden en grensoverschrijdende ruimtelijke structuren versterkt
dienen te worden. Bij deze woorden houdt het echter ook al snel weer op. Slechts
in het GROG van de NDCRO wordt dit verder uitgewerkt tot een actiepuntenlijst.
Ondanks dat verschillende overheden in deze NDCRO zitting hebben is van dit
actieplan nog maar een beperkt deel gerealiseerd. Dit komt allereerst door het
ontbreken van de juridische basis van dit plan. Alhoewel het verdrag van Anholt
samenwerkingsverbanden deze juridische basis op publiekrechtelijke grondslag
kan verlenen, wordt hier in de praktijk alleen door de EUREGIO gebruik van
gemaakt.
Hiernaast speelt dat partijen hun prioriteiten veelal niet bij de grensoverschrijdende
ruimtelijke ordening hebben liggen en wordt de samenwerking bemoeilijkt door
verschillen in het ruimtelijke planningssysteem. Zo liggen bijvoorbeeld
bevoegdheden in Nederland en Nordrhein-Westfalen niet op hetzelfde niveau,
hebben gemeenten in Nederland meer planningsvrijheid dan de gemeenten in
Nordrhein-Westfalen en is in Nederland de benadering van de ruimtelijke ordening
anders (innovatiever) dan in Nordrhein-Westfalen . Door dit soort verschillen is
het vaak niet duidelijk wie met wie moet communiceren.
Naast bovenstaande redenen speelt ook het gat tussen het bestuurlijke en
ambtelijke niveau in organisaties een rol. In de diverse strategische plannen
wordt het bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking wel genoemd ,
maar dit wordt vervolgens niet omgezet in concrete plannen voor de uitvoerende
organisatie.
Gebleken is dat de partijen liever inzetten op kleinere projecten welke
gemakkelijker te realiseren zijn. Dit zijn met name projecten op het gebied van
taal, cultuur en onderwijs. Er zijn al wel een paar grotere grensoverschrijdende
projecten in het plangebied gerealiseerd, bijvoorbeeld de heropening van de
spoorlijn Enschede-Gronau . Op het gebied van de ruimtelijke ordening is echter
nog maar weinig gerealiseerd .
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Conclusie

Uit voorgaande hoofdstukken kan worden geconcludeerd dat er veel gaande is
in het grensgebied , en dat er veel partijen bij zijn betrokken . Deze partijen willen
allemaal graag grensoverschrijdend samenwerken, ook op ruimtelijk vlak, maar
hebben tot op heden op dit gebied nog maar weinig bereikt. Oorzaken hiervoor
zijn onder andere de verschillen in ruimtelijke ordening in Nederland en NordrheinWestfalen. Ook wordt er te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er
liggen (Verdrag van Anhalt) en hebben de overheden hun prioriteiten niet bij
deze grensoverschrijdende ruimtelijke samenwerking liggen.
Bovenstaande geeft dus aan dat er ruimte is voor een ontwerp voor het grensgebied tussen Enschede en Gronau. Gezien de interesse voor grensoverschrijdende ruimtelijke samenwerking en gezien de fysieke en functionele
relaties van Enschede en Gronau biedt dit gebied goede mogelijkheden voor
een grensoverschrijdend ruimtelijk ontwerp.
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Deel B Analyse
H .4 Geschiedenis
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H.6 Ruimtelijke analyse van Enschede en Gronau
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H.4 Geschiedenis
Om te kunnen begrijpen waarom de steden en hun omgeving zijn zoals ze zijn
en oog te hebben voor de kwaliteiten van een gebied is kennis van de
geschiedenis nodig. Om deze reden wordt in dit hoofdstuk de geschiedenis van
de grens behandeld , evenals het ontstaan van Enschede en Gronau en de
geschiedenis van het landschap rondom de steden .

4.1 De grens tussen Enschede en Gronau

Er zijn verschillende soorten grenzen. De grens tussen Enschede en Gronau is
een staatkundige grens. Doordat deze de vorige eeuw zo nadrukkelijk aanwezig
is geweest, werd het tevens is een taal-, maatschappelijke-, sociale- en
cultuurgrens. In dit gebied werd een onzichtbare grens langzaam maar zeker
een fysieke grens: men kon niet zomaar meer van het ene naar het andere land,
het werd minder gemakkelijk om in het ene land te werken en het andere te
wonen, men had ander geld, sprak een andere taal en had andere gewoonten.
Dit is echter slechts iets van de tweede helft van de vorige eeuw. Tot 1648 was
de streek zelfs een taalkundige, economische en culturele eenheid . In dat jaar
werd de vrede van Münster gesloten, waarmee een einde kwam aan de
tachtigjarige oorlog tussen Nederland en Spanje en aan de dertigjarige oorlog
die met name het Duitse platteland teisterde. Toch veranderde deze Vrede van
Münster nog niet zoveel. Hier en daar verscheen een grenspaal, soms werden
hier gewoon grote bomen voor aangewezen . Verder veranderde weinig aan de
sociale, economische en culturele patronen, deze bleven grensoverschrijdend.
In 1815, na de nederlaag van Napoleon, werd de kaart van Europa opnieuw
getekend door het Weens congres. In Nederland kwam er een einde aan de
gewestelijke autonomie en werd het Koningsschap in ere hersteld, Duitsland
kreeg halverwege de 19• eeuw een keizer en veranderde zo van een versplinterd
land in een eenheid .
Sinds 1648 hebben zich regelmatig grensgeschillen voorgedaan. Er waren
geschillen over illegaal turfsteken, het stelen van vee en het verplaatsen van
grensstenen. Zelfs na de tweede Wereldoorlog werd er over gediscussieerd of
Nederland al dan niet olie wegzoog onder Duits grondgebied. Toch werd er in
het dagelijkse leven nog maar weinig van de grens aangetrokken, er vond nog
altijd een levendig handel- en werkverkeer plaats. Pas sinds de Eerste
Wereldoorlog doet een grens een beetje van zich gelden en vanaf de Tweede
Wereldoorlog werd de grens ook werkelijk als een scheiding ervaren. Er was
geen vrij verkeer meer mogelijk over de grens en de twee landen keerden zich
ook in het dagelijks leven van elkaar af. Helemaal leeg werd het grensgebied
echter niet. Het bleef een plek waar Duitsers en Nederlanders naar toe kwamen
om te profiteren van de prijsverschillen tussen de beide landen.
Met het openstellen van de grenzen is de grens niet meteen verdwenen. Toch
komt er langzaam maar zeker weer meer beweging tussen de landen en wordt
het grensgebied langzaam weer één.

4.2 Het ontstaan van Enschede en Gronau

Enschede en Gronau zijn allebei in de vroege middeleeuwen ontstaan als
agrarische nederzetting. Enschede was een kleine nederzetting aan de route
van Deventer naar Münster en Osnabrück. Het heeft zijn naam te danken aan
zijn ligging op de grens van de Bisdommen van Utrecht en Münster: Aneschede

38

Grenzchede
Geschiedenis

(aan de grens). Enschede kreeg stadsrechten in 1325. De ontwikkeling van
Gronau gaat terug naar 1371, toen Gronouwe (Grüne Aue, groene weiden) voor
het eerst in de oorkonden werd vermeld. Gronau was toen nog een zelfstandige
nederzetting, Epe en Gronau zijn pas in 1975 samengevoegd tot één gemeente.
De omslag van agrarische nederzetting naar textielstad begon in deze streek
begin 18• eeuw. De schrale zandgronden leverden de boeren geen royale oogsten
waardoor neveninkomsten werden gezocht. Om deze reden gingen de boeren
aan huis linnen weven om deze aan rondreizende koopmannen te verkopen. In
de 19• eeuw werd de productie vergroot en verplaatste de productie zich van de
huisweverijen op het platteland naar de weverijen en spinnerijen in de stad .
Hiermee werd de groei van de steden ingezet. Gunstig voor de ontwikkeling
waren de ligging van de steden aan de Deventer Hellweg (de weg tussen Deventer
en Münster) en later (1875) de opening van het spoor van Münster naar Enschede
en verder. In Gronau specialiseerde men zich in het spinnen van garen waardoor
begin 1ge eeuw ca. 60% van de spinnerijen in de latere Bezirk Münster zich in
Gronau en Epe bevonden. Deze kleine textielindustrie stortte echter in toen
Nederland in 1820 een tolpolitiek invoerde waarbij 45% invoerrechten betaald
moesten worden. In 1854 vestigde Mathieu van Delden echter zijn van Delden
weverij in Gronau aan de Dinkel, waardoor de textielindustrie weer opbloeide.
De firma Eilermarke vestigde zijn weverij in 1888 zelfs in Gronau vanwege de
tolpolitiek. Een impuls voor de textielindustrie in deze grensstreek is de introductie
van de stoommachine geweest, waarmee het productieproces gemechaniseerd
kon worden . Hier bovenop kwam dat Belgiê onafhankelijk werd waardoor de
inkomsten uit de Gentse textielindustrie verdwenen en de Nederiandsche Handels
Maatschappij Twente aanwees als ontwikkelingsgebied voor de textiel. In deze
19• eeuw hebben zich verschillende grote textielmaatschappijen in Enschede
en Gronau gevestigd. Van Heek, ter Kuile, Blijdenstein en Jannink zijn een paar
voorbeelden in Enschede, in Gronau zijn dit Mathieu van Delden,
Baumwollspinnerei Eilermarke, Baumwollspinnerei Gronau en Gerrit van Delden,
deze laatste groeide in de jaren twintig en dertig van de 20• eeuw uit tot één van
de grootste weverijen in Europa. In deze tijd groeide het inwoneraantal van de
steden enorm . In Gronau nam het inwoneraantal toe van 6.400 in 1885 naar
20.300 in 1925. In Enschede ging het inwoneraantal zelfs van 18.600 in 1880
naar 63.000 in 1920. De steden bestonden in deze tijd voor een belangrijk deel
uit fabriekscomplexen en arbeiderswijken .
Door de onafhankelijkheid van lndonesiê verdween de belangrijkste afzetmarkt
en tegen de goedkope productie uit Japan konden de fabrieken niet op . Deze
veranderende marktsituatie had in Enschede en Gronau grote gevolgen. In
Enschede sloten bijna alle fabrieken tussen 1967 en 1977 hun deuren, ook in
Gronau was dit het geval. Het aantal arbeidsplaatsen in de textielindustrie daalde
hier van 8.500 in 1951 naar 1.500 in 1983. De steden kregen hierdoor te maken
kreeg met leegstaande fabrieken en een enorme werkloosheid. Enschede ging
bijna failliet en werd onder curatele van het Rijk gesteld. Doordat deze flink in de
stad heeft geïnvesteerd en mede door de aanwezigheid van de Universiteit Twente
heeft Enschede nieuwe werkgelegenheid kunnen aantrekken en is ze er weer
bovenop gekomen. De stad heeft nog zeer lang, en misschien nog steeds, last
van de nasleep van het instorten van de textielindustrie . Ze heeft nog altijd een
relatief hoog werkloosheidspercentage. Daarnaast heeft de stad moeite met het
vasthouden van jongeren en de hogere inkomensgroepen. Toch is in Enschede
het herstel soepeler gegaan dan in Gronau. Gronau heeft meer moeite gehad
met het aantrekken van bedrijvigheid uit andere sectoren en kent nog altijd een
hoog werkloosheidspercentage.
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Als erfenis van deze ontwikkelingsgeschiedenis hebben Enschede en Gronau
de textielfabrieken als industrieel erfgoed overgehouden. In Enschede is het
meeste hiervan gesloopt en zijn slechts nog een aantal fabrieken gespaard
gebleven. In Gronau staat nog veel van dit industriële erfgoed overeind. Met
name in de binnenstad langs de Dinkel zijn nog grote complexen te vinden , het
gros hiervan staat leeg, een deel is gerenoveerd en opgenomen in de
Landesgartenschau.
Een andere erfenis van de textielindustrie zijn de grensdorpjes Glanerbrug en
Overdinkel welke door de textielindustrie in Gronau zijn ontstaan . In Gronau was
grote behoefte aan arbeidskrachten en de stad trok veel Nederlandse werknemers
aan . Zo reisden eind 1ge eeuw ca. 3.400 werknemers dagelijks van Nederland
naar Gronau. In deze tijd ontstonden aan de Nederlandse zijde van de Glanerbeek
overal huizen van deze arbeiders die in Gronau werkten maar in Nederland wilden
blijven wonen: Glanerbrug. In 1890 bestond Glanerbrug uit slechts 18 huizen, in
1914 woonden er al 3.500 mensen . Naast huurwoningen ontstonden hier ook
kerken, cafés en gasthuizen. De watervoorziening gebeurde vanuit Gronau . In
de jaren vijftig en zestig (en ook daarna nog) trok Glanerbrug, zoals de meeste
Nederlandse grensplaatsen, een schare Duitsers die over de grens gingen
inkopen vanwege de prijsverschillen . In deze tijd kwam de centrale winkelstraat
in Glanerbrug tot bloei , die ten opzichte van het aantal inwoners veel winkels telt
met een breed assortiment. Inmiddels zijn Enschede en Glanerbrug met elkaar
vergroeid en is ook langs de weg die Glanerbrug en Gronau met elkaar verbindt
enkel bebouwing te zien .

4.3 Landschap

Enschede en Gronau liggen op een dekzandgordel die ontstaan is in de ijstijd.
Deze dekzandgordel beslaat een groot deel van Oost- en Zuid Nederland.
Kenmerkend voor deze zandgebieden in Nederland is het essenlanschap . Deze
ontstonden toen in de vroege middeleeuwen ontginners bos kapten en er akkers
inrichtten. Het boerenbedrijf bestond destijds uit drie elementen, namelijk
bouwland , grasland en woeste grond. Het bouwland was voornamelijk op de
hoger gelegen, drogere terreinen te vinden . Doordat deze arme gronden
eeuwenlang met mest zijn opgehoogd ontstonden hier de typische bolle akkers
(essen). Het grasland kwam met name in de lager gelegen gebieden voor, waar
zonder mest gras wilde groeien . Grasland vinden we veel in de beekdalen. Langs
de akkers en weilanden werden vaak houtwallen en singels aangelegd als
veekering en perceelafscheiding . De nederzettingen waren veelal aan de randen
van de essen te vinden, op de grens van de bouwlanden en de lager gelegen
graslanden. De woeste gronden mochten op grotere afstand liggen. Hier konden
de schapen grazen. De mest van deze schapen werd opgevangen en over de
bouwlanden uitgestrooid, waardoor de heide steeds meer verarmde en er
plaatselijk zandverstuivingen ontstonden .
De woeste gronden waren vroeger in handen van de Marke. De 'gewaardeerde
hoeven' waren boerenbedrijven die een ware (aandeel) hadden in de woeste
grond en hiermee het recht hadden van de woeste gronden gebruik te maken. In
1806 werden op grond van de Markewet de gronden verdeeld, in eerste instantie
veranderde hiermee nog niet veel. Wel werden er, veelal in een recht patroon,
wegen en waterlopen aangelegd. Toen het kunstmest in gebruik werd genomen
was de plaggenmest niet meer nodig waardoor de woeste gronden hun betekenis
verloren . Deze werden nu ontgonnen tot bouw- en grasland of er werd (naald)bos
geplant voor de mijnbouw. Er ontstond hier een jong ontginningslandschap met
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aan de veelal rechte wegen nieuwe bedrijven die de kavels in rechte percelen
onderverdeelde.
Oorspronkelijk waren in het plangebied hoofdzakelijk gemengde landbouwbedrijven te vinden. Halverwege de vorige eeuw vond echter sterke ontmenging
plaats, onder andere door de mechanisatie. Aangezien lage gronden moeilijker
voor akkerbouw zijn in te richten dan hoge gronden voor grasbouw werden nu
veel (middel)hoge gronden als grasland in gebruik genomen. Het akkerland dat
we er nu nog vinden produceert voor een belangrijk deel voor de eigen veestapel.
Het landschap rond Enschede en Gronau kenmerkt zich tegenwoordig door het
reliëf van de stuwwal , de meanderende beken, de essen, en het kleinschalige
landschap met paden , zandwegen, houtwallen en singels. Het grondgebruik is
overwegend heidevelden, bossen, zandverstuivingen maar vooral kleine grasen hooilanden. Rondom Gronau is hoofdzakelijk bouwland te vinden met
daarnaast ook grasland en bos. In Enschede overheersen de graslanden en
bossen het bouwland .
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H.5 Stedenbouwkundige ontwikkeling
In dit hoofdstuk wordt de stedenbouwkundige ontwikkeling van Enschede en
Gronau behandeld . De huidige ruimtelijke opbouw van de steden wordt bepaald
door de ontwikkelingen van de steden in het verleden. Deze worden dan ook in
dit hoofdstuk behandeld. Hiernaast wordt tevens de toekomstige ontwikkeling
van de steden aangehaald, welke ingrepen de beide steden gepland hebben
voor de nabije toekomst. Als laatste wordt er gekeken naar het totaalbeeld, van
Enschede en Gronau samen.
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Afbeelding 5. 1 Stedelijke groei van de steden in Twente

5.1 Enschede

5.1.1 Verleden
Enschede heeft zich ontwikkeld van een kleine landstad tot een moderne stad .
In de ontwikkeling tot landstad is het ei-vormige centrum ontstaan, met radiale
landwegen. Dit ei-vormige centrum is nog steeds kenmerkend voor de stad.
Doordat Enschede met een aantal grote stadsbranden te maken heeft gehad,
de laatste grote was in 1862, zijn er weinig oude panden in de binnenstad bewaard
gebleven. Halverwege de 1ge eeuw kwam de textielindustrie in Enschede tot
ontwikkeling en groeide de stad explosief. In deze tijd was Enschede een
versnipperde stad, gekenmerkt door de textielcomplexen langs de spoortracés,
uitbreiding van de (vaak krottige) woningbouw en het ontstaan van landgoederen.
Vanaf 1900 groeit de stad meer gepland. Naast dat de textielcomplexen nog
meer werden uitgebreid, ontstonden er tuindorpen, de singel met radiale wegen
en het Twentekanaal. Na de oorlog werden hier het havengebied en de boulevard
aan toegevoegd . In de periode hierop volgend ( 1961-heden) vinden in Enschede
grootschalige uitbreidingen plaats voor woningbouw. Hiernaast vestigt de
Universiteit Twente zich begin jaren 60 in Enschede, ontstaan er nieuwe
gemengde bedrijventerreinen en wordt de RW 35 ten
zuiden van de stad aangelegd . Enschede heeft zich nu
ontwikkeld van agrarische nederzetting via textielstad
tot een moderne woon-, werk- en voorzieningenstad.
De stadsvorm van Enschede kenmerkt zich tegenwoordig door de singel en de radiale wegen waar rond
de stad is gegroeid, met een bebouwingslint langs de
Gronausestraat naar Glanerbrug. Slechts door een
smalle groene zone is Enschede nog gescheiden van
Hengelo en van Gronau (afbeelding 5.2).

5.1.2 Heden
Afbeelding 5.2 De hedendaagse structuur van
Enschede
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heringericht en vernieuwd . Hierdoor zal de historische structuur van pleinen die
verbonden zijn door smalle straten beter tot zijn recht komen. Ook het station
met zijn omgeving is geheel vernieuwd. De meeste impact op het stadscentrum
van Enschede zal echter het vernieuwde van Heekplein hebben. Dit plein was
voorheen een rommelige parkeerplaats aan de drukke boulevard en vormde
een rand van het centrum . Inmiddels is de boulevard hier verdwenen en is het
voorzieningenpakket fors uitgebreid met een Bijenkorf, Holland Casino en een
ondergrondse parkeergarage.
Andere grote projecten waar momenteel door de gemeente aan wordt gewerkt
zijn onder andere de planvorming van de door de vuurwerkramp getroffen
Roombeek (hier zullen 1500 woningen verrijzen, alsmede voorzieningen en
bedrijven) en de realisatie van de Vinex-locatie de Eschmarke in het oosten van
de stad, waardoor Enschede en Glanerbrug een aaneengesloten bebouwde zone
vormen. Verder wordt er gewerkt aan de realisatie van de Zuiderval, een project
voor woningen en kantoren dat komend vanaf de A35 de entree van Enschede
moet vormen.

5.1.3. Toekomst
Voor de nabije toekomst heeft Enschede het streven om zich te ontwikkelen tot
een stad met meer uitstraling en meer ruimtelijke kwaliteit. Een van de
instrumenten om dit te bereiken is het verbeteren van onder andere de
hoofdroutes door de stad en het realiseren van stadsentrees. Ook zal er flink
worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer (Agglo-lijn en HOV-systeem),
fietsverbindingen en (boven)regionale verbindingen. Hiernaast zal er een intensief
stedelijk gebied (met name binnen de singel) worden gerealiseerd waar allerlei
voorzieningen en kwalitatief hoogwaardige woon- en werkgebieden zijn gelegen.
Verder zullen in de stad bestaande wijken worden geherstructureerd en zullen er
nieuwe woonlandschappen verrijzen ten noorden en zuiden van de stad.
Wat betreft bedrijvigheid zal de stad in de nabije toekomst een nieuw modern
bedrijventerrein realiseren, hiernaast zijn er plannen voor een internationaal
bedrijventerrein. Naast deze bedrijvigheid heeft Enschede de ambitie om een
moderne technologische kennisstad te zijn. Om dit te bereiken heeft Enschede
'Kennispark Twente' opgericht. In het westen van de stad nabij de Universiteit
Twente wordt in dit 'park' ruimte geboden aan hoogwaardige (ICT)bedrijven en
instellingen.
Naast aandacht voor al deze stedelijke voorzieningen is er
veel aandacht in het beleid voor het landschap rond
Enschede. De stad wil de kwaliteiten en de gebruiksfuncties
van het landschap behouden en versterken en ecologische
verbindingszones realiseren. In de ruimtelijke
ontwikkelingsvisie van de stad is de dynamische, stedelijke
band (globaal tussen de A35 en de Hengelosestraat/
Gronausestraat) aan noordelijke en zuidelijke zijde
ondersteund door 'luwtegebieden' met verschillende
beeksystemen . Deze luwtegebieden zijn veiliggesteld,
behalve kleinschalige suburbane woongebieden wordt hier
niets ontwikkeld. Dit alles moet bijdragen dat Enschede een
stad wordt met uitstraling en ruimtelijke kwaliteit.
Afbeelding 5. 4 Plankaart van de gemeente
Enschede (uit: Enschede biedt ruimte voor de
toekomst, gemeente Enschede)
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5.2 Gronau

5.2.1 Verleden

Afbeelding 5.5 De hedendaagse
structuur van Gronau

Evenals Enschede heeft Gronau zich door de textielindustrie kunnen
ontwikkelen van een agrarische nederzetting tot een industriestad.
Doordat deze textielondernemers zich hoofdzakelijk langs de Dinkel
vestigden ontstond de typische vorm van Gronau, welke met die van
een vlinder vergeleken kan worden . Ten oosten en westen van het
stadscentrum zijn de woonwijken gelegen, deze vormen de vleugels
van de vlinder. Het centrum met ten noorden hiervan langs de Dinkel
de textielbedrijven en ten zuiden het stadspark vormen het lijf. In de
stad lopen de Enscheder Strar..e en het spoor als belangrijke assen
door de stad . Het stadscentrum is op de kruising van deze twee assen
en de Dinkel ontstaan, de rest van de stad heeft zich vervolgens rond
de twee assen ontwikkeld (afbeelding 5.5).

Gronau en Epe vormen sinds 1975 één gemeente waardoor Gronau een
tweepolige stad is, met Gronau als grootste kern en gescheiden door een smalle
groene zone en de snelweg van de kleinere kern Epe. Gronau vormt het meer
verstedelijkte en door de industrie beïnvloede kern. Epe heeft een meer landelijk
karakter en heeft evenals Gronau een eigen stadscentrum met voorzieningen.
Organisatorisch gezien is Gronau dus verbonden aan Epe . Fysiek gezien is
Gronau hiernaast verbonden met een aantal andere kernen. Naast dat het via
de bebouwing aan de Enscheder Strar..e verbonden is met Glanerbrug loopt het
plaatsje Glane in Gronau over en begint amper 500 meter ten noorden van Gronau
de bebouwde kom van Overdinkel.
Begin jaren 60 nam de werkloosheid door het verval van de textielindustrie in
Gronau sterk toe, er trokken steeds meer jongeren weg en er ontstond het gevaar
van verlies van een centrumfunctie door de ontwikkelingen in Enschede.
Bovendien leidde het stadscentrum aan bouwkundige en functionele gebreken.
Maatregelen waren nodig, begin jaren 70 werd het stadscentrum van Gronau
dan ook gesaneerd . Er ontstond een woon-, winkel- en voorzieningencentrum
met een nieuw raadshuis en een centrale marktplaats. Het winkelgebied werd
voetgangerszone en door verlegging van de B54 werd de binnenstad van het
doorgaande verkeer ontlast. In de jaren 70 gold dit centrumplan van Gronau als
voorbeeld voor Nordrhein-Westfalen.

5.2.2 Heden
Momenteel wordt wederom aan het centrum gewerkt. Het centrumplan uit de
jaren 70 voldeed niet meer. Deze betonarchitectuur met geringe verblijfskwaliteit
werd steeds meer bekritiseerd en het werd voor Gronau tijd om opnieuw aan
haar imago te werken. Het vrijgekomen terrein van de van Delden
Baumwollspinnerei direct ten noorden van het centrum bood hiervoor goede
kansen. De gemeente heeft deze gronden gekocht om te herstructureren en
onderdeel te laten worden van het stadscentrum . Een aantal markante gebouwen
zijn in de afgelopen jaren gerenoveerd en bieden nu plaats voor woningen, winkels
en het 'Wirtschafts- und lnnovationszentrum' voor jonge ondernemers. Een
moderne bioscoop, het Rock- und Popmuseum en een Factory Outlet Centrum
moeten hier nog plaats krijgen. Het van Delden terrein is ingericht als 'lnselpark
Gronau' en maakt momenteel onderdeel uit van de Landesgartenschau. Met
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deze ingrepen bewaart Gronau een belangrijk deel van haar cultureel erfgoed
en vergroot en moderniseert ze haar centrum .

5.2.3 Toekomst
De hoofdopgave voor Gronau ligt de komende jaren bij de herstructurering van
de overige terreinen van de voormalige textielfabrieken. De terreinen van
Baumwollspinnerei Gronau en Baumwollspinnerei Deutschland in de stad ten
noorden van het centrum en Baumwollspinnerei Eilermarke direct aan de grens
liggen er momenteel leeg en verlaten bij. De gemeente gaat voor deze terreinen
een stedenbouwkundig plan opstellen. De hoofdbestemming van deze terreinen
zal wonen zijn. Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze oude textielfabrieken ,
het culturele erfgoed van Gronau, kan dit de aantrekkingskracht van de stad
verhogen . Verder gaat Gronau de gaten in de stad dichten. Binnen de bebouwde
kom liggen nog een aantal braakliggende gronden . Het is de bedoeling dat deze
de komende jaren ook bebouwd worden en de stad zo meer verdicht raakt.

5.3 Totaalbeeld
Enschede heeft zich de laatste jaren steeds meer richting Glanerbrug ontwikkeld ,
de aanwijzing van de Eschmarke als Vinex-locatie heeft hier aan bijgedragen.
Tegenwoordig zijn Enschede en Glanerbrug via een bebouwde strook rond het
spoor en de Gronausestraat aan elkaar gegroeid . Ook Gronau heeft zijn
woningbouw in de richting van Glanerbrug ontwikkeld. Alhoewel het nog maar
een smalle strook is, zijn ook Gronau en Glanerbrug met elkaar vergroeid via
een strook bebouwing langs de Enscheder Stra~e.
De industrieterreinen van de beide steden zijn duidelijk van elkaar af ontwikkeld.
Enschede heeft zijn haven en industrieterrein in het westen van de stad , op
Nederland gericht, Gronau juist aan de andere kant, in het oosten van de stad.
Epe heeft zijn grootste industrieterrein in het noorden van de stad, tussen de
Dinkel en het spoor. De komende jaren wordt dit gegeven versterkt doordat
zowel Enschede als Gronau hun bestaande industrieterreinen gaan uitbreiden.
Het zwaartepunt van de industrie en bedrijvigheid ligt nu aan de buitenkanten
van het stedelijke gebied Enschede-Gronau (afbeelding 5.7).
Met name Enschede ontwikkelt zijn woningbouw de komende jaren richting
Glanerbrug. Wanneer de Eschmarke gereed is vormt Glanerbrug een vast
onderdeel van het stedelijke gebied van Enschede, er is dan een brede
verstedelijkte strook tot tegen de grens aan ontstaan. In Gronau is dit iets minder
het geval. Gronau heeft de grotere uitleggebieden in het noorden en zuiden van
de stad . Toch beweegt ook deze stad zich langzaam richting de grens door de
locatie van een paar kleine uitleggebieden in het westen van de stad. Enschede
en Gronau zijn nu nog gescheiden door een groene zone van circa 900 meter
vanaf de grens, welke nauwelijks zo ervaren wordt door de bebouwing langs de
doorgaande weg . In het totaalbeeld vormen Enschede en Gronau dan ook een
lange, smalle verstedelijkte band met Enschede als een verdikte knoop. Doordat
Enschede slechts door een smalle groene zone gescheiden is van Hengelo,
Hengelo en Borne ook praktisch aan elkaar gegroeid zijn en de stad Almelo op
korte afstand van Borne ligt, ontstaat er een, door groene assen onderbroken,
lange stedelijke zone, waar Enschede en Gronau een wezenlijk onderdeel van
uitmaken (afbeelding 5.8).
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Afbeelding 5.8 Het stedelijk netwerk in 2020
Afbeelding 5. 7 Stedelijke ontwikkeling van Enschede
en Gronau
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H.6 Ruimtelijke analyse van Enschede en Gronau
In dit hoofdstuk worden Enschede en Gronau en de ligging van deze steden in
hun omgeving uitgebreid geanalyseerd. Zo wordt onder andere het grondgebruik
van de steden met elkaar vergeleken en wordt er gekeken naar de
landschappelijke waarden en het voorzieningenniveau . Kennis hiervan is
onontbeerlijk om in een later stadium een goed en passend ontwerp voor het
middengebied van de steden te kunnen maken. Bij onderstaande analyse is
gebruik gemaakt van statistische gegevens , maar ook van topografisch
kaartmateriaal en van eigen waarnemingen .

6.1 Ligging
Enschede en Gronau liggen in het westen van het EUREGIO-gebied. De
EUREGIO vormt een laag verstedelijkt gebied, dwz dat er weinig kernen
geconcentreerd bij elkaar liggen. Het stedelijk netwerk Twente en de steden
Münster en Osnabrück vormen de grote centra in de EUREGIO. Hiernaast zijn
er in de EUREGIO veel kleine en middelgrote kernen te vinden.
In het oosten van Enschede en Gronau liggen op ca . 60 km afstand de Duitse
steden Münster en Osnabrück, in het westen op ongeveer dezelfde afstand ligt
de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen . Circa 100 km naar het zuiden
begint het Ruhrgebied (afbeelding 6.1).
Zoals al eerder genoemd maken Enschede en Gronau deel uit van het stedelijke
netwerk in Twente. Hieromheen liggen verscheidene kleine en middelgrote
kernen. Hengelo en Enschede vervullen een centrumfunctie voor deze kernen
eromheen . Almelo doet dit voor de wat noordelijk liggende kernen. De Duitse
kernen zijn voornamelijk op Enschede gericht.

:)
,

EUREGIO

Landgrens/deelstaatgrens
-

Snelwegen

Afbeelding 6. 1 Ligging
van Enschede en Gronau
in hun omgeving
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6.2 Oppervlak en grondgebruik

Afbeelding 6. 2 Basisgegevens van Enschede
en Gronau. Bron: CBS en
Statistik NRW

Enschede
14.147
Oppervlak (ha)
152.274
Aantal inwoners
Bevolkingsdichtheid 10,8

Gronau (incl. Epe)
7.864
45.729
5,8

Enschede en Gronau maken onderdeel uit van het stedelijke netwerk AlmeloHengelo-Enschede-Gronau. Enschede is met 152.000 inwoners de grootste van
deze vier steden en de twaalfde stad van Nederland. Gronau is met ruim 45.000
inwoners de kleinste stad in dit netwerk.
Grondgebruik Enschede
1%

5%

4%

53%

Qua oppervlak is Enschede bijna een keer zo groot als Gronau . Aangezien
Enschede ruim drie keer zo veel inwoners heeft als Gronau is Enschede een
meer dichtbevolkte stad dan Gronau. Deze cijfers zeggen echter nog niets over
de stedelijkheid en de bebouwingsdichtheid in de steden zelf. In afbeelding 6.3
valt af te lezen dat van zowel Enschede als Gronau het bebouwd oppervlak 20%
van het totale grondgebied bedraagt. Dit houdt in dat Enschede ook in het
stedelijke gebied een hogere dichtheid kent (53,8 inw/ha) dan Gronau (29, 1 inw/
ha).
Wanneer we het grondgebruik van Enschede en Gronau met elkaar vergelijken
zijn er geen grote verschillen waar te nemen. Het grootste verschil is dat waar
Gronau een hoger percentage landbouw kent, Enschede meer bos heeft.

Grondgebruik Gronau
11% 0%
2%
7%

■ bebouwd
■ recreatie
■ infrastructuur □ landbouw
■ bos/ natuur
□ overig

Afbeelding
6. 3
Het
grondgebruik in Enschede
en Gronau. Bron: CBS en
Statistik NRW

Wanneer we nu Enschede en Gronau vergelijken met een aantal andere steden,
blijkt als eerste dat de 'grote' steden in Overijssel en Münsterland relatief dun
bevolkte steden zijn . Steden als Utrecht en Keulen kennen een ruim hogere
bevolkingsdichtheid {afbeelding 6.4 ). Vergelijken we het grondgebruik van
Enschede en Gronau met dat van een aantal andere steden {afbeelding 6.5),
dan valt op dat voor Nederlandse begrippen {Nederland bestaat voor 8,4% uit
bos) Enschede een zeer hoog aandeel bos kent. Gronau daarentegen heeft
voor de begrippen van NRW (dat voor 24,8 % uit bos bestaat) juist een laag
percentage bos . Vergeleken met het Nederlande gemiddelde is Gronau echter
ook een bosrijke gemeente. Voor het overige valt op te merken dat wat betreft
de verhouding tussen stedelijk gebied en het landelijke gebied Enschede en
Gronau er niet uit springen . Utrecht en Keulen zijn als steden met een ruim
hoger inwoneraantal (260.545 respectievelijk 968.528 inwoners) veel verder
verstedelijkt, Borken (40 .582 inwoners) veel minder. Vergeleken met
Mittelzentrum Borken en Oberzentrum Münster is van Mittelzentrum Gronau een
relatief groot deel van het bodemoppervlak bebouwd.
243
220

Afbeelding
6. 4
De
66.4
bevokingsdichtheid van
26 .6
23 .9
een aantal steden ter
8 _ __
-~~ ____;!______~ __
2 ._
7 _ __
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•___
vergelijking. Bron : CBS,
Statistik NRW en diverse Enschede
Zwolle
Barken
Keulen
Parijs
internetpagina 's.
Gronau
Utrecht
Münster
New York
Hong Kong
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Enschede Gronau
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Utrecht

Afbeelding
6. 5
Het
grondgebruik van e en
aantal
steden
te r
vergelijking. Bron: CBS en
Statistik NRW

Barken Münster Keulen

6.3 Infrastructuur en bereikbaarheid

Wat betreft bereikbaarheid zijn Enschede en Gronau
gunstig gelegen (afbeelding 6.6). De steden liggen nabij
de oost-west corridor van Amsterdam naar Berlijn . De A 1/
E30 loopt noordelijk van Hengelo en ook de internationale
treinverbinding loopt via Hengelo. Enschede en Gronau zijn
zelf ontsloten via de A35. Deze A35 takt onder Hengelo
van de A 1 af en loopt zuidelijk van Enschede en Gronau
naar Münster. Hier sluit de snelweg aan op de E37, welke
via Münster en Osnabrück het Ruhrgebied met de
Wilhelmshaven in het noorden van Duitsland verbindt.
Direct oostelijk van Gronau loopt de E31 die het Ruhrgebied
verbindt met Emden, tevens in het noorden van Duitsland .
Naast de snelwegen zijn Enschede en Gronau door
verschillende hoofdwegen ontsloten die de steden
verbinden met de omliggende kernen. In Enschede lopen
deze hoofdwegen als radialen door de stad om nabij het
centrum aan te sluiten op de ring. Enschede en Gronau
zijn zelf door middel van de A35 en de Enschederstrasse/
Gronausestraat met elkaar verbonden.

Spoor

-

Snelweg

Hoofdweg

Afbeelding 6. 6 Infrastructuur rond het
stedelijk netwerk

Enschede en Gronau zijn tevens aangesloten op het spoor. In november 2001 is
de spoorlijn Enschede-Gronau weer geopend waardoor deze stations niet langer
eindstations zijn, maar weer doorgaande verbindingen. leder half uur vertrekt er
nu een stoptrein vanuit Enschede naar Gronau en andersom en stopt onderweg
bij de Eschmarke en in Glanerbrug. Vanuit Gronau rijden er treinen verder richting
Münster en Dortmund, vanuit Enschede rijden de treinen richting Zwolle,
Amsterdam en Nijmegen. Opvallend is dat er geen rechtstreekse verbinding is
van Gronau naar Rheine en Osnabrück, men reist dan om via Münster of Hengelo.
Van de verbinding Enschede-Gronau wordt met name door mensen uit (de
omgeving van) Gronau en Enschede gebruik gemaakt, door forensen en mensen
die een dagje gaan winkelen in Enschede of Münster. Door deze treinverbinding
is de centrumfunctie van Enschede voor met name het Duitse deel van de
grensstreek toegenomen.
Er bestaan plannen om in netwerkverband in de nabije toekomst de Agglolijn te
realiseren . Dit is een snel en comfortabel vervoerssysteem dat de steden vanaf
Vriezenveen (noordelijk van Almelo) tot Gronau met elkaar verbindt. Het plan is
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om hier een lightrail verbinding van te maken dat de woon- en werkgebieden
snel en in hoge frequentie met elkaar verbindt.
In Enschede ligt het Enschede Airport Twente. In 2000 werden hier, naast de
vrachtvluchten, ca. 1800 vliegbewegingen gemaakt voor het personenvervoer.
Dit vliegveld is echter met name als militaire vliegbasis van belang . Het
voortbestaan van Enschede Airport Twente is nu onder druk komen te staan
door de bezuinigingen bij defensie. Wanneer de militaire functie hier komt te
vervallen, wordt waarschijnlijk het vliegveld gesloten en komen ook de civiele
vluchten te vervallen . Het dichtstbijzijnde vliegveld is dan het vliegveld Greven,
tussen Münster en Osnabrück.
Behalve via weg, spoor en lucht is Enschede tevens bereikbaar over het water,
via het Twentekanaal. Dit kanaal eindigt zowel in de havens van Enschede, in
het westen van de stad, als in de havens van Hengelo en Almelo. Het
Twentekanaal mondt uit in de IJssel. Ondanks dat er al veel is gesproken over
een verbinding van het Twentekanaal met het Mittellandkanaal in Duitsland (nabij
Rheine) is deze er nog altijd niet en blijven Almelo, Hengelo en Enschede voor
het waterverkeer alleen gericht op het westen.

6.4 Natuurlijke waarden

Afbeelding 6. 7 Gebieden waar de vogel- en habitatrichtlijn van toepassing zijn (links) en waar het landschap (midden)
en natuur (rechts) beschermd dienen te worden.

De steden Enschede en Gronau zijn omgeven door een waardevol buitengebied.
Het kleinschalige landschap met de meanderende beken kent een hoge
belevingswaarde voor de bevolking . Hiernaast zijn de natuurlijke en
landschappelijke waarden van dusdanige kwaliteit dat grote delen hiervan door
de verschillende overheden zijn aangewezen als gebieden waar de natuur en/of
het landschap beschermd dient te worden. Een aantal locaties rond de steden
vallen zelfs onder de Habitatrichtlijn. Op Nederlands grondgebied zijn het Dinkeldal
en het Aamsveen ten zuidoosten van Enschede aangewezen om onder deze
Europese richtlijn te vallen. Duitsland heeft het Rüenberger Venn ten noordoosten
van Gronau en het Amtsvenn, Hündfelder Moor, Gräser Venn en Lasterfeld ten
zuidwesten van Gronau aangewezen (afbeelding 6.7, links). Om deze gebieden
te beschermen mogen hier geen activiteiten gepland worden die gevolgen hebben
voor het betreffende gebied.
Ten zuiden van Enschede en direct ten zuiden en oosten van Gronau zijn grote
gebieden aangewezen waar het landschap beschermd dient te worden
(afbeelding 6.7, midden). Hier dienen de elementen die het beeld van het
landschap bepalen behouden te worden. In dit gebied zijn dat de singels en
houtwallen die het kleinschalige beeld opleveren en de half/onverharde wegen
en paden. Dit dient tevens bewaard te worden vanwege zijn cultuurhistorischeen toeristisch-recreatieve waarde.
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Verder zijn er een aantal gebieden door de provincie en Bezirk als natuurbeschermingsgebieden aangewezen (afbeelding 6.7, rechts). In deze gebieden
dient de rust bewaard te worden, dienen verstoring en versnippering tegen te
worden gegaan en moeten grootschalige ontwikkeling hieruit geweerd worden.
Recreatie is hier op natuur en landschap georiënteerd. De provincie heeft
hiernaast nog een Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) aangewezen.
Deze bestaat uit natuur- en bosgebieden en uit beheersgebieden . Dit zijn
cultuurgronden waar onder handhaving van de agrarische functie nieuwe natuuren landschapswaarden ontwikkeld kunnen worden. De verschillende onderdelen
van de PEHS zijn door middel van ecologische verbindingszones aan elkaar
gekoppeld.
Het landschap in Twente kenmerkt zich onder andere door
de beekdalen (afbeelding 6.8). De Dinkel, een van de drie
grote afvoerstelsels in Twente, loopt dwars door Gronau en
Epe heen en watert naar het noorden af. De andere twee
grote afvoerstelsels zijn de Regge, die zijn oorsprong in de
omgeving van Almelo heeft en eveneens naar het noorden
afwatert, en de Buurserbeek. Deze beek loopt ten zuiden
van de stedenband en heeft nauwelijks aftakkingen. De
Buurserbeek watert naar het westen af. Op de stuwwal van
Oldenzaal (deze loopt uit tot in Enschede) vinden veel kleine
beekjes hun oorsprong en wateren af naar de Dinkel of de
Regge . De Glanerbeek en de Flörbach zijn twee beken die
hun oorsprong ten zuiden van Glanerbrug hebben en op de
Dinkel afwateren . Deze twee beken stromen door het
middengebied van Enschede en Gronau.
De beeksystemen zijn zeer belangrijk voor de
waterhuishouding in het gebied . Doordat in de bebouwde
kom minder water door de bodem kan worden opgenomen
moet dit worden afgevoerd . Zo wordt heel Gronau op de
Dinkel afgewaterd . Hier is de Dinkel plaatselijk gekanaliseerd
om het water zo snel mogelijk af te voeren en wateroverlast
in de stad te voorkomen. Nu ontstaan er echter tussen Losser
en Gronau regelmatig overstromingsproblemen doordat er
teveel water via de Dinkel wordt afgevoerd. Als oplossing
hiervoor moet er in dit gebied gezocht worden naar meer
retentie om het water te kunnen opvangen.

"

Afbeelding 6.8 De beekafvoerstelsels in Twente
en de globale ligging van de Oldenzaalse
stuwwal
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Globaal kan het landschap gekoppeld worden aan de ligging
~ ·~ ,
'
van de locatie in het stroomgebied. Over het algemeen r ~~ ~
vinden we in Twente bovenstrooms, de locatie waar zich Afbeelding 6.9 Bos in de omgeving van
vroeger veelal de woeste gronden bevonden, het 'robuuste' Enschede en Gronau
landschap, waar bossen overheersen (Oldenzaal,
Enschede). Middenstrooms ligt dan het 'fragiele' landschap, hier vinden we veel
akkers en graslanden met singels met slechts kleine boselementen (Hengelo,
Borne). Benedenstrooms, waar zich vroeger de graslanden bevonden, is het
landschap over het algemeen nog fragieler met nog minder bos (Almelo).
Enschede, bovenstrooms gelegen, is omgeven door veel bos. In afbeelding 6.9
is te zien dat dit voornamelijk veel kleine boseenheden zijn en geen grote
aaneengesloten bosgebieden. Gronau, midden/ benedenstrooms gelegen, heeft
ten opzichte van Enschede minder bos. Gronau heeft een meer fragiel landschap
met veel akker- en graslandcomplexen. Verder zijn de verschillen in grondgebruik
tussen Enschede en Gronau klein. Er kan worden gesteld worden dat Enschede
en Gronau landschappelijk een eenheid vormen .
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Het landschap rondom het stedelijke gebied van Enschede en Gronau kenmerkt
zich hoofdzakelijk door de meanderende beekjes en de kleinschalige akkers en
weiden met singels aan de randen en de boerderijen, verspreidt in het landschap.
Hier en daar zijn nog de bolle akkers te onderscheiden . Rondom Enschede zijn
nog landgoederen te vinden van de textielbaronnen uit de vorige eeuw. Behalve
dat Enschede een iets bosrijker buitengebied heeft en Gronau ten zuiden van de
stad meerdere windmolens in het landschap heeft staan, zijn er geen grote
verschillen aan te wijzen .

6.5 Toerisme en recreatie

Enschede en Gronau liggen in een recreatief aantrekkelijke omgeving. Er lopen
verschillende fietsroutes door het gebied , deze zijn alleen grensoverschrijdend
nog nauwelijks met elkaar verbonden. Verder bevinden zich vanuit het plangebied
drie recreatieplassen met dagrecreatie in de nabijheid. Ten zuidwesten van
Oldenzaal ligt het Hulsbeek, ten zuiden van Enschede het Rutbeek en ten
noordoosten van Gronau Dreiländersee. Verder is er tussen Enschede en
Oldenzaal een golfterrein te vinden.
Voor de toeristen zijn er in Twente meerdere hotels en campings te vinden, de
meeste bevinden zich in de buurt van de kleinere kernen, in het landelijke gebied.
In de directe nabijheid van Enschede en Gronau zijn twee campings te vinden,
een ten zuiden van Glanerbrug en een tussen Overdinkel en Gronau in.
Ten westen van Enschede in de kanaalzone bevindt zich naast het Arke stadion
Go Planet, een grote entertainmentboulevard . Hier zijn verschillende vormen
van recreatie te vinden, als een mega bioscoop en een bowlingcenter. In de
toekomst wordt de boulevard uitgebreid en staat hier onder andere een overdekte
ijsbaan gepland.

6.6 Economie

In onderstaande figuren is te zien dat zowel Enschede als Gronau een relatief
hoog werkloosheidspercentage kennen . Vooral Gronau springt eruit. Doordat in
Nederland en Duitsland andere methoden worden gehanteerd om de
werkloosheid te berekenen zijn deze percentages niet rechtstreeks met elkaar
te vergelijken .
De economische sectoren van Enschede en Gronau wijken van elkaar af. Het
belangrijkste verschil is dat in Gronau de industrie nog altijd de belangrijkste
sector is terwijl in Enschede de meeste mensen in de niet commerciële
dienstverlening werkzaam zijn. Ten opzichte van overig Nederland blijft de
ontwikkeling van de zakelijke en financiële dienstverlening in Enschede achter.
Ook het aandeel van de overige sectoren verschilt tussen Enschede en Gronau,
maar de verschillen zijn minder significant.
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6.7 Bevolking
7.0

Alhoewel Enschede zich in de afgelopen eeuw tot een stad heeft
ontwikkeld van drie keer de omvang van Gronau, is aan de
procentuele groei in afbeelding 6.10 te zien dat de beide steden
zich over het algemeen volgens gelijke trend hebben ontwikkeld .
Beide steden kenden een explosieve groei aan het eind van de
1ge en begin van de 20• eeuw met de opkomst van de
textielindustrie. Met de crisisjaren begin vorige eeuw, de tweede
wereldoorlog en het ineenstorten van de textielindustrie blijven
de steden groeien, al is deze groei wel sterk gedaald . De
afgelopen decennia zit de stedelijke groei van Enschede en
Gronau op een dieptepunt. Sinds de jaren 80 groeit Enschede
nog maar met een paar tienden van procenten, de groei in
Gronau ligt slecht iets hierboven. In beide steden is inmiddels
de groei na een paar jaar van stagnatie weer toegenomen .
Wanneer we afbeelding 6.11 bekijken valt op dat het aantal
Duitsers dat zich jaarlijks in Enschede vestigt gelijk is gebleven,
maar dat sinds 2001 het aantal Enschedeêrs dat naar Duitsland
trekt sterk is toegenomen . Deze trend is sinds 2001, toen de
hypotheekrente ook voor in het buitenland wonende
Nederlanders aftrekbaar werd, in het hele Nederlands-Duitse
grensgebied waar te nemen.

6.8 Voorzieningen
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6.8.1 Onderwijs
Gronau heeft als Mittelzentrum wat betreft onderwijsvoorzieningen slechts
basisonderwijs en voortgezet onderwijs aan te bieden. Wel heeft Gronau sinds
kort een dependance van de SHE in zijn centrum, er zijn plannen om deze in de
toekomst uit te breiden. Enschede heeft een groot onderwijsaanbod met de
Universiteit Twente (UT) en de Saxion Hogeschool (SHE), inclusief een
conservatorium en kunstacademie. Dit vormt voor Enschede een belangrijke
pullfactor, zowel voor studenten als voor bedrijven.

6.8.2 Culturele voorzieningen
Culturele voorzieningen zijn in beide steden aanwezig . Beide steden bezitten
onder ander musea , muziekcentra, poppodia en bibliotheken en er worden
culturele festivals als het Jazzfest in Gronau georganiseerd . Hiernaast bestaan
er concrete plannen voor een samenwerking tussen het PopnRockmuseum in
Gronau en het Muziekkwartier in Enschede. Het PopnRockmuseum is een
museum over de Duitse popgeschiedenis. Het Muziekkwartier wordt in het
noorden van het stadscentrum van Enschede gerealiseerd, hier is plek voor een
muziekschool, theater en gelegenheid voor popconcerten .
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6.8.3 Gezondheidszorg
In het centrum van Enschede ligt het Medisch Spectrum Twente. Naast de
bewoners uit Enschede zijn ook veel inwoners van omliggende kernen op dit
ziekenhuis aangewezen. Hiernaast bevindt zich in Enschede 't Roessingh, een
gezondheidscentrum gespecialiseerd in revalidatie. De stad Gronau beschikt
over twee ziekenhuizen, het St.Antonius-Hospital en het Lukas-Krankenhaus.

6.8.4 Weekmarkt
Iedere zaterdag is er een grote markt in het centrum van Enschede, die ook door
Duitsers uit de omgeving druk wordt bezocht.

6.8.5 Sport
Op het gebied van sport zijn in beide steden voorzieningen aanwezig, Enschede
speelt zelfs een toonaangevende rol in de omgeving . Deze stad beschikt over
meerdere sportvelden en sporthallen, hiernaast is het Arke-stadion in Enschede
gelegen, is er op het UT-terrein een groot sportcomplex te vinden en ligt in
Enschede een kleine overdekte ijsbaan. Hiernaast worden hier een aantal grote
sportevenementen georganiseerd zoals de marathon van Enschede en de Military
(Boekelo). Ook Gronau bezit meerdere sportvelden en sporthallen, hiernaast is
er onder andere een atletiekbaan en zwembad te vinden . Het buitengebied van
Enschede en Gronau bieden ook mogelijkheden tot sportbeoefening . Naast
fietsen, wandelen en paardrijden in het landschap bieden het Rutbeek en
Dreiländersee mogelijkheden voor watersport.

6.9 Cultureel erfgoed

Beide steden bezitten cultureel erfgoed uit de textielperiode. Dit betreft met name
de voormalige textielfabrieken. In Enschede staan er hier slechts een aantal nog
van overeind, deze zijn verbouwd tot museum (textielhistorisch museum) of
appartementencomplex. In Gronau staan de fabrieken er nog, deze terreinen
worden in de nabije toekomst heringericht. Deze oude fabrieken bieden kansen
voor Gronau . Momenteel liggen deze terreinen er zeer vervallen bij, ze hebben
echter de potentie om zeer aantrekkelijke onderdelen van het stedelijke gebied
te worden. In Enschede kunnen ook de landgoederen van de textielbaronnen en
de door deze textielbaronnen gerealiseerde stadsparken tot het cultureel erfgoed
gerekend worden. Aan de grens ligt in Gronau nog het oude douaneemplacement, dat er momenteel verlaten bijligt.
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6.10 Stedelijk netwerk Netwerkstad Twente
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Enschede maakt onderdeel uit van Netwerkstad Twente, Gronau kan hier fysiek
en functioneel ook toe gerekend worden. De steden vormen een langwerpig
stedelijk gebied met een overeenkomstige geschiedenis, voorzieningenniveau,
cultureel erfgoed en landschap. Bestuurlijk zijn het nog aparte steden, de steden
functioneren echter al in sterke mate als één woningmarkt, één arbeidsmarkt en
één vervoersmarkt. Doel is om over 10-15 jaar één stedelijk gebied te vormen,
een kralensnoer, dat als een samenhangend geheel functioneert. Op bepaalde
knooppunten moeten dan verschillende concentraties van stedelijke dynamiek
te vinden zijn, met hiertussen rustige woonmilieus en landschap. De steden krijgen
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in de toekomst een eigen profiel. Al is het nog niet zover, de steden hebben de
afgelopen decennia al een eigen karakteristiek gevormd . Enschede is de stad
met de kenniseconomie en de meeste stedelijke voorzieningen. Hengelo, van
oorsprong de rijkere stad door de metaalindustrie, heeft de beste (inter)nationale
ontsluiting en een hoogwaardige industriële productie. Almelo is een concentratie
van bestuurlijke en administratieve diensten en distributie. Gronau ten slotte
onderscheidt zich als kleinere en Duitse stad door zijn ten opzichte van de andere
steden afwijkende cultuur en bouwstijl en zijn aantrekkelijke wooncondities.

6.11 Imago

Evenals Almelo en Hengelo heeft Enschede een te flets en kleurloos imago. In
de strategische visie van NT wordt aangegeven dat het Twentse imago (schoon
en nijver) te weinig wordt geassocieerd met stedelijkheid en zaken die daarmee
samenhangen als vernieuwing en levendigheid. Hierin moet dus verandering
komen. Enschede wil de komende jaren hard aan zijn imago werken en zich
ontwikkelen tot een stad met meer uitstraling en ruimtelijke kwaliteit. De sociaalen economisch zwakke structuur moet worden tegengegaan . De stad wil zich
gaan positioneren als kennisstad . Door middel van het versterken van zijn
kernkwaliteiten wil het zowel een 'groene woonstad', 'moderne werkstad' en
'Euregionale voorzieningenstad' worden .
Ook Gronau moet aan zijn imago werken wil het de sociaal- en economisch
zwakke structuur doorbreken en mensen naar de stad trekken . De ingrepen in
het centrum van Gronau en de Laga 2003 zijn instrumenten van de stad om te
laten zien dat het een stad in beweging is, een stad met perspectieven en vele
facetten . Er zal echter nog meer nodig zijn om de economisch zwakke structuur
van de stad te doorbreken.

6.12 Woonbezettlng

Enschede had een gemiddelde huishoudengrootte van 2, 11 personen per
huishouden in 2001, Gronau een grootte van 2,44; welke hiermee boven het
gemiddelde van Nordrhein-Westfalen (2, 15) ligt. Enschede ligt onder het
Nederlandse gemiddelde van 2,29 personen per huishouden.

6.13 Grondprijzen

Een van de redenen dat veel Nederlanders net over de grens in Duitsland gaan
wonen zijn de goedkope grondprijzen. In onderstaande tabel is te zien dat de
prijzen in Gronau voor woningbouw ruim lager liggen dan in Enschede, voor
bedrijventerreinen is het verschil helemaal groot. Aantekening hierbij is dat de
prijzen van Gronau uit 2001 stammen. Verwacht mag worden dat deze inmiddels
gestegen zijn. Echter niet met meer dan 200%, de prijzen in Gronau zullen nog
altijd lager liggen dan in Enschede.
□

woningbouw
uitleg
binnenstedeliik
bedrijventerrein

Enschede
oriis oer m2

Gronau
oriis oer m2

200-250
225-275
80-140

70-120
60-120
10

Prijzen in euro's

Tabel 6. 12 Grondprijzen in
Enschede en Gronau
Bron: gemeentelijk grondbedrijf Enschede en
G utachtersa usschuss
Krels Borken
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H.7 Ruimtelijke analyse van het middengebied van Enschede
en Gronau
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het ruimtelijke beeld in het
plangebied en de aanwezige ruimtelijke structuren . Zo wordt een duidelijk beeld
verkregen van om wat voor een gebied het hier gaat. Hiernaast wordt in dit
hoofdstuk het straatbeeld van Glanerbrug en de Eschmarke vergeleken met dat
van Gronau. De steden hebben duidelijk een ander karakter, maar waar zitten
die verschillen nu in, die deze 'typische Nederlandse' en 'typische Duitse' karakters
veroorzaken? Er zal echter worden begonnen met een kort overzicht van het
middengebied.

7.1 Het middengebied van Enschede en Gronau

Het eigenlijke middengebied van Enschede en Gronau ligt tussen de bebouwde
kom van Glanerbrug/de Eschmarke en Gronau . Maar omdat een gebied niet
ontwikkeld kan worden zonder naar de relatie met de directe omgeving te kijken
wordt ook deze bij het middengebied betrokken. Globaal worden hier als
begrenzing van het middengebied ten zuiden van het stedelijke gebied de A35,
de Dinkel en de Haverkampweg genomen. Ten noorden van het stedelijke gebied
zijn dit het bosgebied Hooge Boekel , het dorp Overdinkel en de kaartgrens. Dit
gebied is ca. 3000 ha groot, waarvan ongeveer 700 ha uit stedelijk gebied bestaat.
Voor het overige bestaat het gebied voornamelijk uit gras- en akkerland.

Afbeelding 7. 1 Het plangebied

7.2 Ruimtelijk beeld

7.2.1 Infrastructuur
Door het plangebied lopen een aantal hoofdwegen, welke naast op de
bereikbaarheid ook een belangrijke invloed hebben op het beeld en de ruimtelijke
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structuur van het middengebied . Deze wegen staan in afbeelding 7 .1 aangegeven.
Het beeld en effect van een aantal van deze wegen zal hieronder worden
omschreven.

~
u,

A35
In het zuiden van Enschede en Gronau loopt de A35, welke sinds maart 2003
gereed is. In het plangebied zijn drie opritten van deze A35 te vinden. De ligging
van de snelweg en de opritten zorgen voor een zeer goede bereikbaarheid van
het plangebied. De A35 vormt echter ook een barrière in het gebied, met name
tussen de kernen Gronau en Epe . Hierdoor vormt de A35 een bijna
vanzelfsprekende begrenzing van het plangebied .

Gronausestraat/Enscheder StraBe
Enschede en Gronau worden met elkaar verbonden door de Gronausestraat/
Enscheder Strasse. Langs deze doorgaande weg is bijna geen kavel meer
onbebouwd . De bebouwing varieert van nieuwe woonbebouwing tot statige
panden uit de textieltijd. De Gronausestraat is de afgelopen jaren omgebouwd
tot een HOV-busverbinding (van Enschede tot Glanerbrug). In Glanerbrug
kenmerkt de straat zich door de vele winkelpanden die hieraan liggen. Bijna
onopgemerkt rijdt men de grens over, de bebouwing langs de weg loopt door.
De bebouwing langs de weg tussen Glanerbrug en Gronau varieert van woningen
tot nachtclub en autohandelaar. In Gronau liggen de woonwijken in eerste instantie
nog aan de Enscheder StraBe, nabij het centrum wordt deze straat echter onder
het centrum langs geleid. Hier keert de stad zich van de Enscheder StraBe af.
De bebouwing is door dichte begroeiing langs de weg aan het zicht ontrokken en
loopbruggen verbinden de stadsdelen aan beide zijden van de straat met elkaar.
Amtsvennweg
De Amtsvennweg verbindt Gronau met de zuidelijker gelegen kernen Altstätte
en Vreden. Deze straat kru ist de A35, waar een snelwegoprit te vinden is . De
Amtsvennweg is een drukke hoofdweg met vrijliggende fietspaden erlangs en
loopt dwars door het middengebied van Enschede en Gronau heen.

Altstätter StraBe/Losser StraBe
Ook de Altstätter Stral!e/Losser Stral!e is een relatief drukke doorgaande weg.
Het is één van de doorgaande wegen door Gronau en verbindt Losser met Gronau
en sluit ten zuiden van de stad direct naast de A35 aansluit op de Amtsvennweg.
Aan de Altstätter StraBe liggen geen fietspaden , waardoor het voor langzaam
verkeer een minder geschikte weg is.
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Glanerbrugstraat
De vierde hoofdweg in het plangebied is de Glanerbrugstraat, ten noorden van
Glanerbrug richting Losser. Evenals de Amtsvennweg is dit een drukke
tweebaansweg met vrijliggende fietspaden. Deze weg vormt een landschappelijke
scheidslijn . Ten westen van deze weg is het landschapsbeeld niet meer dat van
het kleinschalige en besloten landschap. Het beeld wordt hier ruimer, minder
intiem. Ten oosten van deze weg is nog wel het kleinschalige landschap te vinden .
Doordat deze weg een landschappelijke scheidslijn vormt, is deze weg ook
gemakkelijk om als begrenzing van het plangebied te nemen. Dit moet echter
voorkomen worden .
Overige wegen
Voor het overige zijn in het plangebied hoofdzakelijk landweggetjes te vinden, dit
zijn over het algemeen rustige en verharde wegen door het landschap. Het hele
netwerk van deze landwegen is echter nog niet grensoverschrijdend met elkaar
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verbonden, de meeste van deze landwegen lopen nog dood
op de grens. Op afbeelding 7 .2 staan de plaatsen aangegeven
waar gemotoriseerd en langzaam verkeer de grens kunnen
passeren.
Spoor
Parallel aan de GronausestraaUEnscheder Stra~e loopt de
spoorlijn van Enschede naar Gronau . Vier keer per uur komt
hier de stoptrein langs die naast de stations van Enschede en
Gronau ook nog stopt bij de haltes Eschmarke en Glanerbrug.
Ook het spoor loopt grotendeels door bebouwd gebied , slechts
tussen Glanerbrug en Gronau is over een lengte van ca . 800
lv: langzaam verkeer gm: gemotoriseerd ve rkeer
meter geen bebouwing langs het spoor te vinden. Doordat het
Afbeelding l .2 Grensovergangen in het spoor grotendeels begeleid wordt door groen en er slechts 4x
plangebied
per uur een stoptrein langs komt, vormt deze spoorlijn
nauwelijks een barrière, ook niet in de bebouwde kom. De spoorwegovergangen
zijn allemaal beveiligd met slagbomen.

7 .2.2 Waterlopen
Rondom Enschede en Gronau stromen meerdere beken, variërend van kleine
stroompjes tot het hoofdafvoerstelsel de Dinkel. Op afbeelding 7 .1 staan de drie
beken aangegeven die in het middengebied de grootste rol spelen, deze zullen
hieronder kort beschreven worden .
De Dinkel
De Dinkel stroomt in het oosten van het plangebied. Dit afvoerstelsel heeft als
eerste een grote structurerende werking en functioneert als een oriëntatiepunt
in het landschap. Hiernaast heeft de beek een grote belevingswaarde en
recreatieve waarde. Zo kan men er zomers op kanoën en wordt erin gezwommen.
Bovendien loopt er tussen Losser en Gronau en tussen Gronau en Epe langs de
Dinkel een fiets- en voetgangerspad. Het pad tussen Gronau en losser is
aangelegd in verband met de Laga en blijft, wegens groot succes, ook na het
afsluiten van de Laga voor nog tenminste vier jaar behouden. Naast deze
recreatieve waarden heeft de Dinkel een belangrijke waarde voor de natuur en
de waterberging. Het Dinkeldal is beschermd natuurgebied en staat in Nederland
op de nominatielijst voor de habitatrichtlijn.
Glanerbeek
Deze beek vormt plaatselijk de grens bij Glanerbrug, iets noordelijker stroomt
de grensbeek in de Dinkel. De Glanerbeek is een veel kleinere beek dan de
Dinkel en heeft voornamelijk een belevingswaarde. Naast dat de beek het gebied
een attractieve waarde geeft vormt het evenals de Dinkel een oriëntatiepunt in
het landschap. Naast de belevingswaarde speelt ook de Glanerbeek een rol bij
de waterhuishouding van het gebied.
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Flörbach
De Flörbach is vergelijkbaar met de Glanerbeek. Ook de Flörbach speelt een rol
bij de waterhuishouding en de natuurlijke waarden van het gebied, hiernaast is
de beek ook belangrijk voor de beleving van het gebied. De Flörbach watert af
naar de Glanerbeek .
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7.2.3 De grens
De grens is een van de belangrijkste elementen in het plangebied. Hoewel de
grens zelf niet zichtbaar is, heeft het een grote stempel op het gebied gedrukt.
Zo heeft het onder andere de verschillen in bouwstijl en straatbeeld tussen
Enschede en Gronau veroorzaakt, wat bij het passeren van de grens bijna direct
waar te nemen is. Ook heeft het op de ruimtelijke planning een zeer grote invloed
uitgeoefend. Het heeft de afgelopen decennia altijd als duidelijke plangrens
gediend, de steden werden met de rug naar de grens toe gepland. De grens is
visueel zeer gesloten, bijna overal wordt deze begeleid door bossages en bomen.
Deze begroeiing dient voornamelijk als perceelafscheiding.
Doordat de grens als een scherpe plangrens heeft gediend lopen veel wegen en
paden dood op de grens. Slechts de belangrijkste uitvalswegen zijn
grensoverschrijdend met elkaar verbonden. Toch is de grens zelf, met name bij
de bebouwde kom, redelijk toegankelijk. Ten zuiden van de Gronausestraat loopt
langs de Glanerbeek, langs de grens, een wandelpad. Wandelaars en fietsers
kunnen daar waar de Glanerbeek en de Flörbach samenkomen de grens over
naar het voormalige vogelpark. Aan de zijde van Glanerbrug staan hier langs de
grens woningen (voornamelijk geschakelde woningen) welke met de achtertuinen
op de grens uitkijken, de andere zijde van de grens bestaat uit gras- en akkerland.
Ten noorden van de Gronausestraat loopt aan Nederlandse zijde tevens een
voetpad langs de Glanerbeek/grens. De grens is hier echter niet oversteekbaar
en de overzijde, het terrein van de voormalige textielfabriek Eilermarke, is
ontoegankelijk. Aan de zijde van Glanerbrug staan langs de grens het voonnalige
Nederlandse grenskantoor en het Dr. Ariênstehuis, een bejaarden en
verzorgingscentrum.
De grens was in dit gebied altijd een 'smalle grens', er lag geen lege ruimte,
geen stuk niemandsland omheen. Dit is dan ook te zien aan de bebouwing. Op
een aantal plaatsen is letterlijk tot aan de grens gebouwd . Zo zijn een aantal
wijken in het noorden van Gronau tot tegen de grens aan gebouwd, evenals in
het westen van Glanerbrug en de Eschmarke. Waar de hoofdwegen de grens
kruizen, bij de grensovergangen, loopt de bebouwing zelfs door. Hierdoor is
bijvoorbeeld de grensovergang aan de GronausestraaUEnscheder Stra~e geen
opvallende grensovergang. Slechts de borden geven hier de grens aan.
Aan de ene kant is de grens tegenwoordig dus aardig toegankelijk geworden,
doordat de hoofdwegen doorlopen en er langs de grensbeek plaatselijk een
voetpad loopt. De grens wordt echter ook begeleid door dichte begroeiing, veel
kleine wegen lopen er nog op dood en de bebouwing wordt van de grens afgericht.
Er bestaat weinig directe samenhang tussen beide zijden langs de grens. Hierdoor
wordt duidelijk dat de grens toch nog steeds een grens is.

7.2.4 Bebouwde kom
De verstedelijkte gebieden van het middengebied kunnen
worden opgedeeld in vier delen met vier verschillende
karakters. Naast Gronau en Glanerbrug zijn dit de Vinexlocatie
de Eschmarke en het middengebied van Enschede en Gronau,
tussen de bebouwde kommen van Glanerbrug en Gronau, en
tussen het spoor en de Enscheder StraBe (afbeelding 7.3).

Afbeelding 7.3 Vier deelgebieden
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De Eschmarke
De Eschmarke is als Vinexlocatie een nieuw stadsdeel in Enschede waar in
totaal 4.250 woningen zullen verrijzen. De Eschmarke is onderverdeeld in zeven
deelgebieden, een groot deel hiervan is al gerealiseerd . 'Oikos', ten zuiden van
Glanerbrug en direct aan de grens, is een bekende wijk vanwege de
duurzaamheid en energiezuinigheid. In deze wijk wordt gebruik gemaakt van
wadi's en duurzame materialen als grasdaken. De Eschmarke is een stadsdeel
met moderne en eigentijdse woningen, zowel huur als koop, zowel vrijstaand als
geschakeld . Doordat in de wijk gebruik is gemaakt van houtwallen en waterlopen
is de wijk in het landschap ingepast. Dwars door de wijk loopt een ecologische
verbindingszone die het landschap ten noorden van de wijk verbindt met het
landschap ten zuiden ervan . Wat betreft voorzieningen zijn in de wijk twee
basisscholen aanwezig. Voor winkelvoorzieningen zijn de bewoners aangewezen
op Glanerbrug. Per openbaar vervoer is de wijk goed bereikbaar: de stations
'Eschmarke' en 'Glanerbrug' liggen op korte afstand van het stadsdeel en het
HOV loopt door de Eschmarke . Verder wordt doorgaand verkeer zoveel mogelijk
uit dit stadsdeel geweerd door, met uitzondering van een paar hoofdwegen, het
geheel vorm te geven als 30 km-zone .
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Glanerbrug
Een aantal jaren geleden was Glanerbrug nog een dorp met ca. 9000 inwoners,
door de realisatie van de Eschmarke is Glanerbrug echter een stadsdeel van
Enschede geworden. Doordat het echter altijd als een dorp gefunctioneerd heeft,
heeft Glanerbrug een goed uitgerust voorzieningenapparaat met opvallend veel
winkelpanden. 2/3 van deze winkels in Glanerbrug zijn langs de Gronausestraat
gelegen, deze panden dateren uit de jaren 50 en 60. Het aanbod varieert van
schoen- en kledingwinkels tot levensmiddelen, drogisten, makelaars en horeca.
In vergelijking met andere dorpen in de omgeving heeft Glanerbrug een relatief
groot aantal geschakelde woningen (45%, zelfs 'slechts' 36% in Enschede) en
een relatief laag aantal vrijstaande huizen (8%). Dit komt mede doordat
Glanerbrug slechts een eeuw geleden is ontstaan als arbeidersnederzetting.
Langs de ontsluitingswegen van het dorp zijn nog veel woningen uit de begintijd
van het dorp te vinden: lange rijen geschakelde woningen voor de arbeiders.
Hieromheen liggen de wat jongere woonwijken met meer gemixte bebouwing.
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Middengebied Glanerbrug-Gronau
Bebouwing is in het middengebied voornamelijk tussen/langs de Enscheder
StraBe en het spoor te vinden. De kwaliteit varieert nogal. Er staan nieuwe en
oude woonhuizen, goed onderhouden. Een aantal panden staat er echter vervallen
en verwaarloosd bij . Verder hebben een aantal panden een commerciêle functie .
Zo zijn er een drankhandel, autohandel en nachtclub te vinden. Door het verschil
in kwaliteit en het ontbreken van structuur doet het geheel langs de Enscheder
StraBe rommelig aan . De bebouwing is voornamelijk langs de Enscheder StraBe
gevestigd , richting het spoor is ook nog gras- en akkerland te vinden. De zone
tussen het spoor en de Enscheder StraBe is echter aan het verdichten. Een van
de meest recente uitbreidingen van Gronau vindt aan de bebouwde kom tussen
deze twee assen plaats.
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Gronau
Het straatbeeld in Gronau is geheel anders dan in Glanerbrug. Zoals in Glanerbrug
de bebouwing 'typisch Nederlands' is, is dat in Gronau 'typisch Duits'. Zo is in
Gronau de bouwstijl over het algemeen degelijker, zijn huizen vaker gestuct en
hebben de woningen over het algemeen kleinere ramen dan in Nederland . De
verschillen worden wel kleiner, bij nieuwbouwwoningen zijn de uiterlijke verschillen
niet meer zo groot. Dit komt onder andere door de komst van Nederlandse
projectontwikkelaars naar Gronau. In Gronau is de grond niet duur en schaars,
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er zijn dan ook veel vrijstaande woningen te vinden. In het zuiden van Gronau
heeft de stad geen harde stadsranden. Hier is nabij de stad lintbebouwing langs
de landwegen te vinden. Hier en daar staat tussen de woningen nog een kavel te
koop. In de stad zelf zijn nog een aantal braakliggende gronden te vinden.
Momenteel is men bezig om deze gaten in de stad te dichten met woningbouw.

7.2.5 Overige bebouwing
In het middengebied zijn een aantal elementen te vinden die opvallen,
bijvoorbeeld door de historische- of esthetische waarde. Dit zijn
elementen die invloed hebben op de kwaliteit en beleving van het
gebied en om deze reden bij het ontwikkelen van het
stedenbouwkundig concept niet vergeten mogen worden. Deze
elementen worden hieronder beschreven.
EUREGIO-hoofdkantoor
Op nog geen 100 meter afstand van de grens staat in Gronau aan
de Enscheder Straf1e het EUREGIO-hoofdkantoor. Hier is het
secretariaat gevestigd en vinden spreekuren plaats. Iets verderop
in Glanerbrug staat het vergadercentrum van de EUREGIO.
Textielfabriek Eilermarke
Op ongeveer 100 meter afstand van de grens staat in Gronau aan
Afbeelding 7.4 Bijzondere elementen in
het spoor de voormalige textielfabriek Eilermarke. Vanaf de het plangebied
Enscheder Straf1e is deze fabriek door bebouwing en bomen aan
het zicht ontrokken. De fabriek is inmiddels al bijna 20 jaar buiten gebruik en ligt
er vervallen en verlaten bij. Toch hebben dit gebouw en het terrein eromheen de
potentie om zich tot een mooie en markante locatie te ontwikkelen. Dit gebouw
m
C
::0
kan tevens symbool staan voor de gezamenlijke textielgeschiedenis die Enschede
m
Gl
en Gronau hebben. De firma Eilermarke was een Nederlandse firma die in Gronau
0
zijn fabriek vestigde.
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Wackengoor
Direct voordat de bebouwde kom van Gronau begint ligt aan de zuidelijke kant
van de Enscheder Stra~e Wackengoor, een klein en groen landgoed met een
statig huis en een grote vijver. Deze parkachtige locatie zorgt samen met de
huizen aan de overkant van de weg voor een aantrekkelijk straatbeeld.
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Douanepost
Net over de grens bij Glanerbrug in Gronau ligt het oude douane-emplacement.
Dit terrein heeft tegenwoordig nauwelijks meer een functie (er is nog in één van
de gebouwen een klein bedrijfje gevestigd) en het ligt er verlaten bij . Het is geen
groot terrein en het is deels aan het zicht vanaf de weg onttrokken door begroeiing .
Het groen op het terrein is nog altijd onderhouden, de bebouwing ziet er echter
vervallen uit. Het is geen plek dat een grote negatieve invloed heeft op het beeld.
Direct aan de grens in Glanerbrug staat nog een klein Nederlands douanekantoor.
Deze douaneposten hebben voornamelijk nog historische waarde, in die zin dat
het herinnerd aan 'vroeger', toen men niet zomaar de grens kon passeren .
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Voormalige vogelpark
Ten zuiden van de Enscheder Stra~e. tussen Glanerbrug en de Amtsvennweg
in, ligt het voormalige vogelpark. Hier zijn een hotel, restaurant en Biergarten te
vinden, met hieromheen mogelijkheden tot recreatie. Zo zijn er tennisbanen en
een hondendressuurplaats te vinden . Doordat alle functies langs een saai,
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geasfalteerd pad liggen, ziet het geheel er niet zeer aantrekkelijk uit, ondanks
dat het goed onderhouden wordt.
Voormalig klooster Glane
Ten noordwesten van Gronau ligt vlakbij de grens het voormalige klooster Glane.
Al dient het tegenwoordig niet meer als klooster, het gebouw en de tuin eromheen
worden nog altijd goed onderhouden, het is privé-eigendom. Het geheel ligt op
enige afstand van de weg waardoor het niet direct opvalt dat het er ligt. Het is
een rustige, eenvoudige en charmante locatie.
Boerderijen
In het plangebied zijn verspreidt in het landschap veel boerderijen en soms ook
woningen te vinden. Dit zijn over het algemeen niet al te grote boerderijen met
landbouwgronden en vee. Echt grootschalige landbouw en veeteelt wordt in dit
gebied niet bedreven .

7.2.6 Landschap
Zoals in 6.4 al is opgemerkt, is het landschap in het plangebied redelijk uniform,
er zijn geen duidelijke verschillen aan te wijzen tussen het landschap aan de
Nederlandse zijde van de grens en het landschap aan de Duitse zijde van de
grens. Het landschap heeft een kleinschalig, besloten karakter. Het bestaat
voornamelijk uit gras- en akkerland met singels die het landschap het besloten
karakter geven. Direct ten noordwesten van de Glanerbrugstraat is het landschap
minder kleinschalig. Dit gebied is door de provincie aangewezen als
weidevogelgebied, het landschap is hier relatief open. Als enige valt verder nog
op dat ten noordwesten van Gronau, tussen het spoor, Gronau en de grens, het
landschap zeer kleinschalig en intiem is. Het geheel is hier nog een slag
kleinschaliger dan het overige landschap in dit gebied.
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7 .2. 7 Totaalbeeld
Direct tussen Glanerbrug en Gronau is het ruimtelijke beeld drukker dan ten
noorden en zuiden van de steden . Het directe tussengebied is smal, slechts 900
meter breed, de bebouwde kommen van Enschede en Gronau liggen op zeer
korte afstand van elkaar. In dit smalle tussengebied is nog relatief veel bebouwing
te zien. Bovendien wordt het gebied fysiek opgedeeld door twee hoofdwegen,
de Enscheder StraBe en de Amtsvennweg.
Ten noorden en zuiden van de steden wordt het beeld voornamelijk bepaald
door het kleinschalige landschap: veel akker- en grascomplexen, singels,
verspreidt liggende boerderijen en beekjes. Het is een zeer aantrekkelijk en intiem
landschap. De Glanerbrugstraat vormt wat dit betreft een scheidslijn in het gebied.
Direct ten noordwesten van deze hoofdweg is het landschap grootschaliger, de
singels zijn er minder aanwezig. Bos is er vervolgens weer voornamelijk in de
nabijheid van Enschede te vinden. Opvallend is de hoge kwaliteit van het
landschap. Grote delen hiervan zijn aangewezen als gebieden waar de natuur
en/of het landschap beschermd moet worden . Het Dinkeldal is een
aandachtstrekker in het gebied. Dit waardevolle beekdal geeft een aantrekkelijk
en afwisselend landschapsbeeld.
De grens vormt een duidelijk structurerend element in het plangebied, in die zin
dat het een grote invloed heeft (gehad) op de omgeving. Zo lopen er nog steeds
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wegen op dood en bestaat er geen samenhang tussen beide zijden, direct aan
de grens.
Wat betreft bebouwd gebied zijn er vier verschillende delen aan te wijzen. Het
dorp Glanerbrug met een typisch Nederlands karakter, de Vinexlocatie de
Eschmarke, met een groen karakter en eigentijdse woningen, de stad Gronau
met het typisch Duitse karakter en veel vrijstaande woningen en het
onsamenhangende middengebied van Glanerbrug en Gronau. Op het landschap
heeft de grens nauwelijks invloed gehad, hier zijn weinig verschillen aan te wijzen.
Op het stedelijke gebied echter des te meer. Deze verschillen zullen in paragraaf
7.4 uitgewerkt worden. Deze laat zien wat de uitwerking van de grens in dit
gebied is geweest op de gebouwde omgeving. De verschillen tussen Enschede
en Gronau maken het gebied zeer interessant.

7.3 Ruimtelijke structuren
In de vorige paragraaf is een beeld gegeven van het plangebied en zijn diverse
aanwezige elementen behandeld . In deze paragraafworden aan de hand van dit
beeld en deze elementen de ruimtelijke structuren in het plangebied geschetst.

7.3.1 Ontwikkelingsassen en structurerende elementen
Het stedelijke gebied van Enschede en Gronau heeft zich ontwikkeld rond het
spoor en de Enscheder Straf!e/Gronausestraat (afbeelding 7.9). Deze assen
vormen samen met een aantal andere hoofdwegen en beken structurerende
elementen in het landschap . (afbeelding 7 .10) Door onder andere de
verkeersintentsiteit van deze hoofdwegen en door de ontoegankelijkheid van de
grens delen deze structuren het landschap op in kleinere elementen (afbeelding
7.11 ).
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Afbeelding 7. 9 Ontwikkelingsasssen

Afbeelding 7. 10 Structurerende
elementen

'

Afbeelding 7.11 Elementen die het
landschap opdelen

7.3.2 Voorzieningen en bijzondere elementen
In het plangebied zijn diverse voorzieningen aanwezig, deze zijn in afbeelding
7.12 aangegeven. Hiernaast kent het plangebied een aantal bijzondere
elementen. Hiertoe behoren zowel de beeksystemen als bebouwingselementen
zoals de voormalige textielfabriek. Ook de grens is een bijzonder element in dit
plangebied, niet zozeer om zijn verschijningsvorm, maar om zijn invloed op de
omgeving. (afbeelding 7.13).
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Treinstation
• Sporthal
• Zwembad
• Sportveld
e Winkelcentrum

Afbeelding 7. 12 voorzieningen

Afbeelding 7. 13 Bijzondere
elementen

7.3.3 Landschap en natuur
Het algemene beeld in het buitengebied rondom de grens is dat van het
kleinschalige, besloten landschap. Nabij Enschede is hier en daar ook verdichting
te zien, hier is meer bos. Ten westen van de Glanerbrugstraat is het landschap
plaatselijk een stuk opener (afbeelding 7.14). Delen van dit buitengebied zijn zo
waardevol dat hier het landschap en/of de natuur beschermd dient te worden.
Deze beschermde gebieden staan in figuur 7.15 aangegeven.
De beken de Dinkel en de Glanerbeek vervullen onder andere een
waterhuishoudkundige functie . Zo wateren Glanerbrug en Gronau op deze beken
af (afbeelding 7.16). Doordat de Dinkel in Gronau gekanaliseerd is om hier het
water zo snel mogelijk af te voeren ontstaan tussen Gronau en Losser
overstromingskansen. Hier is dan ook behoefte aan retentiebekkens .

Afbeelding 7. 14 Landschappelijk
beeld

Afbeelding 7. 16 Waterhuishouding

H va llend onder de habitat richtlijn
V va llend onder de voge lrich tlijn
■ vogelweide
• natuurgebieden
■

PEHS/Bereiche für den Schutz der Natur

' Bereiche für den Schutz der Landschaft
H Provinciaal ecologische verbindingszone

Afbeelding 7. 15 Beschermd natuur
en landschap

7.3.4 Ingrepen
Om van het binationale stadsdeel een aantrekkelijk stadsdeel te maken met een
(recreatief) aantrekkelijk landschap zijn een aantal ingrepen noodzakelijk.
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Barrières dienen opgeheven te worden en bepaalde elementen moeten worden
opgeknapt. Deze ingrepen zijn in afbeelding 7 .17 weergegeven .

..

Llmdschap aan beide zijden
van de weg vêrbinden zodat
barriêrewerking wordt
opgeheven . Niel doç,r
landschap te uniformisere

am verkeer z
van A35 onderdeel van
plangebied wordt.

Afbeelding 7. 17 Ingrepen
voor de inrichting van het
middengebied

7.4 Verschillen in straatbeeld tussen Enschede en Gronau

Tussen Enschede en Gronau zijn grote verschillen waar te nemen in het
straatbeeld . Wat nu deze verschillen zijn is geanalyseerd door een aantal
woonwijken in west-Gronau te vergelijken met die in Glanerbrug. Ook de
Eschmarke is erbij meegenomen, echter in mindere mate, aangezien de openbare
ruimte hier op veel plaatsen nog niet is ingericht.
Het eerste verschil betreft de inrichting van de straten zelf. In de woonwijken in
Glanerbrug is het beeld over het algemeen vrij uniform: verhoogd trottoir,
parkeerhaven en vervolgens de weg, bestraat met rode klinkers. De woningen,
al dan niet met voortuin, en het groen in de straat zorgen voor een variatie in het
beeld . De woonwijken van Gronau kennen in principe twee typen straatinrichting.
Het eerste type bestaat uit een geasfalteerde weg van slechte kwaliteit, met
verhoogd voet- en eventueel fietspad erlangs. Soms ontbreken deze echter en
bestaat het straatbeeld enkel uit de geasfalteerde weg met de woningen erlangs.
Het tweede type is van recentere datum. Onlangs zijn enkele woonstraten opnieuw
bestraat. Deze bestaan nu uit een nauwelijks verhoogd trottoir van rode klinkers
en een wegdek van grijze klinkers. Op dit wegdek zijn parkeervakken geschilderd.
Dit type oogt meer verzorgd .
Ook het verschil in architectuur zorgt voor een verschil in het straatbeeld . Beide
steden kennen een rijke baksteenarchitectuur. In Gronau zijn ten opzichte van
Enschede echter ook veel huizen gestuct, iets dan in Duitsland meer gebeurt
dan in Nederland. Daarnaast zijn de woningen in Gronau meer gesloten van
karakter dan in Enschede, de woningen hebben kleinere glasoppervlakten.
Hiernaast zijn er nog een aantal kleine karakterverschillen aan te wijzen waardoor
de architectuur herkenbaar is als 'typisch Duits' of 'typisch Nederlands'. Deze
verschillen hebben onder andere te maken met het feit dat in Glanerbrug decennia
lang is gebouwd naar de Nederlandse mode en standaard en in Gronau naar de
Duitse mode en standaard. Hiermee hangt samen dat de bouwvoorschriften in
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Duitsland afwijken van die in Nederland, dit heeft effect op de architectuur.
Opgemerkt dient verder te worden dat de verschillen in architectuur kleiner
worden. De architectuur gaat meer op elkaar lijken, wordt universeler. Dit wordt
onder andere veroorzaakt doordat architecten zich laten inspireren door
vakgenoten van over de hele wereld. Bovendien worden voor grotere
bouwprojecten ook regelmatig buitenlandse architecten uitgenodigd . Hierdoor is
het tegenwoordig bij nieuwbouwprojecten niet altijd meer even gemakkelijk om
gebouwen te typeren als kenmerkend voor een bepaalde streek. De Eschmarke
is hier een voorbeeld van . Dit stadsdeel kent een moderne en eigentijdse
architectuur, de woningen zijn dan ook niet altijd meer te herkennen als 'typisch
Nederlands'. Niet alleen de architecten zijn hiervoor verantwoordelijk. In Gronau
zien we bijvoorbeeld dat de Duitse bouwstijl wordt vermengd met de invloed van
de Nederlandse projectontwikkelaars.
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Een ander verschil is dat in Enschede de wijken meer gepland zijn dan in Gronau.
In Enschede zijn de wijken vaak seriematig opgezet, mensen kunnen een huis
kopen of huren dat door ontwikkelaars of woningbouwverenigingen is gebouwd.
In Gronau worden veelal kavels te koop aangeboden en bouwen de kopers er
zelf een woning op (of laten er een huis op bouwen). Dit onder andere door het
ruimere aanbod aan grond Gronau . Hierdoor zijn in deze stad relatief veel
vrijstaande woningen te vinden. In Enschede, en met name in Glanerbrug, staan
veel geschakelde woningen . Samenhangend hiermee kent Gronau een lagere
woningdichtheid dan Enschede. Ook dit verschil, vrijstaande woningen met
verschillend uiterlijk of geschakelde, seriematige woningbouw, heeft een grote
invloed op het straatbeeld. Vanzelfsprekend komen in Enschede ook vrijstaande
woningen voor en in Gronau geschakelde woningen, maar in mindere mate.
Door deze factoren bij elkaar, het verschil in straatinrichting, architectuur en
verschil in planning, hebben beide steden een totaal verschillend straatbeeld.
Deze verschillen maken dit gebied zeer interessant, het laat goed de werking
van de grens zien .
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H.8 Raming van de ruimtebehoefte
Om te bepalen wat er in het middengebied van Enschede en Gronau gerealiseerd
moet worden, worden de ruimtebehoeftes van Enschede en Gronau tot 2020
bepaald en bij elkaar opgeteld. Zo wordt een indicatie verkregen van hoeveel
ruimte in beide steden nog nodig is om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen
en de bedrijvigheid te kunnen opvangen . Een deel van deze behoeften zal in het
middengebied worden gerealiseerd.

8.1 Wonen

8.1 .1 Enschede
In het programma wonen van de gemeente Enschede wordt er vanuit gegaan
dat Enschede tot 2020 met 6.000 inwoners zal toenemen. Volgens dit programma
dient de woningvoorraad van Enschede tot 2020 met ca . 3.750 woningen te
worden uitgebreid. Hiernaast moeten er ca. 4.500 woningen worden vervangen .
Er moeten dus 8.250 nieuwe woningen worden gebouwd. De Eschmarke biedt
nog ruimte voor ca. 1200 woningen. Hiernaast is er in het stadscentrum/
binnensingelgebied nog ruimte voor 4.550 woningen . Dit betekent dus dat er
nog voor 2.500 woningen uitlegruimte nodig is. (Er is bij deze berekeningen
geen rekening gehouden met de gevolgen van de vuurwerkramp). Volgens het
streekplan kunnen er in de stadsrand nog uitleglocaties ontwikkeld worden voor
suburbane woonmilieus en villa's in het groen. Hiervoor zijn een aantal locaties
aangewezen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, dit zijn locaties in het
noorden en zuiden van Enschede en een locatie nabij Glanerbrug , op het
grondgebied van de gemeente Losser. Er zal worden onderzocht wat de
mogelijkheden voor woningbouw zijn in het middengebied van Enschede en
Gronau en of hier (een deel van) deze behoefte aan 2.500 woningen kan worden
opgevangen .

Het uitleggebied de
Eschmarke biedt nog tot
2007
woningbouwcapaciteit. Na voltooiing
van de Eschmarke zal het
accent vooral liggen op
herstructureringen
inbreidingslocaties .

[Streekplan Overijssel
2000+, p.114).

8.1.2 Gronau
In het GEP wordt de bevolkingsgrootte van Gronau (dwz Gronau en Epe) in
2010 geraamd op 45 .000 inwoners. Volgens de telling van 1-1-2003 bestond
Gronau toen echter al uit 45. 729 inwoners. De voorspelling uit het GEP stamt uit
1995. Wat toen onder andere nog niet voorzien was, was de toestroom van
Nederlanders naar Gronau , waardoor de stad sneller groeide dan verwacht.
Stel dat de bevolking tot 2010 deze groei van ca. 400 inwoners per jaar aanhoudt.
Geleidelijk aan neemt de toestroom van Nederlanders af en vanaf 2010 groeit
de stad weer zoals voorheen met ca. 200 inwoners per jaar. Dan telt de stad in
2020 ca. 50.500 inwoners. Ten opzichte van 1995 is dit een groei van 7.600
personen . Naast de bevolkingsgroei zijn er in de stad nieuwe uitleggebieden
nodig vanwege herstructurering (er wordt in lagere dichtheid weer gebouwd).
Volgens het GEP is er tot 2010 voor 3.200 inwoners extra ruimte nodig,
doorrekenend naar 2020 betekend dit voor Gronau dat er extra uitleggebieden
nodig zijn voor 5.300 inwoners. In totaal heeft Gronau dus voor 12.900 inwoners
uitlegruimte nodig om aan de woonbehoefte te kunnen voldoen. De stad Gronau
is de afgelopen jaren echter al begonnen met het realiseren van
uitbreidingswijken. In het GEP was 175 ha gereserveerd als uitlegruimte, met
een opnamecapaciteit van ca. 8.900 inwoners. Er is dus nog extra ruimte nodig
voor 4.000 bewoners. Wanneer we uitgaan van een huishoudengrootte van 2, 1

Die Stadt Gronau hat enge
Verflechtungen zum Oberzentrum
Enschede/
Niederlande und kann
gegebenfa/1s
städtebauliche Ergänzungsfunktionen für dieses
Zuntrum wahmehmen.
[Gebietsentwicklungsplan
Regierungsbezirk Münster,
p.9]
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personen per huishouden (zie 8.1.4) zijn er voor 4.000 inwoners ca. 1.900
woningen nodig.
In het GEP staat aangegeven dat in Gronau wordt gestreefd naar een dichtheid
in de nieuwe woonwijken van 55 inw/ha .

8.1.3 Totale woningbehoefte tot 2020
Enschede en Gronau hebben tot 2020 samen behoefte aan circa 4.400 woningen.
In dit project wordt als taak gesteld om de helft van deze woningbehoefte (2.200
woningen) in het middengebied van Enschede en Gronau te realiseren . De overige
woningen kunnen op andere locaties in Enschede en Gronau en door middel
van inbreiding tot stand komen.

8.1 .4 Woningbezetting
Zowel in Nederland als in NRW dalen de huishoudengroottes licht. Momenteel
ligt deze in Nederland iets hoger (2,28 inw/hh) dan in NRW (2, 15 inw/hh). Het
CBS verwacht voor Nederland in 2020 een huishoudengrootte van 2, 17 inwoners
per huishouden, verwacht kan worden dat dit cijfer in NRW dan iets lager ligt. De
verschillen tussen de landen zijn echter maar klein en ook de daling is gering.
Aangezien in steden de huishoudengrootte doorgaans lager ligt dan in kleinere
kernen zal in de planning rekening worden gehouden met een huishoudengrootte
van ongeveer 2, 1 inw/hh

8.2 Werken

8.2.1 Enschede
Gezien het ruimtegebrek in Enschede zet deze stad wat betreft werkvoorzieningen
in op kennisintensieve bedrijvigheid en hoogwaardige dienstverlening. Er is geen
ruimte voor nieuwe grootschalige produktie-, transport- en distributiebedrijven.
Voor deze sector wordt in regionaal verband een Regionaal Bedrijven Terrein
ontwikkeld. Tot 2015 is er in Enschede behoefte aan ca. 460 ha bedrijventerrein.
Hiervan kan 315 ha worden ingepast in het bestaand stedelijk gebied, de overige
145 ha zal door middel van uitleg verkregen moeten worden. Deze 145 ha zal
voor het overgrote deel ( 100 ha) beschikbaar komen voor een modem gemengd
bedrijventerrein (industrie, bouw en handel). De overige 45 ha is voor de realisatie
van een internationaal bedrijventerrein voor (internationaal) hoogwaardige
bedrijven. De 100 ha voor het modern gemengd bedrijventerrein wil de gemeente
Enschede realiseren op de locaties Usseleres en kop Marssteden, langs de A35
en aansluitend bij de overige industriegebieden in het (zuid)westen van de stad.
Voor het internationale bedrijventerrein wordt nog naar een locatie gezocht. Naast
al deze bedrijvigheid wil de stad meer kansen bieden voor kleinschalige economie
in nieuwe en bestaande woonwijken. Te denken valt aan kleine bedrijfjes aan
huis of kleine bedrijfsverzamelgebouwen.
24 april jl. werd de streekplanherziening voor een RBT bij Bornebroek door de
Raad van State vernietigd . De redenen hiervoor waren een onzorgvuldige
locatiekeuze en onduidelijkheden m.b.t. de financiering . De locatiekeuze wordt
nu opnieuw afgewogen .
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8.2.2 Gronau
In het GEP is voor Gronau in het oosten van de stad 120 ha gereserveerd voor
industrie- en bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat tot 2010 hiervan 90 ha
benodigd is, de overige 30 ha is als reserve opgenomen . Mogelijkheden voor
een functionele werkverdeling met bedrijfsterreinen in Enschede moeten volgens
het GEP worden onderzocht.

8.2.3 Totale behoefte aan werklocaties
Gronau heeft voor de komende jaren geen behoefte aan nieuwe
bedrijventerreinen, in Enschede wordt alleen nog gezocht naar een locatie voor
het Internationaal Bedrijventerrein. Aangezien hier ruimte is voor internationaal
hoogwaardige bedrijven is het middengebied van Enschede en Gronau hiervoor
een gepaste locatie. Hier zal dan ook worden gezocht naar een locatie voor dit
45 ha grote bedrijventerrein . Wat betreft het RBT zal er worden onderzocht of
tussen Enschede en Gronau eventueel plek is voor (een deel van) dit 185 ha
grote bedrijventerrein. Aangezien dit bedrijventerrein de behoefte van heel Twente
opvangt hoeft het RBT niet per sé in het middengebied gerealiseerd te worden.

8.3 Bos

Volgens het GEP is in het Münsterland slechts 15% van het grondoppervlak
bebost en is de deelstaat hiermee één van de meest bosarme gebieden in NRW
(in Nederland is slechts 8,4% van het grondoppervlak bebost). Tot de bosarme
gebieden horen volgens het LEP NRW die gebieden waarvan minder dan 25%
van de landelijke ruimte uit bos bestaat en die minder dan 500 m2 bos per inwoner
hebben . Gronau is zo'n bosarme gemeente . In Gronau bestaat slechts 13,4 %
van de landelijke ruimte uit bos, met 45.729 inwoners betekent dit slechts 164
m 2 bos per inwoner. Volgens het GEP moeten deze bosarme gemeentes streven
naar bosvermeerdering . Hoeveel dit is, is in het GEP niet aangegeven, dit is een
taak voor de gemeente. Om het percentage van 25% te halen zou Gronau nog
700 ha bos aan moeten planten, om 500 m 2 per inwoner te verkrijgen zelfs 2.300
ha. Deze eis wordt wel meegenomen in de ruimtebehoefte, de 700 ha is echter
geen harde eis. Dit om twee redenen . Allereerst omdat Gronau (en heel
Münsterland) een andere bodemopbouw en een ander landschap kennen dan
andere delen van Nordrhein-Westfalen. Een beneden gemiddeld percentage
bos in het landschap is geen geldige reden om overal naar een bosrijk landschap
te streven. Dit zou de diversiteit van het landschap in NRW teniet doen. De
tweede reden is dat bosaanplant een economisch moeilijk realiseerbare eis is.
Het aanleggen van bos gaat over het algemeen ten koste van landbouwgrond,
bovendien is er geld nodig voor de verwerving van de grond , de bosaanplant en
het onderhoud . landbouw is een inkomstenbron van de boeren, terwijl bos over
het algemeen geen inkomsten oplevert. Om deze twee redenen zal de eis van
bosaanplant wel meegenomen worden, maar zal er niet star mee worden
omgegaan.

8.4 Totale ruimtebehoefte voor het middengebied

De totale ruimtebehoefte voor het middengebied staat in onderstaande tabel
aangegeven. De helft van de benodigde woningen zal in het middengebied worden
gerealiseerd. Verder zal het IBT en eventueel een deel van het RBT in het
middengebied van Enschede en Gronau worden gerealiseerd. Daarnaast wordt
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er naar gestreefd om een vierde deel van de benodigde hoeveelheid bos in het
middengebied te realiseren. Ondanks dat het een eis is die geldt voor Gronau,
kan dit bos ook op het grondgebied van Enschede worden gerealiseerd.
Woningen
(aantal)

Bedrijventerrein (ha)

IBT
(ha)

Enschede

2.500

185

45

0

Gronau

1.900

-30

0

700

Totaal

4.400

155

45

700

2.200

0-155

45

0-175

Middengebied

Tabel 8. 1 De ruimtebehoefte van Enschede en Gronau tot 2020
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Samenvatting en conclusie deel B
Samenvatting

Uit voorgaande blijkt dat de geschiedenis van Enschede en Gronau niet veel
van elkaar verschilt. Doordat de grens tot de wereldoorlogen nooit heel
nadrukkelijk aanwezig is geweest en door een gelijke bodemopbouw hebben de
steden zich ongeveer gelijk kunnen ontwikkelen. Beide steden zijn door de
textielindustrie van een agrarische gemeenschap tot een stad gegroeid en hebben
te maken gehad met de crisis die veroorzaakt werd door het ineenstorten van
deze industrie. Erfgoed uit deze periode is nog aanwezig: oude textielfabrieken,
stadsparken en landgoederen . Landschappelijk gezien vormen Enschede en
Gronau een eenheid, maar de stedenbouwkundige structuur van de steden
verschilt van elkaar, evenals het straatbeeld .
Ondanks de gelijke geschiedenis hebben Enschede en Gronau zich volgens
een heel ander patroon ontwikkeld. Enschede kenmerkt zich door de opbouw
met singels en radialen en met de realisatie van de Vinex-locatie de Eschmarke
heeft de stad de laatste jaren bovendien een strook bebouwing richting de grens
ontwikkeld . Gronau kenmerkt zich door zijn ontwikkeling rond de twee
vervoersassen (weg en spoor) van Deventer naar Münster. Het centrum is
ontstaan op het kruispunt van de Dinkel met deze vervoersassen, de
(textiel)industrie heeft zich vervolgens langs de Dinkel ontwikkeld en de
woonwijken rondom de vervoersassen. Voor de komende jaren bestaat de
hoofdopgave van de stad Gronau uit het herstructureren van de oude
textielfabrieken. Enschede heeft als doel het verbeteren van zijn imago en
uitstraling en heeft hiervoor een aantal grootse ingrepen gepland. Wanneer de
steden zich ontwikkelen zoals gepland zullen Enschede en Gronau straks een
stedelijke band vormen met Enschede als knoop. De industrie zal geconcentreerd
zijn aan de buitenzijden van deze band, hiertussen bevinden zich de stadscentra,
de woonwijken en kleinere werklocaties. Enschede en Gronau maken deel uit
van het stedelijke netwerk in Twente. Dit netwerk zal de komende jaren verder
verstedelijken, van Borne tot Gronau zal een bijna ononderbroken stedelijke
band ontstaan.
Samen met de andere steden van Netwerkstad Twente hebben Enschede en
Gronau een centrale ligging in de EUREGIO met een groot verzorgingsbereik.
De steden zijn goed ontsloten door snelwegen en spoor, de treinverbinding tussen
Enschede en Gronau is hierbij van regionaal groot belang . Naast goed te zijn
ontsloten hebben Enschede en Gronau een uitgebreid voorzieningenpakket op
het gebied van cultuur, gezondheidszorg, sport en onderwijs. Door de
aanwezigheid van de SHE en de UT vervult Enschede op het gebied van onderwijs
voor de regio een belangrijke functie. Behalve die goed uitgeruste
voorzieningenapparaat kennen Enschede en Gronau allebei een relatief hoog
werkloosheidspercentage, met name Gronau springt er met 16% uit. In Gronau
is de industrie nog altijd de belangrijkste sector, in Enschede is dit de niet-zakelijke
dienstverlening.
De omgeving van Netwerkstad Twente kent een waardevol landschap dat zich
kenmerkt door de kleinschaligheid, de beeksystemen en de bolle akkers. De
recreatieve waarden in de omgeving van de stedenband worden voornamelijk
door dit kleinschalige landschap geboden. Wat betreft landschap zijn er tussen
Enschede en Gronau nauwelijks verschillen aan te wijzen. De uiterlijke verschillen
tussen deze steden zijn meer in het stedelijke gebied te vinden. Het straatbeeld
van de steden verschilt door onder andere verschillen in straatinrichting en
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architectuur. Deze verschillen zijn in de oudere wijken groter dan in de nieuwe.
Door het meer universeel worden van de architectuur en de invloed van
Nederlandse projectontwikkelaars in Gronau worden de verschillen kleiner.
Het verschil in straatbeeld laat zien dat de grens een sterke invloed heeft gehad
op de omgeving, deze invloed is nog niet helemaal verdwenen . Zo zien we dat
nog steeds veel wegen in het middengebied van Enschede en Gronau dood
lopen op de grens, de grens kan nog maar op een beperkt aantal plaatsen
gepasseerd worden. Hiernaast is de bebouwing vaak van de grens afgericht,
met de rug naar de grens toe. Er is zo weinig samenhang tussen beide zijden
van de grens.

Conclusie

De grens en de effecten die deze heeft gehad op de steden, geven het
middengebied van Enschede en Gronau een bijzonder karakter, het onderscheidt
ze van andere steden . Dit zal in het ontwerp benut worden . Hiernaast bevat het
middengebied een aantal bijzondere elementen, zoals de voormalige textielfabriek
Eilermarke. Er dient hier echter ook het een en ander geherstructureerd te worden.
Er zijn ingrepen nodig om het gebied functioneel en wat betreft beleving tot een
eenheid om te vormen.
De realisatie van een binationaal stadsdeel kan in het middengebied voor de
oplossing zorgen. Het is een prima gelegenheid om aanwezige barrières op te
heffen, de komst van een Internationaal bedrijventerrein kan de werkloosheid
doen dalen en door gebruik te maken van de bijzondere ligging aan de grens
kunnen de steden zich onderscheiden van andere steden en zich een
internationaal imago aanmeten .
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H.9 Uitgangspunten voor het middengebied
Na deel A en B van dit afstudeerverslag is een beeld verkregen van de situatie in
het plangebied en wat voor een gebied het is. Een beeld van wat voor een steden
Enschede en Gronau zijn, wat hun kwaliteiten zijn en wat er nog ontbreekt.
Alvorens wordt begonnen aan het ontwikkelen van de modellen die als basis
kunnen dienen voor het binationale stadsdeel worden in dit hoofdstuk eerst de
uitgangspunten bepaald . Naar aanleiding van de analyse en ruimtebehoefte in
deel B wordt in dit hoofdstuk als eerste het Programma van Eisen opgesteld.
Hierna wordt aandacht besteedt aan de praktische betekenis van de hedendaagse
grens en aan begrip 'binationale stad'.

9.1 Programma van eisen

Hieronder volgt het programma van eisen voor het middengebied van Enschede
en Gronau. Bij het schrijven van dit programma van eisen zijn verschillende
eisen/wensen uit de toekomstvisie van de gemeente Enschede (Enschede biedt
ruimte voor de toekomst, 2001) meegenomen. De gemeente Gronau heeft niet
een dergelijke toekomstvisie. Er is bij het opstellen van dit programma van eisen
echter niet enkel met de wensen van Enschede rekening gehouden. Er is telkens
gekeken of de eisen zowel in de ontwikkeling van Enschede als in die van Gronau
passen.

9.1.1 Wonen
Er zullen ca. 2.200 woningen gerealiseerd worden in dit binationale stadsdeel.
Hier komen zowel Nederlanders als Duitsers te wonen. Van belang is dan ook
dat het woningaanbod en woonomgeving voor beide culturen aantrekkelijk is en
dat het voorzieningenniveau aan de behoeften voldoet. Om te voorkomen dat er
eenzijdige woonmilieus ontstaan met een eenzijdige bevolkingsopbouw moet er
een breed palet aan woningtypes worden gerealiseerd. Dit is met name voor
Enschede van belang, om haar eenzijdige woningaanbod met goedkope kleine
huurwoningen te doorbreken. Aangezien beide steden relatief weinig bewoners
uit de midden- en hoge inkomensgroepen hebben, moeten ook, om deze
doelgroep aan te trekken, voor deze groep aantrekkelijke woonmilieus
gerealiseerd worden.

9.1.2 Werken
Als eerste dienen er mogelijkheden te worden geschapen voor kleinschalige
bedrijvigheid aan huis. Hiernaast wordt er gezocht naar een locatie voor het
internationale bedrijventerrein (45 ha), hier is ruimte voor hoogwaardige en
kennisintensieve (internationale) bedrijven (milieuklasse 1-2). Tevens dient te
worden onderzocht of er ruimte is voor het Regionaal bedrijventerrein (RBT, 185
ha). Hier is met name plaats voor grootschalige produktie- transport- en
distributiebedrijven (milieuklasse 1-4). Het is mogelijk om het RBT te clusteren
en een of meer van deze clusters in het plangebied te situeren. Bij de locatiekeuze
voor de bedrijvigheid dient gebruik gemaakt te worden van de gunstige ligging
nabij de A35 en het spoor.
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9.1 .3 Infrastructuur/ mobiliteit
Het nieuwe stadsdeel dient goed ontsloten te worden. Vanuit dit stadsdeel dienen
de centra van Enschede en Gronau goed bereikbaar te zijn, zowel per auto en
fiets als met het openbaar vervoer (bus en trein). Ook dient er een goede
aansluiting te zijn op de A35 en dient er zoveel mogelijk van de bestaande
infrastructuren gebruik te worden gemaakt.

9.1.4 Toerisme/ recreatie
Een belangrijke rol zal in het plangebied weggelegd zijn voor de recreatieve
functies welke met name in het landelijke gebied gesitueerd zullen zijn . In het
landelijke gebied dienen aantrekkelijke fiets- en wandelroutes aanwezig te zijn,
welke vanuit het bebouwde gebied gemakkelijk te bereiken zijn . Deze recreatieve
routes worden grensoverschrijdend met elkaar verbonden. Wat betreft
sportvelden kan gebruik worden gemaakt van de velden in Glanerbrug en Gronau.
Verder dient te worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het aanleggen
van recreatieve/sportieve trekpleisters zoals een roeibaan, mountainbikeroutes
in het (nieuw aan te leggen) bos, trim- en skateroutes, klimmuren, ijsbaan
(Enschede heeft plannen voor een 400 meterbaan, deze staat voorlopig nog
gepland in het westen van de stad, maar ook het middengebied van Enschede
en Gronau is hier een geschikte locatie voor). Ook niet sportieve recreatieve
functies dienen een plek te krijgen, te denken valt aan een kinderboerderij en
een openluchttheater. Ook in het stadsdeel zelf is ruimte voor recreatieve functies
zoals een theater, een grensmuseum en een ruimte voor festiviteiten en de
weekmarkt. Het nieuwe stadsdeel dient een bron van activiteiten te worden met
uitloop naar het buitengebied. Belangrijk is dat deze recreatieve functies in het
bestaande landschap worden ingepast en er deel van uit gaan maken.

9.1.5 Voorzieningen
Naast de recreatieve en culturele voorzieningen zijn er in de wijk voorzieningen
aanwezig voor het dagelijks leven, zoals een supermarkt, bakker, snackbar,
kapsalon, geldautomaat, een lunchroom, weekmarkt en bijvoorbeeld een
nederlands-duits restaurant. Het aanbod dient afgestemd te worden met de
voorzieningen in Glanerbrug en Gronau. In dit nieuwe stadsdeel zal tevens een
gezondheidscentrum worden gerealiseerd met 2 huisartsen, 3 fysiotherapeuten
en 2 tandartsen. Tevens zal er een binationale kleuterschool/basisschool in de
wijk komen .

9.1 .6 Landschap
De natuurlijke en landschappelijke waarden dienen beschermd te worden. Het
voor dit gebied kenmerkende kleinschalige besloten landschap dient behouden
te blijven. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met deze waarden en
recreatieve voorzieningen dienen ingepast te worden in dit landschap. De
landbouw mag in dit gebied niet weggevaagd worden, functiemenging met
recreatieve voorzieningen wordt nagestreefd. De beeksystemen zijn kenmerkend
voor dit gebied, dit kenmerk dient versterkt te worden. In het ontwerp dient
rekening te worden gehouden met de waterproblematiek. Water moet
bovenstrooms worden vastgehouden en benedenstrooms pas (vertraagd) worden
afgevoerd.
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Gronau is voor de begrippen van Nordrhein-Westfalen een bosarme gemeente
en moet daarom, zoals aangegeven in het GEP. streven naar bosvermeerdering .
In het plangebied wordt gezocht naar locaties voor in totaal 175 ha bos.

9.1.7 Karakter
Het geheel dient een levendige uitstraling te krijgen, met een Nederlands-Duitse
identiteit. In het ontwerp wordt gebruik gemaakt van de bijzondere situatie, de
grensligging. Er ontstaat hier een stadsdeel dat uniek is voor deze grenslocatie .
Dit kan onder andere worden bereikt door gebruik te maken van de symbolische
en geschiedkundige waarde van de grens. Hiernaast worden de verschillen tussen
Nederland en Duitsland, tussen Enschede en Gronau positief vertaald in het
ontwerp en wordt ook het feit dat twee steden grensoverschrijdend fuseren in
het ontwerp tot uiting gebracht. Door dit alles ontstaat een uniek.binationaal
stadsdeel.

9.2 De grens
Hierboven worden plannen gemaakt voor de realisatie van een stadsdeel op de
grens. Wat is tegenwoordig dan eigenlijk nog de betekenis van de grens? Heeft
deze nog wel betekenis? Hieronder volgt een korte uiteenzetting van wat, mijn
inziens, de huidige waarde en betekenis is van de grens.
Europa is één geworden en de open grenzen zijn een symbool van deze nieuwe
tijd. De grenzen verliezen functioneel hun betekenis. Dit blijkt wel uit het feit dat
steeds meer mensen de stap nemen om over de grens te gaan wonen en ook de
stap om over de grens te gaan werken of recreêre steeds kleiner wordt. Er is
steeds meer sprake van een grensoverschrijdende woningmarkt en arbeidsmarkt.
Openbaar vervoer en de infrastructuur is op veel plaatsen al verbonden met het
netwerk aan de andere zijde van de grens. Recreëren of een dagje winkelen in
het buitenland is tegenwoordig heel normaal. Voor het dagelijkse leven zijn de
verschillen tussen de landen (dwz Nederland en Duitsland) zeer klein . Het
welvaartsniveau, onderwijs, het prijsniveau, het doet allemaal niet meer van elkaar
onder.
Verschillen zijn er natuurlijk nog wel, de gevolgen van de grens zijn niet in een
keer verdwenen. De taal, het straatbeeld, de cultuur, de wet- en regelgeving,
hier zijn de verschillen tussen de landen aan te wijzen, op deze gebieden wordt
duidelijk dat het aan de andere zijde van de grens nog wel buitenland is. Te
verwachten is echter dat ook deze verschillen steeds kleiner worden. Bijvoorbeeld
door de Europese regelgeving, die boven de regelgeving van de landen
afzonderlijk staat. En door de komst van buitenlandse projectontwikkelaars, die
met hun projecten mede het nieuwe straatbeeld bepalen . In de sport en de
economie bestaan de grenzen tussen de landen ook nog, ieder land denkt en
handelt in zijn eigen voordeel. Dit zijn echter zaken die niet alleen tussen landen
spelen, maar ook tussen regio's en tussen steden. Theoretisch gezien is de
landsgrens dan ook niet veel meer dan een provinciegrens of gemeentegrens.
Er kleeft alleen een grotere, belangrijkere historie aan. Het is datgene dat de
verschillen tussen de landen veroorzaakt heeft. Hiernaast is de overgang abrupter.
Binnen een land verschillen de regio's van elkaar, wat betreft taal (accent, dialect),
wat betreft uiterlijk. Deze overgang is echter geleidelijk, bij de landsgrens is deze
overgang heel abrupt. (Verandert dit ook, met de komst van de Nederlandse
projectontwikkelaars in het Duitse grensgebied? En de komst van de Nederlandse
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emigranten in ditzelfde grensgebied? Hier worden Nederlandse invloeden
vermengd in het Duitse straatbeeld en de Duitse cultuur)
De landsgrens overgaan is tegenwoordig dus praktisch gezien niet veel anders
dan de provinciegrens passeren. Toch zijn het de kleine verschillen als de taal,
de cultuur, het straatbeeld die onmiddellijk het idee geven in het buitenland te
zijn. Wat betreft beleving is die grens zeker nog aanwezig, al betekent dat niet
dat die een belemmering vormt. Juist deze verschillen maakt het grensgebied
interessant.
Het samengroeien van Enschede en Gronau laat zien dat landen zowel letterlijk
als figuurlijk steeds meer naar elkaar toe groeien. Het grensgebied is altijd perifeer
gebied geweest, nu is het tijd dat het wordt gezien als een gebied waar de
Europese eenheid gerealiseerd wordt. De grens is hierbij een symbool van de
verleden tijd, het heeft geschiedkundige, symbolische en gevoelswaarde.

9.3 Enschede-Gronau als binationale stad
De grens vormt praktisch gezien dus geen belemmering meer, in het dagelijkse
leven speelt de grens nauwelijks meer een rol. Dit heeft dan ook invloed op de
ontwikkeling van de steden. Enschede en Gronau groeien aan elkaar en vormen
samen een binationale stad. Maar wat wordt er nu verstaan onder een binationale
stad? En wat betekent dat voor Enschede en Gronau? Daar wordt hieronder op
ingegaan.

9.3.1 De binationale stad
Zoals in de vorige paragraaf al werd aangegeven hebben de staatsgrenzen sterk
aan belang ingeboet nu Europa steeds meer één wordt en het bereik van het
dagelijkse leven wijder wordt. Het leven stopt niet meer bij de grens. Ook
gemeentebesturen van grensgemeenten zien dit en gaan steeds meer gebruik
maken gebruik van de mogelijkheden die dit biedt. Er wordt overleg gepleegd en
plannen gemaakt met buurgemeenten, aan de andere zijde van de grens. Zo
zullen er op verschillende plaatsen in Europa regio's ontstaan waar twee
nationaliteiten samenkomen en met elkaar verweeft raken . Dit staat al te gebeuren
in het Nederlands-Duitse grensgebied in Twente . Hier zijn Enschede en Gronau
bijna aan elkaar gegroeid en worden op de grens met elkaar verbonden door het
nieuw te bouwen binationale stadsdeel. Zo ontstaat hier een binationale stad,
meer zullen nog volgen in Europa.
Wat onderscheidt nu deze binationale stad van een gewone stad? Ten eerste en
bovenal dat hier twee verschillende culturen, die beide hun oorsprong in dit gebied
hebben, naast elkaar en door elkaar leven. Daarnaast is er een levendig verkeer
tussen deze steden, om te werken, te winkelen of studeren. Op straat hoor je
twee talen praten. Doordat de bevolking naast elkaar woont en werkt stellen ze
zich open voor elkaars cultuur. Dit alles leidt tot een open en tolerante sfeer. Het
is duidelijk dat hier de grens niet meer bestaat en dit een Europese stad is. Bijna
onopgemerkt lopen de twee steden in elkaar over, slechts details herinneren
aan de grens die hier ooit liep. Verschillen in karakter en bouwstijl in de oudere
stadsdelen verraden in welk land je bent. De binationale stad is een levendige
stad waar diverse activiteiten gebundeld zijn. Naast de activiteiten in de oude
centra van de twee steden ontstaan er nieuwe activiteiten op de grens, in het
binationale stadsdeel. Dit stadsdeel heeft een eigentijds karakter waar de
invloeden van beide steden in gebundeld worden. Het is een plek waar gewoond
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en gewerkt wordt, maar waar ook ruimte is voor recreatieve activiteiten en
evenementen. Voor bedrijven is het aantrekkelijk om zich in een internationale
stad te vestigen, vanwege de afzetmarkt in twee landen en ter bevestiging van
hun internationale imago.

9.3.2 Enschede-Gronau
Bovenstaande is ook op Enschede en Gronau van toepassing . De steden smelten
samen tot Enschede-Gronau. Dit zal een bruisende stad worden, met één
woningmarkt en één arbeidsmarkt. Bewoners gaan in Enschede naar de markt
en in Gronau naar het Factory Outlet Center, studenten pendelen heen en weer
tussen de verschillende dependances van de Saxion Hogeschool in Enschede
en Gronau. De steden behouden hun eigen kenmerken, maar de bewoners geven
Enschede en Gronau een internationale glans.
Op de voormalige grens ontstaat het binationale stadsdeel. Hier komen Enschede
en Gronau samen in een modern en dynamisch stadsdeel waar kenmerken van
zowel Enschede als van Gronau in terug te vinden zijn. Hier wonen en werken
Nederlanders en Duitsers naast elkaar en door elkaar. Hiernaast zijn er ook
andere activiteiten te vinden. Deze variëren van wekelijkse activiteiten zoals een
weekmarkt tot jaarlijkse festiviteiten en toeristische en recreatieve activiteiten
als sporttoernooien en culturele festivals.
De binationale stad Enschede-Gronau is gelegen in een aantrekkelijk landschap
dat beschermd en behouden wordt. Het vormt een contrast met de stedelijke
dynamiek in de steden. Naast landbouw en de natuurlijke waarden wordt hier
ook een plek gecreëerd voor de mensen om te recreëren. De binationale stad in
combinatie met het aantrekkelijke en goed bereikbare buitengebied maken
Enschede-Gronau tot een voor zowel bewoners als ook voor toeristen en bedrijven
aantrekkelijke stad.

9.3 .3 De binationale stad en Netwerkstad Twente
De vraag rijst of de samenwerking tussen Enschede en Gronau en het omvormen
van de steden tot een binationale stad valt te rijmen met de ideeën van
Netwerkstad Twente.
Het doel van NT is om de regio een duurzame en stevige positie te geven als
aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied . De bewoners, bedrijven en bezoekers
van de regio moeten een voorzieningen- en werkgelegenheidsniveau vinden in
het stedelijk gebied, dat hoort bij een stedelijk netwerk van 320.000 inwoners.
Het stedelijk netwerk moet kunnen concurreren met andere stedelijke
concentraties buiten de Randstad (uit: Strategische visie Netwerkstad Twente).
Een middel dat NT toepast om dit te realiseren is de aanwijzing van
boegbeeldprojecten . Dit zijn majeure projecten waarvoor NT zich gezamenlijk
sterk wil maken en waarmee ze zich naar buiten toe kan profileren. Eisen die
aan boegbeeldprojecten worden gesteld zijn dat het van belang moet zijn voor
het voorzieningenniveau van NT als geheel, het moet gaan om
'plusvoorzieningen', de resultaten van het project stijgen uit boven wat een
afzonderlijke stad kan bereiken. Hiernaast moet een boegbeeldproject de
kwalitatief hoogwaardige uitstraling van NT als een (inter)nationaal stedelijk
netwerk bevorderen.
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Het binationale stadsdeel dat op de grens verrijst verbindt Enschede en Gronau
met elkaar tot een binationale stad (Gronau wordt hierbij opgenomen in het
samenwerkingsverband Netwerkstad Twente). In het binationale stadsdeel is
een ruim aanbod aan woningen, (recreatieve)voorzieningen en werkgelegenheid
(IBT). Bovendien is het aantrekkelijke buitengebied op korte afstand van het
stedelijke gebied te vinden. In principe kan de realisatie van dit binationale
stadsdeel worden gezien als een boegbeeld project van de Netwerkstad. Het
biedt voorzieningen voor heel Netwerkstad Twente en de regio, het gaat hier om
plusvoorzieningen en bovendien is duidelijk dat een binationaal stadsdeel en de
opname van Gronau in het samenwerkingsverband de uitstraling van NT als
internationaal stedelijk netwerk bevordert. De realisatie van een binationaal
stadsdeel is een uniek project dat niet alleen Enschede en Gronau, maar ook
NT in de belangstelling zet. Dit kan een positieve impuls voor de
concurrentiepositie van het stedelijk netwerk betekenen . De realisatie van het
binationale stadsdeel is dan ook niet strijdig met de belangen van het Netwerkstad
Twente-concept.
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H.10 Ontwikkelingsmodellen
Voor het ontwerp van het binationale stadsdeel tussen Enschede en Gronau
worden in eerste instantie drie verschillende modellen ontwikkeld . Deze drie
modellen zullen worden getoetst aan verschillende criteria. Aan de hand van
deze toets zal worden bepaald welke van de modellen het meest geschikt is om
als basis toe te passen voor het binationale stadsdeel. In dit hoofdstuk wordt
een beeld geschetst van de drie modellen die zijn ontwikkeld. Allereerst wordt
nog een keer in het kort de aanleiding herhaald, waaruit blijkt dat de ontwikkeling
van het binationale stadsdeel een gunstige ontwikkeling is .

10.1 Aanleidlng

Uit de ruimtebehoefte is gebleken dat er de komende jaren behoefte blijft aan
ruimte om de groeiende bevolking en de bedrijvigheid in Enschede en Gronau
op te vangen. Enschede heeft deze ruimte echter nauwelijks meer, Gronau nog
wel. Bovendien kan deze stad een impuls goed gebruikten . Gronau is wat betreft
voorzieningen al sterk op Enschede gericht en ziet zichzelf al deel uitmaken van
Netwerkstad Twente. Hiernaast zijn sinds 2001 al verscheidene Nederlanders in
Gronau komen wonen. Verder willen de stadsbestuurders de samenwerking
tussen Enschede en Gronau intensiveren. Hieruit blijkt dat de steden elkaar
kunnen aanvullen en dat er kansen zijn voor het ontstaan van een nieuw,
binationaal stadsdeel tussen Enschede en Gronau. Beide steden zullen hier wel
bij varen .
Het uitgangspunt voor het binationale stadsdeel is dat de grens geen plek is
waar twee landen gescheiden worden, maar waar twee landen samenkomen .
Pas sinds de tweede Wereld Oorlog wordt de grens in dit gebied ook werkelijk
als een grens ervaren, hiervoor was de grens hier nauwelijks aanwezig . Naar
deze situatie gaan we weer terug . Enschede en Gronau groeien samen tot een
binationale stad. De grens vormt hierbij het geografisch centrum van de nieuw
ontstane stad . Op de voormalige grens ontstaat het nieuwe binationale stadsdeel.
Hier is ruimte om te wonen, werken en recreëren . Zowel de stadscentra van
Enschede en Gronau als de natuur bevinden zich in de nabijheid. Dit stadsdeel
wordt ingepast in het waardevolle, kleinschalige landschap.

10.2 De modellen

10.2.1 De stedelijke band

Afbeelding 10. 1 Model 'de
stedelijke band'
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In dit model is er een duidelijke scheiding tussen rood en groen. De bebouwing
is geconcentreerd in de rode band Enschede-Gronau, hierbuiten is natuur te
vinden . Enschede en Gronau zijn aan elkaar gegroeid met dit stadsdeel als
verbindend element, het vormt een brug tussen Enschede en Gronau, tussen
Nederland en Duitsland . Het wordt een opvallend stadsdeel als symbool van het
nieuwe Europa, het stadsdeel vormt een accent in het grensgebied. Het krijgt
een eigen identiteit, waar die van Nederland en Duitsland in geïntegreerd zijn.
De natuurlijke waarden ten noorden en zuiden van het stadsdeel worden door
middel van recreatieve routes met elkaar verbonden. Buiten de bebouwing wordt
de natuur ontwikkeld en beschermd en ontstaat er een aantrekkelijk
grenslandschap waarin gerecreëerd kan worden .
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10.2.2 Het stedelijke landschap
In het tweede model is niet alleen de staatsgrens verdwenen, maar ook de grens
tussen rood en groen. De bebouwing groeit in het landschap. Er ontstaan moderne
woningen in het landelijke gebied, hier en daar duikt in het kleinschalige landschap
een gebouw op, waar gewoond en/of gewerkt wordt. In dit natuurlijke stadsdeel
vloeien Enschede en Gronau in elkaar over. Nederlanders en Duitsers wonen
en werken naast elkaar. De beide identiteiten komen naast elkaar en door elkaar
voor.
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Afbeelding 10.2 Model
'het stedelijke landschap '

10.2.3 Het stadspark
'Sport verbroedert' is het uitgangspunt van dit model. Op de grens, waar Enschede
en Gronau samen komen, ontstaat een sport- en recreatie landschap. Behalve
fiets- en wandelroutes door de natuur is er ook plek voor actievere takken sport,
zowel vrijblijvend als georganiseerd. Mensen komen hier naar toe om te recreëren
en te genieten van de natuur en de activiteit. Het vormt een binationaal stadspark
dat in directe verbinding staat met de omgeving. Aan Glanerbrug en Gronau is
ruimte voor woningen, welke direct zicht hebben op het stadspark.

Afbeelding 10.3 Model
'het stadspark'

10.3 Globale uitwerking van de modellen

10.3.1 De stedelijke band
De stedelijke strook van Enschede naar Glanerbrug en de
stad Gronau zijn ontwikkeld rond de twee vervoersassen
van Münster naar Deventer: het spoor en de
EnschederstraBe/ Gronausestraat. In dit model wordt deze
ontwikkeling doorgezet. Rondom deze assen ontstaat een
nieuw stadsdeel waar ruimte is voor 2200 woningen. Met 25
woningen per hectare ontstaat een stedelijke woonwijk.
Tussen deze twee assen ontstaat het centrum van dit
stadsdeel waar naast wonen en (kleine) bedrijven tevens
ruimte is voor voorzieningen als de ijsbaan, horeca en de
weekmarkt. Ten zuiden van de woonwijk rond de
Amtsvennweg die op de A35 aansluit, ligt het Internationaal
Bedrijventerrein . Op dit 45 ha grote terrein is ruimte voor 1· • Woonlocatie
Werklocatie
hoogwaardige internationale bedrijven . Aan het Euregio
bedrijvenpark is ruimte voor ca . 50 ha RBT. Het hele Afbeelding 10.4 Planconcept voor model de
stadsdeel is goed ontsloten, zowel per weg als per openbaar stedelijke band
vervoer. Door de ligging van het IBT langs de Amtsvennweg,
in het zuiden van het nieuwe stadsdeel, geeft het autoverkeer dat door dit IBT
wordt aangetrokken geen overlast voor de aanliggende woonwijken. Vanuit dit
stadsdeel lopen fiets-, wandel- en skeelerroutes het landsschap in . Hiervoor
worden er meerdere verbindingen gemaakt op de grens zodat tussen Nederland
en Duitsland verschillende doorgaande routes voor het langzaam verkeer
ontstaan.
Dit binationale stadsdeel vormt het sluitstuk tussen Enschede en Gronau en
verbindt deze steden letterlijke en figuurlijk met elkaar. De activiteiten zijn
gebundeld in dit stadsdeel, hierbuiten ligt het rustige landschap waar extensief
gerecreëerd kan worden.
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Afbeelding 10.5 Sfeerbeelden van het model de stedelijke band

10.3.2 Het stedelijke landschap
In dit model ontstaat tussen Enschede en Gronau een stedelijk landschap. Hier
is niet alleen de grens tussen Nederland en Duitsland vervaagd , maar ook de
grens tussen rood en groen. Verspreid in het landschap liggen woningen (1100
stuks), bedrijven (kleine bedrijfjes en hoogwaardige internationale bedrijven),
voorzieningen en recreatieve functies zoals een openluchttheater en
speeltoestellen. De landschappelijke kenmerken worden versterkt. Het robuuste,
hoger gelegen landschap ten oosten van Enschede wordt
versterkt door meer bos aan te leggen (totaal 200 ha) waarin
gewoond, gewerkt en gerecreêerd kan worden. Rond de
lager gelegen beken wordt het fragiele landschap van
weiden, akkers en singels gehandhaafd en eventueel
versterkt. Door dit stedelijke landschap lopen fiets-, skeeleren wandelroutes. Door de verspreid liggende bebouwing is
het hier tevens gewenst om niet enkel voor het langzaam
verkeer, maar ook voor het gemotoriseerd verkeer het
wegennetwerk van Nederland en Duitsland op meerdere
plaatsen met elkaar te verbinden.

I•

Woo nlocatie

Werklocatie

•

Bos

Afbeelding 10.6 Planconcept voor model het
stedelijke landschap

Door dit nieuwe landschap, stedelijk en grenzeloos, worden
Enschede en Gronau met elkaar verbonden . Stad en
landschap, dynamiek en rust zijn hier door elkaar en naast
elkaar te vinden.

Afbeelding 10. 7 Sfeerbeelden van het model het stedelijke landschap

10.6 Het stadspark
Tussen Enschede en Gronau ontstaat een groot stadspark. Aan de rand van dit
stadspark komen aan Glanerbrug en Gronau moderne woningen te liggen. Met
25 woningen per hectare ontstaan hier stedelijke woonmilieus aan het stadspark,
totaal is er ruimte voor ca. 2200 woningen . Noordelijk en zuidelijk staat het park
in verbinding staat met het landschap, het park loopt hierin over. In het park zijn
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verscheidende (recreatie) voorzieningen aanwezig, zoals
de ijsbaan, een klimtoren, een plaats voor de weekmarkt,
speeltoestellen, horeca. Skeeler- en fietsroutes lopen door
het park en verder, het landschap in. Tevens worden er
wandelroutes in het park aangelegd . In het zuiden van het
park verbindt een roeibaan het gebied met het landschap
ten zuiden van de snelweg . Aan de snelweg komt het
Internationaal Bedrijventerrein te liggen, in het groen. Hier
ontstaat een letterlijk grensoverschrijdend, groen
bedrijvenpark waar recreatieroutes doorheen lopen. Het
beeld in het park wordt grotendeels bepaald door het
oorspronkelijke kleinschalige landschap, op enkele plaatsen
wordt bos aangelegd. In totaal wordt in dit model 150 ha
bos aangelegd. De boerenbedrijven in het stadspark
combineren hun werkzaamheden met recreatieve
activiteiten. Op de grens worden langzaamverkeerroutes
van Enschede en Gronau met elkaar verbonden .

Afbeelding 10.8 Planconcept voor model het
stadspark

In dit stadspark van Enschede en Gronau komen de bewoners elkaar tegen bij
het sporten en het recreêren . Met het idee 'sport verbroedert' brengen de diverse
sport- en recreatievoorzieningen de bewoners samen en verbindt het de steden
met elkaar.

Afbeelding 10.9 Sfeerbeelden van het model het stadspark
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H.11 Toetsing van de modellen
Het stadsdeel dat ontworpen wordt tussen Enschede en Gronau moet aan
verschillende criteria voldoen. Zo moet er allereerst worden voldaan aan de
ruimtebehoefte, daarnaast moet er ook een basis worden gelegd voor het
binationale karakter. Bovendien volgen uit de analyse allerlei eisen met betrekking
tot bijvoorbeeld het landschap, waar in het ontwerp rekening mee dient te worden
gehouden. Om nu te kunnen bepalen welke van de drie modellen het beste aan
alle criteria voldoet en de beste basis vormt voor het binationale stadsdeel wordt
aan de hand van deze verschillende criteria een toets opgesteld. Tevens wordt
aan de hand van deze toets een helder overzicht verkregen van de plus en
minpunten van ieder model.

11.1 Toetsopbouw

11 .1 .1 Deeltoetsen
De toets is opgedeeld in drie deeltoetsen. Te onderscheiden zijn de conceptuele
eisen, de programmatische eisen en de structurele eisen . De conceptuele eisen
komen voort uit het idee van de binationale stad, de programmatische eisen zijn
afgeleid van het programma van eisen en de ruimtebehoefte. Voor een aantal
van deze programmatische eisen wordt naast de eigenlijke eis ook een
ondergrens gegeven, de eigenlijke eis is waar naar gestreefd wordt, de
ondergrens is wat minimaal gerealiseerd moet worden. De structurele eisen
komen voort uit de analyse van de huidige situatie en geven aan wat beschermd,
verbeterd, toegevoegd of voorkomen moet worden . De structurele eisen kunnen
weer worden onderverdeeld in drie groepen, namelijk de landschappelijke criteria,
eisen m.b.t. het woon-, werk- en leefmilieu en infrastructurele eisen. Een
uitgebreide omschrijving van alle verschillende criteria is te vinden in bijlage IIIA.

11.1.2 Gewichten
Niet ieder criterium is even belangrijk. Sommige criteria hebben bijvoorbeeld
meer effect of een onherroepelijker effect op de omgeving dan andere criteria.
Om deze reden worden aan de eisen gewichten toegekend om het belang van
betreffende eis aan te geven.
De conceptuele eisen krijgen een gewicht 0, 10, de programmatische eisen 0,40
en structurele eisen 0,50 . De conceptuele eisen krijgen een lager gewicht
toebedeeld aangezien deze eisen moeilijker zijn te beoordelen, de eisen zijn
minder tastbaar dan de overige eisen. Hiernaast is het maatschappelijke belang
van de programmatische en structurele eisen groter dan dat van de conceptuele
eisen. Dit neemt niet weg dat de conceptuele eisen een belangrijke rol spelen bij
de keuze voor het model dat zal worden toegepast in het plangebied. De
programmatische eisen worden vervolgens weer minder zwaar gewogen dan de
structurele eisen. Dit is vanwege het feit dat de structurele eisen nog eens onder
verdeeld zijn in drie subgroepen. Om deze subeisen van de structurele eisen
een gewicht naar verhouding te laten hebben in de einduitslag moeten de
structurele eisen een zwaarder gewicht krijgen dan de programmatische en
conceptuele eisen.
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11 .1.3 Beoordeling
Er wordt gewaardeerd op een schaal van een tot vijf punten, een++ geeft aan
dat het model goed scoort op het betreffende criterium, een -- dat het model
slecht scoort en dus een negatief oordeel krijgt. Er wordt in eerste instantie met
plussen en minnen gewaardeerd om zo op overzichtelijke wijze te kunnen zien
welke modellen op welke criteria goed of juist zeer slecht scoren. Vervolgens
worden de plussen en minnen omgezet naar punten om een overall score te
kunnen berekenen . De hoogste score zijn vijf punten voor iedere++, de laagste
is 1 punt voor iedere --.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve oordelen .
Per eis die kwalitatief beoordeeld wordt, wordt per model gekeken in welke mate
deze aan de eis voldoet. Er worden dus direct plussen en minnen toegekend .
Sommige criteria worden kwantitatief getoetst. De score wordt hier in eerste
instantie gevormd door een gegeven als bijvoorbeeld aan bepaalde afstand .
Deze scores worden vervolgens per eis omgezet naar de plus en min scores.
De formule voor de berekening van de totale score van een model ziet er als
volgt uit:
Voor elk model kis de totaalscore gelijk aan
X "k }
LW; Lw;i~
I

[

J

L.,

Xijk

k

waarin
i E { conceptuee 1, programmat isch, landschap, leefmilieu , intra}
j E { subcriteri a behorend bij i}
k E { stedelijke band, stedelijk landschap, stadspark }
W; = gewicht van hoofdcrite rium i
wijk = gewicht van subcriteri urn j behorend bij i voor model k
xijk

= score van subcriteri urn j behorend bij ivoor model

k

De plus en min scores worden omgezet naar punten zodat per eis de
modellen met elkaar kunnen worden vergeleken (de score van een model
op een bepaald criterium wordt gedeeld door de score van de drie modellen
bij elkaar opgeteld op dat criterium om zo een relatieve score te verkrijgen}.
Vervolgens wordt de relatieve score vermenigvuldigd met het gewicht voor
de betreffende eis. Zo kunnen voor ieder model alle relatieve scores
vermenigvuldigd met de gewichten bij elkaar worden opgeteld om de totale
score te verkrijgen . Dit is gedaan door de scores in het computerprogramma
ecpro in te voeren. Dit programma heeft de totaalscore van ieder model
berekend. Het model dat het hoogste scoort zal het meest geschikt zijn om
toe te passen als basis voor het stedenbouwkundig ontwerp voor het
middengebied Enschede-Gronau . Er zal nog een gevoeligheidsanalyse
worden uitgevoerd om te controleren of de uitkomst niet significant verandert
wanneer de gewichten van de criteria veranderen.

11.2 De beoordeling

De scores van de modellen wordt in afbeelding 11.1 weergegeven . Voor de
uitgebreide beoordeling wordt verwezen naar bijlage 111B.
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Score
Criteria

Gewicht

Conceptueel

Stedelijk

Stadspark

band

landschap

--

0,10

bundeling van activiteiten

0,25

vorn1 een verbindend element tussen Enschede en Gronau

0,25

Versterkt het stedelijke en levendige irrago

0,25

+
++
++

0,25

--

IBT is fysiek grensoverschrijdend

Programmatisch

++
+
+
++

--0

0,40

--

++
++
++

++
++
++

2200 woningen

0,30

45 ha IBT

0,30

RBT

0,05

bos

0,14

--

0

0

0,20

+

+

++

voorzieningen

Structureel

---

0,50
versterkt de versnippering vh landschap (-)

0,20

tast de landschappelijke waarden aan (-)

0,35

tast de natuurlijke waarden aan (-)

0,35

landschap vorn1 aaneengesloten geheel

0,05

verbindt noord en zuid van A35

0,05

{:U.fi.,,., ~=~~!l~~"rf<'P1'l
· .....
.~~:.»'..
++
+
++
0
++
0
++
+
++
0
0

0,33

~

Landschappelijk

;

Stedelijke

0,33

,-

.

Woon- , werk- en leefrrilieu

~

.J>X~

--

--

-

--

':-ë:

l:;;~.. :•,

i...l..:

0,20

0

++

++

0,20

0

-

0

0,10

++

0

0

0,10

++

verstoring op de leeforrgeving (-)

0,35

--

--

zichtlocatie IBT

0,05

0

+
++
++

ligging in een landschappelijk/ recreatief
aantrekkelijke orrgeving
ligging tov voorzieningen voor dagelijkse
behoeften
aansluiting bij bestaande structuren
(aanwezige infrastructuur, stedenbk. ontw)
verstoring van boerenbedrijf (-)

Infrastructurele eisen

(-)
++
+
o

.....

,-,-.- <

""
.~M~,_.,.

model
model
model
model
model

0,30

0

Nabijheid van busstation

0,30

Nabijheid van snelw egoprit (-)

0,10

Aanwezigheid van veilige fietsroutes

0,30

++
+
+

scoort goed op dit criterium
scoort voldoende op dit criterium
scoort matig op dit criterium
scoort slecht op dit criterium
scoort zeer slecht op dit criterium

Afbeelding 11 .1 De scores van de modellen op de criteria
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0,33

Nabijheid van treinstation

negatief gewaardeerde criteria.

++

---

~~-

-+

++

0

0
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11.3 Uitkomst van de toets

11 .3.1 De scores

Stadspark
Totaal

392 pt

stedelijke band 384 pt
stedelijk landschap 223

pt

In de einduitkomst komt het stadspark als beste model uit de bus met een overall
score van 392 punten op een schaal van 1000. De stedelijke band scoort echter
maar 8 punten lager, dit model heeft een score van 384 punten. Volgens de
toets is het stedelijk landschap het minst geschikte model om in het plangebied
toe te passen. Het scoort met 223 punten ruim lager dan de overige twee
modellen.

Conceptuele eisen

Stadspark 461 pt
stedelijke band 386 pt
stedelijk landschap 153 pt

Op de conceptuele eisen scoort het stadspark met 461 punten het hoogste,
gevolgd door de stedelijke band met 386 punten . Ook hier volgt het stedelijk
landschap pas op grote afstand met slechts 153 punten .

Programmatische eisen

Stadspark -452 pt
stedelijke band 371 pt
stedelijk landschap 177

pt

Ook op de programmatische eisen wordt door het stadspark het hoogste
gescoord. Het model behaalt hier 452 punten. De stedelijke band heeft 81 punten
minder behaald en heeft een score van 371 punten . Dit verschil met het stadspark
wordt met name veroorzaakt doordat in de stedelijke band niet is voldaan aan
de ruimtebehoefte voor bos. Het stedelijk landschap volgt wederom op grote
afstand en scoort slechts 177 punten. Dit komt met name doordat dit model aan
de twee belangrijkste eisen, de woningbehoefte en het IBT, niet volledig kan
voldoen.

Structurele eisen

stadspark 330 pt
Stedelijke band 395 pt
stedelijk landschap 275 pt

Wat betreft de structurele eisen is de stedelijke band het meest geschikte model,
dit model scoort 395 punten. Het stadspark scoort met 330 punten iets lager.
Het stedelijk landschap is ook wat betreft de structurele eisen het minst geschikte
landschap, het model behaalt hier 275 punten. De stedelijke band komt hier als
meest geschikte model uit de verf doordat het zowel wat betreft de eisen met
betrekking tot het landschap als de infrastructurele eisen het hoogste scoort.
Wat betreft het woon-, werk- en leefmilieu is het stadspark een net iets beter
alternatief dan de stedelijke band .

11 .3.2 Overeenkomsten en verschillen
Uit de toets blijkt dat het stedelijk landschap duidelijk het minst goed scoort van
de drie modellen. De andere twee modellen zitten in de scores telkens redelijk
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dicht bij elkaar. Per eis bekeken zijn er echter nog wel wat verschillen aan te
wijzen. Zo scoort het stadspark op de conceptuele eisen in totaal beter dan de
stedelijke band, vanwege het feit dat dit model op de eis dat het IBT fysiek
grensoverschrijdend moet zijn beduidend beter scoort. In de stedelijke band is
het IBT dat niet. In het uiteindelijke model moet er naar worden gestreefd om dit
wel te laten zijn. Door de locatie van het IBT in het stadspark is het IBT fysiek
grensoverschrijdend en heeft het tevens een goede zichtlocatie, deze locatie
heeft echter ook een keerzijde: het zorgt voor de aantasting van landschappelijke
en natuurlijke waarden. Deze aantasting zal terug gedrongen moeten worden.
Er moet in het uiteindelijke ontwerp voor het middengebied dus aan afweging
worden gemaakt tussen het belang van de zichtlocatie, de
grensoverschrijdendheid en het behoud van de landschappelijke en natuurlijke
waarden.
Op de criteria van de landschappelijke en natuurlijke waarden scoort de stedelijke
band beter dan het stadspark, op twee andere landschappelijke criteria scoort
het stedelijke bandmodel echter negatief ten opzichte van het stadspark. Het
gaat om de verbinding tussen het gebied ten noorden en zuiden van de A35 en
het criterium dat het landschap een aaneengesloten geheel dient te blijven. Het
model van het stadspark kan beter aan deze criteria volden, er moet dan ook
worden geprobeerd om de instrumenten waarmee dit bereikt wordt in het
uiteindelijke ontwerp te integreren.
Ook wat betreft het woon-, werk- en leefmilieu scoort het stadspark op twee
punten beduidend beter. In dit model is er minder verstoring van de leefomgeving,
onder andere doordat er minder hoofdwegen door het bebouwde gebied lopen.
Wat betreft infrastructurele eisen scoort de stedelijke band beter dan het
stadspark. Met name de bereikbaarheid per trein is in dit model beter. Dit komt
met name doordat in dit model het IBT dichter bij het spoor ligt dan in het
stadspark. Dit is dan ook weer een punt dat meetelt bij de afweging van de
locatie van het IBT.
Uiteindelijk zal het voor het ontwerp het beste uitpakken wanneer er een
combinatie wordt gemaakt van beide modellen. Zo kan worden geprobeerd om
van elk model de negatieve punten eruit te halen door deze te vervangen met de
positieve punten van het andere model. Dit gaat echter niet altijd op. Een aantal
zaken hebben nu eenmaal zowel een positieve als een negatieve zijde. Voor
deze punten dient een goede afweging te worden gemaakt om uiteindelijk de
voor het ontwerp meest gunstige keuze te maken.

11.3.3 Gevoeligheidsanalyse
Door de gewichten van de verschillende criteria te veranderen, kan worden
beoordeeld of de uitkomst van de toets hiervoor gevoelig is, of deze wijzigt bij
het wijzigen van de gewichten. Dit is voor de verschillende eisen gedaan. Uit
deze gevoeligheidsanalyse blijkt dat de meeste eisen niet erg gevoelig zijn voor
gewichtsveranderingen. Doordat de stedelijke band en het stadspark echter zo
dicht bij elkaar staan in de totale score maakt dit dat gewichtsveranderingen al
snel een verandering in deze totale score kunnen veroorzaken. Het gaat hier
duidelijk alleen om de modellen de stedelijke band en het stadspark. Het stedelijk
landschap is het minst geschikte model voor het middengebied van Enschede
en Gronau, de gewichten van de verschillende criteria veranderen hier niets
aan.
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11.4 Conclusie en vervolg

11 .4.1 Conclusie
Als eerste kan geconcludeerd worden dat het stedelijk landschap het minst
geschikte model is om toe te passen als basis voor het binationale stadsdeel
tussen Enschede en Gronau. Verder valt op te merken dat welke van de andere
twee modellen volgens de toets het meest geschikt is eigenlijk afhankelijk is van
de gewichten. Een paar kleine veranderingen hierin kunnen de uitkomst
beïnvloeden . Hieruit kan geconcludeerd worden dat er niet een en het beste
alternatief is voor het middengebied, maar dat er twee alternatieven zijn (de
stedelijke band en het stadspark) die goed scoren, en dezelfde kans van slagen
hebben. De keuzes van de gewichten beïnvloeden dus de totaalscores van de
modellen. De toets geeft echter ook, onafhankelijk van de gewichten, een goed
overzicht van de sterke en zwakke punten van de modellen.

11.4.2 Vervolg
Het stadspark wordt gekozen als basismodel voor het ontwerp voor het binationale
stadsdeel. Dit aangezien het uitgangspunt 'sport verbroedert' een passend
uitgangspunt Is in dit gebied waar twee steden op de grens samengroeien tot
één stad . Dit betekent echter niet dat de stedelijke band aan de kant wordt
geschoven. Mede aan de hand van de sterke en zwakke punten van de modellen
zullen invloeden van dit model in het ontwerp geïntegreerd worden, om zo een
optimaal ontwerp te creëren voor het binationale stadsdeel tussen Enschede en
Gronau.
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H.12 Stedenbouwkundig concept
In dit hoofdstuk wordt het stedenbouwkundig concept voor het middengebied
van Enschede en Gronau neergezet. Belangrijk voor het concept is het binationale
karakter van het stadsdeel, dat maakt het stadsdeel uniek. In dit hoofdstuk wordt
dit karakter dan ook uitgewerkt, onder andere door referentiebeelden . In het
volgende hoofdstukken zal vervolgens dieper worden ingegaan op de
verschillende onderdelen van het binationale stadsdeel.

12.1 Rulmtelijke opbouw

•

Woonwijken en centrum

-

IBT

•

Stadssportpark
• Recreatieve voorzieningen

r
•

Openbare golfbaan
Water met recreatieve en wate rhuishoudkundige fu nctie

• -- Grensroute

•••· Dinkelroute

Schaal 1:75.000

Afbeelding 12 .1 Stedenbouwkundig concept

Tussen Enschede en Gronau wordt het binationale stadsdeel 'Grenzchede'
gerealiseerd . Grenzchede verbindt de beide steden letterlijk en figuurlijk met
elkaar. Het is een verbeelding van het nieuwe Europa, waarin de grenzen
opgeheven zijn. Enschede en Gronau laten met dit binationale stadsdeel zien
dat de grens geen plek meer is waar mensen van elkaar worden gescheiden,
maar dat het een plek is waar mensen samenkomen.
Allereerst wordt hier een deel van de woningbouwbehoefte van Enschede en
Gronau opgevangen door de realisatie van ca. 2200 woningen. Naast wonen is
hier ook ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in de wijk. Verder wordt in het
binationale stadsdeel een 45 ha groot internationaal bedrijventerrein aangelegd,
waar ruimte is voor internationaal hoogwaardige bedrijven. De woonwijken worden
aan de bestaande bebouwing van Enschede en Gronau gerealiseerd. Het centrum
van het binationale stadsdeel komt tussen de twee ontwikkelingsassen (het spoor
en de Enscheder StraBe) te liggen. Dit centrum vormt zo de brug tussen Enschede
en Gronau. Het fysiek grensoverschrijdende IBT komt zuidelijk in Grenzchede
te liggen. Centraal in het binationale stadsdeel ligt nu een ca. 125 ha groot park,
dat noordelijk en zuidelijk in verbinding staat met het landschap. Met het
uitgangspunt dat sport verbroedert komen in dit park diverse recreatieve
voorzieningen te liggen, het gros ervan op sport gericht. Bewoners en bezoekers
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kunnen elkaar hier tegenkomen tijdens het sporten en recreëren.
Aandachtstrekkers zijn de 2 km lange roeibaan in het zuiden van het park en het
openbare golfterrein ten noorden van het stadssportpark. Naast een recreatieve
functie vervullen deze ook een belangrijke waterhuishoudkundige functie. In het
landschap rondom het binationale stadsdeel is ruimte voor extensieve recreatie.
De grens maakt een belangrijk onderdeel van het ontwerp uit. Vroeger was de
grens een ontoegankelijke zone, in Grenzchede is de grens juist een openbare
en toegankelijke plek waar mensen elkaar tegen kunnen komen . De bebouwing
van Grenzchede zal niet van de grens af zijn gekeerd, maar juist naar de grens
toe. Over de grens zal een fiets- en wandelroute aangelegd worden, de
zogenaamde grensroute. Deze zal in dit binationale stadsdeel het begrip grens
een nieuwe betekenis geven.

12.2 Het binationale karakter

Het binationale karakter maakt Grenzchede uniek en onderscheidt het stadsdeel
van de gewone Nederlandse en Duitse stadsdelen. Dit binationale karakter uit
zich in de architectuur en de bouwvormen alsmede in de straatinrichting en in de
details die het straatbeeld mede bepalen.
Het verschil in straatbeeld tussen Enschede en Gronau wordt veroorzaakt door
het verschil in bouwstijl en straatinrichting (zie 7 .4 ). Hiernaast speelt ook de
wijze waarop de woonwijken in het stedelijke gebied worden ontwikkeld een rol.
In Enschede gebeurt dit over het algemeen heel planmatig, in Gronau veel vrijer.
In Enschede hebben woningen in een straat vaak hetzelfde uiterlijk en komen
veel geschakelde woningen voor. In Gronau zijn meer vrijstaande woningen te
vinden met over het algemeen verschillende uiterlijkheden. In het binationale
stadsdeel zullen beide systemen voorkomen . Zo worden verschillende delen
van het stadsdeel planmatig ontwikkeld . Hiervoor worden bijvoorbeeld een
Nederlandse en Duitse architect uitgenodigd om hier samen het ontwerp voor
maken. Kenmerken van de Nederlandse architectuur en kenmerken van de Duitse
architectuur worden zo verenigd in de bebouwing . In andere delen van het
stadsdeel hebben de toekomstige bewoners meer vrijheid. Zij kunnen bijvoorbeeld
een kavel kopen en er zelf een woning op (laten) bouwen. In deze straten komen
woningen met een Nederlands karakter en woningen met
een Duits karakter afwisselend voor. Er zijn dus eigenlijk
weinig ingrepen nodig om hier een binationaal karakter te
doen ontstaan. Wanneer bij het ontwerp- en bouwproces
zowel Nederlandse als Duitse partijen participeren, is het
zeer waarschijnlijk dat beide invloeden terug te zien zijn in
het resultaat, het binationale stadsdeel.
Hiernaast zijn het voor een belangrijk deel de details die
het stadsdeel het binationale karakter verlenen. De
straatnaambordjes zullen tweetalig zijn en op bepaalde
dagen zullen in de tuinen zowel Nederlandse als Duitse
vlaggen hangen. Ook in de reclames, aanhangbiljetten en
winkelnamen valt het binationale karakter af te lezen;
Grolsch en Warsteiner, Holländische Pfannkuchen en Duitse
braadworst, slagerij Koopman en Backerei Kaufmann.
Tevens worden er twee talen gesproken. Wanneer mensen
in dit binationale stadsdeel rondlopen hebben ze het idee
zowel in Nederland als in Duitsland te zijn. Door het
straatbeeld en door details is het bezoekers niet helemaal

Afbeelding 12. 2 Grenzchede krijgt een
binationaal karakter
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duidelijk aan welke zijde van de grens zij nu eigenlijk zijn . Dit
alles geeft aan dat hier twee landen met elkaar verweven en dat
de praktische betekenis van de grens hier verdwijnt.

Afbeelding 12. 3 Sfeerbeeld van het binationale karakter van Grenzchede
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H.13 Ruimtelijke uitwerking
In het vorige hoofdstuk is globaal het stedenbouwkundige concept behandeld .
In dit hoofdstuk zullen de verschillende onderdelen van het concept verder worden
uitgewerkt. In onderstaand figuur is het stedenbouwkundig concept voor
Grenzchede op schaal 1:30.000 weergegeven .

•

Woonwijken en centrum

.
•

IBT
Stadssportpark
• Recreatieve voorzieningen

i'

Openbare golfbaan

•

Wat er met recreatieve en/o f
waterhui shoudkundige fun ctie

•

Bosaanplant

••• Grensroute
Schaal 1: 30.000
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•
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Afbeelding 13. 1 Het
stedenbouwkundig concept
voor Grenzchede

93

Grenzchede
Ruimtelijke uitwerking

13.1 Het stedelijke gebied

13.1 .1 Centrum
In het plangebied liggen het spoor en de Enscheder StraBe/
Gronausestraat als twee assen waarlangs Gronau en Enschede
zich ontwikkeld hebben . Tussen de bebouwde kom van
Enschede en Gronau zal tussen deze twee assen het centrum
(20 ha) van het binationale stadsdeel verrijzen . Het centrum
fungeert hiermee als een brug tussen Enschede en Gronau . In
dit centrum is ruimte voor woningen, kleinschalige bedrijvigheid
(milieucategorie 1-2), een marktplein, horeca, winkels en een
aantal openbare voorzieningen. Het centrum kent een meer
stedelijk karakter dan de woonwijken van Grenzchede .
Een deel van dit toekomstige centrum is al bebouwd, het is
momenteel echter een onsamenhangend geheel van zeer
wisselende kwaliteit. Een aantal bebouwingselementen zijn van
zodanige cultuurhistorische of esthetische waarde dat deze behouden blijven en
worden ingepast in het toekomstig ontwerp. Het deel van de huidige bebouwing
in dit gebied zal echter worden gesloopt om plaats te maken voor de bebouwing
van het centrum van Grenzchede.

Afbeelding 13.2 Sfeerbeeld van het centrum
van Grenzchede

Door het centrum zal in noord-zuid richting een groene as komen te lopen. Deze
as verbindt het landschap ten noorden van het stadsdeel met het landschap ten
zuiden ervan.
Een opvallend en belangrijk element in het centrum is de voormalige textielfabriek
Eilermarke . Dit industriêle erfgoed herinnert aan de gemeenschappelijke
geschiedenis van Enschede en Gronau . Het gebouw zal worden gerenoveerd
en een markant onderdeel van het centrum gaan uitmaken. De fabriek is in zijn
huidige toestand met zijn achterkant naar de grens toegekeerd . In het ontwerp
zal de fabriek echter bij de grens worden betrokken. De ru imte rondom de fabriek
zal deel gaan uitmaken van de openbare ruimte van de grensroute. Ook het
douanekantoor aan de grens in Glanerbrug en het douane-emplacement aan de
grens in Gronau zullen worden opgeknapt en een nieuwe functie krijgen. Zij
zullen evenals de textielfabriek bijzondere elementen aan de rand van het centrum
op de grensroute gaan vormen .

13.1 .2 Woongebieden
De woonwijken van Grenzchede liggen aan de bestaande bebouwing van
Glanerbrug en Gronau en aan het stadssportpark. De woonwijken (75 ha) kennen
een dichtheid van circa 25 woningen per hectare en volgen voor een groot deel
de bestaande verkaveling. Met deze dichtheid wordt zowel aangesloten bij de
bestaande structuur van Enschede als bij de wens van de Bezirksregierung om
te streven naar een inwonerdichtheid van 55 inw/ha. Evenals het centrum krijgen
de woonwijken een binationaal karakter.
Het stadsdeel kent vier verschillende woonwijken, namelijk ten noordwesten,
noordoosten, zuidwesten en zuidoosten van het centrum van het stadsdeel. Het
binationale karakter en de binationale bevolkingsopbouw hebben de wijken
gemeen. Verder krijgen de wijken ieder een eigen kenmerk dat ze van de andere
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wijken onderscheidt. Deze karakters zullen verwijzen naar de
verschillende tijdsperiodes in de geschiedenis van Enschede
en Gronau. De eerste wijk zal de gemeenschappelijke
textielgeschiedenis van Enschede en Gronau als inspiratiebron
meekrijgen. Zo zullen straatnamen verwijzen naar deze tijd. Het
straatbeeld wordt op de oude, gemeenschappelijke bouwstijl uit
het begin van de 20• eeuw geïnspireerd. De tweede wijk verwijst
naar de tijd van de grens. In deze wijk zullen de verschillen tussen
het straatbeeld van Enschede en Gronau naar voren komen. In
deze wijk komt bebouwing met Nederlands karakter en
bebouwing met Duits karakter naast elkaar voor. De derde wijk
refereert aan de Europese eenwording . Deze wijk krijgt een zeer
Afbeelding 13. 2 Sfeerbeeld van wonen in
open karakter. Hiernaast speelt integratie in deze wijk een grote Grenzchede
rol . In deze wijk zullen Nederlandse en Duitse bouwstijlen worden
geïntegreerd tot een nieuwe, binationale en eigentijdse architectuur. Deze wijk
krijgt Europese straatnamen, bijvoorbeeld namen met de Europese lidstaten.
De vierde wijk is de wijk van de toekomst. De integratie van culturen en de
globalisering zetten zich verder voort. Deze wijk zal een zeer moderne architectuur
kennen die geïnspireerd is op verschillende culturen, niet enkel op de Nederlandse
en Duitse cultuur.
Al wordt er in twee van de vier wijken gerefereerd aan het verleden, dit betekent
niet dat de bouwstijlen uit deze tijd gekopieerd worden . Het karakter blijft in alle
wijken eigentijds en modem . De Nederlandse en Duitse karakters in bouwstijl
en straatinrichting komen, op verschillende manieren, in ieder wijk terug. Doordat
in alle vier wijken zowel Nederlandse als Duitse karakters zichtbaar zijn, zowel
naast elkaar, als met elkaar geïntegreerd, krijgen alle wijken een binationaal
karakter.

Afbeelding 13.3 Sfeerbeelden van de woonwijken in Grenzchede

De bebouwing van Grenzchede volgt op logische wijze de bestaande bebouwing.
Er kan zo voor een groot deel gebruik worden gemaakt van bestaande
infrastructuur. Ook wordt er een verbinding gegarandeerd van het landschap ten
noorden van het stadsdeel met het landschap ten zuiden ervan . Grenzchede ligt
goed ontsloten. Door de ligging kan eenvoudig worden aangesloten op bestaande
buslijnen, een aantal hoofdwegen liggen nabij het stadsdeel en het treinstation
en de snelwegoprit liggen tevens op zeer korte afstand. De woonwijken liggen
aan het stadssportpark, met het landschap op korte afstand. In het westelijke
deel van het binationale stadsdeel ontstaat een interessante ontmoeting van het
stadsdeel met de grens. De bebouwing is hier naar de grens toegericht. De
grens en de fiets- en wandelroute die hierover lopen vormen een verbindend
element tussen Nederland en Duitsland .

95

Grenzchede
Ruimtelijke uitwerking

Het woningaanbod is gevarieerd zodat er een gevarieerde bevolkingsopbouw
ontstaat. Er worden zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd, zowel vrijstaand ,
als geschakeld en gestapeld (gestapeld voornamelijk in het centrum). In het
centrum is het karakter meer stedelijk dan in de overige woonwijken. Deze zijn
groener van karakter en kennen een iets lagere dichtheid dan het centrum. Wat
betreft de woonwensen wordt er aangesloten bij de wensen van zowel de
Nederlandse als de Duitse bewoners .

13.1.3 IBT
Ten zuidwesten van Grenzchede ligt aan de Eschmarke het 45 ha grote
internationaal bedrijventerrein (milieucategorie 1-2) . Op dit fysiek
grensoverschrijdende bedrijventerrein is ruimte voor internationale hoogwaardige
en kennisintensieve bedrijven. Het IBT ligt nabij de A35 op slechts 1 km afstand
van de snelwegoprit en op circa 1,5 km van het treinstation Glanerbrug. Doordat
het IBT fysiek grensoverschrijdend is kan hier gebruik worden gemaakt van de
gunstige regelingen van het vernieuwde Verdrag van Anholt. Bovendien bevestigt
de ligging het internationale karakter van de bedrijven op dit terrein. Er zijn
verschillende locaties onderzocht op geschiktheid voor het IBT. Ondanks dat
deze locatie in de PEHS/Naturschutzgebiet ligt, is dit de meest geschikte locatie
gebleken voor het IBT. Vanwege deze ligging wordt bijzondere aandacht besteedt
aan de invloed die het IBT heeft op de natuurlijke omgeving en aan de inpassing
van het IBT in het landschap. Om deze reden worden er ook grenzen gesteld
aan de uitbreiding van het IBT in de toekomst. Dit wordt onder andere gedaan
door ten zuiden van het IBT bos te planten. Hierdoor wordt het IBT belemmerd
om tot aan de A35 door te groeien en zo het landschap te versnipperen.
Het IBT wordt door een smalle groene zone gescheiden van de woonwijken . Het
IBT heeft harde randen; er is een duidelijke scheiding tussen het landschap en
het IBT. Op een aantal plaatsen loopt het landschap echter het IBT in, bijvoorbeeld
daar waar de roeibaan het IBT in en uit loopt. Op deze manier is het duidelijk
waar het landschap eindigt en het IBT begint, maar de relatie met het landschap
blijft wel bestaan .
Het karakter van het IBT wijkt af van dat van de woonwijken en het centrum van
Grenzchede. Het IBT krijgt een internaionaal karakter met een moderne
architectuur. De schaal van het IBT sluit aan bij die van Enschede en Gronau .
Het IBT zal geen werkelijke hoogbouw kennen, de panden zullen over het
algemeen middenhoog zijn . De grens is een opvallend accent in het IBT. Het zal
een centrum vormen waaromheen het IBT gebouwd is zodat duidelijk zal zijn
dat dit internationale bedrijventerrein werkelijk internationaal en
grensoverschrijdend is. Verder krijgt het IBT een groen karakter, waardoor het
terrein aansluit op de landschappelijke omgeving. Niet alleen de
grensoverschrijdende ligging maakt het IBT aantrekkelijk, ook de mogelijkheden
die het binationale stadsdeel biedt. Zoals het stadssportpark met de nabijheid
van de roeibaan (bedrijfsroeien) en de openbare golfbaan.
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Afbeelding 13.4 Sfeerbeelden van het internationaal bedrijventerrein

13.1.4 Ontsluiting
Het middengebied ligt door de bestaande infrastructuur al goed
ontsloten; hier kan dan ook voor een belangrijk deel gebruik van worden
gemaakt. Slechts in de wijken ten noorden van het spoor moeten
wijkontsluitingswegen worden aangelegd om op de hoofdwegen aan
te kunnen sluiten. Verder wordt de aansluiting van de Amtsvennweg
op de Enscheder StraBe verlegd naar het westen zodat deze hoofdweg
niet dwars door het stadssportpark loopt. Door de aanwezigheid van
de wijkontsluitingswegen en hoofdwegen door het plangebied worden
het centrum en de woonwijken voor het grootste deel van
verkeersoverlast ontzien. Doordat met name de Enscheder StraBe
en de Amtsvennweg een hoge intensiteit kennen wordt aan deze wegen
de nodige aandacht besteedt, om ze in het ontwerp in te passen. Ook
de wijkontsluitingswegen worden zo vormgegeven dat ze passende
en structurerende onderdelen van het stadsdeel vormen .
De HOV-busverbinding van Enschede naar Glanerbrug wordt verlengd
tot het centrum van Gronau. Enschede en Gronau zijn dan verbonden
door een hoogwaardig openbaar vervoerssysteem . Bewoners en
bezoekers van het binationale stadsdeel kunnen gebruik maken van
een snelle busverbinding van en naar de centra van beide steden.
Naast deze busverbinding is er al een treinverbinding tussen Enschede
en Gronau. Deze heeft twee tussenhaltes: de Eschmarke en
Glanerbrug. Het treinstation Glanerbrug ligt op korte afstand van
Grenzchede en is vanuit dit stadsdeel goed te bereiken. Door de HOV
verbinding en treinverbinding tussen Enschede en Gronau is het
binationale stadsdeel per openbaar vervoer zeer goed bereikbaar.
Aangezien het IBT minder centraal ligt in het stadsdeel is het belangrijk
dat er ook een busverbinding komt naar dit IBT, zodat ook de
bereikbaarheid hiervan per openbaar vervoer gegarandeerd is.

Afbeelding 13. 5 Ontsluiting van
Grenzchede voor gemotoriseerd
verkeer

Belangrijk is dat het stadsdeel niet alleen per openbaar vervoer en
gemotoriseerd verkeer goed ontsloten is, maar ook voor fietsverkeer.
Zowel binnen Grenzchede als vanuit dit stadsdeel naar Enschede en
Gronau worden goede en veilige fietsverbindingen aangelegd.
De infrastructuur van het binationale stadsdeel sluit aan op de
infrastructuur van de aangrenzende wijken van Enschede en Gronau.
Buiten het binationale stadsdeel wordt alleen het routenetwerk voor
langzaam verkeer uitgebreid. Dit houdt met name in het
grensoverschrijdend verbinden van landwegen door middel van

ontsluiting per trein
tre instation Glanerbrug

Afbeelding 13. 6 Ontsluiting van
Grenzchede per openbaar vervoer
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wandel- en fietspaden . Het infrastructurele netwerk voor gemotoriseerd verkeer
voldoet in de huidige situatie en hoeft niet uitgebreid te worden.

13.2 Het stadssportpark

13.2.1 Algemeen
In Grenzchede wordt een 125 ha groot park aangelegd. Dit park biedt ruimte
voor diverse (sportieve) activiteiten en voorzieningen. In een binationaal stadsdeel
dienen de verschillende culturen met elkaar te integreren en met elkaar in contact
te komen. Sport is hiervoor een zeer goed middel, het is een goede manier om
andere mensen te ontmoeten. In het park zijn mogelijkheden voor zowel intensieve
als extensieve recreatie. Naast wandelen en fietsen zijn er faciliteiten om te
schaatsen (400 m baan), tennissen, golven, vissen, skaten, roeien en jeux de
boules te spelen. Bovendien zijn er speeltoestellen in het park te vinden. Hiernaast
worden er horecagelegenheden in het park gerealiseerd. Door dit alles ontstaat
in dit binationale stadsdeel een levendig park. Zowel Nederlanders als Duitsers,
uit de directe omgeving en van verder weg, komen in dit binationale park om te
sporten en te recreëren.

13.2.2 Inrichting

Afbeelding 13. 7 De parkinrichting, van links naar rechts: de zichtlijnen , de fiets- en voetpaden, de aanplant van bos
en singels en het totale beeld

Het park bestaat uit een noordelijk deel (ca. 50 ha) en een zuidelijk deel (ca. 75
ha). Deze twee delen staan met elkaar in verbinding door een groene
verbindingszone door het centrum. Beide delen van het park worden aan drie
zijden begrensd door stedelijk gebied en staan met de vierde zijde in verbinding
met het landschap.
Het plangebied heeft een kleinschalig en intiem landschap, akkers en graslanden
worden door bomenrijen van elkaar gescheiden. Dit kan worden gezien als
'openluchtkamers'. Dit wordt doorgevoerd naar het park. Iedere kamer krijgt hier
een functie en wordt door een semi-transparante afscheiding van de andere
kamers gescheiden. Zo zijn er kamers voor de ijsbaan, tennisbanen, de jeux de
boules baan, een speeltoestel of gewoon voor natuur. Een aantal kamers zijn
'dicht'. hier wordt bos aangeplant. Deze dichte kamers zullen in totaal ongeveer
25 ha bedragen, 1/5 van het totale park. Door de kamers wordt een intiem park
verkregen. Het geheel blijft echter een open karakter behouden door de fiets-,
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wandel- en skateroutes die door het park lopen en de kamers kruisen en door
de semi-transparantie van de kamermuren. Deze kamermuren kunnen
bomenrijen zijn, maar ook transparante schermen . In het park worden een aantal
zichtlijnen gecreëerd waardoor het stadsdeel ten oosten van het park visueel in
verbinding staat met het stadsdeel ten westen van het park. Ook dit draagt bij
aan het open karakter van het park. Het principe van het kleinschalige landschap
wordt doorgezet, maar het park is opener dan het landschap er omheen.
Het park is autovrij . Voorzieningen waarvoor de bereikbaarheid per auto van
belang is zullen aan de parkrand liggen. Het park heeft harde randen . Aan het
park liggen de woningen van het binationale stadsdeel, deze kijken uit op het
park. De enige bebouwing in het park is dat van de recreatievoorzieningen en
horeca.

Afbeelding 13. 8 Sfeerbeelden van het park

13.2.3 Parkelementen
Openbaar golfterrein
Ten noorden van het stadspark op de grens wordt een openbaar golfterrein
aangelegd . Op deze openbare golfbaan kan iedereen, zowel leden als niet-leden,
komen golfen en les nemen. Daarnaast is de openbare golfbaan ook zeer
aantrekkelijk om alleen te fietsen en te wandelen . Door middel van fiets- en
wandelroutes door het tussenliggende landschap wordt de golfbaan met het
stadssportpark verbonden. De golfbaan heeft naast deze recreatieve functies
tevens een waterhuishoudkundige functie . Op het terrein worden waterplassen
gerealiseerd die als retentiebekkens dienen voor de Glanerbeek en de Dinkel.

Afbeelding 13. 9 Sfeerbeelden van het golfterrein

Voormalige Vogelpark
Aan de grens ten zuidoosten van Glanerbrug ligt het voormalige Vogelpark. In
dit recreatiepark zijn onder andere een hotel, restaurant met Biergarten,
tennisbanen en een hondendressuurplaats te vinden. Alhoewel de gebouwen
goed onderhouden zijn, laat het algemene beeld hier te wensen over. Daarom
zullen hier een aantal ingrepen gedaan worden. De horecafuncties zullen hier
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behouden blijven. De kenmerkende Duitse architectuur van deze gebouwen en
de typisch Duitse Biergarten vormen interessante elementen in het binationale
stadsdeel. Een aantal andere functies van het Vogelpark, zoals de tennisbanen,
zullen worden verplaatst en in het stadssportpark een nieuwe plek krijgen. Dit
voormalige Vogelpark ligt aan de grensroute en vormt een groene zone tussen
het IBT en de woonwijken van Grenzchede. Het wordt zo ingericht dat het een
onderdeel vormt van het stadssportpark.
Roeibaan
In het zuidelijke deel van Grenzchede loopt door het stadssportpark en het IBT
een 2 km lange roeibaan. Dit opvallende element van het stadssportpark kan
gebruikt worden voor roeien, door verenigingen en bedrijven, maar ook voor
andere recreatieve doeleinden als vissen, kanoën en vlotbouwen (survival).
Hiernaast dient deze baan als retentiebekken voor het regenwater van het IBT.
Met deze roeibaan, het openbare golfterrein en de ijsbaan heeft dit park een
aantal belangrijke publiekstrekkers. Maar ook de kleinere voorzieningen, de
inrichting van het park en de goede bereikbaarheid maken het een park tot een
aantrekkelijke plek om te recreëren .

13.3 De grens

De grens is een belangrijk element in het plangebied . Hoewel visueel niet zozeer
aanwezig heeft dit element een zeer grote invloed gehad op de ontwikkeling van
het gebied. Jarenlang was de grens een ontoegankelijke zone waar mensen
van elkaar werden gescheiden. Deze tijd is voorbij. In dit gebied wordt de grens
juist een openbaar gebied waar mensen elkaar kunnen ontmoeten . Dit wordt
allereerst gedaan door een fiets- en voetpad over/langs de grens aan te leggen ,
de zogenaamde grensroute. Deze wordt verbonden met de Dinkelroute, de
aantrekkelijke recreatieve route langs de Dinkel. Ten noorden van Gronau, waar
de grens de Dinkel kruist, start de grensroute. Deze loopt over de grens door het
openbare golfterrein en door het landschap. Hier vormt op een gegeven moment
de Glanerbeek de grens, hier komt de grensroute aan beide zijden van de beek
te lopen. De route loopt zo vervolgens door het stadssportpark en het binationale
stadsdeel, door het IBT en vervolgens wederom door het landschap. Ten zuiden
van de A35 loopt de route van de grens af naar het oosten toe, om bij Epe weer
op de Dinkelroute aan te sluiten. Zo worden Epe en het landschap ten zuiden
van de A35 bij het plangebied getrokken.
De grensroute wordt herkenbaar vormgegeven. Langs de route komt opvallende
verlichting te staan, in de vorm van grenspalen. De grens zelf wordt door middel
van een smalle strook verlichting in het brede fiets- en voetgangerspad
aangegeven. Daar waar de beek de grens vormt, zal deze strook verlichting
enkel op de bruggen te zien zijn . Op enkele plaatsen zal de route nog verder
worden aangekleed met bijvoorbeeld een grote schommel op de grens, waarmee
men het ene moment in Duitsland is en het andere moment in Nederland is.
In de bebouwde kom van Grenzchede zal de bebouwing niet zoals vroeger van
de grens afgekeerd worden, maar juist naar de grens toe. De grensroute loopt
voor de gebouwen langs . Het geheel rondom deze route wordt open
vormgegeven, de bebouwing aan beide zijden van de grens wordt niet meer
door bomen en bossages aan elkaars zicht ontrokken. Hierdoor ontstaat een
zichtbare relatie tussen de bebouwing aan beide zijden van de grens(route).
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Door al deze ingrepen wordt de grens een openbare ruimte. De grens verandert
zo van een scheidslijn in een ontmoetingslijn.

Afbeelding 13.10 Sfeerbeelden van de grensroute, over het golfterrein, door het landschap en door het stadsdeel

13.4 Het buitengebied

13 .4 .1 Landschap
Het park loopt over in het landschap. Het park wordt grotendeels aangelegd; in
het landschap worden echter niet veel ingrepen gedaan. Het besloten en intieme
landschap is zeer geschikt voor extensieve recreatie . Hiervoor is het echter van
belang dat de aanwezige barrières opgeheven worden. Momenteel wordt het
gebied rond Glanerbrug en Gronau opgedeeld in kleinere gebiedjes door onder
andere de A35 en de ontoegankelijkheid van de grens. Wanneer de barrières
opgeheven worden voor het langzaam verkeer ontstaat er een groot
landschappelijk aantrekkelijk gebied voor fietsers en wandelaars. Dit betekent
dus dat het routenetwerk voor het langzaam verkeer verbeterd dient te worden.
Er zullen meer grensovergangen voor het langzaam verkeer komen en ook de
A35 zal op meerdere plaatsen voor het langzaam verkeer te passeren zijn. Rond
de Glanerbrugstraat zal door middel van kleine landschappelijke ingrepen de
barrièrewerking van deze weg worden opgeheven.

13.4.2 Bos
Er zal ruim 50 ha bos worden aangelegd (afbeelding 13.1 ). Ca . 8 ha hiervan is
ter compensatie van het bos dat verdwijnt bij de realisatie van het binationale
stadsdeel. In het stadssportpark zal 25 ha bos worden aangelegd, hiernaast zal
op het ca. 50 ha grote golfterrein ruimte zijn voor 10 ha bos. Verder zal ten
zuiden van het IBT ruim 15 ha bos worden aangelegd. Dit zal als buffer dienen,
om te voorkomen dat het IBT tot aan de A35 groeit en het landschap op die
manier versnipperd raakt.

13.4.3 Retentie
Water speelt een steeds grotere rol binnen de ruimtelijke ordening. 'Vasthouden,
bergen, afvoeren' is een van de uitgangspunten om de veerkracht van het
watersysteem te vergroten en de schade bij extreem natte en droge periodes te
beperken. Bij de realisatie van het binationale stadsdeel dient dan ook rekening
te worden gehouden met de waterhuishouding. Aangezien Gronau op de Dinkel
afwatert en het water versneld uit Gronau wordt afgevoerd ontstaan er problemen
tussen Gronau en Losser. Hier is de overstromingskans van de Dinkel hoog. Als
oplossing hiervoor worden hier retentiebekkens gerealiseerd om als buffer te
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dienen. Deze retentiebekkens worden in het openbare golfterrein geïntegreerd.
Deze retentiebekkens vangen niet enkel de piekbelastingen van de Dinkel op,
maar ook van de Glanerbeek, waar het binationale stadsdeel op af gaat wateren.
De twee kilometer lange roeibaan dient als buffer om het hemelwater van het
IBT op te vangen, zodat niet alles direct op de Flörbach afgewaterd wordt. De
Flörbach (en hiermee ook de Glanerbeek en de Dinkel) worden zo in natte
periodes niet te veel belast. In het landschap houdt dit in dat het water langer
wordt vastgehouden waardoor er een antiverdrogend effect van de zandgrond
optreedt.

13.5 Centrum-grensdetail
13.5.1 Situatie
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Afbeelding 13. 11 Locatie
van het Centrum-grens
detail

Aan de hand van het gebied rond de grens tussen het spoor en de Gronausestraat/
Enscheder Stra~e wordt de transformatie van de grens van een gesloten gebied
naar een openbaar gebied duidelijk gemaakt. De Glanerbeek vormt hier de grens.
Ten westen hiervan ligt het terrein van het Dr. Ariênstehuis, een verzorgings- en
bejaardenhuis . Het hoofdgebouw is in de oude Redemptoristenkerk gevestigd.
Aan de westzijde van deze voormalige kerk is een grote vleugel bij aangebouwd,
hier is ook de hoofdingang te vinden . Het monumentale karakter van de
voormalige kerk is nu enkel nog aan de achterkant, de grenskant, te herkennen.
Direct ten noorden van dit hoofdgebouw liggen verschillende bejaardenwoningen .
Het geheel heeft een rustig en groen karakter. Direct aan de grens ligt aan de
Gronausestraat het oude douane kantoor; deze staat momenteel leeg. Ten
noorden van het spoor ligt de waterzuivering, ten zuiden van de Gronausestraat
een woonwijk.
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Aan de andere zijde van de grens ligt het terrein van de voormalige textielfabriek
de Eilermarke. Deze Nederlandse firma heeft zich hier in 1888 vanwege de
Nederlandse tolpolitiek gevestigd. Het bedrijf heeft echter de deuren moeten
sluiten door het ineenstorten van de textielindustrie. Er heeft nog een tijdje een
autohandel in het gebouw gezeten, maar sinds een aantal jaar staat het gebouw
helemaal leeg. Het is sindsdien flink vervallen . Dit industriêle erfgoed heeft echter
de kans om zich tot een prachtig en markant gebouw te ontwikkelen. Bovendien
hebben Enschede en Gronau in dit gebouw een gemeenschappelijke
geschiedenis.
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Tevens aan de Duitse zijde van de grens, aan de Enscheder Stra~e. staan onder
andere het EUREGIO kantoor, een restaurant voor 'Holländische Pfannkuchen'
en aan de zuidkant van de straat het douane emplacement. Ten noorden van het
spoor en ten zuiden van de Enscheder Stra~e liggen aan de grens voornamelijk
gras- en akkerlanden .
De bebouwing aan beide zijden van de grens is van elkaar gescheiden door een
circa 75 meter brede strook bos, de Glanerbeek die hier door stroomt kan niet
gepasseerd worden. De grens is hier dan ook een ontoegankelijke zone, de
bebouwing is van de grens en van elkaar afgekeerd.
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13.5.2 Ingrepen
In onderstaande afbeelding is de huidige situatie rond de grens aangegeven en
de ingrepen die er nodig zijn om het terrein te transformeren tot een aantrekkelijk
en openbaar gebied.
•

Bestaande bebouwing
Openbaar groen

•

Bos
weide
Akkerland

-

Glanerbeek/grens

Spoor
ISchaa/ 1:5.000

Afbeelding 13. 12 Huidige
situatie en de noodzakelijke
ingrepen

Allereerst wordt de grens openbaar gemaakt door aan beide zijden van de
Glanerbeek een breed fiets- en voetgangerspad aan te leggen en over deze
beek op verschillende punten bruggen te bouwen voor langzaam verkeer.
Hiernaast worden beide zijden van de grens met elkaar verbonden door de
grenszone te transformeren tot een openbaar en toegankelijk gebied . Het bos
103

Grenzchede
Ruimtelijke uitwerking

verdwijnt zodat er een rechtstreekse relatie ontstaat tussen de textielfabriek en
het Dr. Ariënstehuis. De textielfabriek wordt gerenoveerd en de ruimte hieromheen
wordt een openbare ruimte . Ten noorden, zuiden en oosten van de textielfabriek
zal het binationale stadsdeel verrijzen, met direct ten noordoosten en zuidoosten
van de fabriek het stadssportpark.

13.5.3 Uitwerking
-

Bebouwing
Openbare ruimte

•
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Openbaar groen
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Afbeelding 13. 13 Nieuwe
inrichting van het centrumgrensdetail

1

•

■\

■ ■

■

•

1
1

■ ■

-,'·······
.-

~

In afbeelding 13.13 is de nieuwe situatie rond de grens aangegeven. De bomen
rondom de grens zullen verdwijnen, waardoor een visuele relatie ontstaat tussen
de bebouwing aan beide zijden van de grens. De grens krijgt zo direct al een
opener karakter. Langs de beek komt een breed fiets- en voetgangerspad te
liggen, waardoor de grens tevens openbaar wordt. Dit pad wordt zoals de hele
grensroute begeleidt door opvallende verlichting in de vorm van grenspalen. De
textielfabriek wordt gerenoveerd en ook de ruimte hieromheen wordt opnieuw
ingericht tot een aantrekkelijke, openbare ruimte. Rondom de grens wordt een
groene zee aangelegd, met lage begroeiing zoals bloemen en gras. Hier en daar
blijven bomen staan of zullen nieuwe bomen worden geplant. De openbare ruimte
van de textielfabriek loopt als bruggen over de groene zee heen, naar de openbare
ruimte aan de overkant. De grens wordt zo het centrum van de openbare ruimte
en een toegankelijk en openbaar gebied. Belangrijk is ook dat er een duidelijke
relatie ontstaat tussen de bebouwing aan beide zijden van de grens. Deze waren
altijd van elkaar af gericht, maar richten zich nu naar elkaar toe. Het idee dat de
grens een grens is verdwijnt door deze inrichting .
De gerenoveerde textielfabriek gaat verschillende functies herbergen. De ruimtes
op de begane grond zijn zeer geschikt voor functies als een cultureel centrum,
horeca, detailhandel, een dependance van de Saxion Hogeschool Enschede,
een grensmuseum . Daarnaast leent het gebouw zich perfect voor de realisatie
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v;m lofts op de verdiepingen. Deze kunnen worden bestemd voor wonen en

v. erken. Buiten het gebouw kan de weekmarkt worden gehouden en is ruimte
v )Or terassen van de horeca . Ten zuiden van de fabriek worden vier
a )partementcomplexen gebouwd . De ruimtes op de begane grond aan de
n,)ordzijde van deze complexen zijn geschikt voor detailhandel of kantoorruimtes.
~ wens kunnen ( een aantal van) deze complexen geschikt worden gemaakt voor
o Jderenhuisvesting en kunnen als uitbreiding van het Dr. Ariënstehuis dienen.
De openbare ruimte rondom de grens blijft autovrij . Vanuit de openbare ruimte
o )Stelijk van de fabriek loopt een fiets- en voetpad naar het stadssportpark, dat
d reet ten noordoosten van de fabriek begint.
L mgs het spoor blijft de strook bos gehandhaafd, om zo de hinder van het spoor
te , beperken. Ook een deel van de bomen/boomgroepen op het terrein zullen
v. orden gehandhaafd .

z
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Afbeelding 13. 14 Beeld van de nieuwe situatie rond
de grens tussen het spoor en de Enscheder
Strasse/Gronausestraat

1 1.6 Enschede-Gronau in 2020

lr afbeelding 13.15 is te zien hoe Enschede en Gronau er
ir 2020 uitzien, wanneer het binationale stadsdeel gereed
is . Er zijn nu 5 activiteitskernen aan te wijzen . Naast de al
b 3Staande bedrijvigheid in het westen van Enschede en het
o, )sten van Gronau, en naast de stadscentra van Enschede
e l Gronau is hier het binationale stadsdeel op de grens
b jgekomen . Dit is een combinatie van recreatieve
a :tiviteiten (stadssportpark) en bedrijvigheid (IBT).
Enschede en Gronau worden dus door een kern van
a ;tiviteiten met elkaar verbonden .
Afbeelding 13.15 Enschede en Gronau in 2025
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H.14 Uitvoering
In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten behandeld die van belang zijn voor
de uitvoering van het project. Dit zijn zowel een aantal basisvoorwaarden voor
het ontwerp om het binationale karakter te garanderen als de verschillende fases
waarin Grenzchede wordt gerealiseerd en de uitbreidingsmogelijkheden voor de
toekomst. Ook wordt kort aandacht besteedt aan de samenwerking tussen
Enschede en Gronau en aan het verschil in grondprijzen en de gewenste
binationale bevolkingsopbouw.

14.1 Beeldkwaliteitplan

Hieronder zijn in het kort voor de vier woonwijken en het centrum
basisvoorwaarden voor het ontwerp gegeven, deze zullen in een later stadium
verder uitgewerkt moeten worden . Deze voorwaarden dienen als garantie voor
het binationale karakter van het stadsdeel en voor de specifieke karakters van
de wijken afzonderlijk.
In dit beeldkwaliteitplan wordt onder andere aangegeven wat de verhouding is
tussen vrij uit te geven kavels en door ontwikkelaars te ontwikkelen kavels. Deze
verhouding verschilt per wijk. Bij de bepaling hebben de karakters van de wijk
meegespeeld. Zo zullen in de textielwijk, die geïnspireerd wordt op de tijd dat
veel arbeiderswoningen gebouwd werden , minder vrij uit te geven kavels
voorkomen dan in de grenswijk, die de verschillen tussen Enschede en Gronau
benadrukt en dus zowel veel vrije kavels (Gronau) als te ontwikkelen kavels
bevat. Tevens heeft het streven naar een dichtheid van 25 w/ha meegespeeld .

14.1 .1 Grenzchede
Bij de ontwikkeling en realisatie van Grenzchede zijn naast de gemeenten
Enschede en Gronau zowel Nederlandse als Duitse ontwikkelaars,
stedenbouwkundigen, architecten en bouwondernemers betrokken . Zij
werken op alle fronten met elkaar samen.
Alle straatnaamborden en verkeersborden zijn tweetalig

14.1.2 Textielwijk
Straatnamen verwijzen naar de textieltijd
Nederlandse en Duitse stedenbouwkundigen en architecten ontwikkelen
samen de stedenbouwkundige opzet van de wijk
Circa 15% van de wijk zal bestaan uit vrije kavels. Binnen bepaalde
voorwaarden, gesteld door de ontwerpers van de stedenbouwkundige
opzet, kunnen bewoners hier zelf hun woning op (laten) bouwen
Nederlandse en Duitse architecten werken samen en ontwerpen
gezamenlijk de architectuur in deze wijk
De stedenbouwkundigen en architecten inspireren zich op de architectuur
en het straatbeeld uit de textieltijd begin 20• eeuw in deze grensstreek.
Dit wordt vertaald naar een eigentijds ontwerp
Er wordt in de architectuur veelvuldig gebruik gemaakt van het materiaal
baksteen
Langs de wijkontsluitingswegen komen relatief dure panden te staan,
waarmee een 'statig' beeld wordt verkregen. De woonstraten zijn relatief
smalle straten.
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14.1.3 Grenswijk
Straatnamen zijn ontleend aan elementen en gebeurtenissen in deze
streek in de tijd dat de grenzen gesloten waren
Nederlandse en Duitse stedenbouwkundigen en architecten ontwikkelen
samen de stedenbouwkundige opzet van de wijk
Ca . 50% van de wijk zal planmatig worden opgezet, 50% zal bestaan uit
de verkoop van vrije kavels, waar de bewoners zelf, binnen bepaalde
voorwaarden, hun woning op mogen (laten) bouwen
Voor bepaalde blokken/woningen zullen Nederlandse architecten het
ontwerp maken. Zij laten hierin het Nederlandse architectuurkarakter in
terugkomen . Voor de andere blokken/woningen zal het ontwerp door
Duitse architecten worden gemaakt. Zij laten hierin het Duitse
architectuurkarakter in terug komen

14.1.4 Europawijk
Straatnamen hebben betrekking op de Europese eenwording
Nederlandse en Duitse stedenbouwkundigen en architecten ontwikkelen
samen de stedenbouwkundige opzet van de wijk
Ca. 30% van de wijk zal bestaan uit vrije kavels. Binnen bepaalde
voorwaarden, gesteld door de ontwerpers van de stedenbouwkundige
opzet, kunnen bewoners hier zelf hun woning op (laten) bouwen
Nederlandse en Duitse architecten ontwerpen samen de bebouwing in
deze wijk. Zij integreren de Nederlandse en Duitse bouwstijl tot een
nieuwe binationale architectuur
De wijk straalt 'openheid' uit. De wijk krijgt relatief veel openbare ruimte.
Deze openbare ruimte is zeer toegankelijk, er is duidelijk wat wel en wat
geen openbare ruimte is.
Ook de architectuur heeft een open karakter. Dit wordt onder andere
verkregen door het materiaalgebruik (relatief veel glasoppervlak of andere
(semi)transparante materialen)

14.1 .5 Toekomstwijk
Straatnamen hebben betrekking op de globalisering
Stedenbouwkundigen en architecten van over de hele wereld komen in
aanmerking om een ontwerp te maken voor deze wijk.
Ca. 30% van de wijk zal bestaan uit vrije kavels. Binnen bepaalde
voorwaarden, gesteld door de ontwerpers van de stedenbouwkundige
opzet, kunnen bewoners hier zelf hun woning op (laten) bouwen
De architectuur wordt geïnspireerd op verschillende culturen en vertoont
niet enkel Nederlandse en/of Duitse karaktertrekken

14.1.6 Centrum
Straatnamen verwijzen naar kenmerken of personen uit Enschede en
Gronau
Nederlandse en Duitse stedenbouwkundigen en architecten ontwikkelen
samen de stedenbouwkundige opzet van de wijk
35% van de wijk bestaat uit middenhoge bebouwing (3-5 bouwlagen)
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15% van de wijk zal bestaan uit vrije kavels. Binnen bepaalde
voorwaarden, gesteld door de ontwerpers van de stedenbouwkundige
opzet, kunnen bewoners hier zelf hun woning op (laten) bouwen
Nederlandse en Duitse architecten ontwerpen gezamenlijk de bebouwing
in het centrum
Reclame op de gevels van ondernemers en bedrijfjes is toegestaan,
mits het niet meer dan 15% van het geveloppervlak bedraagt. Tweetalige
reclame is niet vereist.

14.2 Fasering
Het binationale stadsdeel zal in verschillende fases worden gebouwd . In de eerste
fase zal worden begonnen met de woonwijken in het noorden van het stadsdeel,
de aanleg van de grensroute en het eerste deel van het IBT. Doordat de
noordwestelijke woonwijk fysiek grensoverschrijdend is, en door het IBT en de
grensroute krijgt Grenzchede al vanaf de start een binationaal karakter. In deze
eerste fase worden tevens de retentiebekkens aangelegd voor het openbare
golfterrein, aangezien deze direct al functioneel zijn . Ook zal de ijsbaan al kunnen
worden gebouwd. Dit aangezien Enschede deze al gepland heeft en er voldoende
draagvlak voor zal zijn, ook als het binationale stadsdeel nog niet gereed is.
Door in deze fase diverse fiets- en wandelroutes grensoverschrijdend met elkaar
verbinden wordt het buitengebied rondom het binationale stadsdeel direct heel
toegankelijk en recreatief aantrekkelijk gemaakt.
In de tweede fase zal het tweede deel van het IBT worden aangelegd, evenals
de roeibaan . Deze zal direct als retentiebekken voor het IBT kunnen functioneren.
In deze fase zal tevens zal het centrum gerealiseerd worden . Hier worden naast
woningen diverse voorzieningen gerealiseerd. Doordat al een deel van het
stadsdeel is gerealiseerd en de voorzieningen ook voor een deel Glanerbrug, de
Eschmarke en west-Gronau kunnen bedienen moet hier voldoende draagvlak
voor zijn .
In de derde fase zullen de twee zuidelijke woonwijken van Grenzchede worden
aangelegd, evenals het noordelijke deel van het stadssportpark en de openbare
golfbaan .
In de laatste fase zal het zuidelijke deel van het stadssportpark gerealiseerd
worden.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Afbeelding 14. 1 De verschillende fases waarin Grenzchede gerealiseerd wordt
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14.3 Uitbreiding in de toekomst
Het is mogelijk om in de toekomst Grenzchede verder uit te breiden . Deze
locaties staan in afbeelding 14.2 aangegeven . Van belang is dat het
stadssportpark niet dicht gebouwd wordt maar een park blijft met recreatieve
functies . Bovendien moet dit park in verbinding blijven staan met het
landschap. Aangezien het IBT in PEHS/Naturschutzgebiet wordt gebouwd,
is het van belang dat de uitbreiding hiervan binnen de perken wordt
gehouden. Hiernaast moet voorkomen worden dat het IBT tot aan de A35
groeit en het landschap zo teveel versnipperd raakt.

14.4 Bestuurlijke samenwerking
Voor de realisatie van het binationale stadsdeel is allereerst de
samenwerking tussen de gemeenten Enschede en Gronau van belang.
Voor de realisatie van een grensoverschrijdende ruimtelijke ordening is
een vrijwillige en vrijblijvende samenwerking echter niet meer voldoende.
• 'bestaande'wijken • Uitbreidingsmogelijkheid
Grenzchede
woonwijken
Om op dit punt wat te kunnen bereiken kan het voor de gemeenten zeer
IBT 'bestaand '
• Uitbreidingsmogelijkheid
IBT
nuttig zijn om een grensoverschrijdend openbaar lichaam in te stellen. Dit
.... groene zones, gevrijwaard va n bebouwing
orgaan kan beide gemeenten aan de besluitvorming binden, waardoor een
hechte en effectieve samenwerking ontstaat. Bovendien is een Afbeelding 14. 2 Uitbreidingsgrensoverschrijdend openbaar lichaam een rechtspersoonlijkheid waardoor mogelijkheden van Grenzchede in
ze zelf middelen kan verwerven en beheren. Ook dat kan zeer nuttig zijn de toekomst
bij het realiseren van een grensoverschrijdend ruimtelijk plan. Op een
openbaar lichaam is het recht van toepassing van het land waar de zetel van het
lichaam is gevestigd . Dit voorkomt dat problemen gaan optreden over verschillen
in wetgeving binnen het samenwerkingsorgaan.
Een grensoverschrijdend openbaar lichaam biedt nog geen oplossing voor de
verschillen die spelen met betrekking tot de ruimtelijke wetgeving, zoals
bijvoorbeeld bestemmingsplannen en aansluiting op nutsvoorzieningen. Hiervoor
kan het vernieuwde verdrag van Anhalt echter een oplossing bieden. Dit verdrag
moet de gemeenten bij de grensoverschrijdende samenwerking meer flexibiliteit
verschaffen met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de samenwerking
vergemakkelijken. Eerste stap is nu in ieder geval dat de gemeenten vol achter
de samenwerking staan en er ook de tijd en energie in willen steken om op het
gebied van de grensoverschrijdende ruimtelijke ordening wat te bereiken . De
samenwerking blijft nu steken bij sociale en culturele projecten. Om ook op het
gebied van de ruimtelijke ordening samen te werken is een nieuwe stap nodig.
Naast deze intensieve bestuurlijke samenwerking is het van belang dat bij de
realisatie van het binationale stadsdeel in het hele plan- en ontwerpproces zowel
Nederlandse als Duitse partijen betrokken zijn . Zij moeten samen dit binationale
stadsdeel realiseren. Hierbij moet voorkomen worden dat de Duitse partijen door
de Nederlandse plandrift onder de voet worden gelopen. De Nederlandse en
Duitse partijen realiseren samen Grenzchede, het binationale stadsdeel.

14.5 Grondprijzen
Een kwestie die bij de realisatie gaat spelen zijn de verschillen in grondprijzen
tussen Enschede en Gronau . Het grootste deel van de bebouwing staat op
grondgebied van Gronau, een deel echter op het grondgebied van Enschede.
Aangezien de grond in Enschede gemiddeld een factor drie duurder is (voor
bedrijfsterreinen zelfs meer) dan in Gronau moet hier het een en ander worden
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afgestemd . De prijzen van de kavels moeten in het hele stadsdeel van dezelfde
orde zijn. Aangezien de grondprijzen gemeentelijk worden bepaald, is dit iets
waar in principe de gemeenten Enschede en Gronau overeenstemming dienen
te bereiken . Naast afspraken over de grondprijs kunnen zij bijvoorbeeld bewoners
stimuleren ergens te gaan wonen door het treffen van financiêle regelingen zoals
een aanvulling op de Eigenheimzulage (toelage voor mensen met een eigen
huis).

14.6 Woningverdeling

Het doel is dat zowel Nederlanders als Duitsers in het binationale stadsdeel
gaan wonen, dat de bevolkingsopbouw binationaal is. Voorkomen moet worden
dat er hele Nederlandse of Duitse nederzettingen gaan ontstaan in dit stadsdeel.
Mensen kunnen echter niet worden gedwongen om ergens te gaan wonen, dat
is ook niet wenselijk. Grenzchede moet een stadsdeel zijn waar iedereen die dat
wil kan gaan wonen. Er wordt vanuit gegaan dat, hier aan de grens, vanzelf een
binationale bevolkingsopbouw ontstaat en dat voor de mensen die hier komen
te wonen de grens niet meer bestaat.
Wanneer er onverhoopt toch een Nederlandse of Duitse woonwijk ontstaat, en
er dus geen binationale bevolkingsopbouw is, kan er door de gemeenten met
bijvoorbeeld financiêle middelen worden ingegrepen. Gedacht kan worden aan
een financiêle toelage voor de eerste x Duitse huishoudens die zich in een
'Nederlandse' wijk vestigen, of andersom.

110

Grenzchede
Deel C

Samenvatting en conclusie deel C
Samenvatting
In deel C zijn drie conceptuele modellen ontwikkeld, die als basis zouden kunnen
dienen voor het binationale stadsdeel tussen Enschede en Gronau. Dit zijn de
modellen 'de stedelijke band', 'het stedelijke landschap' en 'het stadspark' . Welke
van deze drie modellen het meest geschikt is voor het plangebied is bepaald
aan de hand van een toets. Er zijn drie verschillende soorten eisen te
onderscheiden waar het model aan moet voldoen om geschikt te zijn als basis
voor een binationaal stadsdeel tussen Enschede en Gronau. De eerste eisen
zijn de conceptuele eisen, gebaseerd op het concept van de binationale stad . In
dit concept wordt omschreven wat de binationale stad kenmerkt en aan welke
eisen een binationaal stadsdeel moet voldoen . Vervolgens worden de drie
modellen getoetst aan de programmatische eisen . Deze eisen komen voort uit
de ruimtebehoefte en het programma van eisen . Als laatste worden de drie
modellen getoetst aan de structurele eisen . Deze eisen zijn gebaseerd op de
analyse van Enschede en Gronau en hun middengebied en geven aan wat
beschermd, verbeterd, toegevoegd of voorkomen moet worden .
Uit de toets bleek dat de stedelijke band en het stadspark wat betreft score zeer
dicht bij elkaar zaten en dat het stedelijke landschap beduidend minder goed
scoorde . Er is besloten om het principe van het stadspark verder uit te werken
tot een stedenbouwkundig concept. Op een aantal punten waar dit model minder
goed scoorde zijn nieuwe afwegingen gemaakt en zijn elementen van de stedelijke
band in het ontwerp geïntegreerd . Zo is geprobeerd om een optimaal ontwerp te
maken voor het middengebied van Enschede en Gronau.
Het binationale stadsdeel heeft als naam Grenzchede meegekregen. Dit
stadsdeel verbindt Enschede en Gronau letterlijk en figuurlijk met elkaar. Met dit
binationale stadsdeel laten de steden zien dat de grens geen plek meer is waar
mensen van elkaar worden gescheiden, maar juist een plek waar mensen samen
komen .
In Grenzchede wordt een deel van de woningbouwbehoefte van Enschede en
Gronau opgevangen door de realisatie van 2200 woningen. Hiernaast wordt een
45 ha groot internationaal bedrijventerrein aangelegd, letterlijk
grensoverschrijdend. Tussen het spoor en de Enscheder Strar..e wordt het
centrum van Grenzchede gerealiseerd, waar naast wonen en kleinschalige
bedrijvigheid plek is voor diverse voorzieningen. Centraal in het stadsdeel ligt
het stadssportpark. Met het uitgangspunt dat sport verbroederd worden in dit
recreatiepark diverse sportvoorzieningen gerealiseerd. Bijvoorbeeld de 2 km lange
roeibaan, die tevens dienst doet als retentiebekken. Ten noorden van het park
komt een grensoverschrijdend openbaar golfterrein te liggen . Ook hier is ruimte
voor retentiebekkens. Een belangrijk onderdeel van het plan is de grens . Was
dit eerder altijd een ontoegankelijke zone, nu wordt dit door diverse ingrepen
juist een openbare en toegankelijke plek waar mensen elkaar tegen kunnen
komen . Dit wordt onder andere gedaan door de grens te vervangen door een
fiets- en wandelroute, de 'grensroute'. Hiernaast wordt de bebouwing langs de
grens niet meer hiervan afgericht, maar juist naar de grens toe. De grens wordt
door deze ingrepen getransformeerd van een scheidingselement naar een
verbindingselement. Er worden directe relaties gecreëerd tussen beide zijden
van de grens.
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Grenzchede krijgt een binationaal karakter. Dit uit zich zowel in de bouwstijl en
straatinrichting als in details die het straatbeeld meebepalen. Kenmerken uit het
Nederlandse straatbeeld en kenmerken uit het Duitse straatbeeld zullen in
Grenzchede naast elkaar voorkomen . Soms met elkaar geïntegreerd, soms
simpelweg naast elkaar, de verschillende karakters maar ook de overeenkomsten
benadrukkend. Hiernaast geven ook details zoals Nederlandse en Duitse
aanplakbiljetten en tweetalige straatnaamborden Grenzchede een binationaal
karakter, evenals de bevolking zelf, doordat op straat twee talen worden
gesproken . Grenzchede is zowel Nederlands als Duits, het is binationaal.

Conclusie
Met Grenzchede worden Enschede en Gronau met elkaar verbonden door een
uniek stadsdeel. Dit stadsdeel vormt een oplossing voor de ruimtedruk in
Enschede en zal koopkracht naar Gronau brengen. Maar Grenzchede biedt meer.
Het binationale stadsdeel geeft beide steden ook een impuls. Door de komst
van de internationale hoogwaardige bedrijven naar het IBT, maar ook doordat
met de realisatie van het stadssportpark een recreatief zeer aantrekkelijk gebied
is ontstaan dat voor ieder wat wils biedt. Hiernaast zet Grenzchede met zijn
binationale karakter Enschede en Gronau in de schijnwerpers. Het is een uniek
stadsdeel dat volledig past binnen het Europese denken .
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H.15 Conclusies, aanbevelingen en evaluatie
15.1 Conclusies
Uit dit rapport is gebleken dat er op het gebied van de grensoverschrijdende
samenwerking al veel gebeurt, maar dat er, met name op het gebied van de
ruimtelijke ordening, nog veel meer mogelijkheden zijn . Hiervoor zullen echter
eerst een aantal (bestuurlijke) barrières moeten worden overwonnen .
Grensoverschrijdende samenwerking op ruimtelijk vlak zal dan ook de nodige
inspanningen vragen van de betrokken partijen . Uit analyse van Enschede en
Gronau is echter gebleken dat het middengebied van de steden deze
inspanningen zeker waard is.
Het middengebied van Enschede en Gronau kan de al aanwezige relaties tussen
de steden versterken en een oplossing vormen voor een aantal problemen die in
de steden spelen .
Met de planning van een binationaal stadsdeel tussen Enschede en Gronau heb
ik laten zien hoe de potenties van het middengebied kunnen worden vertaald in
een stedenbouwkundig plan met een uniek, binationaal karakter. De grens vormt
hierbij een belangrijk element.
Er zullen in de grensgebieden binnen Europa meer steden met elkaar verweeft
raken tot binationale steden . Het stedenbouwkundige concept voor het
middengebied van Enschede en Gronau laat zien hoe dit binationale karakter
eruit kan komen te zien. Er wordt een beeld gegeven van het karakter van een
binationaal stadsdeel , zoals dat zal ontstaan op de grens, in dit geval de
Nederlands-Duitse grens.

15.2 Aanbevelingen
Om op het gebied van de ruimtelijke ordening samen te kunnen werken is het
voor de grensgemeenten aan te bevelen om een grensoverschrijdend openbaar
lichaam in te stellen. Hiermee is ze een rechtspersoonlijkheid en wordt minder
vrijblijvend en veel effectiever samengewerkt. Hiernaast zal er voor deze
samenwerking op ruimtelijk vlak een belangrijke rol weggelegd voor de EUREGIO.
Het vernieuwde Verdrag van Anholt zal grensgemeenten veel gunstige regelingen
bieden bij het grensoverschrijdend samenwerken . Enschede en Gronau moeten
proberen om deze kansen te benutten om hun concurrentiepositie te verbeteren .

15.3 Evaluatie
Dit afstudeerproject was een zeer interessant project. Het was interessant om
de tegenstellingen, maar ook de overeenkomsten, tussen Enschede en Gronau
te ontdekken. Bijzonder was vooral om te zien hoe groot de invloed van de grens
op de gebouwde omgeving is geweest, in een halve eeuw tijd .
Het was erg motiverend dat de verschillende overheidsinstanties en organisaties
enthousiast reageerden op mijn opdracht en bereid waren om informatie te geven.
Ik heb wel het idee gekregen dat het plan om op ruimtelijk vlak
grensoverschrijdend samen te gaan werken in Nederland meer leeft dan in
Duitsland . Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat in Nederland anders
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tegen de ruimtelijke ordening wordt aangekeken dan in Duitsland (zie hoofdstuk
2). Ook viel me op dat in de hogere bestuurslagen positiever over deze
mogelijkheden werd gedacht dan daar waar het werkelijk gepland en uitgevoerd
moet worden . Ik denk dat er dan ook nog wel wat ontwikkelingen nodig zijn
voordat er daadwerkelijk een grensoverschrijdend ruimtelijke ordening ontstaat.
Ik heb tijdens dit project geprobeerd om op de grens te gaan staan, dus niet
enkel als een Nederlander te denken. Zowel Enschede als Gronau moet zich in
het eindresultaat kunnen vinden . Bovendien bevind zich het grootste gedeelte
van het middengebied zich op Duits grondgebied. Er moet niet het idee ontstaan
dat Enschede vanwege de ruimtedruk dan maar verder bouwt op het grondgebied
van Gronau. Ik heb de ontwikkeling van het middengebied bekeken als een
gezamenlijke opgave van Enschede en Gronau, dat niet alleen voor Enschede,
maar ook zeker voor Gronau, gunstig kan uitpakken en voordelen kan opleveren.
Met het stedenbouwkundige concept heb ik niet laten zien hoe het moet, maar
hoe het kan. Hoe het middengebied van de steden getransformeerd kan worden
naar een levendige plek en waar gebruik wordt gemaakt van datgene dat dit
gebied zo bijzonder maakt: de grens. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de
mogelijkheden die er liggen. Bijvoorbeeld van het bestaande plan om een 400
meter ijsbaan in het westen van Enschede te realiseren. Ik heb deze in het
middengebied geplaatst, als een van de attracties van het gebied . Dit heb ik
tevens gedaan met het IBT, dat voorlopig bij het vliegveld Twente staat gepland.
Uit mijn stedenbouwkundig concept blijkt dat juist de ligging van het IBT op de
grens het terrein vele mogelijkheden biedt. Ik heb hiermee willen laten zien dat
het gunstig kan zijn om verder te kijken dan de eigen gemeentegrenzen. Misschien
is er bijvoorbeeld nabij Gronau wel meer draagvlak of meer ruimte voor een
bepaalde functie en kan dit voor beide steden voordeel opleveren .
Ik besef dat dit concept voor Gronau een zeer grote planningsopgave is, gezien
het feit dat zij slechts een beperkte capaciteit hebben op de stedenbouwkundige
afdeling van de gemeente. Bovendien wordt er in deze stad op veel kleinere
schaal gepland dan in Nederland wordt gedaan. Ik hoop echter dat de gemeente
Gronau inziet dat dit concept niet enkel voor de stad Enschede gunstig is (vanwege
de ruimtedruk), maar dat het ook veel voordeel voor Gronau oplevert; dat het
koopkracht naar de stad brengt en dat de realisatie van een binationaal stadsdeel
met Enschede een uniek project is dat de stad veel positieve publiciteit kan
opleveren (ook wanneer dit minder grootschalig wordt aangepakt). Ik hoop dan
ook dat dit rapport een eerste aanzet zal zijn voor de samenwerking op ruimtelijk
vlak tussen Enschede en Gronau.
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Bijlage I Krantenartikelen
Er zijn meer redenen dan het prijsverschil om te kiezen voor het Germaanse
platteland. De bouwvoorschriften zijn er minder dwingend dan in ons
land ... Bovendien krijg je subsidie uit Duitsland en renteaftrek uit Nederland. De
rente is in het buurland op het moment ook nog eens een procent lager. En de
huizen degelijker...In Duitsland is er wel wat weerstand tegen de emigranten .'Ze
nemen geen deel aan het plaatselijke sociale leven'.[dG/, 12.03.01]
Van de dit jaar in het grensplaatsje Gildehaus verkochte woningen ging meer
dan de helft (59%) naar een Nederlandse koper.. .ln Gildehaus werd in de eerste
maanden van dit jaar 33 procent van de onbebouwde percelen aan Nederlanders
verkocht. In Uelsen was was het al niet anders. Hier ging 31 % van de onbebouwde
kavels naar en koper uit ons land en in Neuenhaus was dat 20% ... ln Emlichheim
ging in de eerste vijf maanden van dit jaar 58% van de verkochte huizen naar
Nederlandse eigenaar. In Uelsen ligt dat percentage op 48 ...Het zijn vooral de
(nog) lage prijzen, die Nederlanders ertoe bewegen te emigreren naar Duitsland.
Het gevolg is dat er in de Duitse grensplaatsen comlete Nederlandse wijken
ontstaan . Voor het sociale welbevinden van de emigranten is dat van groot
belang ... De prijzen in Duitsland zijn het afgelopen jaar al flink gestegen.
Nederlandse en Duitse makelaars en de banken aan weerszijden van de grens
zijn erg actief en willen graag hun graantje meepikken . [TC, 14.07.01]
Duitsland biedt Nederlandse agrariërs de kans te blijven boeren . Zeker als ze in
de grensstreek wonen .. .Je ziet nogal wat varkensfokkers die hun biggen in
gehuurde of gekochte stallen in Duitsland afmesten. Maar in dat geval moet je
niet veel verder dan 25 km over de grens zitten ... de mogelijkheden niet eindeloos
zijn. In de Grafschaft Bad Bentheim bijvoorbeeld is de grondprijs twee keer zo
hoog als in Noord- Nederland. En ook Duitsland kent zijn milieuregelgeving. Die
is op sommige punten nog strenger dan in ons land ... de sociaal culturele aspecten
niet moeten worden onderschat. 'Hier net over de grens is kunnen meelullen
over voetbal en politiek wel het minste wat je moet beheersen .'[TC, 18.01.02]
In Dinxperlo en Suderwick wonen de ware Europeanen , mensen voor wie een
landsgrens niet meer telt. [TC 30.01 .02]
Producten en diensten halen we tegenwoordig ook over de grens als we denken
dat ze daar beter zijn, maar we leven het liefst in ons eigen land. Ook als we van
mening zijn dat het voordelen heeft om te verhuizen, blijven we toch in eigen
land wonen . [lb, 31 .01 .02]
De bouwgrond, de huizen, het autorijden, het is er allemaal goedkoper. De vlucht
naar de Heimat is ongeveer twee jaar geleden begonnen .. .de grote impuls kwam
toen op 1 januari 2001 de hypotheekrente ook voor in Duitsland wonende
Nederlanders aftrekbaar werd . Plus dat de prijs van het bouwen en de bouwgrond
een stuk goedkoper uitvalt...Ze blijken er welkom te zijn . Ze geven de grensstreek
weer een impuls, want Duitsers zelf trekken niet zo gauw naar de randen van het
land ...Er wonen al zoveel Nederlanders in een royaal opgezette buitenwijk, dat
het dagblad De Gelderlander overweegt daar een aparte bezorger in te zetten .
[ED, 30.01.02]
Erstmals
arbeiten
alle
deutschen
und
niederländischen
Fermdenverkehrsorganisationen in der EUREGIO im Rahmen eines Projektes
eng zusammen und stimmen ihre Marketingaktivitäten aufeinander ab. [NOZ,
05.03.02]
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De woningstichting Dinkelborgh wil ruimte om huurwoningen te bouwen.
'Aangezien die ruimte er in de gemeente Dinkelland niet is, overwegen we de
grens over te gaan.' [TC, 13.03.02]
Der EUREGIO- Rat hat in seiner jüngsten Sitzung in Enschede einstimmig eine
2, 76 Millionen - Euro Subvention für das Rheiner Güterverkehrszentrum (GVZ)
befürwortet. ... Spediteure, die im Rheiner GVZ ihre Güter auf die Schiene
verlagem, würden so in die Lage versetzt, dem Wettbewerbsdruck mit der Strasse
standzuhalten ... ln den Niederlanden gibt es Widerstand vonder landesweiten
Organisation der Spediteure ... Rückenwind kommt allerdings aus der
Nachbarschaft, wo potenzielle Konkurrenten darüber nachdenken, ihre Pläne
nicht weitersuverfolgen. [MV, 20.03.02]
Uneinheitliche Gesetzgebungen verhindern, dass offene Stellen mit Arbeit
suchenden aus dem jeweiligen Nachbarland besetzt werden . ...Voneinander
abweichende Standards für Pensions- und Krankenkassenleistungen sowie die
Regelungen für Arbeitlosenunterstützung und Besteuerung erschweren das
Zusammenwachsen des deutsch- niederländischen Arbeitsmärkte. [WN,
18.04.02]
Het probleem van Losser heeft betrekking op een grote toestroom van
Nederlandse kinderen, die met hun ouders zijn verhuisd naar Duitsland . Wonen
in Duitsland willen zij combineren met het in Nederland naar school laten gaan
van de kinderen . Deze ontwikkeling leidt tot huisvestingsproblemen, die de
gemeente zelf dient op te lossen. [TC, 03.05.02]
Die Autobahnpolizei im Regierungsbezirk Münster und die niederländischen
Kollegen vom Korps Landelijke Politiediensten arbeiten daher noch enger
zusammen. [WN, 25.05.02)
lm deuts- niederländischen Grensgebiet gehen wesentlich weniger Menschen
einer Arbeit im Nachbarland nach als möglich ware. Der Grund sind die
uneinheitlichen nationalen Gesetzgebungen ... Demnach erschweren
abweichende Standards für Pensions- und Krankenkassenleistungen sowie die
Regelungen dür Arbeitslosenunterstützung und Besteuerung das
Zusammenwachsen des deutsch- niederländischen Arbeitsmarktes. So geiten
in Deutschland und in den Niederlanden beispielsweise verschiedene
Antragfristen für Pensionen und Sozialleistungen. Auch das Rentenalter und die
Leistungsniveaus weichen voneinander ab . Für Grenzpendler ist die
Krankenkassenversicherung von Familiemitglieder teurer als für Kollegen, die
im lnland bleiben ... Für Schwierigkeiten sergen zudem unterschiedliche
Definitionen von Arbeitslosigkeit. Dadurch könn~ sich etwa das Arbeitsland seinen
Verpflichtungen entziehen, wenn ein Teilzeitbeschäftiger arbeitslos werde ...aber
auch positieve Entwicklungen fest. So stünden potenziellen Grenzgängern heute
bereits mehr lnformationsmöglichkeiten zur verfügung als noch vor vier Jahren.
Ebenfalls zugenommen hätten die Kontakte zwischen den deutschen und
niederländischen Verwaltungen. Nun sei es Sache der Regierungen und der
EU, der Zusammenwaschen der Arbeitsmärkte weiter zu fördern. [WN, 01 .06.02)
De zeven Nederlands- Duitse en Nederlands- Belgische euregio's pleiten voor
een aanstelling van een minister van Europese zaken . In een gezamelijke brief
aan kabinetsformateur Donner wijzen ze op het belang van grensoverschrijdende
samenwerking. De euregio 's schetsen dat momenteel allerlei nieuwe
samenwerkingsverbanden ontstaan. Daardoor kunnen bijvoorbeeld Nederlandse
patiënten over de grens worden behandeld, komen er beter mogelijkheden voor
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studerenden om in het buitenland een opleiding te volgen. Er zijn nog wel
knelpunten, zoals de afstemming van wet- en regelgeving . [TC, 06.06.02]
Het bouwen van woningen door Groningers en Drenthen in de Duitse grensstreek
wordt aan banden gelegd. De Duitse gemeente Haren geeft de inwoners van de
grensdorpen voorrang en heeft al vele Holländer moeten teleurstellen ... Lammers
benadrukt dat de maatregel niet is getroffen om de Nederlanders te weren. [dvhn,
18.06.02]

Agri - Cultura : in einem Gemeinschaftsprojekt die regionaltypischen,
ökonomischen und historischen Besonderheiten darstellen, vernetzten und
touristsch zu vermarkten. Projektpartner sind die Gemeinden Borken, Gescher,
Südlohn, Velen, Vreden, Aalten , Eibergen Lichtenvoorde und Winterswijk. [BZ,
28.06.02]

Vor allem werden in die EUREGIO Verkaufspersonal, Bürokräfte, Lager- und
Transportarbeiter, Versandfertigmacher, Reinigungskräfte, Gärtner,
Kraftfahrzeugführer, Schlosser, Köche und Sozialpedagogen gesucht. .. Die
Wünssche und Erwartungen der deutschen Arbeitnehmer und der
niederländischen Arbeitgeber entsprechen sich nicht immer. Von den
Arbeitnehmern wird wesentlich mehr Flexibilität erwartet als in Deutschland . [WN,
02.07.02]

De fundamentele belangentegenstellingen tussen de verschillende landen en
gewesten in de Benelux zijn belemmerende factoren . Politieke steun voor
grensoverschrijdende samenwerking ontbreekt. .. Bovendien beperken politiek
verantwoordelijken de speelruimte van grensoverschrijdende plannen ... Culturele
verschillen tussen landen van de Benelux spelen op een aantal manieren een
rol. De politieke en bestuurlijke structuur verschilt sterk ... Verder is het
maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijke planning in Nederland groter dan in
België en Luxemburg ... Planologen maken het zichzelf niet makkelijk. De
grensoverschrijdende plannen zijn vaak te ambitieus, de middelen om hieraan
uitvoering te geven beperkt. Bovendien zijn de doelstellingen van plannen vaak
tegenstrijdig. [Pb 2002/007, 28.01. 02 over proefschrift over de internationalisering
van de ruimtelijke planning in de Benelux]
lm vergangenen Jahr haben genau 531 .057 Zugreisende die
grenzüberschreitende Strecke zwischen dem niederländischen Enschede und
dem westfälischen Gronau genutzt .. . Besonderes gut gefüllt sind die Züge den
Angaben zufolge an Samstagen , an denen durchschnittlich 2.565 Reisende
gezählt werden. Viele Deutsche nehmen an diesen Tagen offenbar den Zug nach
Enschede, urn dort einzukaufen, während Niederländer in umgekehrte Richtung
Ober Gronau nach Münster weiterreisen ... An Werktagen nutzen täglich 1.065
Menschen den Zug. [GN, 22.01.03]
Anderhalf miljoen Duitsers . Zo groot is de potentiële klantenkring van het
outletcenter, dat naast het stadscentrum van Gronau moet verrijzen. Duitsers.
Geen Nederlanders. Want die kleden zich anders, weet projectontwikkelaar
Willem Veldhuizen ... En Nederland mag dan wel vlakbij liggen, toch richt
Veldhuizen zich uitsluitend op de Duitse markt. [TC, 15. 11.02]
Die meisten ausländischen Touristen in Deutschland kommen aus den
Niederlanden, und Deutschland gehört nacht Frankreich zu den beliebtesten
Zielen der Niederländen. [NOZ, 25.01.03]
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"Bei diesem Projekt gibt es nur Gewinner." Zu diesem Ergebnis kommt der
Vorsitzende Winfried Beilmann, nachdem der "Euregionale medizinische Verein"
seit einem Jahr tätig ist. Rund 300 Amicon Versicherte aus den Niederlanden
konnten in dieser Zeit in Deutschland in Krankenhäusern behandelt werden .
Seit dem 1. Februar 2002 besteht zwischen der niederländischen
Krankenversicherungsgruppe AMICON Groep Enschede und dem Euregionalen
medizinische Verein e.v. (EmV) mit Sitz in Ochtrup ein Vertrag über die
Behandlung niederländischer Versicherter in deutschen Krankenhäuser. ..Der
Verein hat Kontakt aufgenommen zu weiteren Krankenversicherern und
Patientenvereinigungen in den Niederlanden . Doch "bei den anderen
niederlandischer Krankenversicherern wird derzeit noch groBe Zurückhaltung
geübt". [MZ, 30.01 .03)
Der lnitiativbericht erinnert daran, dass "Grenzübergreifende Zusammenarbeit
eine europäische Aufgabe und ein politisches Ziel er EU ist" und auf allen Ebenen
gefördert werden" soll. .. "Kein Staat kann seine Gesetze so gestalten, dass sie
mit denen aller Nachbarstaaten harmonisieren ." Folge: Die Bürger in den
Regionen in Randlage sind gegenüber denen in den Zentren der Staaten
benachteiligt. [WN, 04.02. 02)
Tijdens de vuurwerkramp in Enschede bleek dat de bereidheid van
reddingsdiensten uit Duitsland om hulp te bieden, groot was. Wat echter ook
bleek, was dat afstemming van die hulpverlening dringend nodig was. Verschillen
in aanpak en technische verschillen bemoeilijkten de samenwerking na de
explosie .. . Het verhaal over de brandweerslangen die niet op elkaar pasten, is
bekend. Daarnaast gebruiken de Nederlanders en Duitsers andere frequenties
voor het noodzakelijke radioverkeer. De ideeën voor grensoverschrijdende
samenwerking op het gebied van rampenbestrijding bestonden al veel langer,
maar de vuurwerkramp heeft een en ander wel versneld. [Europa van morgen,
05.02.03]
An nordrhein-westfälischen Grundschulen und weiterführenden Schulen lemen
rund 16200 Kinder und Jugendlichen Niederländisch, an den Realschulen und
Gymnasiun des Landkreises Grafschaft Bentheim und des Emslandes sind er
tast 1300 Schuier. Die Tendenz ist laut Euregio steigend . In einigen grenznahen
Gebieten hat sich die Zahl der Schüler, die am Niederländisch-Unterricht
teilnehmen, während der letzten zehn Jahren verdreifacht. [GN,06.03.03]
De 140 Nederlandse- en Duitse gemeenten in het grensgebied Euregio moeten
meer mogelijkheden krijgen om samen te werken . Dan kunnen veel problemen
bijvoorbeeld op het terrein van de ruimtelijke ordening, maar ook voor
grensbewoners, worden opgelost. De gemeenten moeten daarvoor een eigen
bestuursorgaan krijgen, dat zelf bindende besluiten kan nemen ... Jansen stelt
dat de grenslandpolitiek een nieuwe aanpak vereist. Volgens de commissaris
blijft de samenwerking in de Euregio op dit moment steken bij de
belangenbehartiging op het gebied van taal , cultuur en het aankaarten van
problemen bij de Nederlandse en Duitse overheden . Jansen:"Die gemeenten
zouden er bijvoorbeeld veel baat bij kunnen hebben als ze hun grondgebied in
de grensstreek zelf kunnen ordenen en beheren . Samen kunnen bepalen waar
gebouwd kan worden of bedrijfsterreinen of wegen moeten komen. Je ziet
bijvoorbeeld dat de ene gemeente moet persen en knijpen om noodzakelijke
ruimte voor bedrijven te vinden, terwijl een paar meter verderop -maar over de
grens- hectares te over zijn. [TC, 27.09.03)
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Bijlage Il Ligging van Enschede en Gronau ten opzichte
van verscheidene organisatorische grenzen
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Bijlage Il Toets van de modellen
A De criteria

Conceptuele eisen
Criteria
- Bundeling van activiteiten
De binationale stad is een levendige stad waar verschillende activiteiten gebundeld
zijn . De drie modellen worden voor deze eis kwantitatief beoordeeld . Als maat
voor de bundeling van activiteiten wordt de bebouwingsdichtheid vermenigvuldigd
met het aantal verschillende functies dat naast elkaar voorkomt en het aantal
recreatieve voorzieningen.
- Vorming van een verbindend element tussen Enschede en Gronau
Voorwaarde voor het bestaan van de binationale stad is dat de oorspronkelijke
steden samen één stad vormen . De steden zijn aan elkaar gegroeid en vormen
een geheel. Alhoewel Enschede en Gronau al wel sterk naar elkaar zijn toe
gegroeid en functioneel steeds meer op elkaar gericht zijn, vormen de steden
nog niet één stad . Het nieuwe stadsdeel gaat de verbinding tussen de steden
versterken . Welke van de drie modellen het best hiervoor zorg kan dragen wordt
kwalitatief beoordeeld .
- Versterking van het stedelijke en levendige imago
De binationale stad heeft een stedelijk en levendig imago. Alhoewel er al wel
aan gewerkt wordt, is in Enschede en Gronau dit imago nog niet zozeer aanwezig.
De realisatie van het binationale stadsdeel moet bijdragen aan het bereiken van
dit imago. Ook dit criterium wordt kwalitatief beoordeeld.
- IBT is fysiek grensoverschrijdend
Wanneer het Internationaal Bedrijven Terrein fysiek grensoverschrijdend is levert
dit meerdere pluspunten op voor het gebied . Ten eerste kan dan gebruik worden
gemaakt van de mogelijkheden die het verdrag van Anhalt biedt. Hiernaast komt
het internationale kenmerk van het bedrijventerrein en het binationale stadsdeel
beter tot zijn recht wanneer het ook werkelijk grensoverschrijdend is. De
beoordeling is wederom kwalitatief.
Gewichten
leder criterium van de conceptuele eisen wordt even belangrijk geacht en krijgt
dus een gewicht van 0,25 .

Programmatische eisen
de criteria
- Woningen
Uit de ruimtebehoefte volgt dat er tot 2020 behoefte is aan 4400 woningen. Het
doel is om hiervan de helft (2200 we) in het plangebied te situeren. Er wordt een
ondergrens van 1100 we gehanteerd, deze moeten minimaal gerealiseerd worden.
In de beoordeling leveren 1100 we 1 punt op, 2200 we 5 punten .
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- Internationaal Bedrijventerrein
Uit deze zelfde ruimtebehoefte blijkt dat in Twente behoefte is aan een
Internationaal Bedrijventerrein met een grote van 45 ha . In dit project is het doel
gesteld om deze in het middengebied van Enschede en Gronau te situeren.
- Regionaal Bedrijventerrein
In Twente is tevens behoefte aan 185 ha voor het Regionaal Bedrijven Terrein .
Er wordt gepoogd om een deel hiervan in het plangebied te plaatsen . De
ondergrens is echter O ha.
- Bos
In het GEP wordt Gronau als een bosarme gemeente aangewezen en zou deze
gemeente 700 bos moeten aanleggen om dit volgens de normen van NordrheinWestfalen niet meer te zijn. Het doel is om in het middengebied een vierde hiervan,
175 ha, aan te leggen. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt tussen het
grondgebied van de gemeente Enschede en Gronau.
- Voorzieningen
Om een levendig, bijzonder en aantrekkelijk stadsdeel te realiseren worden,
naast de dagelijkse voorzieningen, extra voorzieningen gepland. Er wordt
indicatief beoordeeld welk model de meeste en welk model de minste ruimte
biedt voor verschillende sport- en recreatievoorzieningen .
Gewichten
Het meeste belang wordt toegekend aan de realisatie van de 2200 woningen en
de 45 ha IBT aangezien deze eisen rechtstreeks uit de ruimtebehoefte volgen .
Deze beide criteria krijgen het gewicht 0,30. De voorzieningen krijgen gewicht
0,20 en de bosaanplant het gewicht 0, 14. De voorzieningen volgen niet volledig
uit de ruimtebehoefte, maar dragen wel bij aan een levendig en recreatief
aantrekkelijk gebied. In dit stadium is het precieze aantal en soort voorzieningen
echter nog niet volledig bekend . De eis van 175 ha bos krijgt een iets lager
gewicht aangezien het economisch gezien een zeer moeilijk realiseerbare eis is.
De ruimte-eis voor het RBT wordt beoordeeld als de eis van het minste belang .
De benodigde 185 ha moet een zeer groot gebied bedienen , er moet dus ook in
dit hele gebied naar geschikte ruimte hiervoor worden gezocht en niet enkel
rond het middengebied van Enschede en Gronau . Wanneer er ruimte voor een
deel van dit RBT gevonden kan worden is dat mooi meegenomen, maar niet
essentieel. Hierom krijgt deze eis slechts het gewicht 0,05.

Structurele eisen
criteria met betrekking tot het landschap
- Versterkt de versnippering van het landschap
Het landschap rond Enschede en Gronau is een aantrekkelijk, kleinschalig
landschap. Wanneer er te veel bebouwing en verkeer in dit landschap verschijnen,
wordt het landschappelijke beeld en de rust verstoord . Dit heeft een negatieve
invloed op de flora en fauna en op de belevingswaarde van het landschap. Om
deze redenen dient versnippering zo veel mogelijk te worden voorkomen. De
modellen wordt op dit criterium kwalitatief beoordeeld aan de hand van de
hoeveelheid bebouwing buiten de bebouwde kom.
- Tast de landschappelijke waarden aan
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Door de provincie en Bezirk zijn gebieden aangewezen waar de landschappelijke
waarden beschermd dienen te worden. Vanwege cultuur-historische en
toeristisch-recreatieve waarden worden hier beeldbepalende elementen
beschermd. Per model wordt bepaald in hoeverre deze de landschappelijke
waarden aantasten . Dit wordt gedaan door te berekenen wat het bebouwd
oppervlak is in de landschappelijk beschermde gebieden.
- Tast de natuurlijke waarden aan
Provincie en Bezirk hebben tevens gebieden aangewezen waar de natuur
beschermd moet worden . Hier mogen geen grootschalige ontwikkelingen
plaatsvinden. In hoeverre ieder model deze natuurlijke waarden aantast wordt
per model bepaald door te berekenen wat het bebouwd oppervlak is in de
natuurbeschermingsgebieden.
- Het landschap vormt een aaneengesloten geheel
Het landschap kan niet alleen door bebouwing in het landschap versnipperd
raken, dit kan ook gebeuren wanneer een groot aaneengesloten stedelijk gebied
het landschap onderverdeeld in deelgebieden en deze deelgebieden slechts met
een grote omweg met elkaar in verbinding staan . Naast een negatief effect op
de belevingswaarde van het landschap heeft dit ook negatief effect op de fauna
in het gebied. De trekroutes en het leefgebied van dieren worden zo onderbroken
door stedelijk gebied. In hoeverre het landschap door aaneengesloten stedelijk
gebied wordt versnipperd wordt per model berekend door op het smalste punt
de totale breedte van het onbebouwde gebied tussen het stedelijk gebied van
Enschede en Gronau te bepalen (de bestaande bebouwing langs de Enscheder
StraBe wordt niet meegerekend).
- Verbind de gebieden ten noorden en zuiden van de A35 met elkaar
De snelweg loopt als een scheidslijn door het gebied. Ten zuiden hiervan loopt
het grondgebied van Enschede en Gronau echter door, de kern Epe ligt ten
zuiden van de snelweg. Het is dan ook van belang dat het plangebied in verbinding
staat met het gebied ten zuiden van de snelweg en er niet twee afzonderlijke
gebieden ontstaan. Deze eis zal kwalitatief beoordeeld worden.
Criteria met betrekking tot het woon-, werk- en leefmilieu
- Ligging in een landschappelijk/ recreatief aantrekkelijke omgeving
De nabijheid van een landschappelijk en recreatief aantrekkelijke omgeving heeft
een positief effect op het leefmilieu in de woonwijk. Factoren die dit bepalen zijn
onder andere de afstand tot het buitengebied, de kwaliteit van het buitengebied
en de recreatie voorzieningen die hier aanwezig zijn. Er zal kwantitatief worden
beoordeeld of de woonwijken in de verschillenden modellen in een
landschappelijk- en recreatief aantrekkelijke omgeving liggen door het aantal
recreatievoorzieningen dat in het buitengebied aanwezig is te delen door de
afstand die afgelegd moet worden om in het buitengebied te komen. Aangezien
een afstand beneden de kilometer bijna verwaarloosbaar is om af te leggen om
in een recreatief aantrekkelijke omgeving te komen, telt deze slechts voor 50%
in de berekening .
- Ligging ten opzichte van voorzieningen voor dagelijkse behoeften
Naast het feit dat de nabijheid van voorzieningen voor de dagelijkse behoeften
over het algemeen positief wordt gewaardeerd werkt het ook beperkend op de
automobiliteit. Voor de modellen wordt uitgezocht wat de gemiddelde afstand is
tot het dichtstbijzijnde centrum voor dagelijkse behoeften (Glanerbrug of Gronau,
waar voor de dagelijkse behoeften in het nieuwe stadsdeel behoefte aan is moet
nog geïnventariseerd worden).

127

Grenzchede
Bijlagen

- Aansluiting bij bestaande structuren
Aansluiten bij bestaande structuren heeft meerdere voordelen . Ten eerste kan
dan gebruik worden gemaakt van bestaande infrastructuur. Hiernaast levert het
over het algemeen een meer heldere ruimtelijke structuur op. Voor de drie
modellen zal kwalitatief worden beoordeeld in hoeverre deze aansluiten bij
bestaande stedenbouwkundige- en infrastructuren.
- Verstoring van de leefomgeving
Verstoring op de leefomgeving kan onder andere worden veroorzaakt door grote
verkeersaders door de bebouwde kom. Ook de nabijheid van grote
bedrijventerreinen kan voor de aanliggende woonbebouwing overlast opleveren.
Deze verstoring op de leefomgeving wordt gemeten door de lengte van spoor en
hoofdwegen door de bebouwde kom op te tellen bij de randlengte tussen twee
verschillende functies.
- Verstoring van het boerenbedrijf
Bouwlocaties, maar ook recreatiegebieden , gaan vaak ten koste van
landbouwgrond. Bij bouwlocaties verdwijnt de landbouwfunctie helemaal en
moeten de boeren elders werk/ grond zoeken . Wanneer de nieuwe functie
recreatie is kunnen zij soms hun landbouwactiviteiten, enigszins aangepast,
verder uitvoeren. Bij een veranderende bodemfunctie, bijvoorbeeld bij
bosaanplant, is dit echter niet altijd mogelijk. Per model wordt gekeken wat het
effect is voor de boerenbedrijven in het gebied door het aantal
bebouwingseenheden op deze grond te delen door de bebouwingsdichtheid .
Hierbij opgeteld wordt de hoeveelheid landbouwgrond die verdwijnt door
bosaanplant. Dit bij elkaar geeft een indicatie van hoeveel landbouwgrond er per
model nodig is om aan de ruimtebehoefte te volden .
- Zichtlocatie IBT
Een pullfactor voor bedrijven is de zichtlocatie. Voor het IBT is het dus ook gunstig
om een goede zichtlocatie te hebben om bedrijven te trekken . Deze eis wordt
kwalitatief beoordeeld.
Criteria met betrekking tot de mobiliteit
- Nabijheid van een treinstation
Om de trein te kunnen laten concurreren met de auto is de nabijheid van een
treinstation van belang. Bovendien wordt nabijheid van openbaar vervoer door
bewoners en bedrijven over het algemeen positief beoordeeld. Per model wordt
de gemiddelde afstand van de woon- en werklocaties tot een treinstation
berekend.
- Nabijheid van een bushalte
Om te kunnen concurreren met de auto is ook de nabijheid van bushaltes van
belang. Aangezien deze er nog niet liggen wordt de moeite die nodig is om een
busontsluiting te realiseren als maatstaf genomen.
- Nabijheid van een snelwegoprit
Met name voor bedrijven is de nabijheid van een snelwegoprit van belang. Ook
bewoners waarderen de nabijheid van een oprit, het bevorderd echter ook het
gebruik van de auto en is slechte concurrentie voor het openbaar vervoer. Het
wordt dan ook negatief beoordeeld. De gemiddelde afstand van woon- en
werkgebieden tot de snelwegoprit wordt als maatstaf genomen.
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- Aanwezigheid van veilige fietsroutes
De aanwezigheid van veilige (over het algemeen vrijliggende) fietspaden is een
factor in de reductie van het autoverkeer. Hiernaast wordt die aanwezigheid ook
zeer gewaardeerd door de bevolking (ook in Gronau wordt veel gefietst). Als
maat wordt genomen de moeite om deze veilige routes aan te leggen. Het gaat
hier niet enkel om de recreatieve fietsroutes, maar met name ook om de routes
door/naar het stedelijk gebied.
Gewichten
De structurele eisen zijn opgedeeld in drie subgroepen . Het belang van iedere
groep (landschappelijk, woon-, werk- en leefmilieu en infrastructuur) wordt
even groot geacht en krijgt dan ook een gewicht van 0,33 .
- Landschappelijke eisen
Het is van belang dat de waardevolle landschappen en de gebieden met
waardevolle natuur beschermd worden . Het landschap dat hierbuiten valt mag
echter niet verwaarloosd worden en heeft ook een belangrijke waarde. De
versnippering hiervan mag dan ook niet te veel doorgezet worden . Bebouwing
hierin levert echter ook aantrekkelijke woonmilieus op en past tot op zekere
hoogte in de huidige structuur van het landschap (boerderijen verspreidt in het
landschap). Om deze redenen zal aan de versnippering van het landschap een
iets lager gewicht worden toegekend (0,20) dan aan de criteria met betrekking
tot de landschappelijke en natuurlijke waarden (beide 0,35). Voor de beleving en
voor de eenheid in het gebied is het van belang dat het landschap een geheel
blijft vormen en dat de snelweg niet te veel als scheidslijn gaat weri<en. In het
stedelijk gebied kunnen echter groene corridors worden aangelegd en
verbindingen tussen het noorden en zuiden van de snelweg kunnen in ieder
stadium gerealiseerd worden . Deze twee factoren hebben een minder
permanente invloed op het landschap dan de overige criteria . Om deze reden
krijgen beide criteria het gewicht 0,05.
- Eisen met betrekking tot het woon-, werk- en leefmilieu
Met name hinder van spoorwegen en overige verstoring op de leefomgeving
hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu.
Deze twee criteria krijgen dan ook een gewicht van 0,35. Vervolgens wordt een
ligging op korte afstand van de dagelijkse voorzieningen en in een landschappelijk/
recreatief aantrekkelijke omgeving zeer gewaardeerd en draagt het bij aan een
goed leefmilieu . Bovendien beperkt het de automobiliteit. Het heeft echter een
minder directe invloed op het leefmilieu, deze criteria krijgen daarom het gewicht
0,20 toebedeeld . De verstoring van het boerenbedrijf is een belangrijk criterium .
Niet enkel om het welzijn van de boeren, ook in verband met de realisatie van
het project. Wanneer veel boeren uitgekocht moeten worden kan dit veel
vertraging opleveren. Bij nieuwbouw is het echter praktisch onontkoombaar dat
boerenbedrijven er voor moeten wijken. Om deze reden krijgt dit criterium krijgt
dan een gewicht van 0, 10. De eis met betrekking tot de aansluiting bij bestaande
structuren wordt even groot geacht als de verstoring van het boerenbedrijf en
krijgt een gewicht van 0, 10. Een zichtlocatie van het IBT is zeer gunstig voor het
IBT, heeft echter geen grote invloed op de kwaliteit van het wer1<- en leefmilieu.
Om deze reden wordt hier een gewicht van 0,05 toegekend.
- Criteria met betrekking tot de mobiliteit
De nabijheid van openbaar vervoer en de aanwezigheid van goede fietsroutes
zijn zeer van belang. Het beperi<t het autoverkeer en het wordt over het algemeen
positief gewaardeerd. De nabijheid van treinstation, bushalte en de aanwezigheid
van veilige fietsroutes krijgen dan ook alle drie 0,30 als gewicht. De nabijheid
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van een snelwegoprit bevordert enerzijds het autoverkeer, het kan echter ook de
GronausestraaU Enschederstrasse enigszins ontlasten van autoverkeer. Omdat
dit criterium dus niet enkel negatief is wordt er slechts een gewicht van 0, 10 aan
toegekend.

B. Beoordeling

Conceptuele eisen
- Bundeling van activiteiten
De stedelijke band scoort 400 punten door een bebouwingsdichtheid van 25 we/
ha, twee functies die door elkaar voorkomen (wonen en recreatievoorzieningen)
en een te verwachten aantal van 8 recreatieve voorzieningen. Het stedelijk
landschap scoort met slechts 15 punten veel lager door een dichtheid van slechts
0,5 bebouwingselement per ha. Voor het overige komen hier 3 verschillende
functies naast elkaar en door elkaar voor en zijn in dit concept door de ligging in
het landschap iets meer recreatieve voorzieningen te verwachten: 10. Het
stadspark scoort op dit criterium het hoogst (600 punten) door een hoge
bebouwingsdichtheid (25 we/ha), twee functies en doordat in dit concept veel
recreatieve voorzieningen te verwachten zijn ( 12). Bovenstaande scores worden
als volgt omgezet:

o
+
++

0-125
126-250
251-375
376-500
501 -625

- Vormt een bindend element tussen Enschede en Gronau
Dit wordt kwalitatief beoordeeld. Het stedelijk landschap scoort het laagste(-)
doordat de verspreid in het landschap liggende bebouwing nauwelijks een
verbinding vormt tussen het stedelijk gebied van Enschede en Gronau . Het
stadspark scoort een +. Dit model vormt al veel meer een bindend element door
de bebouwing die aansluit bij de al bestaande bebouwing met hiertussen een
stadspark waar bewoners van beide steden komen om te recreëren . Het hoogst
scoort echter de stedelijke band (++ ). Met name in fysieke zin vormt dit model
een werkelijke verbinding tussen de steden, het is een sluitstuk tussen Enschede
en Gronau .
- Versterkt het stedelijke en levendige imago
Het stedelijke en levendige imago komt met name in de stedelijke band sterk
naar voren, dit model scoort dan ook ++ . Hier ontstaat een stedelijke omgeving
met in de kern voorzieningen. Door de concentratie van voorzieningen en functies
wordt hier een stedelijke en levendige omgeving gecreëerd. Dit ontstaat in mindere
mate ook in het stadspark(+). Door de verspreide bebouwing in het stedelijk
landschap ontstaat hier nauwelijks een stedelijk en levendig imago. Door de
ligging van de functies in de landelijke omgeving ontstaat hier eerder het
tegengestelde imago. Dit model wordt hierom met - gewaardeerd .
- Het IBT is fysiek grensoverschrijdend
In het stadspark is het IBT fysiek grensoverschrijdend en scoort dus++, in de
stedelijke band is dit niet het geval. Dit model scoort dan ook het laagst: - . In
het stedelijk landschap liggen de bedrijven van het IBT verspreid in het landschap

130

Grenzchede
Bijlagen

en is het IBT dus in principe fysiek grensoverschrijdend . Aangezien hier echter
geen sprake is van een bedrijventerrein, scoort dit model o .

Programmatische eisen
- 2200 woningen
In de stedelijke band en in het stadspark kunnen 2200 woningeenheden
gerealiseerd worden. In het stedelijk landschap slechts 1100. De eis is om 2200
woningeenheden te realiseren, 1100 is de absolute ondergrens. De kwantitatieve
scores worden als volgt omgezet:

o
+
++

1100-1320
1321 -1540
1541-1760
1761-1980
1981-2200

- 45 ha IBT
In het stedelijk landschap is slechts ruimte voor 30 ha IBT. De andere twee
modellen bieden wel ruimte voor de 45 benodigde ha. De 45 ha volgde uit de
ruimtebehoefte en moet in principe ook gerealiseerd worden. Wanneer er minder
gerealiseerd wordt, zal dit negatief worden beoordeeld. De scores zijn als volgt:

o
+
++

30-33
34-36
37-39
40-42
43-45

- RBT
Zowel in de stedelijke band als in het stadspark kan aan het Euregio
bedrijventerrein 50 ha gerealiseerd worden van het RBT. In het stedelijk landschap
kan het in principe wel , maar past het niet in het concept.

o
+
++

0-10
11-20
21-30
31-40
41-50

- Bos
In het stedelijk landschap en in het stadspark kunnen respectievelijk 200 en 150
ha bos geplant worden. Door de realisatie van bedrijven , woningen en
recreatieve voorzieningen in en langs dit bos kan de aanplant hiervan
(gedeeltelijk) gefinancierd worden. In de stedelijke band is in principe geen
economisch draagvlak voor dit bos.

0

+
++

0-70
71-140
141-210
211-280
281-350

- Voorzieningen
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In het stadspark is de meeste ruimte voor voorzieningen (++ ). Naast recreatieveen culturele voorzieningen als mountainbikeroutes in het bos en een
openluchttheater is hier ook ruimte voor sportieve voorzieningen als een roeibaan .
De andere twee modellen bieden hiervoor net iets minder ruimte (+ ). Het stedelijk
landschap biedt net iets meer ruimte voor recreatieve voorzieningen door de
aanleg van bos.

Structurele eisen
Landschappelijke eisen
- Versnippering van het landschap
De stedelijke band zorgt voor de minste versnippering van het landschap (++ ).
Alle functies zijn hier geconcentreerd in/aan het stedelijk gebied , het
landschap blijft ongeschonden. In het stedelijke park is de versnippering van
het landschap ook niet groot(+). Door de situering van een aantal recreatieve
voorzieningen in het park en door de ligging van het IBT in het landschap is
deze versnippering echter wel in geringe mate aanwezig. De versnippering is
in het model van het stedelijke landschap het grootste(-), doordat woningen ,
bedrijven en voorzieningen overal verspreidt in het landschap liggen.
- Tast de landschappelijke waarden aan
In de stedelijke band is alle bebouwing geconcentreerd tussen Glanerbrug en
Gronau. Dit gebied is niet aangewezen als gebied waar het landschap
beschermd moet worden, er wordt dus Ohain beschermd gebied gebouwd . In
het stedelijke landschap wordt totaal ongeveer 6 ha van het landschappelijk
beschermde gebied bebouwd. Door de ligging van het IBT direct ten noorden
van de A35 wordt in het model stadspark ca. 40 ha van het hier aangewezen
gebied bebouwd.
De beoordeling van de landschappelijke en natuurlijke waarden geschiedt op
dezelfde wijze en volgens dezelfde maatstaf. Aangezien deze gebieden behouden
dienen te blijven wordt alleen de hoogste score verkregen wanneer in het model
0 ha bebouwd wordt van deze gebieden . Wanneer slechts een klein deel bebouwd
wordt, wordt dit al negatief beoordeeld .

0

+
++

21-40 ha
11-20 ha
6-10 ha
1-5 ha
0 ha

- Tast de natuurlijke waarden aan
Hiervoor geldt praktisch hetzelfde als voor de landschappelijke waarden . In de
stedelijke band wordt niet gebouwd in natuurgebieden, in de andere twee modellen
wordt ca. 10 ha bebouwd in natuurgebied.
- Landschap vormt een aaneengesloten geheel
De bestaande bebouwing langs de weg van Enschede naar Gronau wordt bij
deze berekening niet meegerekend aangezien het nog niet duidelijk is in hoeverre
deze bebouwing (is een onsamenhangend geheel) blijft staan. Aangezien de
stedelijke band door middel van bebouwing Glanerbrug met Gronau verbindt
wordt het landschap ten noorden van de steden hierdoor afgesloten van het
landschap ten zuiden van Enschede en Gronau. In het stedelijk landschap bestaat
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er een groene zone tussen de steden van ca . 750 meter breed, in het stadspark
is deze ca. 500 meter breed.

o
+
++

0-150 m
151-300 m
301-450 m
451-600 m
601-750 m

- Verbindt de gebieden ten noorden en zuiden van de A35 met elkaar
In alledrie de modellen worden de gebieden een weerszijden van de snelweg
doormiddel van fietsroutes onder/ over de snelweg met elkaar verbonden . Het
stadspark onderscheidt zich echter doordat een roeibaan voor een extra
aantrekkelijke verbinding zorgt.
Woon-, werk- en leefmilieu
- Ligging in een landschappelijk/ recreatief aantrekkelijke omgeving
De stedelijke band scoort het laagste op dit criterium (o). Het stedelijk landschap
scoort goed (++), met name vanwege de afstand tot deze aantrekkelijke
omgeving: het ligt er midden in. Het stadspark scoort tevens hoog(++), vanwege
de kwaliteit en voorzieningen . De bewoners moeten net iets meer afleggen dan
in de bewoners van het stedelijk landschap, maar deze 250 meter zijn zo goed
als verwaarloosbaar.
- Ligging ten opzichte van voorzieningen voor de dagelijkse behoeften
Hiervoor is de gemiddelde afstand bepaald van de woonwijken tot een centra
met supermarkt. In de modellen van de stedelijke band en het stadspark is deze
afstand relatief klein (respectievelijk 0, 75 km en 0,83 km) ten opzichte van het
stedelijk landschap: gemiddeld ca. 1,6 km tot het dichtstbijzijnde (buurt)centrum.

o
+
++

1281-1600 m
961-1280 m
641-960 m
321-640 m
0-320 m

- Aansluiting bij bestaande structuren
Wat betreft de aansluiting bij de bestaande infrastructuur scoort de stedelijke
band het beste. Hiervoor hoeft behalve in de woonwijk zelf, in principe geen
extra infrastructuur te worden aangelegd . Wel moeten er routes voor het langzaam
verkeer binnen de bebouwde kom en in het buitengebied grensoverschrijdend
met elkaar worden verbonden, dit geldt ook voor het stadspark. In het stedelijk
landschap dient dit echter niet enkel voor het langzaam verkeer te gebeuren,
maar ook voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast dienen alle verspreidt in het
landschap liggende gebouwen op (verharde )wegen te worden aangesloten en
dienen over grote afstand leidingen en kabels gelegd te worden. In het stadspark
dient naast de routes voor het langzaam verkeer gezorgd te worden voor een
goede ontsluiting van het IBT vanaf de A35.
Wat betreft stedenbouwkundige structuur sluiten alledrie de modellen wel aan,
maar met name de stedelijke band (vanwege het doorzetten van de bandstructuur
rond het spoor en de Enschedesestrasse/Gronausestraat) en het stedelijk
landschap (versterkt een van de huidige kenmerken van het landschap: verspreid
in het landschap liggende bebouwing).
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De stedelijke band scoort op beide punten goed en krijgt dan ook een score ++.
Het stedelijk landschap scoort slecht wat betreft de aansluiting bij de infrastructuur,
goed echter op de aansluiting bij de stedenbouwkundige structuur. Dit model
scoort neutraal, o. Het stadspark scoort tevens o.
- Verstoring van het boerenbedrijf
Het stedelijk landschap is het meest schadelijke model voor het boerenbedrijf.
Het heeft invloed op ca. 2000 ha landbouwgrond . Niet de volledig 2000 ha
verdwijnt door de bebouwing , het ondervindt er echter wel invloed van doordat
bebouwing op akkers of grasland is gepland . Omdat niet de gehele 2000 ha
hoeft te verdwijnen wordt dit getal vermenigvuldigd met een factor 0,5 en ontstaat
een score van 1000 ha . Het model van de stedelijke band heeft invloed op slechts
185 ha, in het stadspark op 340 ha.

o
+
++

801-1000 ha
601-800 ha
401-600 ha
201-400 ha
0-200 ha

- Verstoring op de leefomgeving
Het stedelijk landschap biedt de leefomgeving met de minste overlast van andere
functies of verkeer. In het stadspark is een kleine overlast te verwachten: de
lengte van aanwezige hoofdverkeer aders in het bebouwde gebied is 1 km. Voor
de stedelijke band komt dit hoger uit, daar is deze lengte samen met de lengte
tussen twee verschillende functies 6 km .

o
+
++

4,81-6,00 km
3,61-4,80 km
2,41-3,60 km
1,21-2,40 km
0-1 ,20 km

- Zichtlocatie IBT
In het stadspark heeft het IBT de beste zichtlocatie: direct aan de snelweg(++).
In de stedelijke band is de zichtlocatie minder goed, maar toch acceptabel langs
de weg naar de snelwegoprit (o). In het stedelijk landschap zijn de bedrijven van
het IBT verspreid over het landschap, hier is de zichtlocatie dus minimaal(--).
Infrastructurele eisen
- Nabijheid van een treinstation
In de stedelijke band liggen de woningen en het IBT het dichts bij een treinstation.
De gemiddelde afstand tot een station bedraagt in dit model ca. 1 km . Hoewel
de woningen in het stadspark ook dicht bij het treinstation liggen scoort dit model
minder goed door de ligging van het IBT langs de A35 . Hierdoor komt het
treinstation op een gemiddelde afstand liggen van ca. 1,7 km . In het stedelijk
landschap moeten de bewoners en werknemers nog verder reizen naar het
treinstation: gemiddeld 2 km.

o
+
++
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- Nabijheid van een busstation
In het stadspark is het het eenvoudigst om aan te sluiten op bestaande buslijnen,
er zijn slechts kleine aftakkingen nodig. In het stadspark geldt dit ook voor de
woonwijk, maar geldt wederom dat door de ligging van het IBT aan de snelweg
er een grotere aftakking van de buslijn nodig is om het IBT ook aan te sluiten op
het streekvervoer. Door de verspreide ligging van de woningen, bedrijven en
voorzieningen in het landschap in het stedelijke landschap zijn hier extra lijnen
om de mensen hier van de bus gebruik te kunnen laten maken . Het is echter
zeer de vraag of dat rendabel is gezien de lage bebouwingsdichtheid.
- Nabijheid van snelwegoprit
In het model van het stadspark hoeven bewoners, en met name werknemers
van het IBT, het minst ver te rijden voordat zij op de snelweg zitten, gemiddeld
zitten zij er 2 km vanaf. Voor de stedelijke band is de snelweg iets verder weg:
ca, 2,3 km. Bewoners, werknemers en bezoekers in het model van het stedelijke
landschap moeten het verste rijden voordat zijn op de snelweg zitten: 3,3 km .

o
+
++

0-0,70 km
0,71-1,40 km
1,41-2,10km
2, 11-2,80 km
2,81-3,50 km

- Aanwezigheid van veilige fietsroutes
Veilige fietsroutes zijn met name vrijliggende fietsroutes , of routes waar auto's
max. 30 km/per uur rijden. De stedelijke band en het stadspark scoren hierop
even hoog . Bewoners en werknemers kunnen hier veelal langs vrijliggende
fietspaden fietsen naar bijvoorbeeld de stadscentra van Enschede en Gronau.
Wanneer bewoners van het stedelijke landschap hier naar toe willen moeten zij
een groot deel over de landwegen fietsen. Aantrekkelijk vanwege de mooie
omgeving maar minder veilig aangezien automobilisten minder op fietsers
berekend zijn en er veelal hard (80 km/ per uur) rijden .
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Samenvatting
Er is momenteel veel verandering gaande in het grensgebied. Zo speelt sinds
het openen van de grenzen het maatschappelijke leven zich ook over de grens
af en zijn organisaties en partijen grensoverschrijdend gaan samenwerken. Dit
is ook het geval in Enschede en Gronau. De afgelopen jaren is het aantal
Enschedeërs dat in Gronau is gaan wonen fors toegenomen en Gronau is wat
betreft voorzieningen sterk op Enschede gericht. In diverse strategische plannen
worden de relaties tussen deze steden aangehaald en de gemeentebesturen
van Enschede en Gronau willen de samenwerking dan ook intensiveren.
Aangezien een grensoverschrijdende ruimtelijke ordening voor beide steden
voordelig kan uitpakken is ook hiervoor interesse. Een gezamenlijke ruimtelijke
ordening kan een oplossing vormen voor de ruimtedruk in Enschede en
koopkracht naar het in Duitsland perifeer gelegen Gronau brengen . Toch komt
deze gezamenlijke ruimtelijke ordening nog altijd niet van de grond, onder andere
doordat de communicatie en samenwerking wordt bemoeilijkt door verschillen
in de ru imtelijke wetgeving en doordat de gemeenten hun prioriteiten elders
hebben liggen . Gezien de interesse en gezien de mogelijkheden die een
grensoverschrijdende ruimtelijke ordening kan bieden heb ik als doel gesteld
om de mogelijkheden die het grensgebied tussen Enschede en Gronau de steden
kan bieden te onderzoeken en op basis hiervan te komen tot een
grensoverschrijdend ruimtelijk plan voor dit gebied .
Na een inventarisatie van de huidige situatie in het grensgebied van Enschede
en Gronau, een inventarisatie van de van belang zijnde strategische plannen en
na een vergelijking van de Nederlandse en Duitse ruimtelijke ordening heb ik
Enschede en Gronau en hun omgeving geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat de
grens zich met name in het stedelijke gebied heeft doen gelden en dat met
name hier de verschillen tussen Enschede en Gronau waar te nemen zijn. Door
duidelijke verschillen in architectuur en straatinrichting hebben de steden
verschillende karakters. Landschappelijk gezien vormen deze steden, afgezien
van de doodlopende landwegen op de grens, een eenheid.
Het middengebied van Enschede en Gronau bevat een aantal bijzondere
elementen zoals de voormalige textielfabriek de Eilermarke, een symbool voor
de geschiedenis van zowel Enschede als Gronau. Het middengebied vormt echter
ook een onsamenhangend geheel. Er zijn hier ingrepen nodig om het gebied
zowel functioneel als wat betreft beleving tot een eenheid om te vormen . Naar
aanleiding van de ruimtelijke analyse en de ruimtebehoefte van beide steden
heb ik besloten om in het middengebied een binationaal stadsdeel te realiseren .
Ik heb drie modellen opgesteld die als basis zouden kunnen dienen voor het
binationale stadsdeel; de stedelijke band, waarin het binationale stadsdeel de
brug vormt tussen Enschede en Gronau; het stedelijke landschap, waar naast
de landsgrens ook de grens tussen rood en groen is verdwenen en het stadspark,
waar met het uitgangspunt 'sport verbroedert' op de grens een (sport)park
ontstaat. Naar aanleiding van de analyse, de ruimtebehoefte en het idee
'binationale stad' is een toets opgesteld. Uit deze toets is gebleken dat het
stedelijke landschap het minst geschikte model is om als basis te dienen voor
het binationale stadsdeel. De andere twee modellen deden niet voor elkaar onder.
Aangezien 'sport verbroedert' een passend uitgangspunt in dit grensgebied is, is
ervoor gekozen om het stadspark verder uit te werken tot een stedenbouwkundig
concept. Op criteria waar het stadspark echter minder goed scoorde heb ik een
aantal sterke punten uit de stedelijke band in het concept verwerkt.
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In mijn plan wordt tussen Enschede en Gronau het binationale stadsdeel
'Grenzchede' gepland. In dit stadsdeel wordt een deel van de ruimtebehoefte
van Enschede en Gronau opgevangen door de realisatie van ca. 2200 woningen.
Verder wordt in Grenzchede een 45 ha groot internationaal bedrijventerrein
gerealiseerd, waar plek is voor internationaal hoogwaardige bedrijven . Centraal
in Grenzchede ligt een 125 ha groot stadssportpark, dat noordelijk en zuidelijk in
verbinding staat met het landschap. In dit park komen diverse recreatieve
voorzieningen te liggen, waarvan een groot deel gericht is op sport. Bewoners
en bezoekers kunnen elkaar hier tegen komen tijdens het sporten en recreëren.
Aandachtstrekkers zijn de 2 km lange roeibaan en het openbare golfterrein. Deze
vervullen naast een recreatieve functie ook een belangrijke waterhuishoudkundige
functie . De grens vormt een belangrijk onderdeel in het stadsdeel. Was dit vroeger
een ontoegankelijke zone, nu wordt deze getransformeerd naar een openbare
en toegankelijke plek waar mensen elkaar tegen kunnen komen . Dit wordt onder
andere gedaan door een fiets- en wandelroute over de grens aan te leggen, de
zogenaamde grensroute.
Het stadsdeel krijgt een binationaal karakter. Dit wordt verkregen doordat in het
straatbeeld Nederlandse en Duitse invloeden worden verwerkt. Hiernaast zijn
het details die Grenzchede een binationaal karakter geven. Zo worden op straat
twee talen gesproken, zijn de straatnaamborden in Grenzchede tweetalig en
vinden we in het straatbeeld Nederlandse en Duitse reclames .
Met Grenzchede worden Enschede en Gronau verbonden door een uniek
stadsdeel . Naast het feit dat dit stadsdeel een oplossing kan vormen voor de
ruimtedruk in Enschede en koopkracht naar Gronau kan brengen versterkt het
de al aanwezige relaties tussen de steden en zet Grenzchede met zijn binationale
karakter Enschede en Gronau in de schijnwerpers. Het is een uniek stadsdeel
dat volledig past binnen het Europese denken.
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