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Enschede, een bruisende stad,  
strijdend met slagkracht en durf

‘Twente heeft goud in handen. Het is een prachtig gebied waar 

wonen en werken heel goed samengaan, het ligt centraal in Europa 

langs belangrijke vervoersassen, er is een grote diversiteit in 

werkgelegenheid en er is nog volop ruimte en schoonheid. Er zijn 

kansen te over.’ Peter den Oudsten had wel geleerd hoe hij een stad 
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of een streek moest verkopen. Niet voor niets had 
hij acht jaar – van 1975 tot 1984 – als voorlichtings-
ambtenaar bij de gemeente Enschede gewerkt, twee 
jaar met burgemeester Auke Vleer, acht jaar met Ko 
Wierenga. Het waren de jaren toen de twisten tus-
sen de Preciezen en de Rekkelijken – de zuivere 
voorlichters van informatie, verklaring en toelich-
ting versus de wat ruimer denkende, promotionele 
taal niet schuwende collegae – nog niet waren uit-
gewoed. In diezelfde periode werkte ik als voorlich-
ter bij de gemeente Apeldoorn, waar we ook ruimer 
dachten, niet schuwden om soms gemeentebeleid en 
de stad te ‘verkopen’. Uit die jaren kennen we elkaar. 
Tot onze wegen scheidden. Ik bleef het vak trouw, 
tot 2000, toen ik stopte met werken-voor-de-kost. 
Peter koos voor de politiek, raadslid, wethouder en 
locoburgemeester in Leeuwarden, eerste burger van 
Meppel, keerde terug naar de stad die hij kende, waar 
hij zich thuis voelt, nog steeds, ‘um n’ oalen stadsto-
rent’. 

In zijn installatierede in de vergadering van de ge-
meenteraad op 2 mei 2005 gaf Den Oudsten duide-
lijk aan – hier sprak zijn verleden als Rekkelijke – dat 
de ontwikkeling van de regio Twente en het bevor-
deren van de onderlinge samenwerking in dat gebied 
voor hem een belangrijk aandachtsgebied was:

Twente heeft goud in handen. Het is een 
prachtig gebied waar wonen en werken heel 
goed samengaan, het ligt centraal in Europa 
langs belangrijke vervoersassen, er is een grote 
diversiteit in werkgelegenheid en er is nog volop 
ruimte en schoonheid. Er zijn kansen te over. 

Maar een duurzame en welvarende ontwikkeling 
in de toekomst, daarvoor waren hechte samenwer-
kingsverbanden nodig, vond hij. Iedereen moest de 
meerwaarde van éénheid in Twente kunnen zien, 
zelfs al gaat die meerwaarde uit boven het lokale 
belang. Die regionale belangen moeten wel logisch 
kunnen worden ingepast in het eigen gemeentelijke 
beleid. Dat Enschede als de grootste gemeente een 
onmisbare motor voor Twentse samenwerking is, 

stond voor de nieuwe burgemeester van Enschede 
vast. Den Oudsten, aansporend: 

Maar het feit alleen dat Enschede de grootste 
gemeente is, is onvoldoende om een positie op 
te claimen. Een leidinggevende positie moet ook 
verdiend worden door het nemen van initiatieven, 
het stimuleren van draagvlak en het zichtbaar 
werken aan het gezamenlijk belang. 

De leden van de Enschedese gemeenteraad, die ge-
boeid luisterden naar de visie van de nieuwe bur-
gemeester, kregen de toezegging dat hij niet alleen 
oog zou hebben voor de belangen van Enschede zelf, 
maar van heel Twente.1 

Dubbelstad
In de jaren zestig van de vorige eeuw, toen de terug-
gang van de textiel langzaam meer vaart en omvang 
kreeg, bedachten gemeentebestuurders dat samen-
werking juist in die moeilijke tijden kon helpen het 
tij te keren. Burgemeester Wim Thomassen was één 
van de uitgesproken voorstanders, al moet ook hij 
hebben geweten dat de Hengeler Weend in buurstad 
Enschede niet kon waaien. 

In 1960 was de Belangengemeenschap Twente-
Oost Gelderland (TOG) tot stand gekomen. Een 
waardevol initiatief, want een Enschedese wethou-
der moest bekennen dat hij zijn collega in Hengelo 
niet kende, nu troffen ze elkaar met enige regelmaat. 
Bestuurders kwamen regelmatig bijeen om te praten 
over wederzijdse belangen en ook waar mogelijk die 
belangen gezamenlijk te behartigen. Thomassen zag 
daarnaast heil in samenwerkingsvormen binnen 
Twente, eventueel binnen de Dubbelstad Enschede-
Hengelo – of was het Hengelo-Enschede? – en een sa-
menwerking tussen de grote Twentse steden zelf. Er 
ontstonden ideeën voor een Dubbelstad – Enschede 
+ Hengelo – die het gewenste brede draagvlak zou 
vormen voor de inrichting van het hoger onderwijs 
in de regio. Maar samenwerken, het was makkelijker 
gezegd dan gedaan, te midden van diep gewortelde 
gevoeligheden en lange tenen. Thomassen bepleitte 
‘matigheid te betrachten om de tegenstellingen tus-
sen de beide steden te kunnen wegnemen’.

Het leek in deze jaren zestig dat de tijd van de elf 
provinciën definitief voorbij was. In Twente was in 
het streekplan van 1965 een stedenband geïntrodu-
ceerd, die liep van Almelo tot achter Enschede. Be-
sloten was ook dat er maar twee grote industrieter-
reinen dienden te komen in het schone en nijvere 
Twente. Den Haag had andere ideeën, meer struc-
tuur moest er komen, er waren toen zo’n 150 ge-
meenschappelijke regelingen in ons land, een bonte 
lappendeken. Eerst moesten er gewesten komen, die 
konden uitgroeien tot zeventien provincies. Hans 
Wiegel, een jeugdige bewindsman die met zwier en 
verve af en toe stevige stempels op het Haagse den-
ken drukte, had al gemerkt dat in Twente ‘de geesten 
rijp’ waren, een eigen provincie vormen was een raak 

Samenwerking in Twente in 1603
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Dit was de stad 
in 2006, een jaar 
na de komst van 
burgemeester Peter 
den Oudsten. De 
Boulevard 1945 had 
plaats gemaakt voor 
de nieuwe Markt met 
daaronder de Van 
Heek Garage. De 
trots van Enschede 
was De Bijenkorf 
(midden, links), die in 
2014 verdween. Sinds 
eeuwen onveranderd 
ligt de stad rondom ’n 
oalen stadstorent, al 
gaat de Grote Kerk op 
deze foto bijna schuil 
achter de toren van het 
Stadhuis.

idee. Hij excuseerde zijn geestverwant Thorbecke, zo 
schreef Wim Timmers in zijn boekje, die ......

.... indertijd niet had kunnen bevroeden dat het 
onaanzienlijke oosten van het land, met zijn 
miezerige stadjes, zou kunnen opbloeien tot een 
zo dynamisch industriegebied. Het was inmiddels 
torenhoog ontstegen aan het levensritme van 
dromerige oude Hanzesteden als Deventer en 
Zwolle.3

Er kwam samenwerking in Twente van de grond, 
in 1967, twee jaar nadat Thomassen was opgevolgd 
door Auke Vleer. De Stedenband Twente werd ge-
vormd: Enschede en Hengelo, samen met Almelo, 
Borne en Oldenzaal. Uit een onderzoek bleek dat 
Twente een zelfstandige provincie moest worden. 
Het zou overigens een idee blijken dat achtereenvol-
gende ministeries vasthielden, tot 1984 toen minis-
ter Koos Rietkerk, minister van Binnenlandse Za-
ken in het kabinet Lubbers I, het plan wegstreepte. 
Zou er wellicht kunnen worden gedacht aan één 
overkoepelend beleidslichaam, op publiekrechte-
lijke of privaatrechtelijke basis? Neen, antwoordden 
alle Twentse gemeenten, in het in februari 1968 ge-
publiceerde onderzoek naar de functie van Twente 
in de Nederlandse economie. De vraag luidde: ‘Is de 
samenhang tussen de gemeenten in het gebied of on-
derdelen daarvan reeds zo groot, is de verstrenge-
ling reeds zo sterk, dat aan één beleidslichaam [...] 
gedacht kan worden?’ Het ‘neen’ werd hier en daar 
genuanceerd, door een enkele toevoeging: ‘.... zou 
langzaam moeten groeien’ en ‘.... zoiets komt slechts 
moeizaam tot stand’.4

Geen eigen gezicht
Het leek ook een onmogelijkheid binnen Twente be-
stuurlijke samenwerking van de grond te trekken. 

Jan van den Dungen, als journalist goed ingevoerd 
in de problematiek van regionaal bestuur, stelde in 
een praatje dat hij hield voor de leden van Rotary-
club Enschede: 

Wil Twente uit de impasse geraken, dan zal eerst 
veel wantrouwen moeten worden weggenomen. 
Dat wantrouwen bestaat tussen de Twentse 
overheden, in het Twentse bedrijfsleven en tussen 
de overheden en het bedrijfsleven. Er is pas een 
goede samenwerking mogelijk, wanneer die 
hindernissen zijn opgeheven. Het grote manco van 
Twente is, dat deze regio naar buiten geen eigen 
gezicht kan tonen.5

 
In de loop der jaren is Enschede opgenomen in di-
verse samenwerkingsvormen in de regio. Ko Wie-
renga was een vurig pleitbezorger voor intergemeen-
telijke samenwerking, Enschede en Hengelo zouden 
samen moeten gaan in de Dubbelstad Enschede-
Hengelo. Hij opperde dat plan in 1988, maar Hen-
gelo wilde niet, de tegenstand bleek te groot. Wie-
renga noemde dat een gemiste kans, samen zouden 
de twee gemeenten een krachtige impuls kunnen 
geven aan de werkgelegenheid, dat was toen en nog 
steeds essentieel voor de Twentse regio.6 

In deze jaren, tweede helft jaren tachtig, dachten 
velen in de regio mee over de toekomst van Twente, 
niet alleen stadsbestuurders, lokale burgemeesters 
en wethouders, ook andere sectoren uit de samen-
leving spanden zich in om het belang van hun re-
gio verder uit te dragen, over de Dinkel en over de 
Regge, want daartussen lag immers Twente, zoals 
ons volkslied het uitzingt, ‘ons schone en nijvere 
Twente’. In de historische herberg Carelshaven in 
Delden, waar eens schippers hun foezel weg klokten 
als ze met veel vakmanschap en moeite hun zomp 
feilloos door de Twickelervaart hadden gevaren, 
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Burgemeester Lemstra 
van Hengelo en zijn 
Enschedese collega 
Wierenga waren vurige 
pleitbezorgers voor 
intergemeentelijke 
samenwerking. 

kwamen ze bijeen, ondernemers, bestuurders van de 
Technische Hogeschool Twente, hoogleraren, jour-
nalisten en oud-provinciebestuurders, maar geen 
lokale bestuurders, die pasten niet in dit gezelschap 
van lobbyisten voor de Twentse zaak. Aan het brein 
van deze intelligente meedenkers ontsproot ook het 
idee voor het Twente Dinner, elk jaar, in Kasteel Oud 
Wassenaar, samen met landelijke autoriteiten op ve-
lerlei terrein. De uitnodigingen kwamen van de pro-
vincie Overijssel en de Kamer van Koophandel. Over 
de eerste keer vertelt Wim Timmers:

Hoe vreemd de cultuur van een afgelegen rijksdeel 
zelfs een regeringsleider kan zijn en hoe zinvol 
dus zulke etentjes, is de eerste keer pijnlijk aan 
het licht gekomen. Alsof het Fries fierljeppen 
betrof, of Twents klootschieten, overschreed de 
premier van die jaren de grenzen der regionale 
welgevoeglijkheid door de hem aangeboden 
midwinterhoorn even voor zich te houden, 
alsof hij een zondagse Papoea-broek cadeau had 
gekregen.

In de regio maakten cultuurbeschermers zich ove-
rigens wel boos, dat iemand in Wassenaar de mid-
winterhoorn had laten horen, dat was volkomen 
ongepast, buiten de Adventstijd op het gewijde in-
strument blazen.7 

‘Tekentafelproduct’
In 1999 lanceerde de provincie het plan de gemeen-
ten Enschede, Hengelo en Borne samen te voegen, 
samen zouden ze dan de vijfde gemeente in ons land 
worden, met bijna een kwart miljoen inwoners. Weer 
was het verzet in Hengelo het hevigst. De plannen 
verdwenen in de gemeentelijke archieven, Enschede 
bleef Enschede, Hengelo bleef Hengelo, zo moet het 
ook maar blijven.8

Provinciale plannen voor een gemeentelijke her-
indeling in Overijssel, in 1997 in discussie gebracht, 
waarbij Enschede, Hengelo en Borne zouden fuse-
ren tot Twentestad, één gemeente met 245.000 in-
woners – de vijfde stad dan van Nederland – hielden 

de gemoederen enkele jaren bezig. Burgemeester Jan 
Mans sprak van ‘een moedig besluit’, zag een samen-
gaan wel zitten, evenals zijn Hengelose collega Wol-
ter Lemstra, die er van langs kreeg van zijn gemeen-
teraad, nadat hij zich op de Universiteit Twente in 
het openbaar voorstander had getoond van een sa-
mengaan van de drie gemeenten. Lemstra consta-
teerde dat zijn gemeentenaren ‘emotioneel tegen’ 
waren. Hij vond ook dat ‘het bestuurlijk evenwicht’ 
in Twente verstoord zou raken, als er door een fusie 
van Hengelo met Enschede en Borne een zo grote 
gemeente zou ontstaan. De tweede stad van Twente, 
Almelo met de beoogde fusiepartner Wierden, zou 
dan met 85.000 inwoners de tweede stad zijn, En-
schede was drie keer zo groot.’ De balans is dan zoek 
en zullen er nieuwe spanningen ontstaan’, aldus 
Lemstra.9

De spanningen in Twente kregen landelijke aan-
dacht, in de politiek en in de pers. Pim Fortuyn, 
toen nog niet politiek actief, columnist van Elsevier, 
noemde Twentestad ‘een typisch tekentafelproduct’. 
Hengelo’s enige hoop was uiteindelijk de Tweede Ka-
mer, die moest beslissen. De Partij van de Arbeid en 
de VVD besloten samen dat Twentestad er moest ko-
men. Later bleek dat het regeerakkoord de liberalen 
had weerhouden tegen te stemmen. Opinieblad De 
Groene Amsterdammer reisde voor een doorwrocht 
artikel af naar het oosten van het land. Onderweg 
bleek dat Hengelo al meteen buiten Amsterdam op 
de verkeersborden stond aangegeven. Dat was toen, 
begin jaren negentig, een doorn in het oog van En-
schede. Het ‘bijtertje’ Wierenga reisde in hoogstei-
gen persoon naar het kantoor van de ANWB in Den 
Haag en bepleitte dat de naam van Enschede ook op 
de verkeersborden moest staan, naar hij kreeg nul 
op het rekest, dat was volgens de ANWB onnodig en 
veel te duur.

Beide steden stelden zich offensief op. De plan-
nen van de Tweede Kamer moesten van tafel, vond 
Hengelo, dat in haar ex-burgemeester Wolter Lem-
stra, inmiddels CDA-senator, een goed ingevoerde 
lobbyist had in politiek Den Haag. Burgemeester 
Jan Mans van Enschede, overtuigd voorstander van 
Twentestad, liet een dure brochure maken, Twente-
stad, elf meningen die er toe doen. Bekende Nederlan-
ders uit de wereld van wetenschap, cultuur en mi-
lieu, hielden een warm pleidooi voor Twentestad. 
Uitmuntende kwalificaties spetterden uit de kleu-
rige pagina’s, ‘Twentestad, betere hoedster van natuur 
en landschap’, en: ‘Zonder Twentestad maken Enschede 
en Hengelo geen kwaliteitssprong.’ Dr. Albert-Jan Pe-
ters, voorzitter van het College van Bestuur Hoge-
school Enschede, vond dat het ontbreken van Twen-
testad een rem zou betekenen op de ontwikkeling 
van het hoger beroepsonderwijs. Mans zelf was van 
oordeel dat weinig steden zo ‘veelbelovend’ waren 
als Twentestad.

De beslissing viel toen Bram Peper, die als minis-
ter het plan voor Twentestad had omarmd en verde-
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In de kranten ver 
schenen spot prenten, 
die aangaven dat 
Twentestad in de 
ogen van vooral de 
Hengelose ingezetenen 
ongewenst was. Een 
affiche onderstreepte 
de mening van veel 
Hengeloërs.

digd, besloot op te stappen, want de beschuldigingen 
van frauduleus declaratiegedrag in zijn periode als 
burgemeester van Rotterdam, werden te heftig. Op 
18 april 2000 zou de Eerste Kamer een besluit ne-
men over Twentestad. Pepers opvolger Klaas de Vries 
hoorde de debatten aan en besloot het wetsontwerp 
van zijn voorganger af te schieten: 

Ik heb vastgesteld dat u een uitgesproken oordeel 
hebt over het wetsvoorstel met Twentestad. In 
volle breedte was het een zeer helder signaal: 
Twentestad is niet de juiste oplossing.

De naar Den Haag meegereisde Hengeloërs maakten 
van de terugweg een feestje, de kurken gingen van 
de flessen en herhaald klonk het carnavalslied dat 
het actiecomité eerder had opgenomen: ‘Wie bunt d’r 

tegen, wie doot nig met. Wie wilt gen buurman bie 
oons in bed!’ Enschede nam de nederlaag sportief 
op. Jan Mans verklaarde dat Enschede en Hengelo 
er samen tegenaan zouden gaan om de bovenlokale 
problemen aan te pakken.10

Regio Twente
In de eerste jaren negentig van de vorige eeuw kwam 
er een naar het schijnt vruchtbare samenwerking tot 
stand tussen Twentse gemeenten, de Regio Twente, 
opgericht in 1994, de grootste in oppervlakte van 
de zeven stadsregio’s in Nederland, met in totaal 
620.000 inwoners. Voorzitter werd Peter den Oud-
sten. Gemeenten, provincie en bedrijven werken 
binnen deze regio samen aan economische, sociale 
en ruimtelijke ontwikkeling van Twente. De grootste  

Op 18 april 2000 besloot de Eerste Kamer de plannen voor Twen
testad niet uit te voeren. Tot grote vreugde van de Hengelose 
tegenstanders die naar Den Haag waren gereisd om hun mening te 
geven, Twentestad was een ‘onbestuurbaar monster’. De terugweg 
werd een feestje.

Actie ‘Hunkertukkers’ terug naar Enschede
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De Regio Twente is op 
de kaart gezet.

van de veertien gemeenten die deze stadsregio vor-
men, is Enschede, met bijna 160.000 inwoners, de 
kleinsten zijn Borne en Tubbergen met ongeveer 
21.000 inwoners. Hengelo is met ruim 80.000 in-
woners de tweede gemeente in het Twentse land. De 
regioraad, die 29 zetels telt, is het algemeen bestuur. 

Tijdens de bestuursperiode van Peter den Oud-
sten is de Agenda van Twente ingezet, een ontwikke-
lingsprogramma van tien jaar, dat de Regio Twente 
samen met de Twentse gemeenten en de provincie 
Overijssel uitvoert. Het is een ambitieus, langja-
rig investeringsplan met als belangrijkste pijler het 
duurzaam en substantieel versterken van de sociaal-
economisch structuur van de regio. ‘We spannen ons 
in voor een productieve en welvarende regio waar 
mensen prettig wonen en werken’, meldt de website 
van Regio Twente. In april 2007 is de eerste aanzet 
gegeven voor deze voor Twente unieke samenwer-
king. Bestuurders zien het belang van over je eigen 
erf kijken en laten het gezamenlijke Twentse belang 
prevaleren. Dat alles vanuit het adagium: als je snel 
vooruit wilt, ga dan alleen, als je ver wilt komen, ga 
dan samen.11

De stad bruist
Hoe was het de grootste stad van de Regio Twente 
in de jaren na de Tweede Wereldoorlog vergaan? Het 
toekomstbeeld dat geschetst werd in een samenvat-
ting van een rapport dat in 1946 werd uitgebracht 
aan de gemeente Enschede, een bevolkingsprognose 

voor de stad, beloofde weinig goeds, het sprak over 
‘de kwijnende stad’. Dat rapport was gemaakt om 
de gemeente handvatten te bieden bij haar woning-
bouwpolitiek en bij het ontwikkelen van de textielin-
dustrie. Enschede was in de negentiende en twintig-
ste eeuw snel gegroeid. Er was in die tijd een royaal 
aanbod van mannen, vrouwen en kinderen voor de 
textielfabrieken. Maar de stad kende een ‘enorme 
conjunctuurgevoeligheid’ , zoals in de voorbije de-
cennia was gebleken. Vergeleken met andere indus-
triegemeenten had Enschede volgens de rapporteurs 
‘als een zenuwpatiënt’ gereageerd. De economische 
crisis had tot gevolg, dat de samenstelling van de 
bevolking was veranderd. De leeftijd waarop jonge 
mensen trouwden, was gestegen. Daarnaast leed de 
bevolking aan ‘een gebrek aan levensmoed’. De rap-
porteurs voorspelden dat Enschede tot 1970 nog zou 
groeien, tot waarschijnlijk 125.000 personen, voor-
namelijk ouderen. Daarna zou het aantal inwoners 
afnemen, een voorspelling die voor de schrijvers 
van het rapport aanleiding was het toekomstige En-
schede te kwalificeren als ‘een kwijnende stad’.

De oorzaken van de afnemende bevolkingsgroei 
waren niet alleen van economische aard. De emigra-
tie van jonge mannen naar buiten de stad, de gods-
dienst, de aard van de bevolking, het ‘lage peil der in-
telligentie van de textielarbeider’, de immigratie van 
Drentse arbeiders met hun lage ontwikkelingspeil, 
het waren allemaal factoren die volgens het rapport 
Enschede maakten ......
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..... tot een soort doorgangshuis bij het proces der 
verstedelijking. Bewoners van het platteland worden 
in de stad ingewijd, stedelijke Enschedeërs worden 
naar de metaalnijverheid in Hengelo afgestoten. 

Omdat de bevolkingsgroei stagneerde, zou ook het 
aantal kinderen minder worden. 

En hoe moest Enschede haar problemen oplossen? 
Daarop hadden de rapporteurs ook een antwoord. 
De remedie was de vestiging van ‘mannenindus-
trieën’, zoals de metaal- en de chemische industrie. 
De mannen die hier werk vonden, konden vrouwen 
binden. De intelligente jongeren vonden hier een 
goed bestaan met toekomst. De textielindustrie had 
afgedaan, werd gezien als té conjunctuurgevoelig en 
stond daarom in een kwade reuk. Stabielere bedrijfs-
takken moesten de oplossing brengen: ‘Desnoods zal 
men aan de textielindustrie een deel van haar arbei-
ders moeten onttrekken, althans de jongere genera-
tie, teneinde de toekomst van de stad veilig te stel-
len.’ Het rapport was een onrustbarend symptoom 
van de anti-textiel-mythe, die in de eerste naoor-
logse jaren opgang maakte. 

De textielindustrie verdween, in de tweede helft 
van de jaren zestig en de eerste jaren zeventig. Maar 
de stad richtte zich weer op. Iemand die Enschede 
een goed hart toedraagt, er is geboren, getogen en 
gebleven, verwoordde het zo: 

De ontwikkelingen van de stad zijn niet blijven 
hangen in de textiel en haar sociale naweeën. In de  
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw heeft 
er een bewuste en volledige ommekeer plaats - 
gevonden van een puur eenzijdige productiesector 
naar een dienstverlenende sector, waarin 
onderwijs, distributie en vooral high tech 
standaard zijn geworden. 

Peter den Oudsten schetste in een interview met 
De Volkskrant van 20 juni 2011, dat werd gepubli-
ceerd onder de kop De stad heeft zich opgericht hoe 
de Universiteit Twente zich steeds meer in de kijker 
speelde als een mini-Silicon Valley. Den Oudsten: 
‘Vergeet niet dat Silicon Valley er twintig jaar over 
heeft gedaan om zich een wereldpositie te verwer-
ven. Vergeet niet dat in Twente alles stap voor stap 
gaat, degelijk en betrouwbaar. Dankzij de Universi-

teit Twente heeft Enschede zich in elk geval aan het 
textielverleden ontworsteld. De stad bruist.’ De Uni-
versiteit afficheert zich op haar website zo: 

High tech, human touch. Dat is de Universiteit 
Twente. 3.300 wetenschappers en professionals 
zorgen samen voor baanbrekend onderzoek, 
relevante innovatie en inspirerend onderwijs voor 
meer dan 9.000 studenten.

De studenten drukken een stempel op de stad, op 
het leven in de stad, op de ontwikkeling, ze zorgen 
voor werkgelegenheid, onafgebroken werken ze mee 
aan het imago van stad en streek. 

Maar de erfenis van het Enschedese textielver-
leden is niet alleen een bruisende stad, die op weg 
is het Silicon Valley van Nederland te worden. De 
stad veranderde ook van een nijvere industriestad 
in een plaats vol werkloze arbeiders en leegstaande 
fabrieken. ‘Door de omvang van deze vooral eenzij-
dige economie eind jaren vijftig en begin jaren zes-
tig werd de erfenis van de textielindustrie een groot 
probleem voor de gemeente Enschede’, signaleerde 
een gemeentelijk rapport uit september 2013. De so-
ciaal-economische positie van de gemeente Enschede 
is vergeleken met andere gemeenten erg slecht, de 
eenzijdige economie was een groot probleem voor de 
gehele stad: hoge werkloosheidscijfers, een laagopge-
leide bevolking, gecombineerd met hoge overheids-
uitgaven, leidden tot grote financiële problemen voor 
Enschede. In de voorbije decennia is de sociaal-eco-
nomische situatie verbeterd, maar nog steeds laag. 
Het verleden is nog steeds herkenbaar in de grote wij-
ken met goedkope kleine woningen. In 2010 lag het 
gemiddeld besteedbare inkomen in Enschede 18,2 
procent lager dan het landelijk gemiddelde. Het be-
droeg in 2010 € 26.900,--, gemiddeld in Nederland 
was het in 2010 € 31.900,--. Dat gegeven heeft vér-
strekkende gevolgen voor de plaatselijke economie en 
de detailhandel als motor van de locale werkgelegen-
heid. De Bijenkorf vertrok, omdat het bedrijf onvol-
doende afzetmarkt vond voor haar nieuwe strategie, 
die vooral was gericht op de hogere inkomens.12 

Is Enschede toch de ‘kwijnende stad’ geworden, 
die de onderzoekers direct na de tweede Wereldoor-
log voorspelden? Misschien vind je sporen van die 
kwijnende stad in de binnenstad, wel eens ‘het groot-

Een van de tien armste gemeenten van Nederland
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In de Toekomstvisie 
Enschede 2020 staat 
de stad van 2020 
beschreven. Enschede 
heeft dan in Europa 
naam als Kennisstad. 
Enschede is het 
kloppende hart van het 
Euregionale gebied, 
dat Netwerkstad 
Twente en de Duitse 
steden Münster en 
Osnabrück verbindt.

In het Analyserapport 
Meerjarige Aan 
vullende Begroting 
van september 2013 
heeft de gemeente 
een aantal gegevens 
over de stad in beeld 
gebracht. 

ste en zeker het meest afwisselende bedrijventerrein 
van Enschede’ genoemd. Als ik, weliswaar wonend in 
Apeldoorn, maar geboren en ruim twintig jaar geto-
gen in Enschede, door de binnenstad wandel, de leeg-
staande winkels zie, de soms bijna kale straten mij-
dend, bekruipt mij toch het gevoel van een arme stad, 
een conclusie die gewettigd is, gezien het lage gemid-
deld besteedbare inkomen, nog steeds. Een winkelier 
in de Haverstraat hoorde ik mopperen, de gemeente 

heeft veel te veel winkels gebouwd, toen de Boule-
vard werd weggemoffeld achter winkels van grote 
warenhuizen, winkelgalerijen, een marktplein met 
allure. Desondanks kwamen er in een doorsneeweek 
in 2013 ongeveer 212.300 bezoekers in het centrum, 
met als top de zaterdag met bijna 55.000 gasten. De 
zaterdagmarkt is vooral voor Duitsers een aantrekke-
lijk doel voor een bezoek aan de binnenstad. De leeg-
stand is niet afwijkend van die in andere gemeenten, 
maar groeide de laatste jaren wel. Het beeld is niet 
florissant, evenmin juichend, een binnenstad zoals 
zovele in ons land, in crisistijden. 

Enschede straks
Hoe zien we het Enschede van 2020? Op 31 oktober 
2007 presenteerde de gemeente de hoofdlijnen van 
de Toekomstvisie 2020. In de eerste zeven regels van 
deze prognose staat de stad van 2020 beschreven. 
Enschede is een stad die in Europa naam heeft als 
Kennistad. Die het kloppende hart is van het Eure-
gionale gebied, dat Netwerkstad Twente en de Duitse 
steden Münster en Osnabrück verbindt. Een stad 
ook waar iedereen een betaalde baan heeft en/of 
zich op een andere wijze inzet voor de gemeenschap. 
Waar de sociaaleconomische verschillen kleiner zijn 
dan nu, omdat iedereen deelt in groei en welvaart. 
En een stad die er op tal van plekken beter en mooier 
uitziet. Een plek waar je je thuis voelt. Waar mensen 
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leven, wonen, werken en recreëren in een omgeving 
die uitnodigend, leefbaar, duurzaam en groen is. 
Als je dit futuristische beeld anno 2014 beschouwt, 
moet je toch wel concluderen dat er in Enschede in 
de komende zes jaar nog veel, heel veel moet ge-
beuren. Want het ‘Kloppend hart van het Oosten’ 
is Enschede nog zeker niet, de stad heeft nog geen 
centrum van grootstedelijke allure en top-culturele 
uitstraling. Hoewel? Cultureel is Enschede zeker het 
kloppend hart van het Oosten en het aangrenzende 
Münsterland. Met het Nationaal Muziekkwartier – 
een multifunctioneel muziek- en theatercentrum in 
het hart van de stad met onder meer Het Muziekcen-
trum, het Wilmink Theater en de Grote Kerk – scoort 
Enschede bij een groot publiek, in Twente en in het 
Duitse grensgebied. 

Stad met skyline
En heeft iemand al een beeld van Enschede in 2030? 
‘Rampen voorbehouden is het grootste deel van  
Enschede in 2030 klaar’, schrijft Ton Schaap in het 
boek Bouwplaats Enschede. Een stad herschept zichzelf, 
dat hij samen maakte met de fotograaf Theo Baart. 
Wat is er dan anders dan nu? Het stadscentrum trekt 
vanaf de entrees ieders aandacht door een concen-
tratie van hoge gebouwen, de stad heeft een skyline. 
‘Een moderne versie van San Gimignano. Torens op 
een heuvel in de verte’, aldus Schaap. Want de plan-
nen voor hoge gebouwen nabij het centrum zijn uit-
eindelijk allemaal uitgevoerd, opgetrokken met de 
stoerheid en het optimisme waarmee de fabrieken 
werden gebouwd. Ze staan op of naast verrassende 

grootstedelijke gebouwen in het stadserf, dat een 
aaneenschakeling is van straten, straatjes, pleinen 
en kleine stadsparken. En in het stadscentrum een 
warreling van activiteiten, de belangrijkste attractie 
van elk stadscentrum, winkels aan winkelstraten, 
terrassen aan plein en onder bomen groene oases. 
Zo filosoferen schrijver en fotograaf nog vele regels 
lang over Enschede over vijftien jaar, in 2030. Eén 
voorspelling is na het verschijnen van het boek in 
2007 al in rook opgegaan, het vliegveld Twente is 

In 2011 kreeg Enschede een theater dat de naam kreeg van de dichter Willem Wilmink die in 
Enschede werd geboren, waar hij na zijn Amsterdamse jaren terugkeerde, in de straat waar 
hij gewoond had, de Javastraat. Het gebouw is een ontwerp van de architect Jan Hoogstad 
uit Rotterdam. De buitenkant is voorzien van horizontale lamellen en het gebouw heeft een 
gekromd koperen dak. Het theater telt drie zalen. de Holland Casinozaal met 1001 zitplaatsen, 
de Grolschzaal voor popliefhebbers die 800 plaatsen heeft en de Saxion Zaal, een kleine pop
zaal voor 300 bezoekers. 
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geen nieuw werkgebied geworden, er zijn geen ver-
bindingen door de lucht gekomen met de rest van 
Europa, er landen geen vliegtuigen uit alle delen van 
Europa, die inspiratie en innovatie meebrachten.

Toekomst van stad en regio
En de regionale samenwerking? Hoe zal de samen-
werking binnen de Regio Twente zich in de toe-
komst ontwikkelen. Burgemeester Peter den Oud-
sten, voorzitter van het algemeen bestuur van het 
regionale samenwerkingsverband, vindt dat blijkt 
dat ‘langs de lijn van de economie en samenleving’ 
de overheid anders moet gaan functioneren:

De samenleving verandert sneller dan de 
overheid. Ideologieën, instituties kunnen zeker 
in de toekomst de problemen niet oplossen. Dat 
vraagt in de toekomst nog meer samenwerking 
met partners en hands on. De rol van de 
gemeente is daarbij wisselend en niet altijd meer 
vanzelfsprekend. De veranderende schalen in 
de maatschappij spelen hierbij een belangrijke 
rol. Deze vragen om een overheid, die flexibel is 
en meebeweegt. De verbanden van mensen zijn 
wisselend, ook de rollen van de overheid zijn in een 
netwerksamenleving aan verandering onderhevig. 
Het gaat tegenwoordig om crafting communities 
die vraagstukken aanpakken en samen problemen 
oplossen. Al die gemeenschappen, activiteiten en 
rollen zijn niet meer in een eenduidige schaal te 
vangen, zeker niet als in de toekomst de digitale 
wereld nog dichterbij is.

Er is volgens de regiovoorzitter voldoende slagkracht 
nodig voor de economische houdbaarheid van een 
stad of gemeente. De urgentie vraagt om sterke ste-
den als het om de economie gaat, en sterke wijken, 
herkenbare gemeenschappen dus, als het gaat om 
zorg op maat. Dat is, aldus Den Oudsten, de toe-
komst van de stad. Het kan allemaal niet te lang du-
ren, er is haast bij, de demografische ontwikkelingen 
gaan snel, het gevolg van vergrijzing, ontgroening en 
migraties. Daarnaast is het van wezenlijk belang te 
anticiperen op stadsontwikkeling, want een steeds 
groter deel van de bevolking woont in steden, we 
moeten leefbare steden creëren, steden met groene 
ruimten, kansen voor mensen.

En Twente, Enschede? Peter den Oudsten atten-
deert ons op een aantal feiten en wenselijkheden. 
Tot 2020 blijft Twente groeien, daarna krimpt de be-
volking. 

Enorme uitdagingen
De bescheiden groei vindt vooral plaats in de steden 
en in de landelijke gemeenten zal de krimp eerder 
inzetten. Ook zullen mensen andere woningen wil-
len, want de behoefte aan zorg en sociale netwerken 

in de buurt neemt toe, terwijl de overheid zich steeds 
meer terugtrekt. De veranderende samenstelling 
van de bevolking heeft tevens consequenties voor de 
Twentse economie – ruimtelijke ontwikkeling, voor 
de spreiding van voorzieningen, voor de Twentse ar-
beidsmarkt als geheel. Den Oudsten:

Twente staat aan de vooravond van enorme 
uitdagingen; een gezamenlijk bewustzijn van de 
opgaven is een noodzakelijke voorwaarde voor 
een vruchtbare aanpak ervan. Samenwerking 
tussen gemeenten is hier het parool; een 
samenwerking die niet ver genoeg kan gaan. 
Steden en regio’s zullen in de toekomst de dienst 
gaan uitmaken. Daar komt het zwaartepunt te 
liggen voor economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Dat vraagt om andere 
verbindingen tussen overheid en samenleving; 
systeeminnovaties dus. Dat geldt ook voor 
gemeenten. Moet er in mondiaal perspectief niet 
gewoon sprake zijn van een grote stadsstaat met 
de minister-president als burgemeester en waarin 
krachtige stedelijke agglomeraties werkelijk positie 
krijgen? Steden in de bestuurlijke voorhoede! Te 
kleine of afzonderlijke gemeenten lopen het risico 
met de rug naar de toekomst te gaan staan. 

De burgemeester van Enschede en voorzitter van 
de Regio Twente stelt vast dat onze toekomst inter-
nationaal, interlokaal, interregionaal, interdiscipli-
nair is, gericht op interactie. Het resultaat daarvan 
is schaalvergroting. Den Oudsten: ‘Gedacht moet 
worden aan het effect van ons beleid op de lange ter-
mijn; de generaties die na ons komen, moeten een 
leefbaar Twente aantreffen. Daarom is het belangrijk 
dat de Twentse steden als een stad opereren, uiter-
aard in verbinding met de omliggende gemeenten. 
Voorwaarde is wel dat de gemeente voor de bur-
gers om de hoek is, bereikbaar, maar tegelijkertijd 
moet zij in Den Haag en Brussel een vuist maken.  
In Europees perspectief is grensoverschrijdende 
samenwerking belangrijk voor Twente om con-
currerend te blijven met andere sterke regio’s in  
Europa. Hoe ziet de burgemeester de toekomst? Zijn 
gemeente van de toekomst is er één van een sterke 
regio, die in aansluiting op ontwikkelingen in de 
wereld om ons heen Twente opstoot in de vaart der 
volkeren. Een grootschalig bestuur dat tegelijkertijd 
kleinschalig is georganiseerd. Met steden die door-
zettingskracht hebben! Aldus Peter den Oudsten. 
Die doorzettingskracht na rampen, oorlogen, maat-
schappelijke veranderingen, heeft Enschede in alle 
eeuwen van haar bestaan overeind gehouden, groter 
en sterker gemaakt. Enschede is een stad uit stoom, 
die textielgeschiedenis kun je nooit en mag je ook 
nooit wegpoetsen, en vooral een stad uit strijd, die 
altijd doorgaat, nooit stopt.13 


