
Begin november kreeg u van 
ons informatie over project 
GroenBlauw Twekkelerveld. 
In deze nieuwsbrief leest u het 
laatste nieuws over dit project.    

Winnaar Mart toont zijn ontwerp  

In de toekomst fietst iedereen in de Pijlhovestraat langs 
waterafvoerroosters van Mart van Ulzen uit groep 8 van 
De Zevenster. Zijn ontwerp ‘Enschede bloeit op’ won de 
ontwerpwedstrijd waarover we u in november informeerden. 
“Ik had het niet verwacht. Ik vind het erg leuk dat mijn 
rooster in de straat komt en daar nog jarenlang te zien zal 
zijn,” reageerde Mart op het nieuws. 

“Voor het ontwerp heb ik gekozen voor een boom, want 
ik vind Enschede heel groen. De boom past bij de straat.” 
Bewoners van de Pijlhovestraat mochten stemmen op hun 
favoriete ontwerp. Met zestig procent van de stemmen was 
Mart de overduidelijke winnaar. 

11-JARIGE MART MAAKT 
AFVOERROOSTERS VOOR 
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Als we beginnen aan de werkzaamheden van project 
GroenBlauw Twekkelerveld willen we graag goed en 
snel van start gaan. Daarom doen we nu alvast wat 
voorbereidend onderzoek. Het bedrijf Siers heeft op 
verschillende plekken in de wijk een aantal sleuven 
gegraven. Hierdoor weten we waar precies kabels en 
leidingen liggen. 

Onderhoud Enschede gaat binnenkort graven aan 
de Spoordijkstraat om te zien hoe diep een bepaalde 
buis in de grond ligt. We vragen ook al vergunningen 
aan voor het verwijderen van enkele bomen aan de 
Goolkatenweg. Op een aantal plaatsen in de wijk 
worden extra bodemonderzoeken gedaan. Dit is om 
te bepalen welke kwaliteit de grond heeft waarin de 
aannemer straks gaat graven. Het kan dus zijn dat u 
nu al hier en daar werklui bezig ziet, maar dat zijn nog 
voorbereidingen. Als we écht gaan beginnen, brengen 
we u daarvan uiteraard op de hoogte. 

VOORBEREIDING 
BEGONNEN 

UITKOMSTEN VAN 
DE REACTIES OP DE 
INFORMATIEFOLDER 
Zo’n vier maanden geleden kreeg  u de eerste 
informatie over GroenBlauw Twekkelerveld. We 
hebben complimenten van u gekregen over de 
duidelijke overzichtskaart van de werkzaamheden. 
Dat vonden we fijn om te horen. Ook reageerden 
mensen positief op de plannen. Ze zijn tevreden dat
de gemeente de wateroverlast wil aanpakken en 
vinden de manier waarop we dat willen doen mooi.

We kregen ook vragen, suggesties en tips. Bijvoorbeeld 
om situaties in het verkeer te verbeteren. Een aantal 
bewoners van de Minister Loudonlaan vroeg of we  

hun straat groener kunnen maken wanneer we deze 
opnieuw inrichten. We kregen de tip in gesprek te gaan 
met voetbalvereniging Rigtersbleek over de opvang 
van water op hun terrein. Ook waren er bewoners 
die vroegen om advies hoe zij zélf alvast hun steentje 
konden bijdragen door de tuin en straat groener te 
maken. We hebben alle opmerkingen besproken en 
iedereen persoonlijk beantwoord. We gaan geschikte 
ideeën uitvoeren op de plaatsen waar dat mogelijk is.



Win uw eigen geveltuin! Ga naar 
groenblauwenschede.nl/zogroen
of scan de QR-code.

WIN EEN GEVELTUIN
MET ‘ZO GROEN’
Woont u ook graag in een straat met mooie bomen, 
planten en bloemen? Groene voortuinen fleuren de 
boel op. Helaas heeft niet iedereen in Twekkelerveld
een voortuin. 

Sommige huizen liggen direct aan de stoep.
Dan is een geveltuin de oplossing. Dit is een 
smalle strook met planten en bloemen vlak langs 
de gevel, muur of schutting van het huis. Een 
geveltuin is gemakkelijk aan te leggen, maar dankzij 
de campagne ‘Zo Groen’ kunt u nu een gratis 
aangelegde geveltuin winnen. Bedenk samen met 
uw buren een plan en doe mee! 

Kijk op www.groenblauwenschede.nl/zogroen 
voor alle informatie. Daar staan ook handige tips 
om zelf een geveltuin aan te leggen.

In de nieuwsbrief van november meldden we het al: 
in de Goolkatenweg wordt er straks nieuwe riolering 
aangelegd. Dit wordt een riool om regenwater mee af 
te voeren. Het regenwaterriool wordt aangesloten op 
het riool dat onder sportpark Rigtersbleek door loopt.

Om dit te kunnen doen, halen we aan de Goolkatenweg twee 
bomen en het groen ertussenin weg. De weggehaalde bomen 
worden vervangen door nieuwe bomen en struiken. Er komt 
dus groen voor terug. Dit kan niet op precies dezelfde plek, 
want bovenop een rioolbuis kunnen geen bomen groeien.  
We proberen zo dichtbij mogelijk het nieuwe groen aan te 
planten. Met Sportaal, de beheerder van het sportpark, spreken 
we af waar de vervangende bomen komen en welke struiken 
worden geplant.

VERVANGING
BOMEN GOOLKATENWEG



Op de website enschede.nl/groenblauw-twekkelerveld vindt 
u alle informatie over de werkzaamheden. Als u een vraag heeft, 
kunt u contact opnemen met projectleider Alice Kuil via 
groenblauw-twekkelerveld@enschede.nl.

WILT U MEER INFORMATIE OVER HET 
PROJECT GROENBLAUW TWEKKELERVELD? 

Bereken uw klimaatlabel 
en zet uw tuin op de kaart!
Ga naar bit.ly/3rE0oWN 
of scan de QR-code.

Doe de test op groenblauwenschede.nl  
U ziet meteen hoe uw tuin scoort op de vragen:

HOE SCOORT 
UW TUIN?

Kan mijn tuin water opvangen wanneer het hard regent?

Biedt mijn tuin koelte op warme dagen?

Is mijn tuin een thuis voor verschillende planten en dieren?

Waarop kan ik mijn tuin nog verbeteren?


