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“De RoomBeek heeft als aan– en afvoer
gediend van enkele Enschedese bleken
waaronder de Stroinksbleek en de
Roessinghsbleek.”
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De Roombeek
Historie van water in Enschede
Beken speelden een belangrijke rol bij het ontstaan van Enschede. De eerste bewoners hebben
zich hier gevestigd, omdat er genoeg water voorhanden was. Het water gebruikten zij als
drinkwater, waswater, voor bewatering van de akkers en zelfs voor de verdediging van de stad.
Enschede had zelfs tot aan de 19e eeuw een stadsgracht.
Een van de vele beken in Enschede was de Roombeek. De Roombeek functioneerde eeuwen als
aan- en afvoer van water voor de textielindustrie. Op de bleekvelden — grasvelden behorende
bij de textielfabrieken — werd textiel uitgespreid en door de zonneschijn werd het linnen witter
en daardoor meer waard. Op het bleekveld hielden de werknemers van de textielbedrijven het
textiel vochtig door er met schepspanen slootwater op te gooien. Na het drogen en bleken kreeg
het textiel nog een spoelbeurt.
Voor het bleken van de stoffen was schoon water nodig. Vaak lagen de bleekvelden op plekken
waar het grondwater vanzelf naar boven kwam (kwelplekken). Om de waterhuishouding beter te
reguleren werd een bleekveld aangesloten op het lokale beeksysteem. Hierdoor werd de aan- en
afvoer van water beter. De Roombeek heeft als aan- en afvoer gediend van enkele Enschedese
bleken waaronder de Stroinksbleek en de Roessinghsbleek.

Verdwijnen van de Roombeek
In het begin van de 19e eeuw bloeide de textielindustrie enorm op in Enschede. Om het
linnengoed te bleken, was er steeds meer water nodig. In plaats van het beekwater ging men
ook diep grondwater gebruiken, want dat was te allen tijde ruimschoots aanwezig. Het massale
gebruik van grondwater had tot gevolg dat de bovenlopen van de beken voor een groot deel
droog kwamen te staan. De textielindustrie loosde het gebruikte water in de beek. Door de
vervuiling was het beekwater niet meer te gebruiken voor het bleken van textiel. Er worden
tegenwoordig tijdens graafwerkzaamheden aan gedempte beken nog steeds kleurstoffen
aangetroffen in de bodem.
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Enschede groeide en er werd ook steeds meer huishoudelijk afvalwater op de beken geloosd.
In droge perioden, wanneer er weinig water in de beek stroomde, stonken de beken. Op een
gegeven moment werd besloten de beken af te dekken en werden er riolen gemaakt voor de
afvoer van water.
De textielindustrie onttrok ondertussen steeds meer grondwater. Hierdoor stonden sommige
delen van de beek helemaal droog. De ruimte kon goed worden benut voor de aanleg van wegen
en het bouwen van huizen. Zo werden steeds meer delen van de beek dichtgegooid. Hiermee
verdween de Roombeek stapje voor stapje uit het straatbeeld.
Uit de archieven blijkt dat de Roombeek in het verleden vaak is verlegd, zoals bij de aanleg
van de spoorlijn Enschede— Oldenzaal of de uitbreiding van de Grolsch Bierbrouwerij. Van het
oorspronkelijke tracé van de Roombeek tussen de Kotkampweg en het UT terrein zijn alleen
een stukje bij de Oldenzaalsestraat en het gedeelte vanaf het Roessingh tot het UT terrein nog
bovengronds. Het overige gedeelte van het tracé is verdwenen uit het straatbeeld.

De Roombeek nu
De onttrekking van grondwater
door de industrie is grotendeels
gestopt. Het gevolg is dat
het grondwater weer bijna zo
hoog staat als vroeger toen
het zo’n goede plaats voor
bleekvelden was. De klachten
over hoge grondwaterstanden
zijn de afgelopen jaren dan ook
toegenomen. Het is nu duidelijk
dat de beken altijd een belangrijke rol speelden in het voorkomen van wateroverlast.
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De problemen met overtollig grondwater
vragen om een goede en duurzame oplossing.
Met verschillende experts en partijen is
nagedacht over de toekomst van water in
Enschede. Deze partijen waren onder andere
de gemeente Enschede, het waterschap
Regge en Dinkel, waterleidingmaatschappij
Vitens en de provincie Overijssel. In 2002
stelden de partijen samen de Watervisie
Enschede op. De visie is in het kort: “De
blauwe aders terug in de stad”. De Roombeek
is één van de blauwe aders.

De Roombeek in Roombeek
In het proces van herbouw van de wijk Roombeek kwam al snel de wens opwellen om de
oude Roombeek te herstellen. Zowel bewoners als bestuur van Enschede wilden dit stukje
Enschedese geschiedenis weer bovengronds halen. Hierdoor wordt de waterhuishouding
duurzamer, verbetert de leefkwaliteit en wordt de omgevingskwaliteit hoger.
De Roombeek hoeft hierbij niet persé omgeven te worden door groen om waterbeleving in de
wijk te brengen. In Roombeek is de nieuwe Roombeek strak vormgegeven met oog voor de
kwaliteit, het karakter van de openbare ruimte, de stedelijkheid en creativiteit van de wijk.
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Functies van de Roombeek
De grondwaterstand was in grote delen van Enschede kunstmatig laag door onttrekkingen van
grondwater. Het stoppen van een aantal van deze onttrekkingen leidde tot een stijging van de
grondwaterstand, soms met overlast tot gevolg. Als er nog meer onttrekkingen stoppen, stijgt
de grondwaterstand. De overlast door te hoge grondwaterstanden wordt door huiseigenaren
vaak opgelost door met een kleine pomp het water onder de woning weg te pompen. Het
opgepomte water wordt vaak in het riool geloosd, want alternatieven ontbreken.
Dit heeft twee negatieve gevolgen. Allereerst zit het riool eerder vol. Hierdoor stroomt het
water uit de riolering als er een hevige regenbui komt. Het water komt dan terecht in vijvers of
beken. Het water dat uit de riolering komt en naar de beken stroomt, is dan gemengd met vuil
water. Sommige vissen sterven door de slechte kwaliteit van het water in de vijver of beek. Een
tweede effect is dat het weggepompte ‘schone’ grondwater het grootste deel van de tijd met het
rioolwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie stroomt. Daar wordt het in een grote kostbare
installatie behandeld om weer schoon te worden, terwijl het als schoon water in het riool kwam.
Dit is inefficiënt. Bovendien werkt de rioolwaterzuivering het best als het water vuil binnenkomt
en niet vermengd is met schoon water. Als het schone water niet naar de rioolwaterzuivering
komt, dan kan de zuivering kleiner en goedkoper worden.

Gescheiden riool
Om de waterzuivering effectiever en efficiënter te maken wordt tegenwoordig in nieuwe wijken
een gescheiden rioolsysteem aangelegd. Eén buis voor het echt vieze afvalwater en één buis
voor het schone regen- en grondwater. Ook wijken die opnieuw worden opgebouwd krijgen een
gescheiden systeem.
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Daarmee zijn we er nog niet, want de buizen die het schone water opvangen moeten het water
wel ergens naar toe kunnen brengen. De makkelijkste en meest duurzame manier is om het
water te laten stromen naar een plek in Enschede waar het in de grond kan zakken. Helaas is
de grond niet overal geschikt om het water in af te voeren. Het is daarom beter om het water te
verzamelen in vijvers en na een bui rustig in de grond te laten lopen.
Op sommige plekken is geen ruimte voor de aanleg van een vijver. Op deze plekken wordt een
bassin onder de grond aangelegd. In Roombeek zijn op verschillende plekken van dit soort
bassins aangelegd. De bedoeling is het systeem, zoals dat in Roombeek is gemaakt, op meer
plekken binnen Enschede aan te leggen. Dit kost veel tijd. Een gescheiden systeem dient
natuurlijk niet alleen voor opgepompt grondwater, ook het regenwater van daken is voldoende
schoon om via dat systeem af te voeren.

Grondwatersanering
In het verleden is op een aantal plekken in Enschede het grondwater vervuild. Momenteel wordt
in Roombeek het vervuilde grondwater gesaneerd: het water wordt opgepompt en gezuiverd.
Voor dit gezuiverde water geldt ook dat afvoer naar het oppervlaktewater een duurzamere
manier van afvoer is, dan via de riolering naar de zuiverings-installatie.
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Beperken grondwateroverlast
In het verleden zorgden beken zoals de Roombeek
ervoor dat de overlast door grondwater beperkt
bleef. Een beek trekt namelijk grondwater aan.
Nu is het niet zo dat het water van een kilometer
afstand nog naar een beek stroomt, maar
nabij de beek is er een positieve invloed op de
grondwaterstand.
De huidige Roombeek moet dan ook
grondwateroverlast voorkomen. Dat gaat
niet overal lukken, want op sommige plekken
werkt een beek beter voor het bestrijden van
grondwateroverlast dan op andere. Dit komt door
de verschillende soorten grond in de bodem van
Enschede.

Functies van water
Water is decennia lang onder de grond gestopt
omdat het smerig was, stonk, gevaarlijk leek en
onhygiënisch was. De natuurlijke afvoer van water
is daardoor geheel uit beeld geraakt. Dat is jammer,
want water heeft verschillende functies voor de
nabije omgeving: duurzame afvoer, oplossing van
het grondwaterprobleem en een mooie toevoeging
aan het landschap. De beek hoeft daarbij niet per
se worden omgeven door groen en kan ook juist
stedelijk vorm worden gegeven. Zo heeft de beek in
Roombeek een heel stedelijk uiterlijk.
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De loop van de Roombeek
In dit hoofdstuk wordt de weg beschreven die het water in de Roombeek aflegt.

Kotkampvijver
De beek begint bij de Kotkampvijver in de wijk Stokhorst. Deze wijk is voor een deel voorzien
van het gescheiden systeem voor afwatering. Schoon regenwater komt via buizen terecht in de
Kotkampvijver. Het water stroomt dan in de Roombeek.

Leemhof
De Roombeek volgt de Kotkampweg, deels onder de grond en deels als een open beekje. Er
stroomt nog niet zo veel water en de Roombeek is hier dus nog maar een klein beekje. Op een
aantal punten stroomt het water via drainage van de sportvelden in de beek.

Oldenzaalsestraat
De Roombeek stroomt vervolgens onder de Oldenzaalsestraat door en sluit aan op een
historisch stukje van de beek. Dit stukje ligt hier al jaren en wordt nu weer gebruikt.
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Het Ankrot
Het historische stukje Roombeek is maar kort.
In het Ankrot is onvoldoende ruimte in de
straat om een mooie open beek aan te leggen.
Onder het Ankrot ligt daarom een buis om het
water uit het historische stukje Roombeek naar
de beek in de wijk Roombeek te laten stromen.
In het Ankrot kun je toch de loop van de beek
goed volgen door een blauw lint van tegels.

De Roombeek in Roombeek
De Roombeek komt weer boven de grond
op de hoek van de Bosuilstraat en de
Voortsweg. Hier zie je vaak stromend
water, want hier wordt grondwater
toegevoegd aan de beek.

Lonnekerspoorlaan
De beek stroomt langs de Bosuilstraat en gaat
onder de Lonnekerspoorlaan door. Het water
stroomt onder de weg door en komt daarna
weer omhoog. De Roombeek overbrugt dit
hoogteverschil door een tracé te volgen dat
parallel ligt aan de Lonnekerspoorlaan.
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Roomweg
De Roombeek volgt de Lonnekerspoorlaan in de richting van de Roomweg. Nabij de Roomweg
wordt de beek breder. De beek ligt daar als een soort spiegel tegen Het Rozendaal aan.
De beek transformeert op de Roomweg tot een brede stedelijke beek. De breedte van de beek
is afgestemd op de ruime opzet van de Roomweg die het karakter van een boulevard heeft. Om
grondwateroverlast tegen te gaan zijn de beken vaak wel een meter diep. Als ze dan soms vol
water staan kan er ook heel wat water door worden afgevoerd. Voor de Roomweg is bewust
gekozen voor een brede ondiepe beek omdat dit beter past in de ruime opzet van de Roomweg.
Onder dit deel van de beek is een extra buis aangelegd die zorgt de benodigde drainage en aanvullende afvoercapaciteit. In de richting van de Deurningerstraat wordt de beek smaller maar
ziet er nog wel hetzelfde uit.
18

Walhofstraat
De Roombeek stroomt onder de Deurningerstraat door. Door een slimme constructie brengen
twee diep gelegen buizen het water van de ene kant naar de andere. Het ‘ondiepe’ en het ‘diepe’
water blijven hierbij strikt gescheiden, want ook in de Walhofstraat (het verlengde van de
Roomweg) loopt een ondiepe beek met daaronder een buis.
De ondiepe beek loopt tot vlak bij de Minister De Savornin Lohmanlaan. Daar gaat de ondiepe
beek via een waterspeelplaats over in een ondiepe beek in het Van Heekpark.
De beek wordt hier weer omgeven door groen. In het park komen de ondiepe beek en de
ondergrondse buizen samen.

Roessingh
Vanuit het Van Heekpark stroomt de
Roombeek via het Van Lochemsbleekpark
langs de Roessinghsbleekweg. De Roombeek
stroomt onder de Roessinghsbleekweg door
en komt uit in de tuin van het Roessingh. De
beek stroomt door de tuin van het Roessingh
langs de manege naar het Ledeboerpark.
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Ledeboerpark
De Roombeek stroomt in het
Ledeboerpark grotendeels zoals
deze vroeger liep. De Roombeek
stroomde hier altijd langs, maar is
in het verleden ook aangepast aan
het park. Nabij het Ledeboerpark is
er ruimte om het vele water dat bij
hevige neerslag via de Roombeek
uit de stad stroomt, even tot rust
te laten komen. Met de aanleg van
een ‘overstromingsgebiedje’ wordt
ook het oude karakter van beken
(een smalle bedding met vloeiweiden
ernaast) deels terug gebracht.

Drienerbeek
Vanuit het Ledeboerpark
stroomt de Roombeek over
in de Drienerbeek. Dit was
lang geleden niet zo. De
aanleg van de historische
Roombeek is onmogelijk, door
ingrepen zoals de aanleg van
het Twentekanaal. Daarom is
de Roombeek zeventig jaar
geleden al aangesloten op de
Drienerbeek.
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De Drienerbeek ligt voor een deel op het terrein van de Universiteit Twente. Bij de aanleg van
de Universiteit zijn delen van de Drienerbeek omgevormd tot vijvers. Sommige kunnen worden
omgezet in de oude beekloop. Tot slot stroomt de Roombeek verder naar Hengelo.

Hengelo
Vroeger stroomde de Drienerbeek Hengelo binnen, maar dit veroorzaakte wateroverlast.
Daarom is rond 1970 een nieuwe waterloop gegraven die dient als een soort waterrondweg om
Hengelo: de Koppelleiding. Het water stroomt van de Drienerbeek in de Koppelleiding en komt
dan via verschillende beken uiteindelijk uit in de Regge.
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Het water in de Roombeek
Waar komt het water in de Roombeek vandaan?
Alle water in de Roombeek is eigenlijk regenwater. Als er regen in de bossen op landbouwgrond
of in de tuinen valt, dan komt hiervan een groot deel in de grond. Het water dat in de grond trekt,
begint aan een lange weg die ook weer in een sloot, beek, rivier en zelfs in de zee eindigt. Als het
langere tijd niet regent dan stopt de afvoer, omdat het grondwatersysteem langzaam uitdroogt.
Anders is het met regen die op een harde ondergrond valt, zoals op daken van huizen. Deze regen
wordt in sneltreinvaart opgevangen en met buizen afgevoerd.
De Roombeek is vooral een beek die gevoed wordt door regen dat op de verharde ondergrond
valt. Er is echter weinig stabiele toevoer, waardoor de Roombeek neigt tot droogvallen.
In delen van Enschede is er echter ook een probleem met overtollig grondwater. Dit water
kwam vroeger in beken zoals de Roombeek terecht. Ook deden de vele kleine zijtakjes van de
Roombeek dienst als opvang voor overtollig grondwater.
Eén van de redenen voor het herstel van de Roombeek is het tegengaan van grondwateroverlast.
De Roombeek wordt dus voor een deel gevoed door grondwater. Er stroomt alleen grondwater uit
de zeer nabije omgeving in de Roombeek.
Op dit moment wordt het grondwater in de wijk Roombeek tot op grote diepte gesaneerd.
Hierbij wordt het verontreinigde grondwater opgepompt. Het verontreinigde grondwater wordt
in een zuiveringsinstallatie gereinigd en in het riool geloosd. Dit schone water kan ook goed via
de nieuwe Roombeek worden afgevoerd. Door het oppompen van grondwater wordt ook het
optreden van grondwateroverlast door hoge grondwaterstanden bestreden.
Omdat het grondwater nog een aantal jaren beschikbaar is en een bijna continue stroom vormt,
krijgt de Roombeek permanent water. Het gaat om zo’n tien liter (bijna een volle emmer) per
seconde die nabij de Voortsweg in de Roombeek komt. Hoewel deze manier niet helemaal
natuurlijk is, is het gunstig voor de beleving van water in de wijk. Er staat namelijk altijd een
beetje water in de beek.
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Al met al kent de Roombeek heel verschillende afvoersituaties:
Minimale waterdoorvoering
Vrijwel het hele jaar stroomt er vanuit de grondwatersanering een klein beetje water door
de beek. Er wordt een beetje extra water toegevoegd door het opvangen van grondwater
net onder het oppervlak. Dit water zorgt, als het wat langer nat is geweest, voor weken of
maanden extra afvoer in de Roombeek.
Deze beide toevoegingen zorgen voor een continu stroompje in de Roombeek.

Maximale waterdoorvoering
Als het heel hard regent wordt het regenwater afgevoerd via buizen naar vijvers en bassins
in de buurt van de Roombeek. Vanuit deze opvang stroomt het water in de beek. Omdat de
Roombeek ook die grote hoeveelheid water goed moet kunnen verwerken, lijkt het onder
normale omstandigheden wel of de beek veel te groot is.
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Altijd water??
Zoals gezegd is het water dat door de Roombeek stroomt uit natuurlijke bronnen (zowel de
wellen als grondwater) in lange droge periodes niet genoeg voor een continue waterstroom. Het
water verdampt en trekt in de bodem in heel droge periodes. De toevoer van het water door de
diepe grondwatersanering voorkomt dat de beek plaatselijk droog komt te staan. Tenzij we te
maken hebben met zeer extreme periodes van droogte.
In de toekomst worden steeds meer afvoeren aangesloten op de Roombeek. Hierdoor wordt de
periode dat er water in de beek staat langer en de tijd dat de beek droogstaat korter.
Over de periode na de afloop van de grondwatersaneringen is nog geen duidelijk beeld. Mogelijk
wordt het voorkomen van grondwateroverlast in de toekomst deels geregeld door het oppompen
van grondwater. Of dit na de grondwatersaneringen leidt tot het continu aanwezig zijn van water
in de beek is wél waarschijnlijk, maar tijdens langdurig droge periodes niet gegarandeerd.
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