Overpeinzingen in het
Van Lochemspark
Hoe weinig zal Herman van
Lochem (1695-1782), een der
pioniers van de Twentse
textielindustrie, hebben kunnen
bevroeden wat er met de naar
hem genoemde op vochtige
graslanden aangelegde
bleekvelden in 1929 zou
gebeuren. Want waar lagen deze
bleken? Tussen kale heidevelden
langs de weg naar Hengelo met
hier en daar restanten van een
landweer en d oorsneden door het
kerkepad van het Wageler en
door de stadsbeek, d ie tussen deze
bleken en die van het Roessingh
doorliep en in de Roombeek
uitmondde.
In 1965 zijn de laatste restan ten van
de land w eer o pgeru im d. R est nog de
vijve r als verbredi ng van het
voorm alige stroo m pje. Toen de
blek en in onb ru ik w aren ge raa kt ,
we rde n lan gzaamaan deze velde n
vera nde rd in een buiten goed m et
villa en tuinm an sw onin g .

Schenking
Aan deze romantisch e period e k w am
een einde toen de kinderen van G.J.
van H eek het buiten goed in 1929 aan
de ge meen te Enschede scho nke n.
Bep aald w erd dat het beheer en de
explo ita tie o p de zelfde wij ze zo u
wo rde n ge reg eld als dat m et het
aansluiten de G.J. van H eekpark het
gev al w as. Vastgesteld we rd, dat de
w eiden aan de H engelosestraat
zo uden w orden ge ha nd haafd , dat het
park 's nachts zo u wo rden geslo ten en
da t er slechts één uit gan g zo u zij n
naa r de o pen bare w eg, namelijk naar
de H en gelosestraat. N a een grondige
o mvo rm ing van het buitengoed in
een m eer land sch appelijk e stijl do or
de tuin architect P.H. W attez uit
D eld en , w erd het onde r de n aam Van
Lochemspark o penges teld.

hier uit van de vele soo rten bomen en
bloem en . Dit alles o m lij st do or de
zang van vele vogels. Ga eens zitten
o p een bank ond er de zwa re
lindeb omen bij de vijve r o f loop eens
door de ma ch tige dertig me ter lan ge
ber ceau , een boog van haagb euken .
Ga eens doo r zo' n achte raf paadj e en
laat het beeld o p je in w erken van de
ru stiek e bru g met daarn aast het
on troe rende m onument van Alb ert
Te rmo re. dat daar is geplaatst als
herinn erin g aan het vluch te lingen leed
van de Vlamingen in de oo rlogsja ren
19 14- 1918 .

Massale vlucht
Voor al het groepje vluc h telingen o p
de zu il trekt de aandac h t. M oeizaam
sleept de oude m an een karretj e m et
wa t spu llen m ee, terw ijl zijn vrouw
naar hem o m kij k t. H aar ge laat drukt
ondan ks haar eige n leed, zorg o m
hem uit. Gelaten loopt de j on ge
vrouw met haar j on gste kind o p de
arm en ho ud t het andere kind zich
ban g aan m oeder s ro k vast.
N a de val van Ant w erpen vluc htte n
de Belgen m assaal naar ons land. Ook
T we nte kreeg zij n deel Z eshonderd
kwam en in o kto be r 191 5 - net
dri ekwart eeuw gele den- aan in
En sch ed e. Slechts in het bezit van w at
handbagage w erden zij

onder gebracht in het
Volksparkgeb ouw . de o ude
Bl oemendaalschool aan de
Zuiderhagen , hoek Windbrugplein,
het juist ontruimde r.k . ziekenhuis
- de voormalige pastorie van de St.
J acobusparochie - aan de M arkt en
enke le andere gebouwen, waaronder
Tivo li aan de Oldenza alsestr aat.
Vlu chtelingenleed . Een beeld van alle
tijden. En stee ds is het we er een
aanklacht tegen zinloos geweld, dat
mensen elka ar aan doen.

Heerlijke plaats
W elk een ru st geeft dan dit park. Als
j e in het voorj aar, als de zo n do or het
j on ge bladerdak speelt, in dez e
pr achtige o m geving vertoeft,
bekruipt j e de lust om op een bank te
blij ven zitten om de goed e gaven van
natuur en m en s o p je te lat en
in w erken . Om j e te bezinnen en te
bed enk en dat het lev en zo m ooi kan
zij n . M aar dat het vaak door anderen
on m og elijk w ordt gemaakt.
Gelukk ig de stad, di e zij n bewoners
zo 'n heerlijke plaat s van bezinning
kan bied en!
Henk Ka/kI/JaH

Bronnen:
- Sta d en Lan d van Twente W . 12 21) IV.
b lz. Ó45
- Stadsbeelden Ensc hed e, blz. 14-1 5
- Plattegrond Enschede JI) J4 . uit gave Firma
Stroeve & Scho lte n

Intimiteit
En w at voor een park w as en is het ?
W at een intimiteit en een ru st gaa t

Een rustieke brllg en een boog vall haagbeuken bepalen de sfeer in het park.
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