Watertoren na honderd jaar nog

functioneel
D e wat ertoren o p Hoog en
Droog in de wijk Bothov en, ee n
van de driehonderd watertorens,
die sinds 1856 in Nederland zij n
gebouwd, functioneert nog
uitstekend. Op 1 m aar t 1891 is h et
veertig meter hoge bouwwerk
voltooid en een jaar later , bij het
gereed komen van het Enschedese
waterleidingnet, in gebruik
genomen.
In de grote bet onnen ko p bevindt
zich een metalen reservoir gevuld
m et 600 kubiek e me te r water. D eze
m assa houdt de druk in de leidingen
van de stadswijken op peil. Alleen op
het Sto kho rst is voor een
gelijk ma tige wa terstroom uit de
k ranen een pompinstallatie n odig . Als
buffervoorraad heeft het wa ter in de
toren na uwelij ks betekenis. De grote
wa ter reserv es bevinden zich in de
enorme keld er , ingegraven tussen de
wa ter to ren en de H oge Both of. O p

deze plaats was voor de oorlog in een
oud e school de r. k. j on gen sulo
geve stigd . Aan de andere kant van de
toren lag aan de voet hier van een
com plex afdakswoningen.

Stadswapen
Aanvank elijk bevond zich boven de
in gang van de toren het stadsw apen
van het bij de stadsbrand van 186 2
afge brande gem eentehuis. Bij de
vern ieuwing van de bovenb ou w in
1957 kr eeg de toren een nieu w
stadswa pen , ontworpen en
uit gevoerd door de uit Glane rbrug
afk o ms tige beel dho uwer M artin
Sto lk .
Karel Brouw er (t) , die in di t
stadsgedeelte beken d was, heeft voor
de H istorische Sociëteit Ensche deLonneker gegevens verza mel d .
Uit zijn n otiti es blijk t dat in de ja ren
J 9 I 4- 19 18 de ben ed en ru imte va n de
toren in geb ruik is geweest als
koelruimte voor vlees. Bij de tor en

De watertoren op Hoog en D roog met een glaze n koepeltje er op dat naar
alle kanten een prachtic uitz icht biedt op de stad. De toren is echter niet
lIoor het publiek toegankelijk .

Het stadswapen van Enschede ballen de
ingalig lIa n de tore n van de oorspro nkelijk uit
Glanerbrug komende beeldhouwer M . Stolk ,

bevonden zich veestallen en een
ruim te waa rin slagers en part iculi eren
slachtingen konden late n ve rrich ten .
Een keer in de wee k vo n d er een
afslag van vlees en vis plaats voor
in gezeten en me t een sma lle beu rs.

Paardestal
In de ja ren van de gro te
textielstakingen heb ben in de tor en
de paard en gestaan van de
ma recha ussees, die tijdelijk in het
schoolg ebo uw aan de overka n t
wa ren on de rge bracht om bij
ongereg eldhe den de ru st te h er stellen.
In dit gebo uw was in de eerste
we reldoo rlog de militair e gr enswach t
geh uisvest. H et he eft oo k ge dien d als
opslag plaats en is in geb rui k gew eest
bij de Arbeid er sjeu gd centraIe. N a
194 5 w as het ingericht als
w oo n ru im te voor dakl ozen . Nu is
het een cultureel cen tru m voo r uit
het buitenl and gek omen
arbeidsk rach ten .
W at de afdaksw onin gen betreft, die
al in de dertiger j aren werden
afge bro ken is aan tekeni ng ge m aakt
van de bew on ers. Gezien van af de
Wilh elmi nastr aat waren dat de dri e
fam iliesJ an sen, het gez in W eering ,
Antj e Kiek (bij naa m) en de families
Van de M ey, T rachker, Alber s,
K amphuis, Bekker , W eering en De
Br uin, de weduwe M in a J an sen en
Zoon en ten slo tte de familie P ool.

Bewerkt naargegevens lIan Karel
Brouwer (t).
11

S liepsteen

7

