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Tuinpoort Walstraat dateert
van voor de brand in 1862
Lco Ni jkmllJ!

De tuinpoo rt aan
de Walstraat bij

Het Koetshuis,
waa rvan éé n van
de tw ee bollen op
de stenen
o m lijsting
on tbre ekt, is als
m onument te
besch ouw en . Zij
dateert we llich t
van voor de br and
van 186 2, die een
keerpunt werd in
de geschieden is
van de stad . Bij de
herb ou w kr eeg
Ensche de ee n
ruim ere o pze t en
kw am de
grooti nd ustrie pas
goed o p gang .
Toe n Mauri ts in 1597 Ensc hede o p de Spanjaa rde n veroverde, we rd de
bu iten gracht met de w al dicht gesm eten. H et strate npatroon en de grootte van
de percelen uit die tijd ble ven o nverande rd. D e Walstra at , vroege r Labdiek
ge noem d, heeft deel uit ge maa kt van de strate ng o rdel binn en de grac hten.
De lommerrijke tu ine n van de voo rna me huizen aan de hoo fdstraten tussen de
na de brand o pge ruimde Espoo rt bij D e Klomp en Veldpoort bij D e G raaff, zij n
lang int act gebleven. Z ij hadd en aan de achterzij de veela l ee n uitgang naar de
m oestuin en van de hagcu s rond de o ude stad .

J.J.

van Dc insc vertelt in zijn boek Uit het land IJan leatocn CII heide de politi eke
strij d tussen ade llij ke her en en burgers, die uitli ep op ee n vec h tpartij in de
herberg De Su/acne (nu De Kater) aan de Oude Markt . D e jonkers en hun
dien stknechten , m et degens gewa pend, moesten de aftoc ht blazen . Z ij renden ,
door woed ende burgers achte rna gezeten, via de keuk en en de achteru itgang de
Walstraat uit naar de Nijc B(JYch o p de plaats die nu Va n Loensl/(~fh e et o m gauw
o p ee n paard te spr inge n en de stad uit te vluchten .
Som m ige gegoede burgers besch ikt en in het begin van deze ee uw no g over ee n
paard en rijt u ig. D e industrieel H clm ich van Heek reed in 19 0 0 , o mstuwd door
ni euwsgieri gen , als ee rste m et ee n auto door Ensc he de . D e hoogst e snelhe id was
nog gee n 20 kilometer. A chteruit rijd en ging niet. Om de wagen in o mgekee rde
richting te plaatsen mo est het achte rste gede elte w orden opge tild en bijgedraaid .
D e aanva nkelij k in de stad ge huisveste fabrikanten ginge n later buiten won en .
Hun verlate n villa's w erden geleidel ij k voo r de vestig ing van w inkels en
kantor en inge richt. O ok de koetshui zen en tuin en kre gen o p de duur ee n
ande re bestemming . D aarom m oet en karakt eristieke overblijfselen uit het
verlede n, zoals het o ude stadspoo rtj e aan de Walstraat bew aard blij ven.
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