ESPOORTSTRAAT .

De vroegere toegangsweg tot de "Espoort"
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H et oude Enschede leeft voort in de Espoortstraar , een deel van de vroegere
Gronauscstraat (H clw cg), met aanligge nd de stadsbegraafplaats van 1828 en hel
H ervo rmd R usthu is van 1~58 . Lang was dit de oostelijke toegangsweg naar de
Espoort en brug over de gracht, waar de Langestraat begon. Op de brug konden
gee n twee wagens elkaar passeren. De tekeni ng on deraa n de pagi na geeft de
situat ie weer in 18C>2, nadat het grootste deel van de stad in vlammen was
opgegaa n. Naast de poort ee n deel van het u itgebrand e Blijden stemhu is (Later
O pe nbare Leeszaal) en op de achtergro nd de ruïn e van het logement D e
Go uden Klom p.
Poor t, brug en gracht, die gee n die nst meer deden, we rde n bij de herb ou w van
de stad opgeruimd. D e Veld poort in de M ark tstraat (toen nog Langestraat) bij
het kruispunt De Craaff, onderging he tzelfde lot.
Eeuwenla ng had den de
poorten he t eivormige
grac htenstadje. met zes
Straatnaam
straten en slechts 12
hectare groot,
me t de buiten w ereld
verbo nde n. Bij zo nsals spiegel
ondergang ginge n zij
!Jan historie
lagen herbergen, waa r
dicht. Aan de bu iten kant
late reiz igers nog
on de rdak konden
vinden . Deze functie
heeft ook De Go ude n
Klomp vervu ld, waaraan het kruisp u nt zijn naam heeft te danken .
H et pand werd na de bra nd herbouwd en is to t ko rt voor de Tweede
Wereldoorl og in bedrijf geweest. Nu zijn de kan toorboek ha ndel Platvoet en het
restaurant H o ng Kong hier geves tigd .
D e stadspoorten hadden in 18C> 2 hun bet ekeni s verlo ren. Nadat de Spanjaarde n
door Prins Maurits in I 5~7 u it Enschede ware n verjaagd, werd de buiten gracht
dicht gegooi d. De binne ng racht bleef voorlopig nog als reser voir voor blu swater
di enst do en . In de 17e en I Se ee uw nam de bevolking toe en werd stee ds meer
ove r de grac ht heen gebo uwd.
Tweeho nde rd jaar geleden woo nde n er van de 1835 ingezeten en al 567 aan de
buitenkant. Na de brand we rd de stad ruimer herbouwd en kwa me n er gro te
fabrieken die welvaart brachten.
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