Leo Nijkamp
H et vro egere tolhuis Slotzicht aan de Gronausestraat bood in de vori ge eeuw een
wei dse blik op het onge repte Glanerveld m et in de verte de burcht op de ro ts
van Bentheim . H et ma rkeert het hoogste punt van Ensche de en de noord- zuid
schei ding tussen de waterlo pen van R egge en Di nk el.
D ichter bij het stadscent ru m, maar iets lager gelegen, verbin dt Hoog en Droog de
Lipperkerkstraat met de Hoge Bothofstraat. Daar stee kt de wa ter to re n vee rtig m eter
boven zijn omgeving uit. D e bu ffervoorraad in de kop van de kolo s zorgt voor
ee n gelijkmatige druk op het publ ieke leidingn et.
D e ingebruikname in 1892 was voor de volk sgezondheid van grote betekenis .
H et wa ter we rd buiten de stad diep uit de grond opgepompt.
To t dan to e was in Ensch ede bijna nie t aan goe d drinkw ater te komen. Va n wat
uit de pO//lpell en putten kwam werd niet meer ver/allgd dan dat het nat was. Aldu s
C ato Elderi nk in haar boek Tivènter Laand en Lw en Lève n , Sommige p utten
stonden bekend O//l hun
lekkere water. Menigeen
haalde er elke dag enkele
Straatnaam
emmers vol.
Te lan g hadden fabrie ken
en stadsbewone rs
afvalwa ter in open riolen
als spiegel
geloo sd zodat de grond
ernstig was vero ntreinigd.
van historie
Een onderzo ek van het
pu tw ater wees uit, dat het
was rijk aall[aecaliën .
N a de stadsbrand van 1862, toen de grootindustrie tot ontwikkeling kwam en
van elde rs du izen den we rkzoekenden aantro k, zijn nabij de fabrieken
verschillende complexen afdakswoningen gebouwd voor de textielarbeiders. Dat
was ook het geval op Hoog en Droog zuidelijk van de watertoren. D e kwaliteit
had door de snelle bou w geleden. Toch hebben de huize n nog tot aan de
Tweede rVereldoor/og die nst gedaan.
Aan de noordkant van de water to ren lag ee n oude school, waarin voo r het laatst
de r.k . j on gensulo gevestigd was. O ok deze is verdwe nen. O nder het grasveld
achter het hek van het waterleidingbedrijf zijn reu sachti ge w aterreservoirs
aange legd, waar mee de toren wordt bevo orraad. In het gebo uw aan de
ove rzijde , in gebruik als cultureel centru m voor uit het bu itenl and afko mstige
arbeidskrach ten , was in de Eerste Wereldooilog de mi litaire grenswacht onde r
gebracht .

~Va terrorell
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