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D e straat d ie, net bu iten het ce ntru m , van de weg naa r H aaksbergen
(H aaksbcrgc rstraat) eerst zuid - oo stw aarts loo pt, daarn a oo stw aarts tot de we g
naar de Dui tse gre ns (K uipcrsdij k) , is al op o ude kaart en van Ensche de te
vinde n: ee n ver bindingsweg tussen twee uit valsw egen . D e ben ami ng Beitstraat
dat eert va n 27 april 18<)9 , daar voor heett e de straat eerst in de vo lksm o nd //leg
1111111' den belt en sinds 1+ aug ustus 11-\ 1-\ 9 officieel De Belt , naar de aan het begin
van deze straat geleg en m olen bclt: hier sto nd ee rst de Z uid- of Zuiderm olen ,
een ko renwind mo len . late r stoo m ko re n- en pelm o len (zie Kleine m onum enten
elders in dit nu m m er).
In de tw eede helft van de 1 Si c ee uw lagen aan deze straat no g bo erderijen met
mendeuren. zo ver tel t H .ter W cclc H zn . in zij n Enschede 1'1111 voorheen 1'11 t/rI1I1S.
die oo k nog tie n hui sj es
van B.Stroink beschrijft
ter ho o gte van het
Straatnaam
huidi ge
ee rtij ds aangeduid als de
Z uidmolenco mplex .
/o ,\Zcf,odclI. Veel o udere
En sch ed eërs zullen zich

als spieoe!
!Jan historie

nog her in neren de
ge bo uwen van De
l\ "!;l'cr/r cid(rechts) en van
G erh . j annink m et de
ho ge pij p (vandaar:
Pijpcnstraat) en de
gasfabri ek link s. H et ou dste gebo uw aan de Beltstraat is nu het Belth oe s. in '<)29
o ntwo rpe n voor en d oor het arc hitec ten bureau Beltm an. in 1.<) 8 I verbouwd
voo r ee n- en twe epersoo nshuisho ud ens. H elem aal aan het begin van de
Beltstraat sto nd o ver igens het grote woo nh uis van de familie Beltm an. gebo uw d
omstre ek s , 880 en gesloo pt eind j aren 70 .
D e Beltstraat heeft de rigoureu ze stadsve rn ie uwing van Ensche de in de j aren 50(i a wonde rwel doorstaan : ze ov er leefd e de o ndergang van D e Krim en (Je
doorsnijding door de Boulevard ' 9+5.
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