Kleine rnonurrienten (21)

Koningin Wilhelll1inaflat in 1952
de eerste hoogbouw in Enschede
Leo Nijkamp
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Vroeger beheersten grote fabrieken het stadsbeeld van Enschede. Nu zijn het de
hoge w o onfl ats. Het Koningin Wilhclmi naflat aan de Stadsmatenstraat met
uitzicht op het Volkspark . gereed gekomen in 19 52, w as het eerste. In die zin is
het als ee n mo nu me nt te bes ch o uwen. Het markeert een keerpunt in de
sto rm ac h tige groei van de stad na de Tweede Wereldoorlog. De ar chitecten
waren vader en zo o n W .K. de W ijs. Sen ior wa s ook de ontwerper van de
des tijds too naangevende woo nwijk Pat h mos.
AI in 19 Ó1 ve rre ze n op het M okkelh ol t vier woo nflats m et tw aalf woonlagen.
De hoo gbou w van wo ni nge n kw am hier later op gang dan in andere steden .
Ensc hede groe ide sne l to en tiend ui ze nde n Oost- Ne de rlandse plat tel an der s zich
er vest igde n o m in de o pko me nde textielindustrie te gaa n werken . Z ij gaven de
voorke ur aan het wonen in een rijtj eshu is met m o estuintj e . D aaraan werd zo
lang mogelijk tegem o et gekome n . M aar er viel ni et m eer aan ho o gbou w te
ontko men .
Bij het heien van de eerste paal vo o r de to renflats op het Mekkolholt slaakt e
weth o ude r Schwcitzcr van vo lkshuisve sting ee n noodkreet: Enschede - lII Ct circa
5-1(1(1 1I1olI ilI,l?z ockelIdCll . de.\!elIleelI te niet relatie] de grootste I"OII;II.I?IIMd - heeft alleen

baat bU .I?ocdkope prenticbouu: Er wordt ecu .~rotc bcbolll"ilI.l?sdichthcid "crkregclI , e onder
dat de 'I'olIilI,l?clI te dicht op elkaar worden ,I?ebollwd.

