Lco Nij kamp
N apoleon (1769-182 1) liet in veroverde gebieden do orgaand e strate n aanlegge n
o m met zijn legers snel te kunne n opruk ke n. In de Franse tijd was dat ook in
ons land het geva l. Zo we rd er ee n s tCCI/ I/J(:~ I/ a a r Cvenauwe gepland als onderdeel
van ee n toekomstige heir w eg naar Berlijn . M et de int ern ation ale wcgcn was het
nog slecht gcstcld. Aan de ku st en riv iere n wa re n goed bereikbare hand elscentra
ontstaan. M aar door het o ntbreken van goe de wegen vcrliep de ontwikke ling
op het land tragcr. D c ro ute van Deventer naar het Münsterland bestond uit
kronkelende zandwegen. Eé n daarvan licp zuide lijk langs het nog land elijk e
Ensc he de , In de houtop slag aan de Ekers dijk bij Glane rbrug ko n j e nog lang
karr espor en van de ve rdwe nen weg vinde n.
Voor de nieu w e straat tro k de Franse genie ee n rechte lijn van het oude
Ensche dese raadhuis, in de elleboog van de Langestraat. naar de gre nsove rgang .
Uitvo ering zou ee n in grijp ende doorbraak in de stad ve rgen. M aar zover kw am
het niet . Tocn de aanleg b egon, was de Franse keizer overled en en ons land een
gcworde n. D e opko me nde
zelfstandig koninkrijk
grootindustrie dron g op
aanleg van de
Gro nausestraat aan.
De doo r de militairen
geplande zand pade n aan
wee rszij de n voor het snel

Straatnaam
als spiegel
van historie

oprukke n van N apole on s
rui tcrvo lk, ko nde n
vcrvallen. In de stad
kreeg de wcg ee n beter e
aansluiting op de bestaan de situatie . De gebruikers moesten aanva nkel ijk door
tolh cffing in de onde rho udskos ten bij dragen . To lhuisjes kwa me n bij het
Slotzicht (nu dicr cn artspraktijk) eve n buite n de stad en in C lanc rbr ug op de
hoek van de hu idige To lstraat (nu pos tka ntoor).
Vanl 908 tot 1933 was Enschede door tinge lende trams met Glanc rbrug(grcns)
verbo nde n. D c tramb aan lag binnen de bom en aan dc noordzijde van dc straat,
toen nog ee n rijksw eg. Aan weerszijden achter de bo me n liep een w andelpad.
D e straat was het dom ein van trams, voe rlui, auto mobilisten en fietsers. In 1926
passeerd en er op éé n dag I04 door ee n paard getro kke n voertuige n, 140 auto 's,
29 mot orrijders en 3 160 fietsers. Dc laatsten - Glancrbruggcrs w er kzaam in de
stad - raakte n in de spitsuren vaak in dc kn cl. Daaraan kwam ee n eind tocn in
1933, zuide lijk van de oude Gro nausestraat, ee n autoweg, m et aan w eerskan ten
ruime fietspaden , in gebru ik we rd ge no me n.
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opge/ie/lell. Sindsdien /lcrzOIgt de '1'1::.'T het perSOllell/lelvocr per autobus,
Ansid u collectie Leo NUka/lip

