Losse notities
Vuilnisman, kan deze villa ook nog mee?

A nsichtkaart van de villa op het landgoed Het J(oessingh, IJóór 1908.

CollectieJooP Sybrandi

Opnieuw verdwijnt een monumentaal pand uit het stadsbeeld van Ensc he de .
C arel R oessingh liet het in 1881 bouwen als hart van het landg oed Het R oessingh.
N adat hct zij n w oonbestemming verlor en had , was het pand decennia lang ce n
begrip in de hele stad en ver daarb uit en , als onde rdee l van het revalidatiecentrum,
als kinderintern aat. als mytylschool en als pijnkliniek voor vo lwassen en. Nu nog
is er de poliklini ek van het revalidati ecentrum gehuisvest. Een w oordvo erd er
van Het Roessingh iTubantia van 26 no vember 200 3) concludeerde dat b eh oud
van de villa 'niet haalbaar' is. H et arti kel w ekt de indruk dat alle mogelijkhedcn
om de villa voor sloo p te beh o eden , zij n onderzocht . Duidelijk is dat de villa
voo r de huidige gebru ikers onvoldoe nde mo gelijkheden biedt er de eigen bran ch e
in voo rt te zetten . Slo op lijkt du s, waar het m edisch e bestemmingen betreft,
zowel bouwtechnisch , bedrij fseconomisch als arbo tec hnisch enz., no g de enige
optie. Er is ook een ande re ben adering denkbaar, nam elijk die reden eert vanuit
het op een creatieve wij ze bewerkstelligen van een anders oo rtige bestemming.
W aarbij sloop duidelijk de laatste optie is. D aar is moed en ve rbeelding vo or
nodig. In het R oergebi ed zij n enkele stilgelegde kolenmijnen op die rnani er
omgetoverd van waa rdeloze schr oo tge raam tes in stellages w aarin ver eni gin gen
hun spo rt bedrijven , van b ergb eklimm en via skatebo arde n tot het duiken naar
autowrakke n . Of er culturele manifestaties organiseren , waa ro nder to ncel en
mu sicals, met du izenden bezo ek ers. H et is maar w at j e wilt, met nam e als lokale
ov erh eid . Wij kunn en ons niet aan de indruk on ttre kke n dat de geza me nlij ke
beleidsbepalers in zake H ct Rocssingh, al te vo ortvare nd de begrippen eni ge en
laatste optie do or elka ar ge haald hebb en of identiek ver onderstellen,

