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N a een period e van rigoureu ze sloo p van alles wat maar met de textiel te maken
had , is in de j aren zeve ntig het besef gegroeid dat het van belang was oo k in
Ensche de zich tbaar te houden wa t deze industrie voor de stad heeft betek en d.
Parti culi eren nam en het initiatief om ten minste één fabriek voor het nageslacht
te beh ouden . Dat de markante Janninkfabri ek daarvoor het meest in aanme rking
kw am, w as al snel duidelijk.
N a heel veel tegenwerking te hebb en ov erwo nnen, lukte het uit eindelijk o m de
spinne rij een nieuwe invulling te geve n: ee n textielmuseum en w oningen voor
één- en tw eep ersoons hui shoudens. In tw ee fasen ove rigens, wa nt door een
speling van het lot was het eigendo m in mi ddels in ve rschillende handen
overgegaa n.
De initiatiefne mers uit die tijd o nde rstree pte n dat het complex meer inhi eld dan
he t beel dbe palende gebo uw allee n. W at was het gebo uw zonder de markante
schoorstee n of de karakte ristieke muur lan gs de Haaksbergerstraat. waa rachte r
toen nog de sheds van de w eve rij verborge n lagen . En was het in dit kade r ook
niet interessant om het blokj e afdaksw oningen aan de C ro rn hoffsbleekwe g te
betrekken bij dit wat nu een stede nbo uw kundig en sembl e genoe md wordt?
D e schoorsteen restaur eren lukte. Het blokj e afdakswoninge n w erd ech ter
gesloo pt omdat er ee n we inig ve rhe ffend industriep arkj e moest ve rrijzen. De
weverij brandde af en werd gedeeltelijk verva nge n door een kleu rloos
bedrijfspand.
W at resteerd e was de muur. En de mu ur alleen, wa nt erac hter bleef de gro nd
braak. En dat was j ammer. Dus toen het bedrij fspand werd ve rkoc ht aan een
au to dealer gin g dat stuk gro nd mee. En achte r ee n dichte muur kunn en gee n
au to's worden ve rko cht. Op o ude fot o' s was te zien dat er ooit ram en in hadd en
geze te n. Het leek een aanv aardbaar ide e.
M aar de uitvoerin g is bedro evend. W at er nu aan onbegrij pelijk m etselw erk is
blijven staan, heeft niets m eer van de monumental e krac ht van het
oo rspronkelij ke straa tbeel d. H et is o nbegrijpelij k dat M onument en zo rg en
Welstand hierm ee akkoord hebben kunne n gaan. G een goed voorbee ld van
monumenten zorg in Ensch ed e.

