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Samen pakken we de
wateroverlast in Pathmos
en Stadsveld aan!
De wijken kleuren steeds blauwer en groener.
Afgekoppelde regenpijpen zorgen voor nog meer
water in de Stadsbeek. En de Elferinksweg kreeg
40 bomen. Lees in deze nieuwsbrief het laatste
nieuws over project Stadsbeek.

Nieuwsbrief

Project Stadsbeek
Veel regenpijpen doorgezaagd
Op woensdag 3 maart werd de eerste regenpijp
in de Elferinksweg doorgezaagd bij bewoner Marja
Stinenbosch. “We zijn erg betrokken bij project
Stadsbeek dus we laten graag onze regenpijp
afkoppelen,” vertelt Marja. Regenwater van haar
dak stroomt nu via de tuin naar de Stadsbeek en
niet meer naar het riool.

Scan de QR code
en bekijk de video

De afgelopen weken ging buurtconciërge Eef Kuiper
langs de deuren in de Elferinksweg. Hij deed
bewoners een mooi aanbod: laat uw regenpijp door
ons afkoppelen en help mee de Stadsbeek te vullen.
Wel 94% van de bewoners is enthousiast en doet
mee. Een geweldig resultaat! Ook Sylvia Schot,
projectleider van project Stadsbeek, is tevreden: “Ik
vind het mooi te zien dat we op deze manier samen
met bewoners wateroverlast in Enschede aanpakken.”

Zoveel mogelijk regenwater in de Stadsbeek
Door het enthousiasme over het afkoppelen bij bewoners
in de Elferinksweg hebben we de smaak te pakken.
Daarom gaan we nu verder naar de volgende straten.
Voor de zomer willen we zoveel mogelijk regenpijpen van
huizen rondom de Stadsbeek afkoppelen. Afkoppelen
betekent dat we de regenpijp losmaken van het riool. Zo
stroomt regenwater van het dak via de tuin naar de
Stadsbeek. En niet meer naar het riool.
Het afkoppelen wordt gedaan door het bouwteam dat ook
de beek in de Elferinksweg aanlegt. Wanneer het
bouwteam in uw straat aan het werk gaat, krijgt u vanzelf
een brief. Alleen mensen met een koophuis krijgen een
brief. Als u een woning huurt, overlegt het bouwteam met
De Woonplaats, Domijn of Ons Huis over het afkoppelen.
Heeft u vragen over het afkoppelen? Stel ze aan
buurtconciërge Eef Kuiper. Hij zal vaak bij u in de straat
zijn dus loop gewoon even naar hem toe. Hij is ook
bereikbaar per e-mail op e.kuiper@duravermeer.nl of per
telefoon op 06 – 53 59 92 25.

Zoektocht naar de juiste halfverharding
Bij de aanleg van de Stadsbeek is op sommige
straathoeken halfverharding aangebracht. De halfverharding die vorig jaar in de B.W. ter Kuilestraat is
aangelegd, beviel niet goed. De korreltjes lieten los
en gaven rommel. In september legden we een
proefstuk aan met een nieuw type halfverharding.
Bewoners gaven aan dat er te veel korreltjes vanaf
kwamen en dat de kleur niet mooi was. Zelf waren
we ook nog niet helemaal tevreden. Daarom hebben

we op de hoek van de kruising Elferinksweg –
Plataanstraat een betere vorm gebruikt.
De halfverharding is in een andere kleur en op een
andere manier aangebracht. De korrels laten veel
minder los. Nu zijn we tevreden met het resultaat.
Vanaf mei vervangen we de oude halfverharding
in de B.W. ter Kuilestraat. De nieuwe halfverharding
gebruiken we ook in de Elferinksweg.

De Elferinksweg kleurt groenblauw
De Elferinksweg is 40 bomen rijker. Eind maart
plantten we verschillende soorten bomen, zoals de
esdoorn en de haagbeuk. Dit is nog maar het begin.
Later dit jaar komen er zo’n 30 bomen bij. Die komen
in het gedeelte van de straat waar nu nog wordt
gewerkt. Waarom vinden we bomen zo belangrijk?
B
 omen zorgen voor een frisse en natuurlijke
uitstraling van de straat.
B
 omen maken de omgeving koeler wanneer
het warm is. De bladeren geven schaduw,
beschermen de grond tegen de brandende zon
en koelen de lucht door water te verdampen.
B
 omen bieden voedsel en een schuilplaats
aan insecten en vogels.
Met de Stadsbeek, de begroeide waterkanten en
bomen in de straat maken we Pathmos en Stadsveld
steeds blauwer en groener!

Hoe scoort uw tuin?
Scan de
QR code

Doe de test op groenblauwenschede.nl. U ziet hoe uw tuin
scoort als u antwoord geeft op deze vragen:
 an mijn tuin water opvangen als het hard regent?
K
Biedt mijn tuin verkoeling op warme dagen?
Is mijn tuin een thuis voor verschillende planten en dieren?
Hoe kan ik mijn tuin nog verbeteren?
Bereken uw klimaatlabel en zet uw tuin op de kaart!

Laatste stukje Stadsbeek
Begin maart begon het bouwteam met het laatste
stukje van de Elferinksweg. Dit is vanaf de kruising
met de Kastanjestraat tot en met de kruising met de
Dennenweg. Het nieuwe riool is aangelegd. Nu is
het tijd om kabels en leidingen te vervangen en te
verleggen, en het oude riool te verwijderen. Als dit
klaar is, leggen we de Stadsbeek aan. Als laatste
richten we de straat opnieuw in. Dit is waarschijnlijk
half juni klaar.

ans
weg

weg

nen
Den

4

Ku
i

le

ra
at

g
swe

rink

Elfe

st

at

er

at

W
.t

a
str
nje
sta

stra
aan

B.

3.2

Ka

Plat

t
aa
str

de

Lin

Inmiddels weten we ook hoe de Stadsbeek moet
doorlopen in de Tweede Emmastraat tot aan de
Pathmossingel. In die grond zitten ontzettend veel
kabels en leidingen. Er is dus weinig plek voor een
beek. Over 5 jaar zijn veel kabels daar niet meer
nodig. Dan komt er dus wél ruimte voor een
beek.
3.1
Dat wordt een ondiepe beek van 50 centimeter diep.
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We maken nu alvast het riool en de straat klaar. We vervangen het riool. En we maken de straat
1.2
zo, dat je er maximaal
30 kilometer per uur mag rijden. Zo lijkt de Tweede Emmastraat meer op de
Elferinksweg.
We
leggen
een strook gras en planten aan op de plaats waar straks de beek komt.
1.1
Als de kabels straks uit de grond zijn, kunnen we hier makkelijk een ondiepe beek graven.
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