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ONDERWERP 

(Grond)waterproblematiek in Stadsdeel West 

 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In uw wijk is sprake van (grond)wateroverlast. De gemeente wil deze overlast aanpakken.  

We kiezen hierbij voor een aanpak die ook op langere termijn werkt. Naast het oplossen van de 

waterproblemen biedt deze aanpak meer kansen: we gaan de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en 

kijken hoe we de wijk beter kunnen voorbereiden op veranderingen in het klimaat. 

 

Waterproblemen in Enschede-West 

Voordat uw wijk werd gebouwd, liepen er beken door het gebied die het overtollige water 

afvoerden. Deze beken zijn verdwenen en tijdens de aanleg van de wijken zijn voorzieningen 

als riolering, wegen en andere verharding aangelegd. Tegenwoordig is de capaciteit van de 

riolering onvoldoende tijdens extreme neerslag en ontstaat (plaatselijk) wateroverlast tijdens 

hevige regenval. Daarnaast heeft de lage ligging van uw wijk en het ontbreken van de beken, 

hoge grondwaterstand tot gevolg. Door het veranderende klimaat zullen er meer hevige buien 

komen en daarmee nemen de problemen toe. Zowel het hoge grondwaterpeil als de overlast 

door regenval vragen om een aanpak waardoor het wonen en leven in uw wijk aangenamer 

wordt. 

 

De hoge grondwaterstand kan leiden tot vochtproblematiek in woningen en een ongezond 

leefklimaat. De maatregelen die we in de openbare ruimte gaan treffen, zullen ook (structureel) 

de grondwaterstand op uw perceel gaan verlagen. 
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Stadsbeek als onderdeel van aanpak  

Kern van deze aanpak is dat we de oude, natuurlijke situatie als uitgangspunt nemen en weer 

een beek weer terugbrengen in de wijk: de Stadsbeek. De Stadsbeek kan het regenwater 

afvoeren. Verder gaan we een drainagenetwerk aanleggen in de straten waar sprake is van 

grondwateroverlast. Dit water stroomt dan ook naar Stadsbeek. Verder gaan we kijken welke  

plekken in de wijk geschikt zijn om  regenwater tijdelijk kan worden vastgehouden, zonder 

overlast te bezorgen. Voor u is de aanleg van de Stadsbeek het meest zichtbaar als oplossing 

voor de wateroverlast. 

 

We zijn deze maatregelen volop aan het voorbereiden. Voordat wij de gemeenteraad kunnen 

voorstellen om de Stadsbeek te gaan realiseren, moet er nog het een en ander gebeuren. Het 

belangrijkste onderdeel is dat we samen met u aan de slag gaan! We willen graag met u in 

gesprek over uw wensen en ideeën en willen samen met u de beek gaan ontwerpen en zo de 

waterproblematiek aanpakken. 

 

Informatieavonden 

Begin 2015 organiseren we informatieavonden in de wijk. Daar laten we het geplande tracé van 

de Stadsbeek zien en leggen we uit waarom dat de beste plek is. Ook willen we het proces 

toelichten hoe we samen met u het ontwerp van de Stadsbeek willen gaan maken en gaan we u 

informeren over de plannen voor de aanpak van de grondwateroverlast. 

 

De uitnodigingen voor deze informatieavonden worden gepubliceerd in de Huis aan Huis en u 

krijgt de uitnodiging ook per brief. Heeft u in de tussentijd nog vragen? Dan kunt u deze stellen 

aan projectleider Sylvia Schot per mail s.schot-vos@enschede.nl of op telefoonnummer 053 

4815102. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Burgemeester en Wethouders van Enschede 

 

 

 

 

E.J.W. van Zwol - van de Pol, 

hoofd afdeling Stadsdeelbeheer 
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