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Aanleiding 
De zogeheten ‘groene long’ (de verbinding naar het toekomstige retentiegebied) en 
de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat worden 
opnieuw ingericht.   

• Klimaat adaptief en klaar voor de toekomst:
- Meer groen
- Gescheiden riolering
- Afkoppelen dakoppervlakte en zichtbaar afvoeren hemelwater
- Meer waterberging in het bestaande groen
- Uitbreiden van het retentiegebied

Oude Hengeloseweg is reeds aangepast. Belangrijkste resultaat:
- Veel dakoppervlakte afgekoppeld
- Druk op het rioolstelsel is merkbaar afgenomen



Uitkomst enquête 

Omwonenden hebben in april een vragenlijst ontvangen over de (her)inrichting 
Piet Heinstraat/ Evertzenstraat/ Dorus Rijkerstraat en groene long. Bijna de helft 
van de 138 aangeschreven adressen heeft gereageerd. 

Belangrijkste uitkomsten zijn:

- Behoud van parkeerplaatsen, met ruimte voor extra groen
- Eénrichtingsverkeer
- Wegprofiel met verhoogd langsparkeren en beide zijden trottoir
- Duidelijke indeling van de parkeerplaatsen
- Positief over natuurlijk spelen en recreatie in de groene long
- Meningen over huidige speelvoorzieningen zijn verdeeld



Bestaande situatie 



Voorlopig ontwerp straten

De uitkomsten van de enquête zijn uitgewerkt in een ontwerp, aan de aan de hand van 
de volgende uitgangspunten:

- Vervangen riool, aanleg hemelwaterriool en drainage
- Eenrichtingsverkeer richting Van Galenstraat voor Piet Heinstraat en Evertzenstraat
- Eenrichtingsverkeer richting Trompstraat voor Dorus Rijkerstraat
- Parkeermogelijkheid blijft gelijk, wel meer officiële parkeerplaatsen
- Hol wegprofiel met kolken ten behoeve van afvoer hemelwater 
- Profiel weg (4 m) met aan beide zijden parkeren (2 m) en trottoirs (1,2 m)
- Een inrichting met optische versmalling, hierdoor is er sprake van een snelheid remmende 

inrichting
- Kleurstelling verharding vergelijkbaar met Oude Deldensestraat
- Er is extra groen toegevoegd, dit zorgt voor verkoeling en een natuurlijker beeld
- Enexis heeft, naar aanleiding van de behoefte, besloten voorlopig geen laadplekken aan te leggen



Voorlopig ontwerp Groene long

Aan de hand van de uitkomsten van de enquête, is tevens een ontwerp voor de groene 
long (verbinding naar het toekomstige retentiegebied) uitgewerkt, aan de aan de hand van 
de volgende uitgangspunten:

- Zichtbaar maken van opvang en afvoer van hemelwater richting retentiegebied
- Natuurlijke inrichting met meer groen en recreatie
- Hergebruik van duurzame materialen o.a. verharding, boomstammen en meubilair
- Inpassing van speelmogelijkheden in groene long samen met wijk (Meedenken? Zie        
pag.10)
- Herinrichting van groen zonder hondenuitlaatplaats



Voorlopig ontwerp



Referentie beelden Groene long





Werkzaamheden voorafgaand aan fase 1A

Wat staat er de komende tijd op de planning?

Voordat er kan worden gestart met de herinrichting, dienen kabels en leidingen 
worden aangepast. De volgende werkzaamheden worden verricht:

- Kappen bomen ten behoeve van het vervangen transportleiding Vitens
- Tijdelijk verwijderen speelvoorzieningen
- Vervangen transportleiding Vitens in Groene Long 
- Vervangen kabels en leidingen in de straten 

Communicatie hierover volgt binnenkort via de netwerkbeheerders.



Wat kunt u zelf doen?

• Alvast aan de slag in eigen tuin: minder steen en meer groen!
Kijk voor informatie en tips op www.groenblauwtwente.nl of loop eens langs bij wijkbewoner Rinne
Oost, die zijn achtertuin aan als voorbeeldtuin klimaat adaptief heeft ingericht. Oude Hengeloseweg 
92, oost_rinne@hotmail.com.

• Daarnaast wordt binnen het project de mogelijkheid geboden om 
kosteloos de regenpijp aan de voorzijde van uw woning bovengronds 
af te koppelen. 

De bereidheid hiervoor wordt tijdens de werkzaamheden geïnventariseerd.

http://www.groenblauwtwente.nl/
http://hotmail.com


Vragen en reacties

• Vragen of reageren op de ontwerpen? Dat kan tot 22 februari via 
info@wensinkzuid.nl

Binnen 1 tot 2 weken ontvangt u een reactie.

• Samen met de klankbordgroep meedenken over de 
speelvoorzieningen en meehelpen bij de aanleg van bankjes, het 
insectenhotel of het onderhoud van groen? Mail naar 
wensinkzuid@borne.nl o.v.v. van meedenken.

http://borne.nl

