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Een kunstproject in het kader van  ‘landinrichting Enschede-Zuid, kunst in de stadsrand’ 

in opdracht van en in samenwerking met; 
Gemeente Enschede,Dienst Landelijk Gebied-oost, Waterschap Regge en Dinkel

TRECHTEREN

Paul de Kort     2012



 AANLEIDING
‘Rondje Enschede’ is een aaneengesloten route van fiets- en wandelpaden dat de hele stad omsluit. Een informeel 
padenstelsel nodigt wandelaars uit om het omringende gebied verder te betreden. Het gebied vormt tevens de 
vrij harde begrenzing tussen het stedelijk gebied van Enschede  en haar landschappelijke omgeving. 
Ten zuidwesten van Enschede, richting Haaksbergen, snijdt deze route door een lieflijk, licht glooiend landschap, 
bestaand uit enken, kleinschalig agrarische percelen begrensd door houtwallen en smalle rechte kavelslootjes met 
steile, harde oevers.  

De gemeente Enschede, Dienst Landelijk Gebied-oost (DLG) samen met het waterschap Regge en Dinkel 
werken in dit gebied aan een ontwikkeling waarbij beter waterbeheer en een gevarieerdere natuur gezamenlijk 
optrekken. 
In droge periodes is hier weinig water, maar in de winter en het voorjaar, of na hevige regen neemt het waterpeil, 
soms heel plotseling sterk toe. Van hoog naar laag kent het terrein maar weinig niveauverschil. Een meanderende 
beekbedding met bredere en glooiiende oevers moet de waterbergende capaciteit van het gebied vergroten.

 KANSEN VOOR KUNST
In de ontwerptekening van DLG uit 2009 is zo’n meanderende beekbedding getekend. Kruisingen tussen het 
informele padenstelsel en de beek is ten tijden van het uitschrijven van deze kunstopdracht (oktober 2009) nog 
niet nader uitgewerkt. 
Hier ligt een uitgelezen kans om kunst te integreren in dit natuurontwikkelingsproject.

De kruisingen worden ingezet als strategische ‘speldenprikken’ om een spontanere dynamiek in het gebied op 
gang te brengen. Tussen de struinpaden en het water zijn dit de plekken waar de belevingswaarde van het gebied, 
met name de ontmoeting met het water versterkt kan worden.



 TRECHTERS
Op strategische locaties in de beekbedding worden een soort stuwen geplaatst.  Vanuit de oevers lopen 
keerwanden met een vloeiende boog naar het midden van de geul. Daar raken de keerwanden elkaar in 
een V-vorm, in vaktermen een ‘knijpconstructie’. Hier heet dit een ‘Trechter’. Door zo’n Trechter ontstaat de 
mogelijkheid om met droge voeten over de beek te stappen, tegelijkertijd wordt het water even tegengehouden 
en opgestuwd, waarna het met extra energie, zichtbaar en hoorbaar, verder kan stromen.

artist impression, schetsen, studies en maquettes



 VLOEIVELDEN
Sinds de vroege middeleeuwen bestaat ten zuidwesten van Enschede, op de grens van Gelderland en Overijssel 
een traditie om gedurende de wintermaanden, via een ingenieus systeem van stuwtjes, slootjes en kades, akkers te 
gebruiken als vloeivelden. Het mes sneed van twee kanten. Overtollig regenwater werd gebufferd en tegelijkertijd 
werden de akkers verrijkt met voedingsstoffen. Zodra het voorjaar aanbrak en de boer zijn land weer nodig had, 
werd het water afgevoerd.  
Hier kan nu iets vergelijkbaars worden geintroduceerd. Het terrein vlak voor een Trechter wordt verlaagd en 
verbreed tot een vloeiveld. Ook hier snijdt het mes van twee kanten. Overtollig water wordt langer vastgehouden 
in het gebied, waardoor kanalen en rivieren benedenstrooms niet ineens een grote vloedgolf hoeven te 
verwerken. Dit heeft tevens een positief effect op de biodiversiteit en het vergroot de belevingswaarde van dit 
gebied. 

plantekening met vloeivelden en artist impressions van Trechters (2009)



 TRECHTEREN 
‘Trecht’, ‘drecht’, ‘dracht’, ‘tricht’; termen die verwant zijn aan het latijnse begrip ‘trajectum’ in de betekenis van 
‘een doorgetrokken pad in een waterstroom’. In veel toponiemen vinden we hier nog sporen van terug zoals 
Maastricht, Utrecht, Dordrecht, Drachten, Haastrecht..., namen die verwijzen naar de plek aan een stroom of een 
rivier nabij een doorwaadbare plaats.  Hier zijn het de Trechters  waar het (informele) pad wordt ‘doorgetrokken’ 
over het stroomgebied van de beek.
Door de vormgeving van een Trechter ontstaan vernauwingen in het stroomprofiel van de beek. Het water wordt 
opgestuwd. De vloeivelden vóór een Trechter zullen hierdoor, ook tijdens drogere periodes meer water bergen.
In samenwerking met het waterschap Regge en Dinkel is de vorm van de Trechters zo berekend en vormgegeven 
dat ook bij piekafvoeren de Trechters voldoende doorstroming bieden, waardoor het gebied nooit zal 
overstromen.
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 EEN STRATEGIE 
TRECHTEREN is tegelijkertijd een werkwoord dat een actie, een handeling en een strategie impliceert.
De Trechters sturen zowel het gedrag van het water als van de recreant. Het water wordt gedwongen door de 
Trechter te stromen, de wandelaar wordt uigenodigd op deze plek de beek te passeren. 

De dynamiek van het water zal in de zandige bodem vanzelf een meanderende geul uitslijten, op natuurlijke wijze. 
De wandelaar wordt uitgedaagd zijn weg van Trechter naar Trechter te vinden, waardoor spontane ‘olifantspaadjes’ 
ontstaan. Geleidelijk slijten er patronen in het landschap. Maar dat zullen nooit die patronen zijn zoals ze zouden 
zijn bedacht op de tekentafel.



RVS ‘stapplaten’ op de koppen van de Trechters zorgen voor een veilige oversteek  

alleen de ‘neuzen’ van de trechters zijn hooggepolijst, de keerwanden zijn gepareld  






