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Eendenrace in Roombeek met louter winnaars

ENSCHEDE – Verschil moet er zijn. Ronnie Tober en Cisca Peters zongen ooit over ‘Een witte eend op het midden van de weg’. De Rotary Twente Zuid liet zaterdag tweeduizend genummerde groene badeendjes los in de Room-

beek, bij museum TwentseWelle. Alle eenden
waren verkocht à tien euro per stuk. Voor de
eigenaar van de eend die als snelste een afstand van honderd meter wist te overbruggen, stond een echte Lelijke Eend klaar. In een

race waarin het deelnemersveld wat moeizaam op gang kwam, was het uiteindelijk nr.
672 die onder het toeziend van Jan van Halst
en notaris Jacobien Tinselboer als eerste over
de finish ging. De eigenares, Kiki Jaspers uit

DUURZAAMHEID ‘Prachtig product met ontelbare mogelijkheden’

Van Agteren vlast op
een blauwe akker
De wethouder ziet het al
voor zich: grote akkers in de
stad met wuivende vlaspluimen. De oogst is bestemd
voor milieuvriendelijk gebruik in bijvoorbeeld de
bouwsector. Minimaal dertig hectare vlasland is nodig.

H

et idee ontstond in de
nazit van de opening
van de manifestatie De
Kracht van Vlas, die tot
en met september in onze stad
wordt gehouden. Wethouder
Hans van Agteren kwam aan de
praat met mensen van het product-

schap Akkerbouw, de provincie en
Bouwend Nederland. „Vlas is een
prachtig, duurzaam product met
ontelbare mogelijkheden. Honderd dagen na het zaaien kan het
worden geoogst. Het werd me al
snel duidelijk dat we in Enschede
tenminste dertig hectare moeten
hebben. Alleen dan is het rendabel
om speciale oostmachines deze
kant uit te laten komen. Nou, ik
vind dit een onderzoek waard”,
roept hij enthousiast.
De gemeente bezit veel gronden,
denkt Van Agteren hardop verder.
Misschien is ook de hulp nodig
van particuliere grondbezitters.
Hij gaat serieus aan de slag met de
uitwerking van het idee: „Want
dit past perfect in het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Ik ga
het college hier enthousiast voor
maken. We leggen het idee op ta-

fel bij het Vastgoed Bedrijf en
Grondzaken. En we kunnen de
kennis van de organisatie van de
Vlasmanifestatie gebruiken.”
Als het idee uitvoerbaar blijkt en
het vlas Enschede gaan veroveren,
dan ziet Van Agteren legio mogelijkheden om het gewas te gebruiken voor duurzame doeleinden.
Lijnolieverf is een product dat van
vlaszaad wordt gemaakt. Deze milieuvriendelijke en duurzame verf
wordt onder meer door het Enschedese schildersbedrijf Van der
Geest gebruikt. Voor één liter bioverf is drie vierkante meter vlas nodig. De vlasstengel is bruikbaar
voor duurzame doeleinden in de
(woning)bouwsector. Bijvoorbeeld
voor isolatiemateriaal of ter vervanging van ijzeren constructies. Van
Agteren: „Je kunt zelfs bruggen
maken van vlas.”

Hengelo, heeft inmiddels een Citroën 2cv6
voor haar deur staan. Rotaryvoorzitter Peter
Nijenhuis overhandigde na afloop een cheque
aan de Stichting ‘Share the Care’ (15 mille) en
’t Bouwhuis (4 mille).
foto Annina Romita
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Op de bres voor
erfgoed in Spoorzone

Looddieven herkend
met camerabeelden

Of de voorgevel van het pand Sanders aan de Molenstraat het gaat
redden, is nog niet te zeggen. Maar
PvdA-raadslid Shridath Salikram
dient vanavond in de gemeenteraad een motie in om alle overige
waardevolle panden in de Spoorzone veilig te stellen.
Hij vraagt het college om een lijst
te maken van alle panden en gevels
in de Spoorzone, die gerekend kunnen worden tot het cultuurhistorische erfgoed van de stad. Die inventarisatie zou dan voor 1 oktober
aan de raad moeten worden voorgelegd.
Zie verder pagina 8

Vier jongens uit Enschede, leeftijd
14, 15, 16 en 17 jaar, zijn afgelopen
vrijdag aangehouden door de politie op verdenking van diefstal. Ze
worden ervan verdacht lood te hebben gestolen vanaf het dak van een
kantoor aan de Kanaalstraat.
De diefstal werd ontdekt door een
medewerker van het bedrijf. Met
behulp van camerabeelden kon de
politie een signalement van de daders verspreiden. Later op de dag
werden ze herkend en konden ze
worden opgepakt door de politie.
Die onderzoekt of de vier looddieven verantwoordelijk zijn voor
meer van dit soort akkefietjes.
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