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1. Welkom in een stadsdeel vol ambitie
Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel met aandacht voor cultuur en creativiteit. Voor mensen die graag in het hart van de stad
leven en die op zoek zijn naar nét even iets anders. Hart van Zuid biedt volop
ruimte aan eigentijds, bewust en een tikkeltje eigenzinnig wonen, werken, leren
én ontmoeten.
Hart van Zuid is letterlijk en figuurlijk een plek van verbinding. Bewoners, studenten en werknemers verplaatsen zich gemakkelijk en snel. Het mooie station van
Hengelo vormt de toegang van Hart van Zuid, waardoor je in no-time op de Universiteit van Twente bent of op een rechtstreeks lijn richting de randstad stapt.
De komende jaren werken we vol vertrouwen verder aan Hart van Zuid. We ontwikkelen een uniek en stedelijk gebied, waarbij we het industriële erfgoed koesteren. We ontwikkelen en bouwen met ambitie en we gaan voor kwaliteit! Hart van
Zuid wordt dé plek om te wonen, leren, werken én elkaar te ontmoeten voor jong
en oud. In het hart van de stad, dicht bij het station en met alle voorzieningen
binnen handbereik.
We heten u van harte welkom in óns Hart van Zuid!

Doel en inhoud van dit Actieplan

In dit Actieplan beschrijven we de belangrijkste opgaven, thema’s en projecten voor
de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid voor de komende vier jaar. Met dit Actieplan zorgen we ervoor dat we gezamenlijk en integraal werken aan onze ambitie,
waarbij we samen bouwen aan een dynamisch en stedelijk stadsdeel op historische
grond.

‘Hart van Zuid staat voor grootschalige herontwikkeling van 50 hectare
binnenstedelijk gebied. Er ontstaat een nieuw dynamisch duurzaam en
levendig stadsdeel met een menging aan functies als wonen, werken,
onderwijs en recreëren. Nieuwe infrastructuur en een hoogwaardige ingerichte openbare ruimte maken evenzeer onderdeel uit van de plannen.
Met het industrieel erfgoed als belangrijke identiteitsdrager’

In transformatie

Hart van Zuid is zichtbaar aan het transformeren van een voormalig gesloten
industriegebied naar een dynamisch en eigentijds stadsdeel.
De afgelopen jaren is er veel gerealiseerd en we zijn in 2020 begonnen aan een
nieuwe, belangrijke fase. De focus ligt daarbij op het toevoegen van een goed en
gevarieerd woningbouwprogramma. Want uiteindelijk zijn het de mensen die in het
gebied wonen en werken die ervoor gaan zorgen dat het stadsdeel ook echt gaat
leven. Alle partijen zetten zich in om op korte termijn te kunnen gaan bouwen en
richten zich daarbij onder meer op woningen voor het binden van talent.
De plannen voor Hart van Zuid zijn ambitieus en omvangrijk en vragen een goede
regie om de beoogde ambitie én kwaliteit te kunnen waarborgen. De afgelopen
periode hebben college en gemeenteraad een aantal belangrijke besluiten genomen
die die de ontwikkeling van het gebied verder mogelijk maken. De verschillende
deelgebieden worden gefaseerd ontwikkeld. Om te zorgen voor een goede ruimtelijke
en programmatische afstemming, werken gemeente en marktpartijen samen in de
zogenoemde markttafel. Daarbij streven ze naar maximale synergie.
De komende jaren staat voor de gemeente het aanjagen, faciliteren en regisseren
van de ontwikkelopgave centraal, naast de realisatie en uitvoering van de lopende
(deel)plannen. Zodat Hart van Zuid gaat leven!
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Veel gerealiseerd

Afgelopen jaren is voortvarend gewerkt en zijn tastbare en belangrijke resultaten in Hart van Zuid bereikt . Een paar voorbeelden in beeld:

Skatepark (2019)

Oyfo (2021)

Vereenigingsgebouw (2021)
Nieuw Industrieplein (2019)

Vernieuwde Boekelosebrug (2019)

Vijver ROC en herinrichting Lansinkesweg (2020 en 2021)
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Laan Hart van Zuid, Balktsbeek (2017-2018)

Metropool (2009)
Nieuw winkelcentum (2015)

Enkele belangrijke besluiten van de afgelopen periode

•	De markttafel Hart van Zuid is opgericht en heeft in 2019 een gezamenlijk
handelingsperspectief ondertekend en identiteitsdocument onderschreven.
•	De Woningbouwimpuls subsidie is door het Rijk toegekend.
•	De raad heeft in 2021 ingestemd met de nieuwe kaders voor Hart van Zuid, de
geactualiseerde ontwikkelkaart/ cofinanciering Woningbouw-impulssubsidie
en gebiedsgerichte woningbouwprogrammering Hart van Zuid.
•	De parkeernormennota binnenstad en Hart van Zuid is in 2021 vastgesteld
door de raad.
•	Het bestemmingsplan Dikkers is in 2021 vastgesteld.
•	De gemeenteraad heeft een voorbereidingsbesluit genomen over karakteristieke bouwwerken in Hart van Zuid.
•	Dezonering industrielawaai Wilderinkshoek en actualisatie bestemmingsplan Hart van Zuid is vastgesteld.
ROC van Twente (2009)
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2. Deelgebieden in Hart
van Zuid
Hart van Zuid heeft verschillende deelgebieden, die de komende periode gefaseerd
ontwikkeld worden. Op de volgende pagina leest u kort de stand van zaken.

Hazemeijer
Station Hengelo

Lansinkveste
Metropool

De Koppeling

ROC van Twente

Primoteq

Hijschveste

ETEF
De Hofmakerij

KMS Locatie

De Oude
Ketelmakerij

Dikkers
Dikkersplein

Stand van zaken deelgebieden, maart 2022
Hazemeijer

Eigenaar:
Programma:
Status:
Planning:
Industrieel Erfgoed:
		

Lansinkveste

Roelofs & Haase
Gemengd programma/ toevoeging woningbouw
Vooroverleg omgevingsvergunning
Start bouw 2022/2023
Het Hazemeijer complex is aangemerkt als karakteristiek object

Eigenaar:
Bedrijven en Kantorencentrum Lansinkveste BV
Programma:	Bestaand bedrijfsverzamelgebouw en herontwikkeling
			
voormalig Howden locatie; programma nader te bepalen
Status:
Initiatieffase, opstellen van een voor-overeenkomst
Planning:
Middellange/lange termijn
Industrieel Erfgoed:	Een deel van het complex is aangemerkt als karakteristiek
object
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De Smelterij
De Appendage

De Verbinding

De Koppeling

Eigenaar:	Gemeente Hengelo, getekende realisatieovereenkomst met
Vincent Spikker
Programma:	Gemengd programma kantoren/werken/ wonen/ hotel
Status:	Concept Nota van Uitgangspunten heeft ter inzage gelegen,
na vaststelling NvU opstellen nieuw bestemmingsplan/omgevingsplan
Planning:	2022 vaststellen NvU en start bestemmingsplanwijziging en
mogelijk start fase 1(ver)bouw Trijpstraat tbv woningbouw, via
4Bor
Industrieel Erfgoed:	De voormalig MTS is aangewezen als karakteristiek object:
herontwikkeling voormalige Hofstede MTS
		

Hazemeijer
Station Hengelo

Lansinkveste
Metropool

Hijschveste

Eigenaar:
Van Wijnen - BPD
Programma: 	Gemengd programma, uitwerking programma in door Van
Wijnen en BPD op te stellen ontwikkelplan
Status:	Onherroepelijk bestemmingsplan, dat vertrekpunt is voor
			
ontwikkelplan
Planning:	Afhankelijk van ontwikkelaars / ontwikkelplan, huidige inschatting start bouw 2024
Industrieel erfgoed: Geen objecten op het terrein

De Hofmakerij:

Eigenaar: 	Gemeente Hengelo.
			
Beoogd ontwikkelaar: Nijhuis in opdracht van Welbions
Programma:
Sociale woningbouw
Status:	Uitwerken van de stedenbouwkundige opzet en het opstellen
van een anterieure overeenkomst voor een nieuw bestemmingsplan/ omgevingsplan
Planning: 	Start bestemmingsplanwijziging in 2022, start bouw 2023
Industrieel erfgoed: 	Geen objecten op het terrein			

Primoteq

Hijschveste

ETEF

KMS locatie

Eigenaar:	Koninklijke Machinefabriek Stork B.V. in samenwerking met
Trebbe
Programma:
Nieuwe invulling KMS locatie, programma ntb op basis van op
			
te stellen visie
Status:	Initiatieffase, intentieovereenkomst
Planning:
Middellange/ lange termijn
Industrieel Erfgoed:	Het KMS complex is aangemerkt als karakteristiek object

De Koppeling

ROC van Twente

De Hofmakerij

KMS Locatie

De Oude
Ketelmakerij

Dikkers
Dikkersplein

Primoteq

Eigenaar: 	Koninklijke Machinefabriek Stork B.V.
			
Beoogd ontwikkelaar: Kienhuis Gebiedsontwikkeling
De Smelterij
Programma: 	woningbouw
De Appendage
Status: 	
uitwerken van stedenbouwkundige opzet en opstellen van
			
anterieure overeenkomst voor een nieuw bestemmings-/
			
omgevingsplan
Planning: 	n.t.b. in overleg met ontwikkelaar
Industrieel erfgoed: 	het voormalige FDO-Stork (laboratorium) is aangemerkt als
karakteristiek object

ETEF

De Verbinding

Eigenaar: 	Eerste Twentsche Elementenfabriek Etef Journee B.V. Er is een
afspraak met VincentSpikker B.V. vastgelegd in een intentieovereenkomst.
Programma: 	woningbouw
Status: 	afronden anterieure overeenkomst voor een nieuw bestemmingsplan/ omgevingsplan
Planning: 	ntb in overleg met ontwikkelaar, huidige inschatting start bouw
2023/2024
Industrieel erfgoed: 	Bedrijfspand ETEF Journee inclusief witte woningen zijn aangemerkt als karakteristiek object

7

Primoteq

Hijschveste

ETEF
De Hofmakerij

KMS Locatie

De Oude Ketelmakerij
De Oude
Ketelmakerij

Dikkers
Dikkersplein

De Smelterij
De Appendage

Eigenaar: 	Gemeente Hengelo, tijdelijk verhuurd aan Van Wijnen, die de
grond uiterlijk in 2027 koopt; ontwikkeling samen met BPD
Programma: 	Toekomstige woningbouwlocatie; ontwikkelplan moet nog
worden opgesteld in overleg met Van Wijnen en BPD
Status: 	Nieuw bestemmingsplan (of omgevingsplan) nodig
Planning: 	N.t.b. Van Wijnen moet grond uiterlijk 2027 afnemen, maar de
intentie is om deze locatie versneld tot uitvoering te brengen en
in 2022 al te komen tot een ontwikkelplan met als wens/ doel
start bouw 2025
Industrieel erfgoed: 	Twee gebouwen aangemerkt als karakteristiek: Gebouw 16 en
het voormalige transformatorhuisje

De Smelterij
De Verbinding

Eigenaar: 	Van Wijnen
Programma: 	Woningbouw
Status: 	Bestemmingsplan is onherroepelijk. Omgevingsvergunning is
verleend
Planning: 	Start bouw en oplevering in 2022
Industrieel Erfgoed: 	Geen objecten op het terrein

De Appendage
Dikkers

Eigenaar: 	Icoon Vastgoed BV/ Volker Wessels
Programma: 	Woningbouw met ondersteunende functies
Status: 	Bestemmingsplan is onherroepelijk
Planning: 	Gefaseerde ontwikkeling, start bouw 2023
Industrieel Erfgoed: 	Het kantoorpand, portiersloge en de poort aan de Industrieplein
krijgen een nieuwe invulling. Aanvullend wordt de motie van
de gemeenteraad uitgevoerd: binnen kaders van het bestemmingsplan onderzoeken wat er extra aan industrieel erfgoed kan
worden toegevoegd.		

Dikkersplein

Eigenaar: 	Familie Hanna
Programma: 	Woningbouw - appartementen
Status: 	Onherroepelijk bestemmingsplan, dat vertrekpunt is voor een
ontwikkel-/bouwplan.
Planning: 	Indienen omgevingsvergunning 2022, start bouw 2023
Industrieel erfgoed: 	Geen objecten op het terrein

Eigenaar: 	Van Wijnen - BPD
Programma: 	Woningbouw
Status: 	Ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen
			
Vaststelling: Q2 2022
Planning: 	Start bouw eind 2022/begin 2023
Industrieel erfgoed: 	Fabrieksmuurgrens Loweg is aangewezen als karakteristiek
object
		

De Verbinding:

Eigenaar: 	Gemeente Hengelo
Programma: 	Woningbouw
Status: 	Opstellen Nota van Uitgangspunten als vertrekpunt voor
			
verkoop/ uitgifte
Planning: 	Vaststellen NvU in 2022
Industrieel erfgoed: 	Geen objecten op het terrein

3. Doelstelling 2022 - 2026
Hart van Zuid:

Onderdeel van regionale én gemeentelijke ambities
De ontwikkeling van Hart van Zuid staat niet op zichzelf:
•	In het koersdocument Hengelo 2040 zijn de ambities van Hengelo weergegeven
voor de komende 20 jaar. De vitaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenstad, in
combinatie met het realiseren van een dynamisch en stedelijk leef-, woon-, werken onderwijsgebied met Hart van Zuid is een belangrijke drager van deze ambitie.
Het is essentieel voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en talent dat Hengelo
in de stationsomgeving ruimte biedt aan eigentijds en toekomstgericht wonen,
werken, leren én ontmoeten. De ontwikkeling van Hart van Zuid biedt mede door
de gunstige ligging en goede bereikbaarheid, de kans om een unieke en dynamische omgeving te creëren dat juist voor hen aantrekkelijk is.
•	Dit is ook de basis van de omgevingsvisie Binnenstad-Hart van Zuid die in
voorbereiding is. In de genoemde omgevingsvisie wordt de ontwikkeling van deze
gebieden en de onderlinge samenhang beschreven. We hebben daarbij de ambitie om de Binnenstad en Hart van Zuid meer met elkaar te verbinden met als doel
een kruisbestuiving tussen beide gebieden te realiseren. We willen een centrale
en dynamische stadsas laten ontstaan (ook wel ‘de magneet’) waarin regionale
en stedelijke voorzieningen (hotspots) in de binnenstad, stationsomgeving en
Hart van Zuid een samenhangend geheel vormen.
•	Regionaal leveren we met de ontwikkeling van onze stationsomgeving en Hart van
Zuid een belangrijke bijdrage aan de ambities in de Spoorzone Hengelo Enschede. Samen met Enschede en de regio werken we aan het verder vormgeven van
onze ambitie door de ontwikkeling van wonen en werken in de samenhangende
stationsgebieden Hengelo-Kennispark-Enschede te versterken. Doel is om met de
Spoorzone Hengelo-Enschede door te groeien als centrum van de integrale ontwikkel-as Zwolle-Twente-Münster met een vestigingsmilieu voor interessante en
vernieuwende combinaties van duurzaam wonen, werken, ontmoeten en studeren
voor het binden van talent. De Spoorzone Hengelo-Enschede is een nieuw stedelijk
visitekaartje van Twente.

‘De magneet’: dynamische verbinding tussen de
binnenstad en Hart van Zuid.
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ONTWIKKELKAART

Doelstellingen Hart van Zuid 2022 - 2026
Vanuit het hiervoor beschreven belang en ambities én vanuit de ambitie
voor Hart van Zuid, zoals vastgelegd in het Masterplan (2008)*, het
handelingsperspectief Hart van Zuid en de geactualiseerde Ontwikkelkaart,
formuleren we de volgende belangrijkste opgaven voor Hart van Zuid voor de
komende jaren:
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•	Het realiseren van een aantrekkelijk en dynamisch stadsdeel met hoog
stedelijke allure voor diverse groepen mensen, maar in het bijzonder
voor het binden van talent: inzet op de realisatie van een uniek woon- en
leefmilieu dat we in Hengelo nog niet hebben, betaalbaar en gevarieerd met
een uitstekende kwaliteit.
•	
Versterking van de economische structuur: inzet op een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor een werk-, kennis- en ontmoetingsomgeving
•	Het realiseren van een aantrekkelijke leefomgeving: aandacht voor de
ruimtelijke kwaliteit en industrieel erfgoed, openbare ruimte, (tijdelijke)
ondersteunende functies, klimaatadaptatie, duurzaamheid en nieuwe
mobiliteit
•	Inzet op de positionering van Hart van Zuid, met als doel de mensen
warmhouden - warmkrijgen voor Hart van Zuid door middel van
gebiedscommunicatie en placemaking.
•	Inzet op een goede verbinding met de binnenstad.

4. Opgaven gebiedsbrede thema’s
Programmering – wonen & ontmoeten

Doelstelling: ontwikkelen aantrekkelijk en dynamisch stadsdeel met hoogstedelijke
allure voor diverse groepen mensen.
Acties 2022 en verder:
•	Continue afstemming en monitoring gebiedsgerichte woningbouw-programmering in de marktafel Hart van Zuid.
•	Doorlopende ontwikkeling en bouwstroom op gang brengen door realisatie van
diverse woningbouwprojecten, Verdieping doelgroep / onderzoeken, verder uitwerken profielen, gericht op toptechnologische regio. Algemene uitgangspunten:
betaalbaar en binden van talent.
•	Vaststelling Omgevingsvisie Hart van Zuid en Binnenstad door de raad.
•	Uitwerking magneet omgevingsvisie verbinding binnenstad en Hart van Zuid.

Programmering – werkfunctie

Acties 2022:
• Uitwerking handboek openbare ruimte Hart van Zuid - uitwerking paraplu
bestemmingsplan karakteristieke bouwwerken in Hart van Zuid.
•	Onderzoek naar een erfgoedfonds/ fonds karakteristieke panden Hart van Zuid.
•	Supervisieteam, rol en betrokkenheid erfgoedcommissie, uitwerking in
verordening omgevingswet.

Duurzaamheid en slimme mobiliteit

Doelstelling: we realiseren een toekomstbestendige wijk. Klimaatadaptief, doordat er
voldoende waterberging en groen in de wordt aangebracht. Ons uitgangspunt is dat
we willen bouwen in aansluiting op de behoefte van een nieuwe doelgroep én ook in
het betaalbare segment. Daar moet ook met de parkeerbehoefte op ingespeeld kunnen worden. Tegelijkertijd willen we hierbij voldoende flexibiliteit inbouwen, om goed
in te kunnen spelen op ontwikkelingen of wijzigende omstandigheden.

Doelstelling: versterken van de economische structuur en ontwikkelen aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor een werk-, kennis- en ontmoetings-omgeving gericht op
(internationaal) zakendoen.

Acties 2022 en verder:
•	Uitwerking handboek openbare ruimte Hart van Zuid.
•	Nulmeting en start parkeeronderzoek/ monitoring, plan voor parkeerregulering.

Acties 2022 en verder:
•	NvU Businessdistrict (De Koppeling), inclusief tijdelijk gebruik van deze locatie.
•	Visie op KMS locatie: samen met eigenaar ontwikkelen van een visie op de lange
termijn.
• Visie op Lansinkveste/ Howdenlocatie.
•	Vaststelling Omgevingsvisie Hart van Zuid en Binnenstad door de raad.
•	Uitwerking magneet omgevingsvisie verbinding binnenstad en Hart van Zuid.

Marketing, communicatie en placemaking

Ruimtelijke kwaliteit en industrieel erfgoed

Doelstelling: De geleidelijke en gefaseerde gebiedsontwikkeling van Hart van Zuid
wordt gekenmerkt door een hoge ruimtelijke kwaliteit. Zowel de structuur van het
gebied, de bebouwing, het raamwerk voor de openbare ruimte als de verbindingen
moet op orde zijn. Het industriële erfgoed geeft het gebied een eigen identiteit en
dat biedt een belangrijk uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de ruimtelijke
kwaliteit. ‘Behoud door ontwikkeling’ is het credo.

Doelstelling: ontwikkelen en uitrollen van een integrale en eenduidige communicatie en marketingaanpak- vanuit de gekozen positionering van Hart van Zuid, met
als doel de mensen warmhouden – warmkrijgen voor Hart van Zuid. Placemaking
(= het toevoegen van tijdelijke activiteiten en functies, om mensen nu al naar het
gebied te trekken) speelt daarin een belangrijke rol.
Acties 2022:
•	Gebiedsmarketing, waaronder content creatie, beheer en webcare gezamenlijke
uitingen (www.hartvanzuid.nl, FB, Insta en LinkedIn).
•	Faciliteren en ondersteunen van diverse initiatieven.
•	Met marktpartijen evalueren werkwijze placemaking en gezamenlijk afstemmen
over vervolg, inclusief uitwerking ‘aanjaagbudget placemaking’ vanuit Hart van
Zuid.
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Colofon
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www.hengelo.nl/hartvanzuid

Bezoekadres stadhuis
Burgemeester van der Dussenplein 1
Postadres
Postbus 18, 7550 AA Hengelo
Telefoonnummer
14-074
E-mail
Gemeente@hengelo.nl
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