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O N T W I K K E L K A A R T

Inleiding

De Appendage is de naam van een nieuw te ontwikkelen woonbuurt 
aan de Laan Hart van Zuid in Hengelo. Op deze plek stond vroeger 
een loods behorende bij de machinefabriek Stork. Tegenwoordig ligt 
het terrein braak. De woningbouwontwikkeling is onderdeel van de 
grotere herontwikkeling van het voormalige Stork-terrein, onder de 
noemer Hart van Zuid. Met deze ontwikkeling krijgt Hengelo Zuid 
een sterke kwaliteitsimpuls, met de Laan Hart van Zuid als ruggen-
graat. De ontwikkelkaart hiernaast geeft de gemeentelijke ontwikkel-
visie van Hart van Zuid weer. De Appendage is rood omcirkeld.

Dit beeldkwaliteitplan beschrijft de ruimtelijke kaders en criteria voor 
de stedenbouwkundige opzet, de architectuur en de inrichting van de 
buitenruimte, waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Dit vormt het 
toetsingskader voor het supervisieteam Hart van Zuid en de wel-
standscommissie. 
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Hart van Zuid

In het gebied Hart van Zuid, grofweg tussen het 
station van Hengelo aan de noordzijde en het Twente-
kanaal aan de zuidzijde, is de industriële sfeer van 
weleer nog duidelijk voelbaar. Met name in de strook 
tussen de Laan Hart van Zuid en de Industrieweg-
Loweg is nog veel fabrieksbebouwing aanwezig, die 
met hun enorme maat en schaal en in hun architec-
tuur een groot contrast vormen met de omringende 
woonbebouwing. Deze ‘fabrieksstrip’ bestaat uit 
verschillende delen met eigen kenmerken, maar de 
gemeenschappelijke deler is de grote korrel en de 
stoere architectuur. De Appendage is onderdeel van 
deze fabrieksstrip. 

Opvallend aan de fabriekstrip is verder de afnemende 
bouwhoogte van noord naar zuid. Aan de stations-
zijde, waar Stork ooit is begonnen, is de bebouwing 
het meest massaal, met als hoogste punt een 
kantoortoren van 11 verdiepingen. Naar het zuiden 
toe wordt de bebouwing steeds lager. De oude 
fabrieksbebouwing bestaat hier uit loodsen en heeft 
nog steeds een flinke maat, maar de bouwhoogte is 
beperkt tot circa 10 meter. Eén van deze loodsen, 
direct ten noorden van de Appendage, is onlangs 
getransformeerd tot winkelcentrum met woningen 
erboven. Zo’n zelfde loods heeft gestaan in het 
plangebied van de Appendage, maar deze is ge-
sloopt. Wat resteert is slechts een muur op de 
erfgrens, die het grootste deel van het terrein af-
schermt van de tuinen van de grondgebonden 
woningen erachter. Deze muur blijft zo mogelijk 
behouden. 

En ander relict uit het verleden is de grondvervuiling. 
De grond zal daarom gedeeltelijk worden gesaneerd 
en gedeeltelijk worden voorzien van een zogenaamde 
leeflaag, waarmee de vervuiling op een duurzame 
manier wordt geïsoleerd en afgedekt. Daarbovenop 
kan nieuwbouw plaatsvinden.

Luchtfoto ten tijden van de aanleg van de Laan Hart van Zuid. Het enorme contrast tussen de grote schaal van 
de fabrieksbebouwing en de kleine ‘korrel’ van de woningen direct ernaast is goed zichtbaar.

De bovenste loods, inmiddels gesloopt, is waar De Appendage zal worden ontwikkeld. De onderste loods is 
herontwikkeld als winkelcentrum.

De ‘fabrieksstrip’ ten westen van de 
Laan Hart van Zuid, met onderaan 
het plangebied van De Appendage
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Stedenbouwkundige opzet

De Appendage is opgezet als onderdeel van de 
fabrieksstrip langs de Laan Hart van Zuid. De opzet 
refereert aan de grote maat en stoere uitstraling die 
zo kenmerkend is voor de fabrieksstrip. Aan de laan 
presenteert De Appendage zich één groot complex 
bestaande uit twee L-vormige volumes van 3 bouwla-
gen hoog met plat dak. Alleen de noordelijke hoek is 
5 bouwlagen hoog met plat dak, bij wijze van subtiel 
stedenbouwkundig accent aan de laan, maar ook als 
antwoord op de grotere maat van het parkeerplein bij 
het winkelcentrum ten noorden ervan. Een publieke 
voorziening met terras geven de hoek een levendige 
en uitnodigende uitstraling.

De twee L-vormige volumes worden met elkaar 
verbonden door door een gebouwde poort. Hierdoor 
zijn de volumes in de schaal van de omgeving te 
lezen als één volume met een doorgang. De poort 
geeft vorm aan de overgang van de formele buiten-
wereld van de laan naar de informele binnenwereld 
van het wonen, georganiseerd rond een collectieve 
tuin. De collectieve tuin is een groene autovrije 
binnenwereld met een kleinere maat en schaal en een 
vriendelijke informele sfeer. De collectieve tuin is te 
allen tijden publiek toegankelijk. De poort verbindt 
beide werelden  fysiek en visueel met elkaar.  

La
an

 H
ar

t v
an

 Z
ui

d

Lo
w

eg

In de collectieve tuin bevinden zich twee kleinere los 
geplaatste volumes van 2 tot 3 bouwlagen hoog met 
plat dak. De wisselende bouwhoogte en de losse 
plaatsing in de ruimte benadrukken de informele 
sfeer van de tuin. De woningen grenzen met hun 
private buitenruimte aan de collectieve tuin. 

Het geheel van gebouwen en collectieve tuin is circa 
1m opgetild ten opzichte van de laan. Het hoogtever-
schil wordt rondom opgevangen met een keermuur, 
via diverse trappen en hellingbanen is het plateau 
bereikbaar. Het buurtje is daarmee van verschillende 
kanten bereikbaar en ‘doorwaadbaar’, maar door het 
hoogteverschil wordt het woondomein duidelijk 
onderscheiden van het openbare gebied.

Alle gebouwen zijn ‘om de hoek’ vormgegeven, zodat 
ook de kopgevels en de achtergevels meedoen in het 
ontwerp. Raamopeningen in de opgevels zorgen voor 
sociale veiligheid in de poort en andere doorgangen. 
De voordeuren van alle woningen zijn naar buiten 
gericht. Ook de appartementen op de begane grond 
hebben de voordeur aan de buitenzijde. Alleen de 
appartementen op de verdiepingen worden via 
galerijen aan de achterzijde ontsloten.

P

P

P

Principedoorsnede over het plangebied. De nieuwbouw staat op een circa 1 meter hoog plateau als 
‘leeflaag’. De bestaande fabrieksmuur vormt de erfgrens met de bestaande woningen aan de Loweg.

Hoofdopzet met twee L-vormige volumes aan de laan en twee 
losse volumes in een groene binnenwereld daarachter.
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Stedenbouwkundige visie
Groot gebaar aan de laan, 
groene wereld daarachter
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Ontsluiting en parkeren
De buurt is voor de auto vanaf de Laan Hart van Zuid 
bereikbaar via het parkeerplein voor het winkelcen-
trum. Het parkeren is opgelost  in de ruimte tussen 
het plateau en de bestaande muur. Het plateau zelf is 
volledig autovrij. Vanaf het plateau gezien staan de 
geparkeerde auto’s lager en kijk je dus makkelijk over 
de auto’s heen, zodat deze het groene beeld van de 
tuin zo min mogelijk verstoren. In totaal worden er 
102 openbare parkeerplekken gerealiseerd zodat 
wordt voldaan aan de gemeentelijke parkeernormen.

Tegelijkertijd maakt de verkeersruimte met het 
parkeren duidelijk deel uit van de buurt, door in 
vormgeving, materialisering en beplanting samen-
hang te zoeken tussen plateau en verkeersruimte. Het 
geheel van plateau en verkeersruimte ademen 
daardoor dezelfde sfeer van intieme binnenwereld. De 
bestaande muur bakent de binnenwereld af aan 
oostzijde.

Het fietsparkeren is inpandig opgelost in collectieve 
fietsenbergingen, bij de entree naar de stijgpunten. 
Daarnaast zijn er op diverse strategische plekken, bij 
de trappen die naar het plateau voeren, openbare 
fietsparkeerplekken gedacht, bijvoorbeeld in de vorm 
van ‘fietsnietjes’. De woningen hebben geen private 
berging buiten de woning. Wel hebben de grondge-
bonden woningen een ‘tuinkast’ ten behoeve van 
(tuin)gereedschap. Daardoor kan de collectieve 
ruimte vrij blijven van bijgebouwen, die afbreuk doen 
aan de kwaliteit en uitstraling van de collectieve tuin.

projectnummer: 3248

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 04-11-2021

onderdeel:

Stedenbouwkundig plan

De Appendage

Hengelo

Verkaveling (1:1000)

Programma:
> 68 woningen:
 - 35 appartementen
    - 19 stadswoningen
 - 14 eengezinswoningen
> 104 openbare parkeerplaatsen

stadswoningencollectieve fietsenbergingen

eengezinswoningenbestaande muur appartementen
collectieve 
fietsenbergingen

hoogte accent (appartementen)

appartementen

collectieve ruimte

collectieve fietsenbergingen
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Beeldkwaliteit

Aanhechting met omgeving
Het buurtje kent een sterke samenhang en interne 
kwaliteit door de stedenbouwkundige opzet en de 
beeldkwaliteit, maar de buurt is goed verbonden met 
zijn omgeving. De ‘hoofdentree’ bevindt zich aan de 
Laan Hart van Zuid, ter hoogte van de oversteek naar 
de Stelplaats aan de overkant van de laan. Aan de 
noord- en aan de zuidzijde vormen riante groene 
ruimtes, beplant met flinke bomen, de overgang naar 
de omgeving. De Loweg ten oosten van de buurt is 
bereikbaar via een nieuw voetpad aan de noordzijde 
van het plangebied, langs de bestaande bebouwing. 

Hoofdentree
Alhoewel de Appendage te allen tijde publiek toegan-
kelijk is en je op meerdere plekken het gebied kunt 
betreden, is er een duidelijke hoofdentree als verbij-
zondering van het complex. Deze hoofdentree 
bevindt zich aan de laan, ongeveer in het midden van 
het gehele complex en recht tegenover de brug naar 
de Stelplaats aan de overzijde van de laan. Ter 
plaatse van deze hoofdentree voeren royale en 
uitnodigende trappen naar boven, waar een minimaal 
11 meter brede doorgang toegang verschaft tot het 
binnengebied. Vanaf de overkant van de laan is er 
daarmee een zicht mogelijk tot in de binnentuin en 
zelfs tot aan de bestaande muur. 

De hoofdentree is in architectonisch opzicht vormge-
geven als een bouwkundig element die beide ge-
bouwdelen aan weerszijde van de entree met elkaar 
verbindt, zodanig dat het complex overkomt als één 
geheel, zowel bezien vanaf de laan als vanuit de 
collectieve tuin. Het element doet daarom mee in de 
ritmiek van de gevels en heeft dezelfde robuuste en 
stoere architectonische kwaliteit. Het element 
bestaat uit vertikale delen ter hoogte van de voor- en 
achtergevel, eventueel aangevuld met horizontale 
delen bij wijze van overkapping.
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Architectuur

Het ensemble van gebouwen krijgt een sterk samenhangende en 
eenduidige uitstraling die past bij de industriële sfeer van de fabrieks-
strip. Dat betekent een stoere architectuur met een heldere bouw-
massa, baksteen als hoofdmateriaal en een duidelijke structuur of 
ritmiek in de gevel. Een sterke en consequent doorgevoerde ritmiek 
in de gevel refereert aan de industriële architectuur en brengt verfij-
ning aan in de grote maat van het gebouw. Robuust komt ook tot 
uitdrukking in de stevigheid van materialen, met maat, dikte en 
plastiek. Bijzondere aandacht gaat uit naar de hoeken, de poort en 
de kopgevels van de gebouwen. Er is echter nooit sprake van ‘op-
smuk’ of ‘over design’, maar eerder van ‘robuuste’ en ‘sobere’ archi-
tectuur met aandacht voor detail. In de detaillering wordt zichtbaar 
hoe zorgvuldig en precies de gebouwen zijn ontworpen 

Stoer blok, passend bij industriele sfeer 

Industriële architectuur langs de laan. Referentiebeelden architectuur
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Samenhangende en 
eenduidige uitstraling

Referentiebeelden: kopgevels, metselwerkdetails Referentiebeelden: balkons als accent

Accentueren hoeken 
en hoofdentree

Positie type GK (Galerij Kop) en TH (Toren Hoek)  

1. Uitpandig balkon 

Balkons verspringen om de hoekPositie 1
Positie 2

Positie 3
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Beeldkwaliteitscriteria

• Stoere architectuur die past bij industriële karakter van omgeving;
• Heldere definiëring van de bouwmassa;
• De volumes aan de laanzijde worden verbonden middels een poort zodat ze 

samen één alzijdig geheel vormen;
• Duidelijke en consequent doorgevoerde structuur of ritmiek in de gevel;
• Baksteen als hoofdmateriaal, kleuren passend bij het robuuste industriële  

karakter. Robuust komt ook tot uitdrukking in de stevigheid van materialen, 
met maat, dikte en plastiek;

• Bij wijze van accent zijn andere kleuren baksteen of andere materialen 
toegestaan;

• Uitkragende balkons aan de buitenzijde zijn alleen toegestaan op de hoeken 
en de koppen van het complex bij wijze van accent. De balkons zijn fijn 
gedetailleerd en ondergeschikt aan en in verhouding met de hoofdmassa;

• De hoofdentree of poort aan de laan is mee-ontworpen als verbijzondering 
en doet mee in de ritmiek van de gevel. Het heeft dezelfde robuuste en 
stoere architectonische kwaliteit als de gebouwen;

• De gevels aan het binnenterreinen de kopgevels zijn een voortzetting van de 
stoere buitenzijde en kunnen in detail anders zijn, aansluitend bij het andere 
karakter van de binnenwereld. Ramen in de kopgevels zorgen voor sociale 
veiligheid;

• De ‘tuinkasten’ zijn van donker hout, Qua materiaal passend bij de groene 
binnenwereld en qua kleur passend bij het stoere karakter. 

• De terreininrichting is onderdeel van het ensemble en moet in ruimtelijke 
samenhang worden ontworpen en gematerialiseerd;

• Het terrein heeft een hoogwaardige inrichting met een overwegend groene 
uitstraling. In het project moeten tenminste 10 – 15 bomen 1e grootte 
worden geplant, inheemse soorten zoals zomereik, linde en/of beuk;

• De ondergrondse infrastructuur en de benodigde boomstructuur moeten 
onderling op elkaar worden afgestemd.

• De eventuele hekwerken en leuningen moeten worden ontworpen door de 
(landschaps-)architect;

• materialen en details moeten uit een beperkt palet gekozen worden, met 
het oog op toekomstig beheer en op de samenhang.

Erfscheidingen

De woningen hebben aan de achterzijde een private buitenruimte die 
direct grenst aan de collectieve tuin. De erfscheiding aan de zijde van 
de collectieve tuin is vormgegeven als een zone (in eigendom van de 
VVE) van circa 2,5 meter breed, bestaande uit een plantenbak op de 
erfgrens en een plantvak. Zo ontstaat een geleidelijke, open over-
gang tussen privé en collectieve tuin. De beplanting in de plantenbak 
en het plantvak zorgt voor privacy, maar is niet hoger dan 1,5 meter. 
De tuinkasten op de zijerfscheidingen zorgen ook voor privacy. Aan 
de voorzijde hebben de woningen een ‘Delftse stoep’ als overgang
tussen prive en openbaar.

Referentiebeelden: collectieve tuin en erfscheiding met tuinkasten
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