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INLEIDING 

Hart van Zuid De Koppeling 

Het Hart van Zuid De Koppeling staat 
aan de vooravond van grote 
veranderingen. De gemeente Hengelo 
en marktpartijen zijn momenteel 
volop in ontwikkeling met Hart van 
Zuid. De gemeente en VincentSpikker 
hebben de plannen voor Hart van 
Zuid De Koppeling handen en voeten 
gegeven. Zij investeren gezamenlijk 
in dit plangebied, met als doel om er 
een duurzame, aantrekkelijke woon-, 
werk- en ontmoetingsomgeving te 
creëren. Het district als een 
bruisende minicampus, in het hart 
van de stad, waar nieuwe bewoners 
graag wonen en zich kunnen 
ontplooien. Waar kantoorgebruikers 
met de trein of bus naar hun werk 
kunnen komen om geheel volgens de 
nieuwste kantoorinzichten te kunnen 
werken. En waar toeristen en 
zakelijke gebruikers kunnen landen 
in een modern hotel, voorzien van 
alle gemakken behorende bij deze 
dynamische tijd. 
De bestaande kwaliteiten van de 
voormalige Hofstede MTS bieden 
volop kansen om dat mogelijk te 
maken. Behoud door ontwikkeling is 
het credo, waardoor slechts een klein 
deel van de huidige 
opstallen hoeft te worden  gesloopt 
om ruimte te maken voor de nieuwe 
ontwikkeling. Uiteraard blijft een 
belangrijk deel van het monumentale 
entreegebouw van de voormalige 
school staan. En wordt getracht ook 
de gymzaal en de meeste lokalen 
langs de Parallelweg te behouden.  
De bestaande P+R-parkeergarage van 
de NS wordt in de nieuwe 
ontwikkeling ingepast. 
 
Het plangebied zal na realisatie 
bestaan uit een mooie, gemengde 
invulling. Circa 10.000 m2 b.v.o. aan 
bedrijfsmatige invulling (kantoor, 
faciliteiten, hotel) in combinatie met 

circa 90 studio’s en appartementen 
zorgen voor functies die elkaar 
perfect aanvullen, met nadruk op het 
kantorendeel. In de huidige plannen 
zitten circa 50 kleine studio’s en 2 
kamerappartementen aan de 
Trijpstraat en circa 40 
appartementen voor het midden tot 
het hogere segment verdeeld over de 
twee woontorens aan de zijde van het 
Industrieplein. Met een centrale 
entree waarbij de receptie van het 
hotel ook de receptie voor de 
kantoren en de luxere 
appartementen zal zijn. Zo ontstaat 
een dynamisch werk-, woon-, en 
ontmoetingsmilieu in een uniek 
complex voor Hengelo! Het 
buitenterrein versterkt deze ervaring 
doordat er in het plangebied 
aanlandplekken zijn om binnen en 
buiten te werken, vergaderen of 
anderszins samen te zijn. Het gebied 
is semi-openbaar, waardoor het 
terrein in principe door iedereen kan 
worden gebruikt.  
 
De vernieuwing van het Hart van 
Zuid De Koppeling is meer dan alleen 
maar “zo veel mogelijk bouwen”. 
Omdat het plangebied ingebed is 
tussen het spoor en de Parallelweg 
L.S. met het gezicht naar het 
Industrieplein, moet er zorgvuldig 
worden nagedacht over de juiste 
invulling van dit gebied. Dat stelt 
daardoor weer eisen aan de 
inrichting van de openbare ruimte en 
voorzieningenstructuur. Het Hart 
van Zuid De Koppeling zal na 
realisatie relatief veel groen hebben 
en zal een mooi tegenwicht zijn ten 
opzichte van de versteende 
noordzijde van het NS-station. 
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GESCHIEDENIS 
Hengelo was tot 1868, toen Charles 
Stork zijn ijzer- en metaalgieterij en 
draaierij van Borne naar Hengelo 
verplaatste, een boerendorp. Vanuit 
het kleine centrum waaierden 
landwegen uit in het ommeland. 
Door de geroemde 
ondernemingsdrift van de familie 
Stork werd in de jaren tot aan de 
Tweede Wereldoorlog een belangrijk 
deel van de zuidzijde van het 
station, waaronder de locatie van 
het beoogde Hart van Zuid De 
Koppeling, bebouwd met 
fabriekshallen en bijbehorende 
kantoren. Hengelo floreerde en 
groeide mee met de 
ondernemerskracht van Stork.  
 
De nijvere werknemers die bij Stork 
hebben gewerkt, werden voor een 
deel opgeleid in de eigen 
bedrijfsschool: de Wilhelminaschool 
aan de Industriestraat. De 
Wilhelminaschool werd geopend op 
4 september 1918. Precies de 
datum waarop de Machinefabriek 
Gebr. Stork & Co. herdacht dat ze 
vijftig jaar daarvoor vanuit Borne 
naar Hengelo was gekomen. Het 
fabrieksonderwijs van deze 

ondernemingen is overigens al veel 
ouder. Voor vakbekwaam personeel 
moesten ze vanaf het begin zelf 
zorgen. 
 
Na het allesverwoestende 
bombardement in 1944 werd ook 
het gebied ten zuiden van het 
station en de spoorlijn zwaar 
getroffen. De Hengelose architect W. 
R. van Couwelaar ontwierp na de 
oorlog het Herbouwplan Zuid met 
het schoolgebouw van de Hofstede 
MTS. In de loop der jaren werd de 
school verder uitgebreid, tot de 
verschijningsvorm die het nu heeft. 
Een sterk horizontaal georiënteerd 
cluster van aaneengesloten 
bouwdelen, variërend van 1 tot 3,5 
bouwlagen. 
 
Sinds het ROC van Twente – De 
Gieterij – is opengesteld aan de 
Gieterij 200, verviel de 
schoolfunctie van de locatie 
Hofstede. Na de verhuizing van het 
ROC is in 2016 een deel 
van de bestaande gebouwen 
geschikt gemaakt als tijdelijke 
kantoorruimte in aanloop naar de 
nieuwe ontwikkelingen op deze 
plek. 

 
 

De Wilhelminaschool 



 

8 

. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AMBITIE 
 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEER LEVEN IN DE BROUWERIJ 

Het gebied is redelijk verlaten. Doordat de voornamelijk leegstaande 
bebouwing de Gieskesstraat in het geheel en de Trijpstraat deels aan het oog 
onttrekt, is de sociale controle laag met de daarbij behorende negatieve 
effecten van met name drugshandel en -gebruik. Ook de P+R-parkeergarage 
van de NS, beheerd door Q-park, wordt aan het zicht onttrokken, waardoor de 
automobilist deze parkeergarage nooit “on top of mind” heeft. 

DYNAMIEK 

Door de vernieuwde dynamische invulling van het Hart van Zuid De Koppeling 
op deze locatie te ontwikkelen, krijgt het gebied en zijn omgeving een enorme 
impuls. Daar zullen ook de bewoners, omliggende ondernemers, het 
vernieuwde Vereenigingsgebouw en de binnenstad van Hengelo de vruchten 
van kunnen plukken. De bedrijvigheid die wordt toegevoegd zorgt ervoor dat 
ook de toeleverende dienstensectoren haar weg naar het gebied zullen vinden. 
Kantoorgebruikers kunnen tijdens hun pauzes het stadscentrum bezoeken 
voor een broodje of een boodschap. De bezoekers 
van het hotel combineren wellicht een optreden van hun favoriete artiest in 
Metropool met een afterparty in de binnenstad, alvorens in het hotel te 
overnachten. En de nieuwe bewoners van de appartementen zullen genieten 
van alle faciliteiten dicht bij hun woning, met een fantastisch uitzicht over de 
stad. 
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Eigentijds stedelijk bouwen 

Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitskader zijn ambitieus en 
eigentijds. Al in een vroegtijdig stadium heeft de gemeente Hengelo in het 
Masterplan Hart van Zuid de ambitie uitgesproken in het gebied – dat wordt 
begrensd door de Parallelweg L.S, Trijpstraat en Gieskesstraat – een meer 
hoogstedelijk milieu te willen realiseren. Dat betekent een combinatie van 
verdichting, hoogte en ruimte met groen, daar waar het kan in een Campus-
achtige setting. 
Daarbij is het uitgangspunt dat de gebouwen een ensemble vormen en er een 
stevige samenhang is in architectuur en verschijningsvorm. Het hotel, de 
kantoren en de appartementen zijn op zichzelf herkenbaar als gebruiksvorm, 
en de gevels gaan een contrasterend beeld vormen met de bestaande gevels. 
Door middel van een transparante laag tussen de bouwdelen wordt er een 
duidelijk onderscheid tussen en overgang van functies en massa’s gemaakt. 
Het is de ambitie om de architectuur van de nieuwbouwdelen aan te laten 
sluiten op zowel de wederopbouwarchitectuur, kenmerkend voor de Hengelose 
binnenstad, als het industriële erfgoed in Hart van Zuid waarin de nieuwe 
ontwikkeling een ankerpunt is. Het materiaalgebruik refereert aan het 
Hengelose economische leven, de metaalindustrie en de technische industrie. 
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Programma en concept 

Vanuit een ambitieus Masterplan 
Hart van Zuid 2008 en het 
coalitieakkoord 2018-2022 van de 
gemeente Hengelo is afgesproken 
om een aantrekkelijk en stedelijk 
milieu te creëren op de 
locatie De Koppeling. In het 
collegeprogramma 2022 – 2026 
wordt de ingeslagen koers van Hart 
van Zuid bevestigd. De lijn wordt 
doorgezet om de binnenstad en Hart 
van Zuid verder te brengen. 
 
De invulling met circa 7.000 m2 
kantoren, 3.000 m2 hotel van circa 
60 - 80 kamers en circa 90 studio’s 
en appartementen voldoet aan deze 
ambities en doelstelling. 
 
Hotel 
Het creëren van een modern en 
eigentijds hotel is een prima 
invulling/ ondersteuning op de 
7.000 m2 bedrijven/kantoren. Uit 
eerder onderzoek van HTC Advies 
(2019) bleek de locatie al snel 
haalbaar voor een hotel voor circa 
80 kamers, gericht op het 
middensegment, en met name op de 
zakelijke gebruiker. Nader en 
verdiepend onderzoek naar de 
kwantitatieve en kwalitatieve 
marktruimte voor hotelkamers in 
Hengelo (ZKA 2022) bevestigt dit. 
Het hotel is het kloppend hart van 

de gehele ontwikkeling, opent ’s 
morgens als eerste de deuren en 
doet ’s avonds het licht uit.  
Vooralsnog is gekozen om te gaan 
voor het label IBIS Green. Dit label 
van de Accorgroup, en staat voor 
levendige hotels met betrokken 
mensen. Je vindt deze hotels over 
heel de wereld op vergelijkbare 
plaatsen als Hengelo. Middelgrote 
steden met een goed 
voorzieningsniveau in de directe 
nabijheid en voldoende uitdaging in 
de wijde omgeving. De doelgroep 
voor Ibis Green bestaat uit tweeërlei 
groepen: de zakelijke gebruikers op 
werkdagen en in het weekeinde 
voornamelijk toeristen. Dat sluit 
naadloos aan bij de verwachte 
hotelbezoeker voor Hengelo vanuit 
het HTC (2019) en het ZKA (2022) 
onderzoek. IBIS heeft daarnaast een 
grote duurzame agenda, welke goed 
aansluit bij het totale plan. 
 
Kantoren 
De kantorenmarkt vraagt 
tegenwoordig echt meer dan alleen 
maar “vierkante meters”. Met name 
de “standaard”-kantoren, veelal 
ontwikkeld in de jaren ’80 en ’90 
van de vorige eeuw hebben hun 
glans verloren. Rechttoe-rechtaan 
kantoormeters in uitleggebieden in 
de periferie zijn daardoor zeer 
moeilijk in te vullen.  
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Wat juist erg in opkomst is onder 
kantoorhuurders, is het huren van 
duurzame kantoorruimte op 
plaatsen die eerst een andere 
functie hebben gediend. Een oude 
Melkfabriek, een Brouwerij, kortom 
gebouwen met karakter. Locaties 
waar je huurders vindt van zeer 
divers pluimage en waar de 
samenwerking en verbinding wordt 
opgezocht. En dat het liefst full-
service en tegen het stadscentrum 
aan met voldoende openbaar 
vervoersmogelijkheden. 
 
Daarom is er met de hotelexploitant 
een concept uitgewerkt, dat de 
gehele exploitatie van het vastgoed 
versterkt en zodoende ook het 
ambitieuze programma op de locatie 
haalbaar kan maken. Dat concept 
gaat uit van een full-service 
exploitatie voor zowel de kantoren 
als de woningen. En het hotel is 
vanzelfsprekend al full-service. De 
hoofdentree van de gebouwdelen 
ligt centraal en fungeert als balie 
voor zowel de bewoners van de 
woontoren, de bezoekers van de 
kantoren en natuurlijk het hotel.  
 
De kantoorgebruikers richten zich 
op hun eigen werkvloer enkel op 
hun primaire werkzaamheden en 
voor bijvoorbeeld vergaderen, 
lunchen of presentatie maken ze 
gebruik van de gezamenlijke 

faciliteiten, die door het hotel 
worden geserviced. De ruimtes 
worden gebruiksgereed gemaakt, 
koffie staat klaar, broodjes zijn 
geregeld, en achteraf wordt alles 
ook weer opgeruimd door de 
hotelexploitant. Als klanten of 
gasten zich melden, doen ze dat aan 
de hotelbalie en het hotel zorgt 
ervoor dat de persoon op de juiste 
plek in het gebouw komt. 
 
Verzorgd wonen 
De bewoners van de appartementen 
aan het industrieplein maken 
gebruik van dezelfde hotelbalie en 
service. Ze kunnen broodjes 
bestellen en de balie is ook pick-up 
punt voor bijvoorbeeld 
boodschappen, pakketjes en andere 
zaken. Tevens kan -indien gewenst- 
de balie ook de sleutel beheren van 
de woning, bijvoorbeeld voor 
schoonmaak of gewenste 
aanpassingen. De bewoners kunnen 
daarnaast gebruik maken van de 
vergaderruimtes van de kantoren 
en de eenvoudige fitnessruimte van 
het hotel, net als de 
kantoorgebruikers. 
 
Doelgroep wonen 
Doelgroep voor deze woonlocatie is 
een mix van starters/Young 
Professionals en de  bovenkant van 
de woningmarkt.  

Rapport Snelder Zijlstra 
volgt. 
Jan is met vakantie 
Roy is ook op vakantie 
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De laatste groep zijn in de regel 
medioren die hun huis, vaak 
gelegen in de periferie van de 
Twentse steden en verder, verlaten 
om zorgeloos en verzorgd te gaan 
wonen. 
 
Vooral het aanbod van de 
combinatie van wonen en de service 
zal een regionale en bovenregionale 
aantrekkingskracht hebben. Er zijn 
bijna geen vergelijkbare projecten 
in het oosten van het land te vinden 
die wonen op hoogstedelijk niveau 
combineren met letterlijk wonen op 
hoogte èn een enorm hoog 
serviceniveau. En dat in combinatie 
met het internationale treinstation 
van Hengelo voor de deur! Nieuw 
Wonen Twente heeft de 
woonpropositie tegen het licht 
gehouden en ook Snelder Zijlstra 
Makelaars is er van overtuigd dat 
zowel Twente als Hengelo rijp is 
voor een dergelijk concept, zolang 
de prijs van de woningen enigszins 
in de pas blijven lopen met de 
marktontwikkelingen. 
 
Startersappartementen/studio’s 
Aan de Trijpstraat zijn juist circa 50 
startersappartementen en studio’s 
bedacht die een geheel andere 
doelgroep kunnen aanspreken, de 
Urban Creators. Kleinere 
appartementen waar huurders 
goedkoop kunnen wonen en 
gezamenlijke faciliteiten hebben 
zoals bijvoorbeeld een washok met 
droger en een groot gezamenlijk 
dakterras. Een gezamenlijke 

buitenruimte voor ontmoetingen en 
activiteiten maakt de ambiance 
compleet.  
 
 
Markttoets & Marktruimte 
Het totaalconcept is als zodanig ook 
besproken met Roy Duijn van 
Snelder Zijlstra bedrijfsmakelaars. 
In eerste instantie was hij zeer 
kritisch op nog meer kantoren in 
Hengelo, maar doordat: 

• Het karakteristieke 
bestaande vastgoed voor het 
grootste deel behouden blijft, 
waardoor het aanbod voor de 
kantorenmarkt aanvullend 
én bijzonder is; 

• De locatie strategisch gelegen 
is bij het Centraal Station 
Twente in combinatie met een 
goede parkeergarage en een 
uitstekende 
autobereikbaarheid via Laan 
Hart van Zuid heeft; 

• De wijze waarop de 
exploitatie en de services van 
het hotel met name de 
kantoorgebruikers ontlasten 
en verrijken en daardoor een 
grote mate van toegevoegde 
waarde geeft; 

• De in de plaats-stelling van 
kantoormeters naar deels 
hotel het absolute aantal m2 
toevoeging aan 
kantoormeters relatief 
beperkt is, en daardoor 
haalbaarder is; 

is hij positiever geworden over 
de totaalontwikkeling. Ook in 
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zijn ogen is het totaalconcept 
van belang om de locatie te 
kunnen revitaliseren en de 
herontwikkeling succesvol te 
maken. 
 
Bij aanvang van de uitwerking 
van de plannen in 2019 is een 
marktonderzoek gedaan door 
HTC Advies Foodservice en 
Hospitality. Uit dit onderzoek 
bleek dat de initiële gedacht om 
90 hotelkamers bij het station te 
realiseren ambitieus is. HTC 
Advies heeft aangegeven dat er 
vertrouwen is in een extra 
marktruimte indien Hart van 
Zuid tot wasdom komt volgens 
de huidige plannen en het hotel 
meer dan een zakenhotel zal zijn 
en dat opereert binnen het 
midden tot luxe segment. 
Essentieel is dat dit hotel op een 
locatie moet komen, binnen een 
concept zoals dat nu voor de 
Hart van Zuid-De Koppeling in 
deze nota van uitgangspunten is 
bedacht. 
 
Nader en verdiepend onderzoek 
naar de kwantitatieve en 
kwalitatieve marktruimte voor 
hotelkamers in Hengelo (ZKA 
2022) bevestigt dit. Het 
onderzoek van ZKA geeft o.a. 
aan dat er, bij een beleidsrijk 
scenario (Hengelo ontwikkelt de 
binnenstad en Hart van Zuid 
conform de ambities in de 
Ontwerp Omgevingsvisie Hart 
van de stad) een kwantitatieve 
marktruimte is voor 95 a 105 
kamers. Kwalitatief adviseert 
ZKA dat ingezet moet worden op 
nieuwe hotelcapaciteit in de 
binnenstad en/of de 
gebiedsontwikkeling Hart van 
Zuid waarbij Hart van Zuid 
gericht is op de toeristische en 
zakelijke klant. 

 
Door het opnemen van het hotel 
in de stedenbouwkundige massa 
van de kantoren en woonlagen is 
er een mate van flexibiliteit in de 
functies te creëren. Bouwlagen 
zijn uitwisselbaar van hotel naar 
kantoor naar woonlaag en weer 
terug. Voor te stellen is dat het 
hotel begint met 60 tot 80 
kamers en na 5 of 10  jaar bij 
gebleken succes en bij een wens 
naar meer kamers eenvoudig 
een boven- of onderliggende 
kantoorvloer kan worden 
gebruikt voor een nieuwe laag 
hotelkamers. Of omgekeerd.   
 
Ook denkbaar is dat – als de 
markt of wijzigende 
omstandigheden er om vragen – 
uitwisseling tussen een woonlaag 
en kantoorlaag plaats kan 
vinden. Dit maakt het voor de 
belegger en de huurder zeer 
interessant om in te kunnen 
spelen op zowel positieve als 
negatieve toekomstige 
ontwikkelingen en komt dit 
zowel de exploitatie als de 
algehele kantoor en hotelmarkt 
van Hengelo ten goede. 
Met bovenstaande in gedachten 
en de lopende fantastische 
herontwikkeling van Hart van 
Zuid, inclusief de onderhavige 
locatie, is een hotel van circa 60 - 
80 kamers realistisch en ook 
financieel exploitabel. 
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Plangebied
Het plangebied beslaat circa 1 
hectare, en wordt begrensd door 
de Gieskesstraat, het 
Industrieplein, de Trijpstraat en 
de Parallelweg L.S. Ten noorden 
van het gebied ligt het 
rangeerterrein van ProRail, 
aansluitend aan het treinspoor 
en station. In het plangebied ligt 
de P+R Parkeergarage van de 
NS, die op dit moment wordt 
beheerd door Q-park. Het gebouw 
en onderliggende grond van de 
parkeergarage zijn in het 
verleden al ontwikkeld. Het 
vigerende bestemmingsplan 
voorziet in een maatschappelijke 
bestemming, in combinatie met 
een dienstwoning (wordt 
vooralsnog gehandhaafd). Om te 
komen tot een nieuwe 
bestemming, passend bij de 
ambitie voor de locatie is een 
bestemmingsplanwijziging nodig. 
De gewenste bestemmingen in 
het gebied zijn: 

• Hotellerie, circa 3.000 m2 
• Wonen, met 90 eenheden, 

circa 8.000 m2 gbo 
• Kantoor met baliefunctie, 

circa 7.000 m2 bvo 
• Parkeren passend bij het 

programma, met een 
aanvullend gebouwde 
voorziening. Hiervoor zal bij 
de verdere planuitwerking 
een parkeerbalans gemaakt 
moeten worden. 

Dit programma zal landen in circa 
9.000 m2 bestaande bouw en 
uitbreiding van het plangebied met 
circa 9.000 m2 nieuwbouw. 

Fasering 

Het ligt voor de hand om het 
plangebied in 2 fases te ontwikkelen 
vanwege de grootte van het project 
en de huidige marktruimte. Als de 
marktomstandigheden wijzigen, 
dan kan het ontwikkeltempo daarop 
worden aangepast. 

Fase 2 

Fase 1 
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De bestaande locatie 
De planlocatie ligt ten zuiden van de 
binnenstad en is gescheiden door de 
spoorlijn. Deze scheiding is 
aanzienlijk verminderd door de 
sterk verbeterde en verbrede 
onderdoorgang onder het spoor 
richting het centrum en door 
publieke functies als het poppodium 
Metropool. De randen van de locatie 
zijn zeer divers van functie en 
karakter, met aan de westzijde het 
industrieplein, de stations entree, 
poppodium Metropool en de 
kantoortoren aan het Industrieplein 
1. De noordzijde met de 
Gieskestraat ligt parallel aan het 
spoor, de oostzijde met de 
Trijpstraat heeft een woonkarakter 
met voornamelijk appartementen in 
een groene omgeving. De zuidzijde 
met de Parallelweg LS heeft ook een 
parkachtig groen karakter met 
daarin het Vereenigingsgebouw dat 
is omgebouwd tot brasserie en 
boutique hotel. 
 
Op de locatie staat het uit 1958 
daterende voormalige Hofstede 
MTS gebouw waarin momenteel 
diverse tijdelijke huurders 
gehuisvest zijn. Het gebouw heeft 
geen monumentenstatus maar kan 
voor een deel worden gezien als 
representant van de Hengelose 
wederopbouw architectuur. Er is 
daarom een grondige studie 
uitgevoerd of en hoe bestaande 
bouwdelen in het plan kunnen 
worden ingepast. Ook de recent 
gebouwde parkeergarage die 
centraal in het gebied staat, zal in 
het plan worden opgenomen. 
 
Groenstructuren  
Aan de Paralellweg LS en de 
Trijpstraat wordt de locatie 
begrensd door bomenrijen. Langs de 
Gieskestraat bevindt zich een brede 
groenstrook evenwijdig aan de 

spoorlijn. Deze groenstructuren zijn 
zeer waardevol vanwege de leeftijd 
van de bomen, de continuïteit van 
de groenstructuur en de 
aanwezigheid van groen in een 
sterk stedelijke omgeving. Het 
Vereenigingsgebouw met het 
omliggende park vormt een eigen 
wereld met een unieke kwaliteit ten 
opzichte van de omgeving. In het 
nieuwe stedenbouwkundige plan 
wordt gestreefd naar handhaving 
en versterking van deze bestaande 
groenstructuren en het toevoegen 
van nieuw ‘groen’ om de samenhang 
tussen de verschillende 
groenstructuren te versterken.  

Stedenbouwkundige invulling 

Het Industrieplein heeft aan de 
noord,- oost,- en zuidwestkant een 
sterke wandwerking door de 
bestaande bebouwing. Uitgangspunt 
bij het stedenbouwkundige ontwerp 
is het maken van een duidelijke 
pleinwand aan de zuidoostzijde 
zodat het Industrieplein op een 
heldere manier begrensd wordt. Het 
huidige wegenpatroon blijft intact 
en vormt een belangrijk 
structurerend element voor de 
oriëntatie en geven de nieuwe 
bebouwing potentieel een ‘adres’. 
Het plan bestaat uit de bestaande 
bouwvolumes die worden aangevuld 
dan wel opgetopt met 
onderscheidende nieuwbouw, 
gekoppeld aan de bestaande 
parkeergarage in een groene, 
campusachtige setting. De 
gebouwen markeren elk de hoeken 
van de kavel waarbij het hoogste 
volume op de plaats komt waar de 
Laan Hart Van Zuid aansluit op het 
Industrieplein. Het karakteristieke 
entreegedeelte van de voormalige 
MTS blijft behouden en wordt 
strategisch ingezet als onderdeel 
van dit hoogste volume. Door de 
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nieuwe bebouwing in de gevellijn te 
plaatsen van deze entree, behoudt 
het poppodium Metropool haar 
zelfstandige karakter. De gebouwen 
aan het Industrieplein worden met 
elkaar verbonden door de bestaande 
gymzaal met de optopping, welke de 
wandwerking aan het plein 
versterkt. Door het plan op te 
bouwen uit vier afzonderlijke 
bouwvolumes is redelijk goed 
mogelijk om deze gefaseerd uit te 
voeren. De volumes worden 
afgesneden om enerzijds maximale 
zichtlijnen te creëren en anderzijds 
de gebouwen slanker te laten ogen. 
Belangrijk voor het plan is dat er 
een visuele verbinding gelegd wordt 
tussen de binnenstad en de nieuwe 
ontwikkellocatie. De hoogte van de 
nieuwe bebouwing is daarbij van 
essentieel belang, maar zal de 
dominantie van de 
Lambertusbasiliektoren zeker niet 
overstemmen. Door het hoogste 
volume circa 45 meter te maken is 
deze hoog genoeg om het gebouw 
zowel vanaf het centrum als vanaf 
Laan Hart van Zuid te ervaren, 
maar beduidend minder hoog dan 
de Lambertusbasiliek (80 meter). 
Hierdoor wordt duidelijk dat de stad 
aan de andere zijde van het spoor 
verder gaat. 
 
Hoofdstructuur  
De gebouwen kennen alle vier een 
stedelijke zijde richting de 
omgeving en een ‘rustige’ zijde 
richting het binnengebied waardoor 
het gevoel van een stedelijke 
campus ontstaat met de voeten in 
het groen. In deze groene 
binnenruimte is plek voor allerlei 
activiteiten welke gekoppeld zijn 
aan de functies van de gebouwen. 
Het voorplein wordt vormgegeven 
als een verlengde van het 
industrieplein. De bestaande 
groenstructuren blijven behouden 

en worden met name aan de 
Parallelweg LS versterkt. 
Daarnaast worden er op het 
binnengebied bomen toegevoegd om 
het campusgevoel te ondersteunen. 
De bestaande parkeergarage is 
onderdeel van deze groene ruimte 
en het idee is om de zijden te 
bekleden met groen zodat er een 
natuurlijke eenheid ontstaat. Door 
groen te behouden en waar nodig 
toe te voegen en daarnaast het 
oppervlak van de verharding te 
minimaliseren ontstaan kansen 
voor waterberging op het bouwveld 
en wordt hittestress voorkomen. De 
locatie wordt aan alle zijden 
verbonden met de omgeving. Over 
de nieuwe campus lopen routes die 
aansluiten op de omgeving, zoals op 
het industrieplein en het 
naastgelegen park rondom het 
Vereenigingsgebouw. Deze routes 
zorgen voor samenhang op en 
rondom de locatie. Er is extra 
aandacht voor de ontsluiting van de 
parkeergarage, een goede 
oversteekbaarheid van de 
Parallelweg LS en de fietssnelweg 
F35. 
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Beeldkwaliteit van de gebouwen   
De huidige gebouwen vormen samen een ensemble en zijn elk erg verschillend 
qua structuur en verschijningsvorm. Elk met een eigen tijdsbeeld. 
Er is een architectonische samenhang tussen de bestaande gebouwen en de 
nieuw te bouwen bouwdelen moet deze samenhang gaan versterken. Ze zijn 
vormgegeven als eenduidige, alzijdige volumes. De diversiteit van het 
programma (hotel, woningen, kantoren) mag leesbaar zijn in de gevels, echter 
vormen ze tezamen een eenduidig beeld. De gebouwen hebben een stoer en 
robuust uiterlijk dat aansluit bij de stedelijke sfeer van het gebied. De nieuwe 
bebouwing staat op de grens van de wederopbouw-binnenstad en het 
industriële erfgoedgebied Hart van Zuid, het materiaalgebruik kan hier aan 
refereren. Te denken valt aan materialen als steen en glas. De buitenruimtes 
worden vormgegeven als loggia’s en dakterrassen en  zijn een zorgvuldig 
vormgegeven onderdeel van het gevelbeeld. De overgang tussen privé en 
openbaar is zorgvuldig vormgegeven. Duidelijk is de overgang van het 
bestaande vastgoed naar de toevoeging: een transparante laag markeert de 
overgang van bestaand naar nieuw. 
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Verkeer en parkeren 

Verkeersafhandeling 
Verkeersafhandeling Het 
ontwikkelgebied wordt ingekaderd 
door een aantal wegen, te weten de 
Gieskesstraat, Trijpstraat en de 
Parallelweg L.s.. Waar de 
Gieskesstraat en Trijpstraat 
verkeersluw zijn, is de Parallelweg 
L.S. met de fietssnelweg F35 als 
onderdeel van de wijkring wel een 
levendige en drukke straat. De 
afgelopen jaren zijn er enkele 
ingrepen geweest aan het 
Industrieplein en de Laan Hart van 
Zuid, waardoor het gebied er nu 
klaar voor de toekomst bij ligt. De 
verwachting is dat de druk op het 
verkeer uiteraard wel zal toenemen, 
maar dat het huidige wegennet 
rondom de locatie dit prima aankan. 
Er zal nog verder worden gepuzzeld 
of wellicht de Gieskesstraat van de 
Trijpstraat moet worden 
losgekoppeld, waardoor de 
parkachtige functie richting het 
spoor nog kan worden versterkt. 
Belangrijk is om het gehele gebied 
in ogenschouw te nemen. Het plan 
dient in basis natuurlijk te voldoen 
aan de parkeernota, waarbij 
nadrukkelijk wordt gekeken naar 
de parkeerbalans, uitgaande van 
functiemenging. We hebben immers 
te maken met een ontwikkeling, 
waarbij de parkeerdruk er altijd zal 
zijn, maar voor verschillende 
gebruikers op verschillende tijden. 
Dit en de aanwezigheid van de P+R 
parkeergarage van de NS, maakt de 
parkeeropgave interessant. Q-park 
heeft tot heden aangegeven circa 
125 plaatsen beschikbaar te 
kunnen stellen, maar op welke 
wijze, hoeveel en hoe dit ook voor 
langere tijd kan worden geborgd is 
op dit moment nog niet duidelijk. 

Tevens dient er goede aandacht te 
zijn voor de overgang van 
Industrieplein, Kiss & Ride-zone en 
de entree naar de parkeergarage. 
 
Mobiliteitsplan  
Er ligt ook de ambitie om te komen 
tot een goed mobiliteitsplan, omdat 
dit ook vanuit de nieuwe 
parkeernota wordt gevraagd. 
Doordat de locatie dicht bij het 
(bus)station ligt, zullen veel 
medewerkers en bezoekers met het 
openbaar vervoer komen. Uiteraard 
wordt dit meegenomen in de studie 
voor de parkeeroplossing. Ook 
deelauto’s, deelscooters en 
deelfietsen zullen onderdeel van de 
planvorming zijn. Waar de 
maatschappij gaat van “bezit” naar 
“mobiliteit” zal de ontwikkelaar op 
deze binnenstadlocatie die 
mobiliteit zo veel mogelijk 
faciliteren. Dit kan zeer goed met 
bijvoorbeeld een marktpartij als 
MyTripper.   
 
F35 
De fietssnelweg F35 is een snelle, 
veilig en non-stopfietsverbinding 
van 62 kilometer van Nijverdal 
naar de Duitse grens met zijtakken 
van Almelo naar Vriezenveen en 
van Enschede naar Oldenzaal. De 
hoofdader van deze F35 loopt langs 
De Koppeling, in de volle lengte van 
het perceel. Er zal daarom goed 
aandacht moeten worden 
geschonken aan de integratie van 
de F35 en de overige 
verkeersstromen van, naar en rond 
het project. 
 
Duurzaamheid 
Sinds 2017 werkt Hengelo hard aan 
een gezonde, groene en energie 
neutrale stad. In dat jaar zijn de 
doelstellingen hiervoor vastgelegd 
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in Het Actieplan 'Nieuwe Energie 
Hengelo 2017-2021'. Het is een 
breed plan waarin de nadruk ligt op 
het vergroenen van de stad, het 
verduurzamen van de gebouwde 
omgeving, het realiseren van meer 
hernieuwbare energie en het 
realiseren van aardgasloze wijken. 
Hierin wordt samengewerkt met 
bedrijfsleven en inwoners. De 
ontwikkeling van Hart van Zuid De 
Koppeling sluit hier naadloos op 
aan. Daarnaast heeft de 
ontwikkelaar duurzaamheid hoog in 
het vaandel staan. Al hun projecten 
die de laatste 5 jaar zijn opgeleverd, 
zijn gasloos. En voor hun meest 
recente ontwikkeling ontvangt het 
gebouw het certificaat Breeam-
Excelent. Ook voor deze 
ontwikkeling gaat de ontwikkelaar 
voor het hoogst mogelijke duurzame 
label. 
Bij een herontwikkeling van 
stedelijk gebied komt veel 
sloopafval vrij. Het kost veel energie 
om dit materiaal door vrachtwagens 
te laten afvoeren. Een enorme 
energiewinst valt te behalen door 
het afval in het gebied zelf te 
vergruizen en te hergebruiken. Het 
gebakken straatmateriaal in de 
buurt wordt zoveel mogelijk 
hergebruikt. Zoals gezegd, bij de 
herontwikkeling van het gebied 
staat duurzaamheid voorop. De 
locatie is door de positionering 

naast een warmteverdeelstation 
van Ennatuurlijk direct voorzien 
van duurzame restwarmte van de 
Twentse industrie, wat natuurlijk 
een enorm pluspunt is. Maar ook 
naar alle andere aspecten van 
duurzaamheid zal worden gekeken. 
Er zal zoveel als mogelijk is 
zonnepanelen worden toegepast en 
dit kan worden gecombineerd met 
gevelelementen. Door circulair te 
werken, wordt ook een hoge mate 
van duurzaamheid behaald. Uit de 
sloop van de gebouwen komt 
materiaal tevoorschijn dat in veel 
gevallen kan worden gebruikt als 
grondstof voor de vervolgfase. Ook 
het omgaan met water verdiend 
extra aandacht in het gebied. 
Retentie op het terrein is goed 
mogelijk. In samenhang met een 
goede infiltratie ontstaat dan een 
gebalanceerd waterbeheer. Daarbij 
is het belangrijk om verharding zo 
minimaal mogelijk toe te passen. 
Ook een mobiliteitsplan doet veel 
voor de duurzaamheid in het gebied. 
Een plan dat zich toespitst om zo 
weinig mogelijk auto’s aan te 
trekken is o.a. goed voor CO2, Nox, 
fijnstof, stank en geluid 
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Plankaders 

Bestaand vastgoed, wat slopen, wat niet 
Zoals al eerder in de 
stedenbouwkundige afwegingen 
aangegeven, wordt er in de 
planvorming vanuit gegaan dat het 
leeuwendeel van de bebouwing blijft 
staan, indien dit technisch en 
economisch mogelijk is.  
Behoud door ontwikkeling is het 
credo. Het entreegebouw blijft 
bestaan, en deze zal haar functie als 
entree van de herontwikkeling gaan 
behouden. Dit fraaie bouwdeel, een 
duidelijk toonbeeld van 
wederopbouw-architectuur, zal in 
de planvorming nagenoeg 
ongewijzigd worden opgenomen. 
Vooralsnog zal enkel de voormalige 
aula op de hoek van de Parallelweg 
L.S en Trijpstraat worden gesloopt. 
Deze is niet in de voorgestelde 
plannen in te passen. Vanwege haar 
verschijningsvorm, hoogte en 
vooral slechte staat heeft dit 
bouwdeel voor de plannen geen 
toegevoegde waarde. 
 
Tevens is er de wens vanuit de 
Ontwikkelkaart Hart van Zuid en 
het supervisieteam om een 
pleinwand aan de oostzijde van het 
Industrieplein te creëren met 
hoogte. Er is onderzocht of dit 
mogelijk is door bijvoorbeeld de 
sporthal te laten staan. Dit zorgt 
voor een bijzondere confrontatie 
tussen bestaand en nieuw, en is in 
het oog van de betrokkenen een 
spannende oplossing, die verder 
onderzocht wordt. 
 
Milieukaders, verkenning akoestiek, rail, 
bodem, externe veiligheid 
Er bestaat een aantal te 
onderzoeken risico’s voor de 
veiligheid, die voortkomen uit de 
ligging naast het spoor en het 
rangeerterrein. Dit gaat met name 

om het geluid van doorgaand 
treinverkeer en het risico van 
passerende en rangerende treinen 
met gevaarlijke stoffen. Daarnaast 
bestaat het risico van eventueel 
explosiegevaar en plasbranden. Een 
verder aandachtspunt is de 
trillingen van treinen. Er moet 
worden gekeken in welke mate deze 
trillingen acceptabel zijn voor de 
beoogde functies. Al deze risico’s 
worden door de ontwikkelaar in 
kaart gebracht gedurende de 
bestemmingsplanprocedure en 
ontwerptraject van de gebouwen. 
 
Geluid doorgaand treinverkeer 
Als in een gebied geluidgevoelige 
functies zoals bijvoorbeeld wonen 
worden gerealiseerd, is het geluid 
van het doorgaande spoor een 
aspect waarmee rekening moet 
worden gehouden. Er zal moeten 
worden getoetst aan het 
gemeentelijke geluidbeleid. De 
geluidniveaus lijken op voorhand 
voor  Hart van Zuid-De Koppeling 
niet zo hoog dat er onoverkomelijke 
belemmeringen zijn. Voor de 
planologische procedure zal met een 
akoestisch onderzoek de exacte 
geluidbelasting berekend moeten 
worden. Deze berekening geeft dan 
handvatten voor te nemen 
maatregelen voor de diverse 
bouwdelen. 
 
Geluid spoorwegemplacement en 
omliggende bedrijven. 
Het emplacement bij Station 
Hengelo beschikt over een 
omgevingsvergunning met daarin 
geluidnormen voor treinen die 
rangeren en worden opgesteld. Op 
het gebied zelf liggen geen 
vergunningpunten; wel op de flat 
aan de Gieskesstraat net ten oosten 
van het plangebied. Hieruit kan 
worden afgeleid dat de 
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geluidbelasting als gevolg van de 
vergunning in de boordeling moet 
worden betrokken en dat mogelijk 
extra aandacht voor geluidwering 
in de gevels van woningen nodig is. 
De verwachting is niet dat dit grote 
belemmeringen zal geven. 
 
In 2021 is, ten behoeve van het 
laten vervallen van de wettelijke 
geluidzone die over het gebied lag, 
een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar de geluidbelasting 
als gevolg van de vergunde 
geluidruimte van omliggende 
bedrijven. De geluidbelasting aan de 
randen van het plan blijkt lager dan 
de ambitiewaarde uit het 
gemeentelijk geluidbeleid. Het 
vergunde geluid van omliggende 
bedrijven vormt dan ook geen 
belemmering.  
 
Trillingen 
In de Handleiding nieuwbouw en 
spoortrillingen van het ministerie 
van I&W wordt omschreven hoe om 
te gaan met spoortrillingen. Het 
ontwikkelteam heeft de Handleiding 
in bezit en neemt dit mee in de 
ontwikkelingsopgave. Er zal nog 
nader (trillings)onderzoek worden 
uitgevoerd. Uitganspunt is dat er 
wordt voldaan aan de richtwaarden 
voor nieuwbouw zoals wordt 
geadviseerd in de Handleiding. De 
verwachting is dat hiervoor geen 
ingrijpende maatregelen nodig zijn. 
 
Externe veiligheid doorgaand treinverkeer 
en emplacement 
De externe veiligheid is vanwege 
het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over het doorgaande spoor en het 
emplacement een aandachtspunt. 
Bij een calamiteit zijn drie 
ongevalsscenario’s mogelijk: brand, 
explosie en gifwolk. De systematiek 
van de Omgevingswet onderscheidt 
daarom drie zogenoemde 

aandachtsgebieden: een 
brandaandachtsgebied (30 meter 
van het spoor), een 
explosieaandachtsgebied (200 
meter) en een 
gifwolkaandachtsgebied (300 
meter). Binnen deze 
aandachtsgebieden moet worden 
afgewogen hoe met de kans op die 
ongevalsscenario’s wordt 
omgegaan. Het plan ligt buiten het 
brandaandachtsgebied. De (kleine) 
kans op een explosie moet wel in de 
overwegingen ten aan zien van het 
ontwerp worden betrokken. De 
ontwerp omgevingsvisie Binnenstad 
en Hart van Zuid stelt dat binnen 
het explosie aandachtsgebied in 
beginsel geen zeer kwetsbare 
functies zoals scholen, 
kinderdagverblijven of 
verpleeghuizen worden 
gerealiseerd. De regionale 
brandweer zal ook in het traject 
worden betrokken. 
 
Tot slotte 
In deze nota van uitgangspunten 
voor Hart van Zuid De Koppeling 
hebben we u meegenomen met een 
uitwerking van een prachtig plan 
naar een haalbare voorstel. Met 
respect voor het bestaande en oog 
voor de nieuwste ontwikkelingen. 
Deze nota is het kader om te komen 
tot herontwikkeling. Deze 
herontwikkeling moet planologisch 
worden vormgegeven in een 
bestemmingsplan dan wel 
omgevingsplan, welke uiteindelijk 
ter vaststelling aan de 
gemeenteraad zal worden 
voorgelegd.  
Als het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld, de gebouwen zijn 
ontworpen en alle bijbehorende 
procedure zaken zijn afgewikkeld, 
kan de uitvoering starten. En dan 
kan het nieuw te realiseren De 
Koppeling tot wasdom komen. 
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Samenvattend overzicht: De Koppeling

A. Ruimtegebruik Opdrachtgever : S. Elferdink

Exploitatiegebied 15.089 100,0% Projectleider : K. v. Ekeris

Te handhaven (trottoir) 1.029 6,8% Planeconoom : G. Witvoet

Verharding

Water, wadi's en groen Prijspeil : 01.01.2022

Netto uitgeefbaar 14.060 93,2% Startdatum : 01.01.2006

Einddatum : 31.12.2029

B. Programma In m
2

Aantal Rentepercentage : 1,54%

Nog uit te geven: kantoren en bedrijven 9.958 Disconteringsvoet : 2,00%

Nog uit te geven: woningbouw 8.601 Mutatiedatum : 24.06.2022

Omschrijving Gerealiseerd Gerealiseerd Na 31.12.2021 Nieuwe opzet

t/m 2020 in 2021 te realiseren per 01.01.2022

C. Kosten

1. Verwerving 4.415.614 4.415.614

2. Kosten civiel werk 220.880 220.880

3. Bouwkosten

4. Plankosten 3.616.997 121.736 930.966 4.669.699

5. Beheerskosten 1.880.300 76.808 315.079 2.272.187

6.

7. Saneringslasten en sloopkosten 205.992 288.750 494.742

9. Overige kosten

Totaal kosten (I) 10.339.783 198.544 1.534.795 12.073.122

D. Bijdragen

- Subsidies 4.340.500 4.340.500

- Algemene dienst

- Reserve Grondbedrijf

- Overige reserves en voorzieningen

- Derden

- Ontvangen huren en pachten 142.922 -16.369 -218.619 -92.067

- Overige bijdragen 4.019 4.019

Totaal bijdragen (II) 4.487.441 -16.369 -218.619 4.252.453

Netto kosten (I-II = III) 5.852.341 214.913 1.753.414 7.820.669

E. Opbrengsten

- Woningbouw 2.237.266 2.237.266

- Bedrijvigheid

- Kantoren 1.100.484 1.100.484

- Overig 453.190 453.190

Totaal opbrengsten (IV) 453.190 3.337.750 3.790.940

Nominale eindwaarde (IV-III) -5.399.151 -214.913 1.584.336 -4.029.729

F. Tijdsinvloeden

- Rente -1.001.687 -96.653 -777.307 -1.875.647

- Kostenindexering -81.034 -81.034

- Opbrengstenindexering 119.858 119.858

Totaal tijdsinvloeden -1.001.687 -96.653 -738.483 -1.836.823

Eindwaarde -6.400.839 -311.566 845.852 -5.866.552

Contante waarde 01.01.2022 -5.007.046

Boekwaarde 6.712.405
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