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Hengelo, o hoe... 

Hengelo, o hoe zal ik jou bezingen?

Hengelo, jij kleine stad, bent groot in zoveel dingen!

Niet zo klein als Delden, niet zo groot als Enschede.

Hengelo, o Hengelo, o jij hebt zoveel mee.

Hengelo, o Hengelo hoe zal ik jou loven?

Al mis ik ook je wapen met zijn bijen, beek en schoven,

in de vaart der volk’ren stuw jij Twente naar de top.

Hengelo, jij Hengelo, verdient een schouderklop.

Hengelo, o hoe zal ik jou eens roemen?

Door je wat jij bent; Knooppunt Hengelo te noemen!

In dienst van heel de regio zet jij steeds weer de toon.

Hengelo, zo Hengelo en toch nog zo gewoon.

Hengelo, o hoe zal ik jou lof toe zwaaien?

Jij laat je jasje niet met elke wind meewaaien.

Nee, jij creëert je eigen wind en dat vind ik zo tof!

Hengelo, oewn Henglerweend weait altied van oe of!

Hengelo, o Hengelo, jij blijft mij verbazen.

Hoe jij in resten van ‘t verleden leven weet te blazen:

Hart van Zuid zo vol van plannen - als men er is uitgesloopt -

dat de mond van Hengelo daarvan óverloopt.

Fred van de Ven, Stadsdichter van Hengelo

(http://stadsdichterhengelo.blogspot.com)

14 november 2008
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Verbinden
Verbinden, samenvoegen, aaneenvoegen, verenigen, een band bevestigen, in 

de geest of de gedachte doen samengaan, een verband leggen. Allemaal bete-

kenissen van verbinden die wij terugvinden in Hart van Zuid.

Hart van Zuid is de verbinding tussen verleden en toekomst. Beide blijven 

lange tijd gebroederlijk naast elkaar zichtbaar; zowel in letterlijke vorm als in 

inspiratie. De oude Gieterij van Stork is nu een plek waar jonge mensen ken-

nis opdoen voor hun toekomst. En het Vereenigingsgebouw – door de Gebr. 

Stork opgericht ‘ter bevordering van de geestelijke ontwikkeling der leden 

alsmede gezonde en gepaste ontspanning na den arbeid’ – zal deze functie 

weer oppakken in de huidige tijd voor de gebruikers van WTC Twente en het 

Stationsgebied.

Het belang van Hart van Zuid overstijgt de stad Hengelo. De Regio Twente, 

Netwerkstad Twente en provincie Overijssel hebben het project omarmd en 

ondersteund. Ook is de verbinding met het Rijk gelegd door een van de 23 

projecten te zijn die in aanmerking komen voor het uitvoeringsbudget 2007–

2014 (Budget Nota Ruimte). Hart van Zuid zorgt, door de verbinding met Os-

nabrück en Münster, ook voor een verbinding in Euregioverband.

Het Centraal Station Twente vormt een belangrijke schakel in de verbinding 

tussen de Randstad en het achterland met Berlijn als belangrijke metropool. 

Regionaal wordt door de aanleg van de Laan Hart van Zuid het Centraal Sta-

tion verbonden met het Rijkswegennet (A35). Door de realisatie aanleg van de 

Laan in combinatie met de watergang wordt een groene verbinding gemaakt 

tussen het centrum van de stad en het omringende fraaie Twentse landschap. 

Door de realisatie van Hart van Zuid worden nieuwe verbindingen gemaakt 

tussen de zuidelijke wijken. Door het plan Hart van Zuid vinden ook verbin-

dingen plaats in het regionale waterhuishoudingssysteem door de aanleg van 

de watergang en de retentievijver. 

Hart van Zuid maakt nog meer verbindingen waar. Het bedrijfsleven en de 

regionale kennisinstellingen werken er nauw samen. Universiteit Twente, 

Saxion Hogeschool en ROC van Twente zijn redenen waarom bedrijven zich 

hier willen vestigen. Kunst, creativiteit en voorzieningen, werken en leren, 

werken en wonen, werken en recreëren, bewegen en verblijven. Alles wordt in 

Hart van Zuid met elkaar verbonden. Als radertjes in een grote machine of als 

lijnen van de een naar de ander. Het netwerken, het verbinden van mensen 

komt nu en in de toekomst in Hart van Zuid tot stand.



Centraal Station van Hengelo
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  Op een dinsdagochtend in 2001 besloten we als College van Bur-

gemeester en Wethouders vijftig miljoen gulden te investeren in Hart van 

Zuid. Daarmee wilden we het project definitief op de rails zetten en een sti-

mulerend voorbeeld zijn voor andere betrokken partijen, zoals de regio, het 

Rijk en het bedrijfsleven. Ik ben nog elke dag blij dat we dat besluit hebben 

genomen. Hart van Zuid is essentieel voor de toekomst van onze stad, van 

Twente en van ons Euregionale gebied. 

Hart van Zuid betekent stedenbouwkundige innovatie en nieuw economisch 

elan op een cruciale plek, pal aan de voor Nederland belangrijkste Europese 

oost-west-verbinding. Voorwaarde is dat het ons lukt het gebied optimaal 

toegankelijk te maken. De bereikbaarheid per spoor is uiteraard al een sterk 

punt, maar zal ook nog flink verbeterd kunnen worden. Vanaf eind 2008 zul-

len er dagelijks zeven treinen van Centraal Station Twente naar Berlijn ver-

trekken. De opwaardering van het station en de directe omgeving is in volle 

gang. Voor het wegverkeer zetten we een belangrijke stap met de aanleg van 

de Laan Hart van Zuid, zeker als die straks ook zo perfect mogelijk wordt 

aangesloten op de A35. 

Door de gunstige ligging en de optimale bereikbaarheid is Hart van Zuid de 

ideale locatie voor hoogwaardige functies zoals het ROC van Twente, het WTC 

Twente en de bijbehorende hotel- en vergaderaccommodaties. Ik kan me ook 

voorstellen dat er grote, wie weet zelfs landelijke en internationale, bedrijven 

en instellingen zijn die hier straks hun hoofdkantoor vestigen. Te ambitieus? 

Zonder ambitie was het gebied van vijftig hectare in het midden van Hengelo 

een negatieve plek geworden. Nu is het een hart dat bonst van creativiteit, 

vernieuwing, reanimatie en ondernemerschap. Dat een katalysator kan zijn 

in het proces van toenadering tussen deze regio en belangrijke steden in het 

Duitse grensgebied als Osnabrück en Münster, gelegen aan dezelfde majeure 

oost-west-verbinding als Hengelo. 

Hart van Zuid heeft dankzij al haar kwaliteiten steun gekregen van de Net-

werkstad Twente, Regio Twente en de provincie Overijssel. En als we onze 

plannen goed uitwerken, komen we ook in aanmerking voor aanzienlijke 

support vanuit Den Haag. Daarmee krijgt het project een nationale allure 

en kunnen we, samen met onze gewaardeerde partner Van Wijnen, vol ver-

trouwen de volgende stappen zetten in deze ongemeen boeiende reis van een 

rijk industrieel verleden naar een nieuwe, versterkte toekomst. Welke stap-

pen dat zijn, kunt u lezen in deze geactualiseerde versie van het Masterplan 

Hart van Zuid. 
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Drs. Frank A.M. Kerckhaert
burgemeester van Hengelo
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Vereenigingsgebouw

10 11  De Twentse economische structuur verkeert in een cruciale fase. 

De van oudsher aanwezige maakindustrie maakt plaats voor deels nieuwe 

kennisintensieve bedrijven en diensten. Doel is om het komende decennium 

te behoren tot de top vijf kennisregio’s van Europa. Van topprioriteit hierbij 

zijn de gebiedsontwikkelingen Hart van Zuid, de Universiteit Twente/Kennis-

park en de gebiedsontwikkeling Luchthaven. Verbetering van de internatio-

nale bereikbaarheid maakt hier onlosmakelijk onderdeel van uit. 

De onderling complementaire programmatische ontwikkeling van deze pro-

jecten vormt de basis voor de nieuwe duurzame economische structuur van 

Twente. Deze structuur is gebaseerd op kennisvalorisatie, waarbij nieuwe 

producten en diensten voortkomen uit de samenwerking tussen kennisinsti-

tuten en de aanwezige kennisintensieve bedrijven. Binnen Twente is daartoe 

het Innovatieplatform opgericht.

In Twente wordt eendrachtig samengewerkt aan deze vernieuwing, waarbij 

kennis en innovatie centraal staan. Het versterken van het vestigingsklimaat, 

het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de bereikbaarheid zijn hier-

voor essentiële voorwaarden.

De bovenregionale c.q. nationale betekenis van Hart van Zuid betreft de ont-

wikkeling van het station Hengelo tot een (eu)regionaal knooppunt in het 

spoorwegverkeer en de ontwikkeling van een internationaal vestigingsmi-

lieu in de Stationsomgeving.

1
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Hart van Zuid is een van de meest omvangrijke stedelijke transformatiege-

bieden in Nederland. Het plan omvat de transformatie van een 50 ha groot 

binnenstedelijk gebied. In de periode tot 2018 ontstaat een nieuw dynamisch 

duurzaam en levendig regionaal boegbeeld met een menging aan functies als 

wonen werken onderwijs en recreëren Nieuwe infrastructuur en een hoog-

waardig ingerichte openbare ruimte maken evenzeer onderdeel uit van de 

plannen.

Het project CST/Hart van Zuid is de tweede fase van het plan Hart van Zuid, 

waarvan de eerste fase reeds in een uitvoerend stadium verkeert.

CST/Hart van Zuid verbindt de aanwezige sterke en innovatieve kennisindu-

strie met moderne onderwijs- en culturele voorzieningen en internationaal 

zakendoen in het nieuwe WTC Twente. Het WTC Twente Businessditrict om-

vat naast bedrijven ook een financieel cluster en een bestuurscluster evenals 

de daaraan gerelateerde faciliteiten.  

Gelegen op de transportas tussen Nederland, Duitsland en Oost-Europa vormt 

deze ontwikkeling met 8000 arbeidsplaatsen een belangrijke pijler onder de 

sociaal economische vernieuwing van de Regio Twente en de Euregio. 

Met de aanleg van nieuwe weginfrastructuur, de upgrading van het station 

en met de uitbreiding van voorzieningen en de intensivering van de interna-

tionale spoorwegverbindingen wordt de internationale bereikbaarheid van 

de regio aanzienlijk verbeterd. 

Een dergelijke grote en complexe herontwikkeling vraagt om een goede orga-

nisatie waarin beide partijen zijn vertegenwoordigd. Het Projectbureau Hart 

van Zuid heeft een tweehoofdige directie. Eén vertegenwoordiger namens de 

gemeente Hengelo en één namens de Van Wijnen Groep NV. Het projectbu-

reau bereidt de besluitvorming in de stuurgroep voor en is opdrachtgever 

voor de planvoorbereiding, uitvoering en financiële bewaking. De besluit- 

vorming vindt plaats door de stuurgroep waarin de gemeente Hengelo en Van 

Wijnen Groep NV zitting hebben. Om de diverse invalshoeken van gebieds-

kwaliteit goed te bewaken is een breed supervisieteam samengesteld.

Het Masterplan 2002 heeft een kader geboden voor uitwerking in deelgebie-

den. Het uitgangspunt dat hierbij werd gehanteerd is: een deelgebied komt 

pas tot uitvoering als de financiële haalbaarheid van het betreffende deel-

gebied is aangetoond. Het Masterplan is geen juridisch plan, maar een be-

leidsdocument op basis waarvan in de toekomst aanvullende planologische 

procedures worden gevolgd. Bij een Masterplan gaat het om richtinggevende 

functionele ontwikkelingen in het gebied, waarbij het aangegeven ambitie-

niveau – zowel voor de architectuur als voor de ruimtelijke inrichting – als 

uitgangspunt dient.

Het doel van het Masterplan Hart van Zuid is het formuleren van de visie 

en uitgangspunten voor de transformatie van het gebied van bedrijfsterrein 

naar een nieuw en volwaardig stedelijk gebied. De uitgangspunten moeten 

een verantwoorde ontwikkeling en realisatie mogelijk maken. Het voorlig-

gende Masterplan is een aanpassing van het Masterplan 2002 waarin op basis 

van voortschrijdend inzicht en veranderde omstandigheden wijzigingen zijn 

aangebracht om daarmee voor de komende periode opnieuw het kader te 

kunnen vormen voor de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid. Uitgangs-

punt daarbij is dat ondanks nieuwe inzichten het ambitieniveau ten opzichte 

van het oorspronkelijke Masterplan onveranderd hoog blijft.

Een korte samenvatting van ambitie en doelstellingen is in het Masterplan 

van 2002 weergegeven in een negental ankerpunten. Deze ankerpunten zijn 

geactualiseerd. Wat is al bereikt? Waar wordt aan gewerkt? En hoe zorgen we 

ervoor dat het ambitieniveau onveranderd hoog blijft? Eén ding is duidelijk: 

Hart van Zuid is en blijft een uitdaging!

Leeswijzer
In dit geactualiseerde Masterplan worden in hoofdstuk 2 de ankerpunten be-

schreven. De visie en ambitie voor Hart van Zuid is in hoofdstuk 3 aan de orde. 

Hoofdstuk 4 verstrekt inzicht in het beleid waaraan de ontwikkeling Hart van 

Zuid een bijdrage levert en geeft de positie van dit project weer. Het plan en 

de deelgebieden zijn in hoofdstuk 5 uitgewerkt. Tot welk programma de visie 

leidt, staat in hoofdstuk 6. Het supervisieteam geeft de ruimtelijke kaders 

weer in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 geeft inzicht in de financiële aspecten en  

fasering van het plan. Tot slot komt de uitvoering van de diverse deelgebie-

den in hoofdstuk 9 aan de orde.



Cees van Bemmel
directievoorzitter Van Wijnen Holding

  ‘Voor ons was bijna alles nieuw aan het project Hart van Zuid. 

Om te beginnen de samenwerking tussen publiek en privaat ondernemer-

schap. Daar moet je aan wennen. Je hebt een gemeenschappelijk doel, maar 

een verschillende achtergrond. Verder hebben we met Hart van Zuid voor het 

eerst te maken met grootschalige binnenstedelijke herontwikkeling. De tijd 

van het bouwen in weilanden is langzamerhand voorbij. 

Voor ons is ook nieuw dat we ons momenteel in een markt bevinden waar 

de rek een beetje uit is. Wat we vooral van dit langlopende project hebben 

opgestoken, is dat je flexibel moet opereren. Tijdens de lange duur van het 

proces kan er van alles gebeuren op de markt, dingen die je niet allemaal 

kunt voorzien. Vandaag kunnen appartementen heel goed in de markt lig-

gen, maar dat kan over zeven jaar heel anders zijn. Dat heeft bijvoorbeeld 

gevolgen voor de bodemsanering. Als je de bodem zo saneert dat er alleen ap-

partementen gebouwd kunnen worden, ben je je flexibiliteit kwijt. En als je 

zo krap begroot dat je geen spek op de botten hebt, dan heb je een probleem 

als de woningen minder vlot van de hand gaan dan je gehoopt had. 

Wat onze relatie met de gemeente Hengelo betreft: het blijft mensenwerk. In 

zo’n proces moet je elkaar af en toe iets gunnen. Niet altijd het onderste uit 

de kan willen. Als ik zie hoe onze samenwerking verloopt, dan heb ik enorm 

veel waardering voor de daadkracht en doortastendheid van gemeenteraad 

en college van burgemeester en wethouders. Er zijn de afgelopen jaren zeer 

krachtige besluiten genomen. Ze hebben er veel geld in gestopt, zonder dat 

al heel gedetailleerd op papier stond waar we aan begonnen. Dat vraagt lef, 

visie en ondernemerschap. In die zin is Hart van Zuid ook typisch een Van 

Wijnen-project. Gewoon aan de slag gaan en proberen er met z’n allen wat 

van te maken. Op die manier wordt het een kind, waarbij je je betrokken 

voelt. Gemeente Hengelo en Van Wijnen zijn de ouders. Wie de vader is en 

wie de moeder, maakt me niet uit. 

Samen moet je de toekomst te lijf, een toekomst met een markt die ongewis 

is. Maar ook een toekomst waarin het innovatief ontwikkelen van binnen-

stedelijke woon- en werkgebieden de boventoon zal voeren. Hengelo en Van 

Wijnen zijn klaar voor die toekomst!’

‘Hart van Zuid is een  kind: de gemeente en
Van Wijnen zijn de  ouders’

14 15
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  In 2002 is een Masterplan gepresenteerd, waarin de visie, de  

ambitie en de uitgangspunten voor de transformatie van Hart van Zuid naar 

een nieuw en volwaardig stedelijk gebied zijn neergelegd. Dit is in negen  

ankerpunten samengevat. Deze ankerpunten vormen nog altijd de richtlijn; 

ze zijn geïntegreerd in vele projecten en processen. De ankerpunten uit 2002 

zijn geactualiseerd en toegespitst op de actuele stand van zaken en huidige 

inzichten.
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De publiekprivate samenwerking van gemeente Hengelo en Van Wijnen Groep NV is in over-

eenkomsten en een werkorganisatie vastgelegd. Voor de realisatie van het totale plan wordt 

goed samengewerkt met de grondeigenaren, waaronder Koninklijke Machinefabriek Stork en 

Exploitatie Maatschappij Groot Ammers (EMGA). 

Het Centraal Station Twente is een van de belangrijkste vervoersknooppunten in de (Eu)regio. 

Een vernieuwd station, een nieuw busstation, een transferium met goede parkeervoorziening 

én de aanleg van de Laan Hart van Zuid – waar reeds mee is gestart – zorgen voor een uit-

stekende bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer. 

In Hart van Zuid gaat het om een kwalitatief hoogwaardige combinatie van functies. Belangrijk 

is de ontwikkeling van het gebied rond het Centraal Station Twente. Dat schept voorwaarden 

voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven en instellingen.

Levendigheid en attractiviteit ontstaan door een combinatie van wonen, werken, leren,  

recreatie, cultuur en voorzieningen. Grotere bebouwingsdichtheid en hogere bouwhoogtes 

zijn karakteristiek voor de Stationsomgeving, de Kanaalzone en het gebied dat aansluit bij de 

bestaande industriële gebouwen. De overige bebouwing sluit aan bij de aangrenzende woon-

gebieden.

Het ROC van Twente, het IPC (Integraal Praktijk Centrum) en het VMBO vormen in het plan-

gebied een kenniscluster voor praktijk- en beroepsgericht onderwijs. Samenwerking tussen 

scholen en bedrijven zorgt voor systematische kennisontwikkeling, een sterke invulling van 

het praktijkgerichte beroepsonderwijs en biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe 

bedrijven en ondernemingen 

Behoud van het industrieel erfgoed en hoogwaardig hergebruik daarvan zijn karakteristieken 

van Hart van Zuid. Daartoe hebben de Van Wijnen Groep, gemeente Hengelo, het supervisie-

team Hart van Zuid, de provincie Overijssel, het Oversticht en de Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschappen en Monumenten (RACM) een convenant ondertekend. Het hergebruik van 

het industriële erfgoed in Hart van Zuid is een van de beeldbepalende elementen van het plan.

Er is een aanzienlijk tekort op de grondexploitatie. De samenwerkende partijen leveren reeds 

een omvangrijke bijdrage om dit tekort te dekken. Er wordt ook een beroep gedaan op andere 

belanghebbende instanties voor aanvullende bijdragen. 

Deelplannen worden niet in exploitatie genomen als de dekking hiervan niet is verzekerd. In 

de plannen wordt hiertoe met behoud van het hoge ambitieniveau de kosten zo veel mogelijk 

teruggebracht en de opbrengsten gemaximaliseerd.

In de ruimtelijke ontwikkeling van Hart van Zuid wordt gezocht naar een duurzaam evenwicht 

tusssen productieprocessen en milieugevoelige nieuwe functies.

De ankerpunten anno 2008
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Theo Rietkerk
gedeputeerde bij de provincie Overijssel voor Ruimte, Wonen en Milieu

20

  ‘Hart van Zuid en Centraal Station Twente zijn van groot belang 

voor de ruimtelijke ontwikkeling van Twente, en in bredere zin Overijssel. 

Daarom hebben wij samen met ProRail, Regio Twente en gemeente Hengelo 

flink geïnvesteerd in de brede onderdoorgang, die Hart van Zuid direct gaat 

verbinden met de binnenstad. Vanuit de provincie Overijssel is dat tot nu toe 

acht miljoen geweest. De provincie is ook graag bereid mee te investeren in het 

behouden en opwaarderen van het industrieel erfgoed en het neerzetten van 

woningen die qua bouwstijl aansluiten bij het klassieke Tuindorp ’t Lansink. 

Nog een punt: binnenstedelijke herstructurering, zoals het project Hart van 

Zuid, leidt tot zuinig ruimtegebruik en daarmee voorkom je dat er nog meer 

weilanden moeten wijken voor woningbouw. Allemaal redenen voor de pro-

vincie om het project Hart van Zuid krachtig te stimuleren. Hart van Zuid is 

een speerpunt in ons ruimtelijk beleid. Aandacht voor en aansluiting bij de 

industriële geschiedenis van dat gebied is belangrijk voor de mensen die daar 

wonen of gaan wonen. Die moeten ‘iets hebben’ met hun woonomgeving. Om 

het gebied een menselijk karakter te geven, is bij de invulling gekozen voor 

veel groen en water. Dat past precies in de opvatting die de provincie heeft 

van het begrip ruimtelijke kwaliteit. Een mooi voorbeeld is het gebouw van 

ROC van Twente. Daar is enerzijds goed gebruik gemaakt van industrieel erf-

goed en anderzijds gezorgd voor een optimale ruimtelijke context. 

In Hart van Zuid is een balans gevonden tussen kwaliteitversterking en eco-

nomische ontwikkeling en dat is precies wat het Overijssel van nu typeert. 

Wat betreft de economische betekenis van Hart van Zuid zie ik excellente mo-

gelijkheden in combinatie met de verdere ontwikkeling van het Kennispark 

rondom de Universiteit Twente en de gebiedsontwikkeling bij de Luchthaven 

Twente. Die programma’s moeten goed op elkaar afgestemd worden en daar 

voelen wij ons als provincie medeverantwoordelijk voor. We hebben dan ook 

hard ons best gedaan om Hart van Zuid/Centraal Station Twente op de lijst 

van landelijke projecten van de Nota Ruimte te krijgen. 

Ten slotte wil ik wijzen op de cruciale positie die Hart van Zuid inneemt in de 

Europese infrastructuur. Deze komt des te meer tot haar recht als de capaci-

teit van de fysieke verbindingen met die prominente positie in overeenstem-

ming worden gebracht. Ook daar wil de provincie zich sterk voor maken.’

‘Provincie maakt zich sterk voor Hart van
Zuid’ 3

3 A



22 23  Hart van Zuid is een van de meest omvangrijke stedelijke trans-

formatiegebieden in Nederland. Het plan verbindt de traditioneel sterke en 

innovatieve Twentse maakindustrie met moderne onderwijs- en culturele 

voorzieningen en eigentijds zakendoen in het nieuwe WTC Twente, mede 

gebaseerd op een sterk verbeterde internationale bereikbaarheid. Met Hart 

van Zuid wordt een impuls gegeven aan verbetering van het leefmilieu in het 

zuidelijk stadsdeel. Gelegen op de transportas tussen Nederland, Duitsland 

en Oost-Europa bouwt Hengelo aan een nieuw perspectief voor de stad en de 

Euregio. Met 8.000 arbeidsplaatsen een belangrijke pijler onder de sociale en 

economische vernieuwing van de regio Twente. 

Hart van Zuid is meer dan een optelsom van verschillende projecten. Het is 

een integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling die wordt gerealiseerd 

door een intensieve samenwerking tussen overheden en marktpartijen.

Het plan Hart van Zuid levert zowel op (eu)regionaal niveau als op nationaal 

niveau een belangrijke bijdrage aan een duurzame versterking van de econo-

mische structuur. Daarvoor wordt in de Stationsomgeving een internationaal 

vestigingsmilieu gecreëerd voor bedrijven en instellingen gebaseerd op de 

aanwezige, kansrijke kennisintensieve bedrijven, toevoeging van kennisinsti-

tuten, vestiging van het WTC Twente en verbetering van de bereikbaarheid. 

Tevens wordt de openbare ruimte op een hoogwaardige wijze ingericht.

3
V I s I E

3D overzicht plangebied 

Hart van Zuid
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De Stationsomgeving van Centraal Station Twente vormt een belangrijke 

pijler om de economische doelstellingen te realiseren. De kennisontwikke-

ling, productontwikkeling, productie en handel gaan in dit gebied hand in 

hand. De aanwezigheid in het gebied van internationale bedrijven zoals Stork 

Thermeq en Siemens en de komst van het WTC Twente, waarvoor de gemeen-

te Hengelo in 2005 de licentie heeft verkregen, werken als aanjager en iden-

titeit voor de economische ontwikkeling van het plangebied. Voor het WTC 

Twente is inmiddels een organisatiestructuur in het leven geroepen en is een 

businessclub opgericht met reeds meer dan 100 aangesloten bedrijven.

Internationaal georiënteerde bedrijven en instellingen, (eu)regionale econo-

mische bestuurlijke organisaties en instanties, economische en technologi-

sche dienstverlenende bedrijven en instellingen, die mede voortkomen uit de 

omvangrijke innovatie die in Twente wordt opgezet, vinden hun plek in het 

plangebied. Daarnaast worden in het gebied de aan deze thematische ont-

wikkeling gekoppelde vestiging van horeca, congres- en vergaderfaciliteiten 

gerealiseerd.

Aan het Twentekanaal is binnen het plan Hart van Zuid een aanzienlijke lo-

catie aanwezig voor de vestiging van watergebonden bedrijven. Tevens biedt 

deze locatie de mogelijkheid tot herhuisvesting van vitale bedrijven die nu 

nog elders binnen het plangebied gevestigd zijn. Dit biedt kansen voor de 

ontwikkeling van een energiecluster in samenwerking met andere op het 

omringende industrieterrein gevestigde bedrijven in de energiesector.

In Hart van Zuid wordt een kenniscluster gerealiseerd door een combinatie 

van diverse praktijkopleidingen (ROC van Twente 55.000 m2 bvo, IPC (Inte-

graal Praktijkcentrum voor specialistische vakopleidingen) en het VMBO). Dit 

kenniscluster is gericht op samenhang en versterking van de in het plange-

bied aanwezige kennisintensieve maakindustrie en ondersteunt een attrac-

tief vestigingsmilieu voor nieuwe bedrijvigheid. 

De plannen Hart van Zuid, Kennispark (bij Universiteit Twente) en de gebieds-

ontwikkeling van de Luchthaven Twente versterken de verbinding tussen be-

drijven en kennisinstellingen en leveren daardoor een aanzienlijke bijdrage 

aan de versterking van de economische structuur van Twente.

2 — Verbeteren van de (eu)regionale bereikbaarheid

Het Centraal Station Twente ontwikkelt zich tot een (eu)regionaal knooppunt 

in het openbaar vervoer. Deze positie wordt verkregen door uitbreiding van 

internationale spoorwegverbindingen en uitbreiding van de (eu)regionale 

verbindingen; een gunstige ontwikkeling voor de Netwerkstad en de hele re-

gio Twente.

Een verdere uitbreiding van hoogwaardige internationale en euregionale 

spoorwegverbindingen, de aanleg en upgrading van nieuwe en bestaande 

weginfrastructuur, de upgrading van het station, de vernieuwing van het 

busstation en de uitbreiding van accommodaties voor stalling van fietsen en 

auto’s maken van het Centraal Station Twente een waar (eu)regionaal knoop-

punt.

Het leefmilieu in het zuidelijke stadsdeel wordt duurzaam bevorderd door 

tegelijkertijd verschillende aspecten op te pakken. De sociale en ruimtelijke 

kwaliteit wordt versterkt, een gedifferentieerd woning- en voorzieningenaan-

bod wordt gerealiseerd en de openbare ruimte wordt duurzaam ingericht. 

Op basis van deze visie zijn er drie hoofddoelstellingen te noemen:

1 — Versterken van de economische structuur

2 — Verbeteren van de bereikbaarheid

3 — Versterken van het leefmilieu

Uitwerking doelstellingen

1 — Versterken van de economische structuur 

Twente is van oudsher een industriële regio. De industrie zorgt ook in  

Hengelo nog voor 25 procent van het aantal arbeidsplaatsen (Structuurvisie 

gemeente Hengelo, 2007). Bedrijven als Stork, Siemens, Eaton, AkzoNobel en 

Thales zijn al heel lang drijvende krachten achter de economische kracht van 

de stad. Een aantal van deze bedrijven is gevestigd in het plangebied (Stork 

Thermeq en Siemens). Hengelo heeft een goed opgeleide beroepsbevolking. 

Er is blijvend vraag naar gemotiveerde beroepskrachten in metaal en tech-

niek en naar hoger opgeleiden om de positie van de stad op het gebied van 

innovatie, kennis en productontwikkeling met een grote afzetmarkt sterk te 

houden.

Deze gunstige arbeidsmarktpositie, de strategische ligging en goede bereik-

baarheid maken dat Hengelo een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor scho-

len en voor ondernemers. Hengelo wil een magneetfunctie vervullen: talent 

van buiten aantrekken en vasthouden voor een sociaal-economisch leefbare 

stad. Van oudsher was dat al een missie van de bedrijven in Hart van Zuid, 

voor alle (potentiële) samenwerkingspartners is dat evenzeer onderdeel van 

hun werk. Hiermee verwacht Hengelo de teruglopende werkgelegenheid ten 

gevolge van de globalisering en het effect van lage loonlanden het hoofd te 

bieden. Het is de ambitie om in Hart van Zuid in totaal 8.000 arbeidsplaatsen 

te realiseren. Hiermee kan een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan het 

terugdringen van het relatief hoge werkloosheidspercentage in de regio.
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In combinatie met de woningen worden nieuwe voorzieningen gerealiseerd, 

zoals het winkelcentrum, een gezondheidscentrum en voorzieningen voor 

cultuur en vrije tijd. Ook in de Stationsomgeving wordt woonruimte gereali-

seerd in combinatie met nieuwe economische en maatschappelijke functies. 

Deze combinaties zorgen voor een levendig en veilig stadsdeel en dragen daar-

door bij aan de verbetering van het leefmilieu in het zuidelijke stadsdeel.

 Stedelijk wonen

Hart van Zuid biedt bij uitstek kansen voor het aantrekken van verschillende 

doelgroepen: één- en tweepersoonshuishoudens, zoals tweeverdieners zon-

der kinderen, senioren en gezinnen met een stedelijke oriëntatie. Naast deze 

doelgroepen moeten ook andere mensen zich kunnen vestigen in Hart van 

Zuid. Het is daarom van belang om veel variatie aan te bieden in de woonpro-

ducten: zowel koop als huur, zowel goedkoop, middelduur als duur. 

Door een relatief groot aanbod aan woningen in de regio is er nu een vra-

gersmarkt met kritische consumenten. De totale ontwikkeling van Hart van 

Zuid met een eigen identiteit biedt nieuwe kansen en trekt daarmee een ei-

gen publiek. De woningen zijn toegesneden op het Twentse publiek met een 

stedelijke oriëntatie en een waardering voor een hoogwaardige ruimtelijke 

kwaliteit. 

 Duurzaam Hengelo-Zuid

Bij het ontwikkelen van Hart van Zuid is er aandacht voor duurzaamheid 

in de brede zin van het woord: mens, milieu en economie (people, planet, 

profit). 

Een project als Hart van Zuid is hét voorbeeld van een duurzame ontwikke-

ling. Het kiezen voor herontwikkeling van binnenstedelijk gebied boven het 

kiezen voor stadsuitleg is duurzaam omgaan met ruimte in optima forma. 

Daarnaast is de ontwikkeling van Hart van Zuid gericht op het stimuleren van 

gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen, zoals het openbaar vervoer, 

fiets en goederentransport over het water. Ook het hergebruik van gebouwen 

en materialen is een van de ingrediënten van duurzame ontwikkeling.

De aanleg van een nieuwe stadsas – de Laan Hart van Zuid - die de verbinding 

vormt tussen het rijkswegennet (A35) en het Centraal Station Twente zorgt 

niet alleen voor een optimale regionale bereikbaarheid voor de auto, maar 

zorgt met de aanleg van een HOV-as ook voor een goede busverbinding. Het 

vernieuwde busstation verzorgt een betere overstap tussen bus en trein.

Centraal Station Twente kan zijn (eu)regionale transferfunctie waarmaken 

door upgrading van het bestaande stationscomplex, vernieuwing van het 

busstation en het realiseren van goed geoutilleerde transferiumvoorzie- 

ningen voor auto en fiets.

Door het verbreden en uitdiepen van de vaargeul van het Twentekanaal ont-

staat in combinatie met de aanwezige terminal een knooppunt voor goede-

renvervoer over water. Dit knooppunt kan een euregionale overslagfunctie 

gaan vervullen voor de Rotterdamse haven. De ontwikkeling van een bedrij-

venterrein voor watergebonden bedrijven in het plan Hart van Zuid sluit aan 

bij deze knooppuntfunctie voor het goederenvervoer.

Het glasvezelnet is binnen de ambitie van Hart van Zuid een noodzakelijke 

voorziening om zorg te dragen voor optimale verbindingen, zowel op het lo-

kale en regionale niveau als op het (inter)nationale niveau. 

3 — Verhogen van de leefbaarheid in het zuidelijke stadsdeel

De afgelopen decennia heeft Hengelo zich vooral ontwikkeld aan de noord-

zijde van de stad. Dit heeft invloed gehad op de ontwikkeling van het zuide-

lijk stadsdeel. Een van de hoofddoelstellingen van het plan Hart van Zuid is 

daarom de sociale en fysieke structuur van het zuidelijk stadsdeel te verster-

ken en te transformeren tot een vitaal en levendig stadsdeel dat daardoor 

op hetzelfde niveau komt als de overige wijken in Hengelo. Deze ambitie is 

vastgelegd in de Structuurvisie Hengelo 2030. De ontwikkelingen in het plan 

Hart van Zuid vormen tevens een stimulans voor het herstructureringsproces 

in de aangrenzende buurten van de wijk Berflo Es. 

 Functiemenging en -concentratie

Nabij het centrum is de ontwikkeling in het plan Hart van Zuid gericht op 

een stedelijk milieu gekenmerkt door functiemenging en intensief ruimte-

gebruik. Dit hoogstedelijke milieu sluit aan bij de karakteristiek van de aan-

wezige industriële bebouwing. In het zuidelijke deel van het plan wordt de 

ontwikkeling bepaald door aansluiting te zoeken bij de omliggende woonge-

bieden. Een hoge dichtheid en menging van functies is haalbaar als de stede-

lijke omgeving hoogwaardig wordt ingericht, er respect is voor de menselijke 

maat en schaal, plekken voor ontmoeting worden gecreëerd en de ruimte-

lijke kwaliteit hoog is.
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Restwarmte van industriële bedrijven en de afvalverbrandingsinstallatie 

wordt gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen door de aanleg van 

een warmtenet. Hierdoor wordt een aanzienlijke reductie bereikt op de uit-

stoot van kooldioxide conform de nationale, provinciale en lokale doelstel-

lingen. Ook wordt onderzocht om in de Stationsomgeving een ondergronds 

afvaltransportsysteem aan te leggen.

Met het Waterschap Regge en Dinkel is een samenwerkingsovereenkomst ge-

sloten om op een duurzame wijze uitvoering te geven aan het beheer van 

de waterhuishouding. Hiervoor zullen in het plangebied een watergang en 

vijvers worden aangelegd die naast regulering van de waterhuishouding een 

hoogwaardige toevoeging betekenen aan de inrichting van de openbare ruim-

te. De in het Hart van Zuid aan te leggen watergang wordt een karakteristiek 

en integraal onderdeel van het stedelijke watersysteem. De waterstructuur 

wordt zichtbaar aangelegd en bestaande beken worden daar waar mogelijk 

weer naar de oppervlakte gehaald, waardoor ook de recreatiewaarde wordt 

vergroot.

In Hart van Zuid krijgen groen en blauw een prominente plaats. In samen-

hang met de stad is voor Hengelo een groenstructuur ontwikkeld. Die bestaat 

uit een aantal stedelijke groene kerngebieden die door verbindingszones zijn 

gekoppeld aan de stadsranden. In Hart van Zuid vormt de Laan Hart van Zuid 

de verbinding tussen kleinschalige groenelementen in of nabij het centrum 

en het waardevolle Twentse landschap aan de stadsrand.

31
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Stork = Hengelo 
Charles Theodoor Stork kan met recht de grondlegger van de industriestad 

Hengelo worden genoemd. De verlichte ondernemer begon in 1868 een ma-

chinefabriek. Die zou niet alleen uitgroeien tot een groots imperium, maar 

tevens van grote invloed zijn op het sociale leven en op de ruimtelijke inrich-

ting van de stad. Naast het bieden van werk in imposante fabrieksgebouwen 

lieten de Gebr. Stork en Co. Tuindorp ’t Lansink bouwen, een schoolvoorbeeld 

ter verbetering van de woonomstandigheden voor de arbeiders. Met de op-

richting van het Vereenigingsgebouw werd de kiem gelegd voor het culturele 

leven in Hengelo. Ook de opleiding van de (potentiële) arbeiders werd intern 

geregeld in de eigen fabrieksschool (de Wilhelminaschool). Daarnaast was 

Stork vernieuwend door de creatie van een corporatie, een doktersfonds, pen-

sioenen en de Hengelose fabrieksbode. Het bereik van het bedrijf Stork en 

de wortels die in het plangebied liggen, is daarom groter dan op het eerste 

gezicht zou worden vermoed.

Verborgen kwaliteiten
De ruimtelijke en organisatorische structuur van de onderneming Stork is 

voor een buitenstaander lastig te doorgronden door de veelheid aan bedrijven 

en producten. Eén ding is echter gebleven: de merknaam Stork. Deze naam 

is eigenlijk net zo’n merk als Albert Heijn of Vroom & Dreesmann. Reden 

genoeg om zowel de kern van de materiële als de immateriële cultuur van 

de machinekoningen van Hengelo te bewaren en de sfeer ervan te behouden. 

E R F G O E D
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met de omgeving zorgen. Enkele losse gebouwen als de oude watertoren (hui-

dige brandweer en de koeltorens) vormen zelfstandige parels in het gebied. 

De ensembles zijn gevormd rond productieprocessen; enkele hadden een om-

muurd terrein met een portiersloge als entree. De industriële ruimte was 

georganiseerd rondom een complex van breedspoor dat aangetakt was op het 

hoofdspoor en reikte tot de Stork-haven bij het kanaal. De wagons konden via 

draaischijven direct de fabriekshallen bereiken. Hierdoor ontstonden smalle 

industriestraten, die thans voor een kenmerkend beeld zorgen. Andere ver-

bindingen kwamen tot stand via het stelsel van bovengrondse loopbruggen 

en leidingen. Het totaal van deze ruimtelijke karakteristieken dat continu in 

de tijd wordt aangepast, vormt een complexe gelaagdheid.

Stork zorgde voor continuïteit door de productie van duurzame en onder-

houdsgevoelige producten die decennia later weer door Stork zelf konden 

worden hersteld, aangepast of vernieuwd. Flexibiliteit om zich aan verande-

rende omstandigheden aan te passen is één van de kwaliteiten van het bedrijf 

Stork. Beide facetten worden nadrukkelijk onderzocht en meegenomen in 

het hergebruik van het industrieel erfgoed. Op het eerste gezicht toont het 

Stork- en Dikkersterrein een imposant grootschalig fabriekscomplex dat de 

sfeer ademt van een getransformeerd en pragmatisch bedrijf.

Bijna alle gebouwen zijn op een of andere manier nog in gebruik. De meeste 

zijn in de loop der jaren sterk geoptimaliseerd naar minimaal onderhoud en 

maximaal functioneel gebruik. Enkele gebouwen staan op de gemeentelijke 

monumentenlijst. De waarde van de ruimtelijke neerslag van dit terrein lijkt 

zich niet onmiddellijk prijs te geven in bijvoorbeeld mooie architectuur, in-

drukwekkende gevels of subtiele ruimtelijke ingrepen. Er heerst echter wel 

een diepgeworteld gevoel dat de waarde van het gebied op een ander vlak ligt 

dan in de direct architectonische beleving.

Dit is aanleiding geweest om de brede betekenis en waarde van het Stork- en 

Dikkerscomplex te analyseren en integreren in het programma, de ruimte en 

het planproces van de herontwikkeling in Hart van Zuid.

Doelstellingen
Doelstelling is om het cultureel erfgoed van Stork en Dikkers zo sterk en 

breed mogelijk in te passen in het geleidelijke planvormingsproces, zonder 

dat dit diezelfde planvorming in de weg staat. Aansluitend op en verder-

gaand dan de tot nu toe gebruikelijke tendensen in het hergebruik, wordt 

gepoogd een gelaagde visie op te bouwen en die te incorporeren in regio, stad 

en planproces. Parallelle doelstelling is een publieke bewustwording van de 

kwaliteiten en de kansen van een geïntegreerde transformatie van het Stork- 

en Dikkerscomplex met een uitstraling naar de gehele Twentse industrie en 

bedrijvigheid.

Stedenbouwkundig
In de beleving van de Hengeloër heeft het fabrieksterrein van Stork een dub-

bele betekenis. Aan de ene kant bieden markante gebouwen herkenningste-

kens voor het fiere Hengelose bedrijf. Aan de andere kant was het onzichtbare 

maar zware productieproces reden voor een zekere afstand tot en zelfs schrik 

voor hetgeen allemaal achter de muren en poorten plaatsvond. Vanuit het 

stedelijk gebied beschouwd hebben objecten op het terrein daarom soms een 

andere betekenis dan vanuit het functioneren van het terrein zelf zou wor-

den toegekend. Het terrein kenmerkt zich door ensembles van gebouwen die 

gegroepeerd zijn rond de industriële open ruimte. De ruimtelijk meest domi-

nante gebouwen zijn de productiehallen, die voor een groot schaalcontrast 
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  ‘Het ROC van Twente nam als eerste partij het initiatief om in 

het Hart van Zuid iets te gaan doen. We hebben de durf gehad om hier te 

bouwen en een oude gieterij van Stork te gebruiken als centrale hal voor ons 

nieuwe schoolgebouw. Voor ons was dit een aantrekkelijke locatie vanwege 

de nabijheid van het station. Als Regionaal Opleidingen Centrum moeten we 

voor studenten uit heel Twente per openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. 

Bovendien was de gieterij een gebouw met een ziel, met een leven.

We moeten zorgen dat het leven in dit gebouw blijft. Niet alleen door onder-

wijs te geven, maar ook door het open te stellen voor de mensen in Hengelo. 

Het mag ’s avonds en in het weekend geen dode hal worden. Het moet licht 

blijven uitstralen. Je kunt hier bijvoorbeeld in samenwerking met Metropool 

heel goed op zaterdagavond een popconcert organiseren. Er kan 5.000 man 

in. Waar vind je zo’n accommodatie?

Dit is een gebouw van 55.000 vierkante meter, daar kan straks niemand om-

heen. Het nodigt uit tot meer. Ik verwacht veel spin-off, nieuwe ontwikkelin-

gen en activiteiten in de rest van Hart van Zuid. Zo komt er een vmbo-school 

waarmee we intensief willen samenwerken. We zijn geïnteresseerd om iets 

samen te doen met de Creatieve Fabriek en met Crea. Al die nieuwe ontwikke-

lingen zullen tijd nodig hebben. Eerst moeten we een paar jaar in ons nieuwe 

onderkomen zitten. De mensen moeten zien dat we er zijn.

Het totaalplan Hart van Zuid is mooi. Hengelo moet nog wel hard werken om 

het voor elkaar te krijgen. Er is nogal wat verzet vanuit de binnenstad tegen 

de ontwikkelingen hier. Maar wil je een aantrekkelijk, levendig klimaat creë-

ren, dan heb je in Hart van Zuid winkeltjes, horeca en andere voorzieningen 

nodig. Je bent dan helemaal geen concurrent van de binnenstad. Je versterkt 

elkaar juist. Ik hoop dat Hengelo in de toekomst beide kanten van het spoor 

als één geheel gaat zien!’

36

Harm-Jan Wibbens
lid College van Bestuur ROC van Twente

‘Ons schoolgebouw nodigt uit tot meer’

4
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38 39Internationaal (Noord-West Europa)
In de Nota Ruimte zijn Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Oldenzaal aan-

gewezen tot stedelijk netwerk. In de Nota Pieken in de Delta is dit stedelijke 

netwerk aangewezen tot economisch kerngebied. Het stedelijke netwerk 

(Netwerkstad Twente) is aangemerkt als grensoverschrijdend netwerk met de 

steden Osnabrück en Münster. De samenwerking tussen deze steden maakt 

onderdeel uit van de samenwerking binnen de Euregio.

De Euregio vormt een hoofdschakel op de west-oostcorridor tussen Randstad 

en Oost-Europa en op de de noord-zuid as tussen de Scandinavische landen, 

Hamburg, Ruhrgebied en de regio Frankfurt. De betekenis van de Euregio 

wordt versterkt door de grensoverschrijdende samenwerking met Osnabrück 

en Münster in het zogenoemde MONT-overleg. Hiermee willen de MONT-ste-

den een grensoverschrijdende ‘Metropol region’ vormen. Het belang van de 

west-oostcorridor is op rijksniveau erkend.

Het station van Hengelo vormt het (eu)regionale knooppunt in het spoorwe-

gennet. Op dit station stoppen internationale, interregionale en regionale 

treinen. De betekenis van dit station neemt sterk toe door de toename van 

de economische betekenis van Berlijn en de sterk groeiende economieën van 

de nieuwe toetredingslanden, zoals Polen en de Baltische Staten. Het station 

vormt, mede door de aanwijzing in 2004 van de west-oostcorridor (Amster-

dam-Berlijn) tot onderdeel van het Trans Europees Netwerk (T.E.N.) voor de 

Euregio een belangrijke poort tot Europa. Stimulering van het gebruik van 

4
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het openbaar vervoer op deze west-oostcorridor vergt verdere upgrading van 

het station. Ook wordt binnen de Euregio gewerkt aan uitbreiding van het 

grensoverschrijdende OV-netwerk met verbindingen naar Münster en Rheine. 

In de Regio Twente wordt gewerkt aan een samenhangend ‘Agglonet-concept’ 

voor het openbaar vervoer met Centraal Station Twente als centrale schakel.

Nationaal en regionaal
Ter versterking van de kracht van steden en ter verbetering van de interna-

tionale economische concurrentiepositie en de daarbij behorende ruimte-

lijk-economische structuur van Nederland, geeft het Rijk prioriteit aan de 

ontwikkeling van nationale stedelijke netwerken en van veelal binnen deze 

netwerken gelegen economische kerngebieden (Nota Ruimte, 2005). In de Uit-

voeringsnota Ruimte is Hart van Zuid aangewezen tot een van de 23 projecten 

die een voorbeeldfunctie hebben voor de toekomstige ruimtelijke ontwikke-

ling van Nederland. Hart van Zuid is met name aangewezen als voorbeeldpro-

ject voor integrale complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

In de Ruimtelijke Ontwikkelingsagenda van de Netwerkstad Twente zijn door 

de deelnemende gemeenten, de Regio Twente en provincie Overijssel afspra-

ken gemaakt over de voor de ontwikkeling van de regio belangrijke projecten. 

Hart van Zuid is hierin als speerpuntproject benoemd voor de ontwikkeling 

van hoogwaardige regionale knooppunten, behoud en uitbreiding van inter-

nationale verbindingen (o.a. de Berlijn-lijn) en de programmering van hoog-

waardige woonmilieus. 

Lokaal
Hart van Zuid draagt bij aan het herstel van het evenwicht in de stad, waar-

door het centrum zijn centrale positie in de stad behoudt. Hart van Zuid 

heeft dus een grote betekenis voor de stad. Het zorgt voor meer balans tussen 

het noorden en zuiden van  Hengelo. 

De Stationsomgeving wordt een belangrijke schakel tussen de binnenstad en 

Hart van Zuid. Met hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte, een 

nieuwe groenstructuur gekoppeld aan de blauwe structuur en het netwerk 

van langzaam verkeer wordt de samenhang tussen de verschillende stads- 

delen uitgebreid en versterkt. 

Door de transformatie van Hart van Zuid in een levendig en vitaal stadsdeel 

wordt het leefmilieu in het zuidelijke stadsdeel aanzienlijk verbeterd. Door 

de nieuwe woningbouw wordt de van oudsher aanwezige scheiding tussen de 

zuidelijke woonwijken opgeheven en wordt samenhang tussen deze wijken 

tot stand gebracht. Op stadsdeelniveau zorgt Hart van Zuid voor vernieuwing 

van het wijkwinkelcentrum, vergroting van het aanbod aan wijkvoorzienin-

gen en voor verbreding van het draagvlak van de bestaande voorzieningen.
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  ‘We zijn als Kamer van Koophandel vanaf het begin betrokken 

geweest bij de planvorming van Hart van Zuid. Natuurlijk hebben we inhou-

delijk meegepraat over voor ons belangrijke zaken. We hebben geholpen om 

het proces vlot te trekken, om projectontwikkelaar Van Wijnen in contact te 

brengen met de voor hem relevante partijen. Dat is ook onze taak. We zijn 

een verbindingsofficier, vooral op het grensvlak van bedrijfsleven en publieke 

sector. Zo zijn er gesprekken ontstaan met de gemeentelijke en provinciale 

politiek.

Hart van Zuid is een prachtig en belangrijk project. Wat ons aanspreekt is 

de mooie balans tussen wonen en werken. Bedrijvigheid in een historische 

omgeving, zoals je dat mooi terugziet bij ROC van Twente. Hiermee wordt 

Hengelo aantrekkelijker als stad. Verder is de verbinding met de binnenstad, 

dankzij de brede onderdoorgang onder het station, echt noodzakelijk. Ik ben 

blij dat die er nu gaat komen. Maar ook de ontsluiting van het gebied op de 

A35 is van groot belang. De infrastructuur moet perfect zijn. Als je daar pro-

blemen hebt, zullen bedrijven wegtrekken of helemaal niet komen.

Het World Trade Center Twente bij het Centraal Station Twente wordt sa-

men met de Kamer van Koophandel een interessante netwerkpartner voor de 

toekomstige internationale bedrijvigheid. Je moet dan niet meteen denken 

aan een groot en hoog gebouw zoals je dat elders in de wereld ziet. Dat zou 

waarschijnlijk leegstand betekenen, want zo veel vierkante meter heb je niet 

nodig. Het gebouw is geen doel, maar een middel. Het WTC is in eerste instan-

tie een internationaal relatienetwerk. Daarnaast is het een (deels digitale) 

ontmoetingsplek.

Natuurlijk heeft een historisch gebied in de binnenstad ook nadelen voor 

een ondernemer, bijvoorbeeld qua ruimte en bereikbaarheid. Grootschalige 

bedrijvigheid zul je er dan ook niet mee aantrekken. Maar ik ben ervan over-

tuigd dat Hart van Zuid leeft bij ondernemers. Dat hoor ik om me heen. Het 

zal zich vanzelf uitselecteren wat zich hier gaat vestigen. De plannen zijn in-

spirerend genoeg. Ik ben daar heel enthousiast over. Na een jaar of vijf vooral 

denken, praten en plannen maken, mag de vaart er nu in komen.’

Wilma van Ingen
algemeen directeur Kamer van Koophandel Oost Nederland
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‘De infrastructuur moet perfect zijn’
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45  Het plan Hart van Zuid is een 50 hectare groot gebied dat binnen 

de ruimtelijke kaders en op basis van het programma, in aansluiting op het 

karakter van de omliggende woonwijken en met behoud van het aanwezige 

industrieel erfgoed, een verouderd industrieel gebied transformeert tot een 

vitaal nieuw stadsdeel. Het eens zo gesloten gebied maakt plaats voor een 

open en dynamisch stedelijk gebied met een grote afwisseling aan functies 

en een diversiteit aan bewoners en bezoekers. 

Het plangebied Hart van Zuid ligt in het zuidelijk stadsdeel van Hengelo. Het 

noorden van het plangebied grenst aan het Hengelose centrum. Het zuidelijk 

deel van het plangebied grenst aan het bedrijventerrein aan het Twenteka-

naal. De noordelijke begrenzing van het plan wordt gevormd door de Stati-

onsomgeving van het Centraal Station Twente. In oost-west richting verbindt 

Hart van Zuid de woonwijken Berflo Es en Wilderinkshoek (met het Tuindorp 

‘t Lansink). 

Structuurdrager van het plan Hart van Zuid is de Laan Hart van Zuid. Deze 

laan is in meerdere opzichten van wezenlijke betekenis voor het plan. De 

laan verbindt als verkeersader de Rijksweg A35 aan de zuidzijde van de stad 

met het Centraal Station Twente in het centrum van de stad. Daarmee is de 

laan tevens de centrale ontsluitingsas van het totale plangebied, waarmee de 

diverse deelgebieden worden ontsloten.

5
P L A N  E N  s c E N A R I O ’ s 
V O O R  D E E L G E b I E D E N
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Plankaart Hart van Zuid
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In het gedeelte van het plangebied dat grenst aan de woonwijken zal een ge-

differentieerd woningbouwprogramma worden gerealiseerd met de daarbij 

behorende voorzieningen. Rond de centrale oost-westverbinding Esrein zul-

len diverse voorzieningen worden gebouwd zoals een winkelcentrum, een ge-

zondheidscentrum en sociaal-maatschappelijke voorzieningen op het gebied 

van cultuur, onderwijs en vrije tijd. Door de centrale ligging in het plange-

bied, de verbinding met reeds bestaande voorzieningen in de aangrenzende 

woonwijk en door bestaande voorzieningen te vernieuwen en uit te breiden, 

vormen deze voorzieningen het hart van de nieuwe wijk en vervullen niet 

alleen een functie voor de nieuwe ontwikkeling in Hart van Zuid, maar ook 

voor de bestaande omliggende wijken. Hierdoor ontstaat in combinatie met 

het bestaande winkelcentrum Esrein een centrum voor dit stadsdeel. Met 

deze versterkte voorzieningenstructuur in het zuidelijke stadsdeel wordt te-

vens een bijdrage geleverd aan het herstructureringsproces in de aangrenzen-

de aandachtswijk Berflo Es. Naar aard, programma en ontwikkeling ontstaan 

binnen het plangebied Hart van Zuid diverse deelgebieden elk met een eigen 

identiteit.

Het profiel van deze weg is zo ontworpen dat door de situering, het aantal 

en de soort bomen daadwerkelijk een laan ontstaat. De Laan Hart van Zuid is 

daarmee de drager van de groenstructuur. Deze groene uitstraling wordt nog 

versterkt, doordat de nieuw aan te leggen beek voor een deel langs de laan 

gesitueerd is.

Ook de bebouwingsstructuur is verbonden met de laan. Vanaf het bedrijven-

terrein in het zuiden, naar het centrum toe, is de bebouwingsstructuur toe-

nemend in bebouwingshoogte en intensiteit. Vanaf de laan naar de aanslui-

tende woonwijken is deze afnemend in bebouwingshoogte en intensiteit.

In het noordelijk deel van het plangebied zijn, gekoppeld aan de uitstekende 

internationale bereikbaarheid, de functies gesitueerd met een bovenlokale 

betekenis. De Stationsomgeving met het WTC Twente, de innovatieve, ken-

nisintensieve, internationale werkgelegenheid en de regionale kennisinstitu-

ten vinden hier hun plek, met de daaraan gekoppelde voorzieningen op het 

gebied van internationaal zaken doen, verblijven, cultuur en vrije tijd. Door 

deze situering ontstaat er samenhang met de binnenstad van Hengelo en zijn 

ze versterkend aan het voorzieningenniveau. 

Niet alle bestaande industriële activiteiten verdwijnen in het plangebied Hart 

van Zuid. In het meest noordelijk gedeelte van het gebied, waarin de meest 

intensieve bebouwing aanwezig is, wordt een deel van de vitale bedrijfsac-

tiviteiten geconcentreerd. In dit kerngebied met een omvang van circa vier 

hectare wordt de industriële werkgelegenheid gehandhaafd en blijft de ka-

rakteristieke bebouwing, het gebruik en de uitstraling behouden. Wel zal 

nieuwe passende kantoorbebouwing worden gerealiseerd, die samen met de 

overige nieuwbouw en de inrichting van de openbare ruimte bijdragen aan 

een vernieuwde hoogwaardige uitstraling van het Industrieplein, passend bij 

een internationaal vestigingsmilieu.

Het zuidelijk deel van het plangebied maakt onderdeel uit van het bedrij-

venterrein Twentekanaal. Dit circa twaalf hectare groot gebied zal door de 

verbeterde ontsluiting dankzij de aanleg van de Laan Hart van Zuid en door 

de kansrijke ontwikkeling van de containerterminal gerevitaliseerd worden. 

Door de gunstige ligging aan het water is hergebruik voor watergebonden 

bedrijven haast vanzelfsprekend. Ook is verplaatsing van andere in het plan-

gebied aanwezige vitale bedrijven naar dit gebied voor de hand liggend. Gelet 

op de entreefunctie die dit deel van het plangebied heeft voor het hele plan, 

maar vooral vanaf de nieuwe brug over het Twentekanaal, zal er extra aan-

dacht zijn voor de ruimtelijke en architectonische uitstraling van dit gebied.
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Het plan Hart van Zuid wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Voor de eer-

ste fase is de uitvoering gestart. Tot deze fase behoren de deelgebieden Lan-

sinkveld, Langeler Erve en het EMGA-terrein. In het deelgebied Lansinkveld 

en in het deelgebied Langeler Erve is de uitvoering in volle gang. In het deel-

gebied Lansinkveld zijn de brandweerkazerne en het nieuwe ROC van Twente 

reeds gerealiseerd en worden de voorbereidingen getroffen voor de volgende 

bouwprojecten met onder andere het Hijschgebouw. In Langeler Erve zijn de 

eerste woningen opgeleverd en bewoond. De bouwplannen voor de volgende 

woningbouwprojecten zijn in voorbereiding.

Voor het EMGA-terrein zijn de plannen van het nieuwe winkelcentrum in 

combinatie met woningbouw in voorbereiding. In de Stationsomgeving zijn 

vooruitlopende op de totale planvorming voor dit gebied, reeds de nieuw-

bouw van het Pop- en Cultuurpodium Metropool en de aanleg van een nieuwe 

stationstunnel in combinatie met de upgrading van het station in uitvoering. 

Met deze beide projecten zijn belangrijke voorwaarden gecreëerd voor de ver-

dere ontwikkeling en uitvoering van de plannen in Hart van Zuid. Ook de 

volgende fasen zijn naar identiteit in deelgebieden in te delen. De identiteit 

van deze gebieden is in scenario’s uitgewerkt.

In dit hoofdstuk wordt op de volgende deelgebieden ingegaan: 

1 — Centraal Station Twente en omgeving

2 — Lansinkveld

3 — Woonstad Noord

4 — Omgeving Esrein

5 — Langeler Erve en EMGA-terrein

6 — Kanaalzone

C E N T R U M

T U I N d O R P
’ T  L A N S I N k

B E R f L O  E S

T W E N T E k A N A A L

2

3

4

5

6
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1  Centraal Station Twente en omgeving

De ruimtelijke opgave voor de ontwikkeling van de Stationsomgeving is een 

nieuw stedelijk milieu toe te voegen. Het Centraal Station Twente is een 

scharnierpunt voor de ontwikkelingen aan beide zijden van het spoor. Door 

de herontwikkeling van de Stationsomgeving ontstaat een sterke verbinding 

tussen Hart van Zuid en de binnenstad. Het ruimtelijke plan voor het gebied 

gaat uit van een drievoudige benadering: 

(1) Een knooppunt van infrastructuur en bereikbaarheid ;

(2) Een knooppunt van economische activiteit;

(3) Een knooppunt van stedelijke functies, stadsdelen en openbare ruimte. 

Door het aantrekken van regionale en (inter)nationale economische activiteit 

wordt tegelijkertijd op lokale schaal de centrumfunctie versterkt, de woon-

kwaliteit verbeterd en de stedelijke duurzaamheid gewaarborgd. De toevoe-

ging van een breed scala aan voorzieningen en activiteiten, infrastructuur en 

openbare ruimten verbindt verschillende delen van Hengelo en vormt een 

wervend en attractief vestigingsmilieu.

Centraal Station Twente wordt het belangrijkste openbaar vervoersknoop-

punt in Twente en de (Eu)regio. De verbindingen worden verbeterd, de auto-

ontsluiting met de Laan Hart van Zuid uitgebreid en de verbeteringen van de 

accommodaties dragen bij aan een uitstekende overstapmachine. 

De vestiging van het WTC Twente in het gebied ondersteunt de ambities van 

een internationaal vestigingsmilieu. Centraal element in de WTC-ontwikke-

ling is het verbinden van de keten onderwijs – ontwikkelen – maken – verko-

pen. Hierdoor worden  de activiteiten in Hart van Zuid met de kennis- en pro-

ductontwikkeling in het Kennispark bij de Universiteit Twente verbonden. 

Het WTC Twente opent de poort tot internationaal zakendoen voor het in 

de regio aanwezige potentievolle midden- en kleinbedrijf met bedrijven in 

de hele wereld. Het WTC Twente zorgt voor clustering van bedrijven en in-

stellingen gericht op het internationaal zakendoen. Met de vestiging van het 

WTC Twente wordt daarom tevens de vestiging van een hieraan gekoppeld 

(eu)regionaal bestuurscluster voorgestaan, met als doel het formeren van één 

loket waaraan bedrijven alle informatie en gegevens kunnen verkrijgen ten 

aanzien van vestiging, vergunningen en internationaal zakendoen. Het WTC 

Twente Businessdistrict omvat naast de bedrijven en het handelsbevorderen-

de bestuurscluster ook een financieel cluster. Dit cluster is een bundeling 

van financiële instellingen als banken en adviseurs voor financieel-juridische 

aspecten, contractvorming en internationaal zakendoen. Daarnaast worden 

in het gebied de horeca en congres- en vergaderfaciliteiten voor deze activi-

teiten gerealiseerd. 
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De basis van het WTC Twente Businessdistrict wordt gevormd door een flexi-

bele ontwikkelingstrategie waarbij faseerbaarheid en uitwisselbaarheid van 

functies centraal staan. In deze strategie zullen verschillende programmaon-

derdelen een plek krijgen: van kantoren, congresfaciliteiten, hotel, horeca, 

cultuur en detailhandel tot stedelijk wonen. 

Een tweede stap is de studie naar de herontwikkeling van het Vereenigings-

gebouw en het park. Uitgangspunt is dat het gebouw gedeeltelijk in zijn oor-

spronkelijke vorm wordt gerestaureerd en gedeeltelijk met een herkenbare, 

eigentijdse vormgeving zal worden uitgebreid, waardoor onderscheid tussen 

oud en nieuw duidelijk zichtbaar wordt. Het gebouw en het park krijgen een 

bijzondere functie gericht op zowel het WTC Twente als op versterking van 

de woonomgeving. Het vervult daarmee een belangrijke rol in de herontwik-

keling van Hart van Zuid.

Centraal Station Twente en omgeving kent een hoog voorzieningenniveau 

en een grote mate van functiemenging. Hier kan een aanvullend centrum-

milieu ontstaan met een pakket aan functies complementair aan het stads-

centrum van Hengelo. Alles draait daarbij om synergie: het complementaire 

milieu aan de binnenstad versterkt de aantrekkingskracht van het centrum 

van de stad. Een eerste start is al gemaakt met de bouw van het Pop- en Cul-

tuurpodium Metropool.
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2  Lansinkveld 

Hart van Zuid vervult een voortrekkersrol in het cluster voor jeugd & educatie. 

Het concept van een stedelijke campus rust op twee pijlers: de hoofdvestiging 

van het ROC van Twente (educatie) en verschillende commerciële, cultuur- en 

vrije tijdsfuncties (jeugd). Beide pijlers bieden veel uitwisselingsmogelijkhe-

den. De realisatie van het ROC van Twente moet het gewenste vliegwieleffect 

teweeg brengen.

Het eerste bewijs van de ambitie van Hart van Zuid is nu al zichtbaar in het 

deelgebied Lansinkveld. De inhuizing in het ROC van Twente is inmiddels 

van start gegaan, een transformatie van de oude Gieterij van Stork naar een 

onderwijsgebouw van 55.000 m2 bvo. Het ROC van Twente is een voorbeeld-

project van de VROM-raad en de Onderwijsraad voor de ontwikkeling van 

leerwerklandschappen. Dit zijn gebieden waar leren, werken en andere func-

ties met elkaar worden gecombineerd en waar scholen en bedrijven nauw 

met elkaar samenwerken. Het tweede project van Lansinkveld is nu in studie: 

het Hijschcomplex. 

Het woon-werkgebouw Lansinkveld vormt de noordelijke afronding van de 

ontwikkeling van het deelgebied Lansinkveld. Uitgangspunt voor dit gebouw 

is een mix aan functies en doelgroepen. Wonen, kantoren en commerciële 

functies zijn de belangrijkste dragers. Het is hier mogelijk functies te huisves-

ten die qua schaalgrootte niet goed in de binnenstad passen. Aandachtspun-

ten in het programma zijn de parkeeroplossingen, de invulling van de plint/

begane grond en de fasering van het gebouw. 

De ontwikkeling van het woon-werkgebouw is een complexe opgave. Aan de 

Industriestraat dient een wand te worden gemaakt om mogelijke hinder van 

het Storkterrein af te schermen. Naar verschijningsvorm zal dit gebouw moe-

ten aansluiten bij de grote volumes van de andere gebouwen in het gebied 

Lansinkveld.

De ruimtelijke opzet in dit deelgebied met grote bouwmasssa’s en de steden-

bouwkundige structuur verwijzen op aansprekende wijze naar het industri-

eel erfgoed. 

Ten zuiden van de Willem de Clercqstraat kenmerkt het gebied zich door de 

overgang van grootschalige industriële massa’s naar Tuindorp ‘t Lansink. Bij 

de invulling van deze locatie is daarom gekozen het tuindorpmilieu zo veel 

mogelijk te continueren. Ter plaatse van de Industriestraat wordt aangeslo-

ten bebouwing gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een geluidluwe zijde voor de 

woningen die hierachter worden gebouwd.
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3  Woonstad Noord

Een belangrijke ambitie van het Masterplan is het realiseren van een aan-

trekkelijk woningbouwprogramma door naast 20% sociale woningbouw 

vooral de midden- en hogere inkomensgroepen in Hart van Zuid mogelijkhe-

den te bieden. Een start met de woningbouw is gemaakt met het deelgebied 

Langeler Erve, gelegen ten zuiden van het Esrein en ten westen van de Lan-

gelermaatweg. De eerste bewoners van Hart van Zuid hebben hun woning 

betrokken. 

Woonstad Noord kent stedelijke woonmilieus met gestapelde en grondge-

bonden woningen.

Langs de Laan Hart van Zuid wordt uitgegaan van een hogere wand om het 

industrielawaai te weren. Deze massa’s bieden plaats aan ruime apparte-

menten en woon-werkcombinaties. 

Achter deze bebouwing, in het middengebied, is ruimte voor stedelijke he-

renhuizen, atelierwoningen, appartementen, rijwoningen, tweekappers en 

vrijstaande grondgebonden woningen. Een groenblauwe as met de nieuwe 

beek loopt door dit gebied en maakt wonen aan het water mogelijk. 

Aan het Esrein is gekozen voor een meer aaneengesloten bebouwing om het 

belang van deze straat te benadrukken. In het oosten is de bebouwing steeds 

kleiner van maat om een goede aansluiting met de bestaande bebouwing te 

maken. 

Aan de noordzijde is het Vereenigingspark gelegen. De centrale ligging in 

combinatie met de rust van het park biedt een hoogwaardige groenstede-

lijke woonkwaliteit binnen Woonstad Noord. 

Door de verschillende elementen, zoals de Laan Hart van Zuid, het Vereeni-

gingspark, de nieuwe beek en het schaalverschil tussen de west- en de oost-

zijde kan binnen Woonstad Noord een hoge diversiteit aan woonproducten 

worden aangeboden. Door kleine deelprojecten in ontwikkeling te nemen, 

kan goed op de markt worden ingespeeld. 
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  ‘Eerlijk gezegd is het best speciaal om als eerste de sleutel te krij-

gen in zo’n bijzonder project als de Binderij. Hiervoor hadden we al acht jaar 

in de Berflo Es gewoond, wat ons prima beviel. Lekker dicht bij het centrum, 

een prettige sfeer met een gemêleerde bewonersgroep en qua bouwstijl oud 

en nieuw door elkaar. Toen we toe waren aan een eigen woning met ruimte, 

hebben we daarom zo dicht mogelijk bij huis gekeken. Wij zijn geen mensen 

voor een grote nieuwbouwwijk. Het toeval wilde dat juist op dat moment 

de nieuwbouwplannen voor de Binderij werden gepresenteerd. We dachten 

eerst dat het er voor ons niet inzat, maar we hebben het toch rond gekregen. 

En nu zitten we hier, als eerste bewoners. 

In feite is dit woonblok ook een combinatie van oud en nieuw. De huizen zijn 

van alle moderne gemakken voorzien, maar hebben een klassieke uitstraling, 

die sterk aan Tuindorp ’t Lansink doet denken. En natuurlijk zitten we hier 

midden tussen het industrieel erfgoed. Ook in dat opzicht komen oud en 

nieuw samen, en dat geeft een heel apart karakter aan de sfeer hier. Je bent je 

bewust van de industriële achtergrond van dit project. We hadden overigens 

niet verwacht dat het zo leuk was om pionier te zijn. Er gaan wel eens dingen 

mis, maar we hebben toch ook best veel invloed gehad op de uiteindelijke 

uitvoering van het huis. Zo zijn op ons verzoek alle draairamen in het huis 

vervangen door draaikiepramen. Wat betreft de indeling konden we al kiezen 

uit verschillende mogelijkheden. Men is er uiteindelijk mee akkoord gegaan 

om de wasmachineaansluitpunten heel erg anders aan te brengen. Die flexi-

biliteit was er gelukkig. Er was trouwens steeds sprake van goed overleg met 

de kopersbegeleider van Van Wijnen. 

Wat betreft die gemakken waar ik het net over had: het hele huis wordt ver-

warmd en gekoeld door middel van een warmtepomp, die is aangesloten op 

de vloerverwarming op drie verdiepingen. Voordeel is dat je huis altijd dezelf-

de temperatuur heeft en het is energiezuiniger, omdat je geen grote tempera-

tuurschommelingen hebt. Bovendien is stralingswarmte veel comfortabeler 

dan de directe warmte van een radiator. Dit is echt ideaal. Voor de toekomst 

hoop ik dat het tweede woningbouwproject hiernaast, de Buigerij, spoedig 

gereed is. En als straks de Laan Hart van Zuid, het gezondheidscentrum, het 

winkelcentrum en de Weverij klaar zijn, dan hebben we hier een schitterende 

woonplek. Wel mis ik in de planvorming een goede overdekte sportaccom-

modatie.’

Else Hemeltjen en Thijs Kamminga
eerste bewoners die de sleutel kregen van hun huis in de Binderij

‘Leuk om pionier te  zijn’
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4  Omgeving Esrein

Het gebied ten noorden en ten zuiden van het Esrein aan de westzijde van de 

Laan Hart van Zuid verbindt in ruimtelijke zin verschillende delen van het 

plan Hart van Zuid. Educatieve, creatieve en culturele voorzieningen in Lan-

sinkveld en het gebied ten noorden van Esrein worden met elkaar in samen-

hang gebracht. Synergie wordt verkregen door reeds aanwezige voorzieningen 

in het gebied te behouden en nieuwe voorzieningen toe te voegen. Daarmee 

is een goede basis gelegd voor een cluster van cultuur en voorzieningen. Met 

de realisatie van de Laan Hart van Zuid worden de karakteristieke koeltorens 

op het Stork-terrein zichtbaar. Het plein rondom deze koeltorens kan een ont-

moetingsplek worden van de creatieve industrie en haar bezoekers. 

Een kloppend cultureel, creatief en educatief hart komt tot stand door een 

programmatische en ruimtelijke synergie tussen verschillende functies en 

planonderdelen. Lansinkveld en het gebied EMGA Noord profiteren van el-

kaars dynamiek. Dankzij een gecombineerd aanbod van winkels, zorg en wel-

zijn, cultuur en sportvoorzieningen ontstaat er een multifunctioneel wijk-

cluster dat inspeelt op de behoefte aan one-stop-shopping in de meest brede 

zin. Ruimtelijk gezien is een verbinding van het nieuwe winkelcentrum met 

de bestaande winkelstructuur in de Industriestraat van belang. Dat geldt ook 

voor het aan weerszijden van de weg Esrein realiseren van publieksgerichte 

functies.

Voorzieningen die in dit gebied een plek kunnen krijgen zijn onder andere 

Crea en Ateliers ’93. Mogelijk kunnen in dit gebied ook onderwijsfuncties een 

plek krijgen.

EMGA

Noord Lansinkveld

Twents Techniek-

museum

HEIM

cultuur-

plein koeltorens Esrein

winkelcentrum

en wonen

Laan Hart van Zuid gezondheidscentrum

en wonen
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5  Langeler Erve en het EMGA Zuid

De deelgebieden Langeler Erve en EMGA Zuid zijn centraal gelegen in het plan 

Hart van Zuid en vormen de verbindende schakel tussen de twee woonwijken 

van het zuidelijk stadsdeel. De van oudsher aanwezige scheiding tussen de 

woonwijken, die een gevolg was van het afgesloten bedrijventerrein, wordt 

door de ontwikkeling van deze twee deelplannen opgeheven. Door deze twee 

woongebieden wordt door het realiseren van woningbouw en wijkvoorzienin-

gen, evenals door het aanbrengen van fysieke verbindingen, de samenhang 

tussen de beide wijken aanzienlijk verbeterd. Met deze programmatische in-

vulling en met de verbeterde ontsluiting door de aanleg van de Laan Hart 

van Zuid vervullen deze deelplannen in de toekomst een cruciale rol in het 

versterken van het leefmilieu van het gehele zuidelijke stadsdeel.     

Het deelplan Langeler Erve ligt ten oosten van de Laan Hart van Zuid en sluit 

aan op de wijk Berflo Es waar een omvangrijke herstructurering is gestart. 

In Langeler Erve is inmiddels de eerste woningbouw gerealiseerd binnen het 

totale plan Hart van Zuid. Het deelplan biedt plaats aan circa 250 woningen. 

Zowel de integratie van nieuwbouw in de bestaande omgeving alsmede een 

harmonische overgang van kleinschalige bebouwing naar een meer stedelijke 

bebouwing langs de Laan Hart van Zuid vormen het karakter van deze nieuwe 

woonbuurt. In het plan worden in een combinatie van appartementen en 

grondgebonden woningen zowel de huur- als de koopwoningen  gerealiseerd. 

In combinatie met appartementen wordt op de hoek van de Laan Hart van 

Zuid met Esrein het gezondheidscentrum gebouwd. Dit centrum wordt circa 

2.250 m2 groot.

In 2007 zijn de eerste woningen in aanbouw genomen. De eerste bewoners 

van Hart van Zuid wonen hier vanaf april 2008. De eerste drie woningbouw-

projecten van Langeler Erve zijn de Binderij, de Buigerij en de Weverij. Ken-

merkend voor deze projecten is de wijze waarbij ook met woningbouwprojec-

ten gezocht wordt naar oplossingen om het aanwezige industriële erfgoed in 

Hart van Zuid te behouden en opnieuw te gebruiken.  

EMGA Noord ligt ten westen van de Laan Hart van Zuid en sluit aan op de 

wijk Wilderinkshoek met onder andere Tuindorp ’t Lansink en winkelcen-

trum het Esrein.  In dit deelplan wordt naast woningbouw de uitbreiding 

van het bestaande winkelcentrum Esrein gerealiseerd. Met deze uitbereiding 

tot maximaal 5.500 m2 ontstaat een centrum met een functie voor het hele 

zuidelijke stadsdeel. Een vereiste hiervoor is dat het bestaande en nieuwe cen-

trum harmonisch op elkaar aansluiten. Het nieuwe centrum wordt zodanig 

ontworpen dat integratie ontstaat met de aanwezige en geplande sociaal-

maatschappelijke en culturele functies in het aansluitende gebied. Hierdoor 

wordt dit gebied het kloppend hart van het zuidelijk stadsdeel. De start van 

de bouw van het winkelcentrum is voorzien in 2011 en de opening in 2012.
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In combinatie met het winkelcentrum worden appartementen gebouwd. Ten 

zuiden van het winkelcentrum worden grondgebonden woningen gereali-

seerd. In totaal worden in dit deelplan circa 150 woningen gebouwd, zowel 

huur- als koopwoningen. De woningen aan de Laan hebben een stedelijk ka-

rakter. Ook in dit deelplan vormt samenhang en aansluiting met de bestaan-

de woningen aan de randen van het plan een belangrijk uitgangspunt.
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6  kanaalzone

De Kanaalzone maakt deel uit van het bedrijventerrein Twentekanaal. Het 

terrein, 12 hectare groot, wordt slechts gebruikt voor opslag. 

Voor vestiging in de Kanaalzone komen conform de binnenhavenvisie Twen-

te watergebonden bedrijven in aanmerking. De Kanaalzone is een binnen-

vaartterrein, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in kadegebon-

den (vestiging direct aan kade) en kadegerelateerde bedrijven (vestiging op 

enige afstand van de kade, achterliggende gebied). Bij voorbaat zijn sterk 

milieubelastende bedrijven in milieucategorie 5 en 6 uitgesloten, vanwege 

de afstanden tot de aanwezige woonbebouwing. In het algemeen geldt dat 

watergebonden bedrijven vaak een grotere kavelgrootte nodig hebben dan 

reguliere gemengde bedrijvigheid. Flexibiliteit in kavelgrootten vormt hier-

bij het uitgangspunt. Vanwege de sterk milieubelastende bedrijven aan de 

overzijde van het Twentekanaal heeft het de voorkeur de meer milieubelas-

tende bedrijven in de Kanaalzone ook richting het Twentekanaal te situeren. 

Hiermee kan een geleidelijke overgang naar de woonbebouwing aan de Om-

loopleiding worden gemaakt.

In een vervolgtraject worden de mogelijkheden nagegaan voor vestiging van 

watergebonden bedrijven die zich richten op recreatie en watersport en te-

vens een toeristische functie vervullen. 

Naast de watergerelateerde bedrijven, wordt het gebied ook benut voor de 

verplaatsing van een aantal Storkvestigingen die nu nog in het kerngebied 

zijn gehuisvest. 

Door de aanleg van de Laan Hart van Zuid wordt de Kanaalzone de nieuwe 

stadsentree van Hengelo-Zuid. Dit vereist een hoge ambitie ten aanzien van 

de ruimtelijke kwaliteit van zowel de gebouwen, de infrastructuur als de 

openbare ruimte.
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de reikwijdte van het plan
Het plan Hart van Zuid werpt met de voorgenomen en in aanvang genomen 

ontwikkelingen zijn effecten reeds ver vooruit. Doel van het plan is om niet 

alleen binnen het plangebied nieuwe impulsen te ontwikkelen waardoor kan-

sen en mogelijkheden benut worden, maar ook om nieuwe impulsen op gang 

te brengen bij aanwezige bedrijven en instellingen in de omgeving. Verbete-

ren van de werkgelegenheid voor middellange en lange termijn, ondersteu-

nen van de creatieve industrie, verbeteren van de winkelstructuur en aanvul-

ling van de horeca zullen eerste resultaten zijn. De kracht en de vitaliteit van 

het totale gebied worden versterkt en het plan wint hierdoor aan betekenis. 

Binnen het plan Hart van Zuid worden de bedrijfsactiviteiten van diverse 

bedrijven gedeeltelijk gehandhaafd in het zogenoemde ‘kerngebied’. In dit 

kerngebied heeft met name Siemens haar bedrijfsactiviteiten geconcen-

treerd. Siemens is voornemens om in Hengelo voor haar bestaande en nieuwe 

activiteiten een nieuw kantoor te bouwen van circa 10.000 m2. Dit kantoor 

wordt gebouwd aan het Industrieplein tegenover het Centraal Station Twente 

waarschijnlijk in de periode 2010–2011. Met deze nieuwbouw zal de beeldvor-

ming van de Stationsomgeving aan de zuidkant van het station aanmerkelijk 

veranderen en aan uitstraling winnen.

Aansluitend aan het plangebied zijn bedrijven gevestigd die op langere ter-

mijn door de planontwikkeling Hart van Zuid nieuwe perspectieven hebben 

om hun huidige locaties te transformeren naar nieuwe functies die beter 

aansluiten bij de functionele ontwikkeling binnen Hart van Zuid. Recente-

lijk is voor de regionale vestiging Oost van het UVW, mede gelet op de plan-

nen van Hart van Zuid, de keuze gemaakt om tot vergaande concentratie in  

Hengelo te komen. Dit leidt tot een toename van 400 arbeidsplaatsen in 2013 

in de directe Stationsomgeving van Hengelo.

In de nabijheid van de Stationsomgeving wordt het Hazemeyerterrein, een 

voormalig bedrijventerrein, herontwikkeld tot een terrein voor ’creatieve 

economie’. De planontwikkeling Hart van Zuid haalt dit terrein, dat inge-

klemd zit tussen twee spoorlijnen, uit haar isolement. Dat heeft inmiddels 

geleid tot impulsen en investeringen in dit gebied en een meerwaarde in het 

hergebruik van industrieel erfgoed. 

Hart van Zuid en de Stationsomgeving hebben een positieve uitwerking op 

het gehele zuidelijk stadsdeel. Mede gezien de herstructurering in Hart van 

Zuid en de aanzienlijke kwaliteitsimpulsen die gegeven worden aan de open-

bare ruimte is de herstructurering van de Berflo Es in een stroomversnel-

ling gekomen. Het realiseren van winkel- en gezondheidsvoorzieningen in dit 

stadsdeel heeft een groot uitstralingseffect op de wijk.
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  ‘Toen mijn partijgenoot Hans Kok destijds als wethouder het 

project Hart van Zuid startte, dacht ik: Hans, waar begin je aan... zo’n groot 

gebied... wat een geld gaat dat kosten. Het getuigt van visie en durf dat Hans 

dit opgepakt heeft. Cruciaal is dat hij in Van Wijnen een ontwikkelaar vond 

die net zo enthousiast en ondernemend is als de gemeente. 

Achteraf is het goed geweest om het hele gebied in één groot samenhangend 

plan onder te brengen. Je moet een totaalvisie hebben. Dat had Hans goed ge-

zien. In de uitvoering kun je gefaseerd te werk gaan, maar in de planvorming 

moet je uitgaan van één visie. De kern daarvan is dat je een industrieel bin-

nenstedelijk gebied omzet in een leefomgeving met kwaliteit. Daarbij gaat 

het erom dat je zoveel mogelijk van het industriële erfgoed in stand houdt. 

Op die manier zorg je voor de verbinding met een herkenbaar verleden. Als 

opvolger van Hans Kok ben ik vereerd dit project te mogen voortzetten. Ik ben 

er op een prachtig moment ingestapt, het oogsten begint. 

Het nieuwe gebouw van ROC van Twente is bijna klaar. De Binderij is opgele-

verd, de eerste bewoners zijn gearriveerd. Twee andere woningprojecten zijn 

in uitvoering. De aanleg van de Laan Hart van Zuid is gestart - zeer belangrijk 

voor de ontsluiting van het gebied. Ook de herontwikkeling van het station 

en de stationsomgeving liggen op schema. In Hart van Zuid kunnen mensen 

wonen, leren, werken en ontspannen. Alles op dezelfde vijftig hectare. 

Belangrijke ontwikkelingsobjecten voor de komende periode zijn het gezond-

heidscentrum, Metropool en het WTC. Het Vereenigingsgebouw zal in volle 

glorie worden hersteld en straks gesitueerd zijn in een parkachtige entou-

rage. Het zal een functie krijgen als congresgebouw, maar kan ook een rol 

spelen als cultuurpodium. 

Ten slotte wil ik nog graag mijn waardering uitspreken voor de manier 

waarop in de regio Twente op bovenstedelijk niveau wordt samengewerkt. 

Willen wij in Twente wat bereiken, dan moeten we dat samen doen. Door 

onze krachten te bundelen, kunnen we in de provincie en landelijk een vuist 

maken. Hart van Zuid is niet alleen van Hengelo. Het is een project met een 

regionale impact, door de samenhang met het kennispark in Enschede en de 

herontwikkeling van de luchthaven. En natuurlijk krijgt Hart van Zuid met 

het Centraal Station Twente en de centrale ligging aan de A1-corridor ook 

een belangrijke internationale betekenis.’
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Jan Bron
projectwethouder Stationsomgeving  

(Centraal Station Twente / Hart van Zuid / World Trade Center Twente)

‘Wonen, leren,  werken, ontspannen’
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De ambitieuze doelen van Hart van Zuid worden gerealiseerd door een krach-

tig programma. Onderverdeeld naar functie wordt onderstaand kwantitatief 

programma binnen het plangebied Hart van Zuid gerealiseerd:

functie Programma

Kantoren 75.000  m2 bvo

Detailhandel 9.000 m2 bvo

Woningbouw 1.000 – 1.500 woningen

Onderwijs 65.000  m2 bvo

Zorgvoorzieningen 3.500  m2 bvo

Cultuur en vrije tijd 20.000  m2 bvo

Bedrijven 12 ha

Het programma is nader uitgewerkt aan de hand van de functies werken, 

wonen, voorzieningen, cultuur & vrije tijd en infrastructuur.

wonen

kantoren

bedrijven

cultuur en vrije tijd

voorzieningen

onderwijsvoorzieningen

zorgvoorzieningen en wonen

winkelvoorzieningen

parkeren

schaal 1 : 5.000

Functiekaart Hart van Zuid

6
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78



80 81

Werken
Het programma voor ‘werken’ wordt in hoge mate bepaald door de kennisin-

tensieve maakindustrie. Industrie – een groot aantal internationale bedrijven 

– is van oudsher in Hengelo aanwezig. Omvangrijke innovaties leiden ertoe 

dat de industrie van weleer is omgevormd tot een kansrijke kennisintensieve 

industrie. De combinatie van internationale ondernemingen, een bloeiend 

midden- en kleinbedrijf, universiteit en hogeschool heeft geleid tot het ont-

staan van vele innovatieve ondernemingen. Hengelo staat in de ranglijst van 

gemeenten met de meest kennisintensieve bedrijvigheid op nummer 3 en 

twee Hengelose bedrijven bekleden de nummers 1 en 3 in de Innovatie Top 

100 van Bizz en Syntens. 

Kantoren en vergaderfaciliteiten krijgen een belangrijke plaats in de ontwik-

keling van het WTC Twente Businessdistrict in het gebied Centraal Station 

Twente. Het WTC Twente vervult een belangrijke rol in de grensoverschrij-

dende samenwerking tussen bedrijven en opent de poort tot internationaal 

zakendoen voor het in de regio aanwezige potentievolle midden- en kleinbe-

drijf naar bedrijven in de hele wereld en naar mondiale markten. Het WTC 

Twente zorgt voor clustering van bedrijven en instellingen gericht op het in-

ternationaal zakendoen. De combinatie van handel, bestuur en financiën op 

het WTC Twente Businessdistrict maakt dit gebied in de Stationsomgeving 

van het Centraal Station Twente tot het zakencentrum van de Euregio. 

Binnen Hart van Zuid zijn en worden bedrijven gehuisvest. In het zoge-

naamde kerngebied blijven de aanwezige bedrijven deels gehuisvest. Aan 

de noordzijde van het Twentekanaal ligt een terrein van 12 hectare dat tot 

het plangebied Hart van Zuid behoort. Dit terrein maakt deel uit van het 

bedrijventerrein Twentekanaal. Op dit terrein zijn onder andere AkzoNobel 

en de containerterminal (Combi Terminal Twente) gevestigd. Het CTT heeft 

een frequente verbinding met Rotterdam. De CTT kan in de periode tot 2015 

de doorvoercapaciteit opvoeren met 100% naar circa 200.000 containers per 

jaar. In deze omgeving zijn de omstandigheden uitstekend om hoogwaardige 

en watergerelateerde bedrijvigheid te huivesten. Ook kunnen naar dit terrein 

bedrijven worden verplaatst die nu elders gehuisvest zijn in het plangebied 

Hart van Zuid. Mede hierdoor is er de mogelijkheid om dit gebied te thema-

tiseren rondom Energie en Innovatie en daarmee een bijdrage te leveren aan 

dit internationale vraagstuk.
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Herman Hekkert
locatiedirecteur Siemens Industrial Turbomachinery

  ‘Wij blijven met ons bedrijf midden in de stad zitten. Waarom? 

Er is ons nooit gevraagd te vertrekken. De gemeente wil ons juist hier hou-

den. Voor ons is het logisch, omdat we de afgelopen jaren voor tientallen 

miljoenen hebben geïnvesteerd in onze infrastructuur. Denk aan elektrische 

voorzieningen, kranen met hefvermogens tot 100 ton, verbeteringen aan de 

gebouwen en apparatuur voor het testen van onze producten. Dat pak je niet 

zomaar even op naar een plek aan de rand van de stad.

Deze locatie in Hart van Zuid heeft voordelen. We zitten dicht bij het station. 

Dicht bij het ROC waarmee we gaan samenwerken. En dicht bij het techniek-

museum, leuk om onze relaties mee naar toe te nemen. Maar we moeten wel 

oppassen dat onze bereikbaarheid goed blijft. De nieuwe Laan Hart van Zuid 

is voor ons van levensbelang bij de zware transporten van en naar ons bedrijf. 

Net zo essentieel is het dat de geluidscontouren overeind blijven, zodat wij 

ons werk kunnen blijven doen. We produceren nu eenmaal geluid. Gelukkig 

ís hierover altijd goed overleg met de gemeente Hengelo.

Minder prettig is het dat we gedwongen worden ons kantoor op Lansinkveld 

te verlaten dat wordt afgebroken voor het ROC. We gaan naar nieuwbouw 

er pal naast. Dat betekent veel overlast en hogere kosten. Daar zit je als on-

derneming natuurlijk niet op te wachten. En eigenlijk geldt dat ook voor de 

bouwwerkzaamheden om ons heen, de komende jaren. Ik hoop dat we daar 

niet te veel last van hebben. Wij willen met onze vijfhonderd medewerkers 

turbomachines van goede kwaliteit blijven maken en leveren en ook tijdig 

service kunnen verlenen. Dat gaat boven alles.

Het klinkt misschien allemaal wat somber, maar eigenlijk overheerst een 

goed gevoel over Hart van Zuid. Wij zijn straks het kloppende turbohart in 

een bijzonder gebied. Mét een Centraal Station Twente (hopelijk komt er een 

snellere regelmatige treinverbinding met Schiphol), mét een Metropool, mét 

een WTC, mét een ROC, mét een mooi plein. Geweldig! Als ik de plannen en 

maquettes zie, wordt het hier goed wonen en werken. We zijn als Siemens 

trots dat we daarvan deel mogen uitmaken.’

‘Wij zijn het kloppend turbohart’

8
8 A

8382
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Wonen
Hart van Zuid vertegenwoordigt een unieke positie voor de woningbouw-

programmering in Hengelo en de Netwerkstad Twente. De locatie biedt 

de combinatie van wonen, werken, voorzieningen en leren met een goede 

bereikbaarheid. De historische kwaliteiten van het gebied geven een eigen 

identiteit. Het zijn ingrediënten voor een uniek woonmilieu dat haar eigen 

doelgroepen aantrekt. 

Uiteenlopende doelgroepen zullen straks in Hart van Zuid een woonplek 

vinden. Wat deze mensen bindt aan Hart van Zuid is de voorliefde voor een 

woonmilieu met een technische en historische inslag geplaatst in de moderne 

tijd. De oriëntatie van de toekomstige bewoner is een stedelijk woongebied, 

gericht op levendigheid, diversiteit, creativiteit en ook op ondernemerschap. 

Getransformeerd industrieel erfgoed zal hiervoor kansen bieden. 

Door de ligging ten opzichte van het centrum en de overgangen naar de om-

ringende wijken is er een unieke kans voor een grote afwisseling in woonmi-

lieus en woningtypologieën. Door de schaal van de afzonderlijke projecten 

niet te groot te maken ontstaat een klimaat dat een stedelijke uitstraling 

heeft, maar veilig en overzichtelijk blijft. 

Het realiseren van een deel van het programma door particulier opdrachtge-

verschap en consumentgericht bouwen krijgt een plaats in de programme-

ring van Hart van Zuid.

De gemeente Hengelo is recent overgegaan tot prioritering van de gemeen-

telijke woningbouwopgave. Hierin is Hart van Zuid als prioritaire locatie be-

noemd. Hiermee is een belangrijke beleidsmatige randvoorwaarde voor de 

ontwikkeling van het gebied ingevuld. Prioritering van de woningbouw ook 

voor de langere termijn is van groot belang voor een succesvolle ontwikke-

ling van het plan.

In Hart van Zuid worden ruim 1000 woningen gebouwd, als volgt verdeeld 

over de verschillende deelgebieden:

Lansinkveld  200 woningen (75% gestapeld)

Stationsomgeving 150 woningen (100% gestapeld)

Woonstad Noord 325 woningen (60% gestapeld)

Langeler Erve 250 woningen (70% gestapeld)

Emga-terrein 140 woningen (40% gestapeld)

De reikwijdte van het plan gaat verder dan de exploitatiegrenzen van Hart 

van Zuid. Ontwikkelingen aangrenzend aan het plangebied zal in samenhang 

met de herontwikkeling van Hart van Zuid worden opgepakt. Op die wijze 

ontstaan harmonische overgangen en samenhangen tussen de woonwijken.
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Voorzieningen
In Hart van Zuid neemt onderwijs een bijzondere positie in. Met Hart van 

Zuid wil Hengelo de basis leggen voor een leven lang leren. Er is al een van-

zelfsprekende en goed lopende samenwerking tussen het ROC van Twente en 

bedrijven in de stad en in de regio. Dit kan worden uitgebouwd door (verder-

gaande) samenwerking tussen scholen, bedrijven, culturele en creatieve voor-

zieningen en kennisinstituten tot stand te brengen. Er wordt voortgebouwd 

op waar de stad en de regio voor willen staan: een hoog kennisniveau, een 

goed opgeleide beroepsbevolking en een klimaat dat ontwikkeling van jonge 

en oudere inwoners stimuleert. Het ROC van Twente is met de leerwerkland-

schappen een voorbeeldproject van de VROM-raad en de Onderwijsraad.

De onderwijsinstellingen zijn de grootste voorziening in Hart van Zuid. Met 

het ROC van Twente, dat een Community College heeft gerealiseerd, is een 

eerste stap gezet in de concentratie van onderwijsvoorzieningen te midden 

van bedrijfsleven en wonen. Onderdeel van het ROC van Twente is het IPC (In-

tegraal Praktijkcentrum voor specialistische vakopleidingen). Verder zijn er 

plannen dat het voortgezet middelbare beroepsonderwijs (vmbo) op afzien-

bare termijn zal volgen. De banden met de Universiteit Twente (UT) worden 

sterker aangetrokken. De doorlopende leerlijn van de beroepsgerichte, kader-

beroepsgerichte en theoretische leerwegen naar het ROC van Twente krijgt 

hiermee in Hart van Zuid vorm. De onderwijsvoorzieningen in Hart van Zuid 

kunnen tevens fungeren als multifunctionele accommodaties met deels een 

publieke functie voor de wijk of de stad.

Met de centrale positie van Hart van Zuid in zuidelijk Hengelo liggen er goe-

de mogelijkheden voor het ontwikkelen van wijkvoorzieningen binnen het 

plangebied. De  verbindende straat Esrein tussen Tuindorp ’t Lansink, Hart 

van Zuid en Berflo Es leent zich bij uitstek voor deze functies. Zo wordt er 

aan de westzijde van het plangebied ten zuiden van het Esrein een wijkwin-

kelcentrum gerealiseerd in samenhang met het bestaande winkelcentrum 

Esrein.

Aan de overzijde van de Laan Hart van Zuid en eveneens aan het Esrein ge-

legen wordt een gezondheidscentrum gebouwd. Dit centrum huisvest meer-

dere zorgaanbieders, waardoor het zuidelijke stadsdeel een hoogwaardig eer-

stelijns zorgaanbod krijgt.
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Cultuur & vrije tijd
Hart van Zuid speelt een belangrijke rol in de profilering van Hengelo in Net-

werkstadverband op het gebied van kunst en cultuur. De steden zijn overeen-

gekomen dat zij zich op onderdelen cultureel profileren. Dit biedt kansen 

voor de versterking van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Hen-

gelo legt een focus op beeldende kunst en podiumkunst. Hart van Zuid geeft 

hier vorm aan door de realisatie van Pop- en Cultuurpodium Metropool in de 

directe nabijheid van Centraal Station Twente. Het pop- en cultuurpodium 

stelt zijn accommodatie voor evenementen beschikbaar, maar ook de grote 

historische hal van het nieuwe ROC van Twente biedt hiervoor uitstekende 

mogelijkheden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in de regio behoefte is aan plekken waar 

creatieve bedrijven kunnen samenwerken. Met de nieuwe huisvesting van 

het Kunstcentrum Hengelo en het centrum voor kunsteducatie Crea ontstaat 

er een kwaliteitspodium voor de beeldende kunst voor lokale, regionale en 

(inter)nationale kunstenaars, pas afgestudeerden en studenten. Crea krijgt 

een plek in Hart van Zuid. Crea heeft een vaste samenwerkingsrelatie met 

scholen in het primaire en voortgezet onderwijs en werkt samen met andere 

culturele en creatieve voorzieningen aan een stevige educatieve component 

in het Hengelose aanbod.

Bijzonder voor Hengelo is de verbondenheid met de industriële historie van 

de stad. De vestiging van het Twents Techniekmuseum HEIM in de oude  

Wilhelminaschool aan de Industriestraat in 2006 heeft dit gegeven verankerd 

in Hart van Zuid. Het HEIM en de bibliotheek ontwikkelen een speciaal erf-

goededucatief programma met ondersteuning van het Historisch Museum 

Hengelo en het gemeentearchief. Met het HEIM is een start gemaakt met de 

realisatie van Museumkwartier Hengelo: een concentratie van erfgoedac- 

tiviteiten en erfgoedfuncties van de Wilheminaschool, de Dikkersschool en 

Tuindorp ’t Lansink is als beschermd dorpsgezicht een ‘juweel’ waarvoor ook 

nationaal veel belangstelling bestaat. 

Het Twents Techniekmuseum HEIM wil zich in de toekomst ook nadrukkelij-

ker profileren als Discovery & Science Center en richt zich daarbij op gezin-

nen. In 2009 wordt een nieuwe afdeling geopend: Energie & Duurzaamheid. 

In voorbereiding hiervan wordt intensief samengewerkt met de Universiteit 

Twente, Saxion Hogeschool en ROC van Twente. 

De concentratie van onderwijs- en kennisinstellingen trekt veel jongeren 

naar Hart van Zuid. Voorzieningen voor de vrije tijdsbesteding van jongeren 

in de directe omgeving dragen bij aan de levendigheid en attractiviteit van 

Hart van Zuid.
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90 91onder andere Borne worden steeds intensiever gebruikt. Met de Laan Hart 

van Zuid wordt ook de HOV-doorstroomas aangelegd naar Haaksbergen. 

2 Autoverkeer 

Het wegennet rond Hengelo wordt gevormd door de Rijkswegen A1 en A35. 

De A1 is de hoofdverkeersader en de belangrijkste verbinding tussen Amster-

dam en Berlijn. De A1 wordt steeds drukker, zowel als gevolg van het per-

sonenautoverkeer maar zeker als gevolg van het goederenvervoer. Volgens 

de prognoses zal dat in 2020 verdubbeld zijn. Doorstroming in de toekomst 

moet dan ook worden gegarandeerd. De A35 vormt de verbinding met het 

Duitse achterland. Een extra aansluiting op deze rijksweg op langere termijn 

zal de bereikbaarheid van het plangebied en het Centraal Station Twente ver-

der verbeteren. Capaciteitsverbeteringen van diverse regionale wegen garan-

deren een goede verbinding met andere economische centra in Nederland, 

onder andere Arnhem-Nijmegen. 

De Laan Hart van Zuid sluit via een nieuwe brug over het Twentekanaal aan 

op de A35 en daarmee direct op het rijkswegennet. De centrumring verbindt 

de parkeerlocaties van het centrum met elkaar. Ook de nieuwe parkeergarage 

bij het Centraal Station Twente ligt aan de centrumring. Doorgaand verkeer 

wordt op de centrumring geweerd om de bereikbaarheid van het centrum te 

garanderen.

Het Museumkwartier en het kinderspeelparadijs Bengeltjesdorp vormen het 

centrum van het toeristisch-recreatieve imago van Hengelo. Ook concepten 

op het gebied van cultuur, vrije tijd en uitgaan in combinatie met industrieel 

erfgoed versterken dit imago.

Hart van Zuid maakt deel uit van de European Route of Industrial Heritage, 

het toeristische informatienetwerk voor industrieel erfgoed in Europa. 

Infrastructuur
Hart van Zuid ligt centraal in Twente en de (Eu)regio. De ontwikkeling van 

de Stationsomgeving verhoogt de bereikbaarheid van het gebied en het cen-

trum. Het Centraal Station Twente wordt een transferium dat op een hoog-

waardige manier zorg draagt voor een comfortabele overstap tussen alle ver-

voersmodaliteiten. 

1 Openbaar vervoer 

Centraal Station Twente is een internationaal knooppunt in openbaar ver-

voer. Door de goede verbinding tussen de noordvleugel van de Randstad met 

Berlijn en de realisatie van een uitstekende Park & Ride zullen in de toekomst 

steeds meer mensen gebruik maken van dit station. Het station vormt een 

knooppunt in het spoorwegverkeer met treinverbindingen naar de Randstad, 

Arnhem/Nijmegen, Zwolle, Nordrhein-Westfalen, Niedersaksen en Berlijn. De 

ontwikkeling van de Stationsomgeving draagt bij aan een verdere verbetering 

van de (inter)nationale spoorverbinding op de as Randstad – Hengelo – Oost-

Europa. Ook zijn er plannen om de treindienst vanuit Münster/Dortmund 

naar Centraal Station Twente door te trekken. Een nieuwe regionale verbin-

ding Hengelo – Oldenzaal – Bad Bentheim – Nordhorn/Osnabrück faciliteert 

het (eu)regionale verkeer. Frequentieverhogingen op de regionale verbindin-

gen maken Apeldoorn, Enschede en Zwolle beter bereikbaar. 

De revitalisering van het station omvat onder meer de bouw van een nieuw 

perron, een nieuwe onderdoorgang, een nieuwe entree aan de zuidzijde, her-

inrichting van de stationshal en verbeterde opgangen naar de perrons. Een 

nieuw busstation, nieuwe fietsenstallingen, een transferium, de herinrich-

ting van het Stationsplein en Industrieplein en een Kiss-and-Ride strook ma-

ken het nieuwe gezicht van het Centraal Station Twente compleet.

De centrale spoorwegverbinding tussen de steden van Netwerkstad Twente 

wordt geoptimaliseerd, geïntensiveerd en verbeterd op basis van het reeds in 

uitvoering zijnde regionale Agglonet-concept. Voornemen is om dit concept 

verder aan te vullen met een HOV-verbinding tussen de Twentse economische 

speerpuntprojecten Centraal Station Twente/Hart van Zuid, Kennispark en de 

gebiedsontwikkeling Luchthaven. De bestaande HOV-doorstroomassen naar 
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  ‘De ontwikkelingen in Hart van Zuid zullen grote gevolgen heb-

ben voor het aantal reizigers op station Hengelo. Om die reden gaan wij als 

ProRail aan de slag met het station. Belangrijk is dat de achterzijde niet meer 

een achterzijde is, maar een volwaardige ingang. Dat is echt noodzakelijk. Je 

ziet dat trouwens in meer steden gebeuren. Vroeger kenden de meeste stations 

een hoofdingang aan de voorkant en een tweede ingang aan de achterkant, 

waar vaak industrieën te vinden waren. Maar binnensteden ontwikkelen zich 

steeds meer en genereren nieuwe bedrijvigheid. Het gebeurt bijvoorbeeld in 

Nijmegen, Zwolle en Almelo (waar het ROC van Twente een nieuwe hoofdves-

tiging heeft gebouwd). Ook daar wordt gepraat over twee ingangen.

Er komt in Hengelo een brede tunnel onder het station, die aan de zuidzijde 

een publieksvriendelijke ingang zal opleveren. Als gevolg daarvan gaan we 

ook met de stationshal, parkeervoorzieningen en fietsvoorzieningen bezig. 

Daarnaast overwegen we nog het los- en laadcomplex te verplaatsen. Dat 

stamt nog uit een oude tijd, bedoeld om goederen van de vrachtwagens de 

trein op te krijgen en omgekeerd. Zo’n terrein hoef je niet persé in de bin-

nenstad te hebben. Dat is niet de meest handige plek. Laden en lossen kan 

ook prima buiten de stad gebeuren, op een industrieterrein. We kijken naar 

de mogelijkheden. Als besloten wordt die activiteit te verplaatsen, komt er 

een lang en smal stuk grond vrij dat op verschillende manieren kan worden 

ingevuld. Er kunnen parkeerplaatsen komen, of kantoren.

Het is een behoorlijke klus om onze werkzaamheden goed uit te voeren. Hen-

gelo is een knooppunt met weinig treinvrije momenten. Je hebt met meerde-

re partijen te maken voor reizigers- en goederenvervoer die zo min mogelijk 

hinder mogen ondervinden van de bouwactiviteiten. Dat vraagt om goede 

afstemming. We zullen veel werken met prefab-constructies waardoor we het 

treinverkeer waarschijnlijk slechts één of enkele weekenden hoeven stil te 

leggen. Ik verwacht dat de verbouwing eind 2010 is afgerond. Dan is het sta-

tion klaar voor het nieuwe Hart van Zuid.’

‘Het station wordt klaargemaakt voor
het nieuwe Hart van Zuid’9

9 A
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3 Goederenverkeer over weg, water en spoor

De containerterminal is een knooppunt in het transport van goederen over 

water. Er wordt onderzoek gedaan naar het aansluiten van deze terminal op 

het Ongehinderd Logistiek Systeem (OLS) dat een verbinding vormt tussen 

belangrijke regionale bedrijventerreinen. Een dergelijk systeem kan de be-

trouwbaarheid van het transport verbeteren en bevordert het gebruik van 

minder milieubelastende vervoerwijzen, zoals water en spoor. De Laan Hart 

van Zuid verbindt de Kanaalzone in het plangebied Hart van Zuid met de 

terminal. 

De visie op het vervoer over water is gewijzigd. Het beleid voor de Regio Twen-

te is vastgelegd in de ‘Binnenhavenvisie Regio Twente’. Door een optimaal ge-

bruik van vaarwegen wordt de bereikbaarheid van de economische centra in 

de regio vergroot. In dit kader is de procedure gestart voor het opwaarderen 

van het Twentekanaal tussen Delden en Enschede naar vaarklasse Va. 

4 Langzaam verkeer

De overstap van openbaar vervoer naar fietsen en lopen wordt door aanpak 

van de Stationsomgeving sterk verbeterd. Er worden meer fietsenstallingen 

gemaakt en er wordt geïnvesteerd in een regionaal fietsnetwerk. De regio-

nale hoofdroutes voor fietsers en de fietssnelweg F35 (verbinding langs de 

spoorlijn Enschede – Hengelo – Borne – Almelo) loopt door Hart van Zuid. De 

nieuwe fietsroute langs de Laan Hart van Zuid wordt opgenomen in het regi-

onale fietsnetwerk. Wegen in Hart van Zuid, zoals bijvoorbeeld Lansinkesweg, 

krijgen vrijliggende fietspaden of fietsstroken. 

In Hart van Zuid worden aantrekkelijke en veilige verbindingen voor voet-

gangers aangelegd. Op de route tussen Centraal Station Twente en het ROC 

van Twente worden de voetpaden verbreed. De paden in het park rond het 

Vereenigingsgebouw vormen tevens de verbinding tussen het station en de 

aangrenzende woonbuurten.
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nieuwe bebouwing

bestaande bebouwing plangebied

bestaande bebouwing

bijzondere groene elementen

openbare ruimte

bomen

water

schaal 1 : 5.000 97  Bij de totstandkoming van het Masterplan in 2002 is er bewust 

voor gekozen geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan te maken. Het Master-

plan diende als kader met voldoende flexibiliteit om deelprojecten uit te wer-

ken. Dat bleek een goed uitgangspunt. Van groot belang is echt te bewaken 

dat Hart van Zuid één geheel is met een eigen herkenbare identiteit. Dit is de 

voornaamste opdracht van het supervisieteam , een breed team van specialis-

ten in landschap, stedenbouw, architectuur, concepten, industrieel erfgoed 

en een vertegenwoordiging van de lokale welstand. 

Om het ambitieniveau voor de ruimtelijke en gebiedskwaliteit te waarborgen 

heeft het supervisieteam gewerkt aan een aantal documenten. Deze docu-

menten bieden de ontwikkelaars en de ontwerpers houvast bij het uitwerken 

van de ontwerpen. De richtlijnen voor het industriële erfgoed zijn vastge-

legd in het convenant Industrieel Erfgoed en verwoord in het document ‘Op  

sporen van het verleden’, april 2002. Richtlijnen voor beeldkwaliteit en so-

ciale kwaliteit zijn door de gemeenteraad vastgesteld.

7
R U I m T E L I j k E  
k A D E R s

Ruimtelijke kaart Hart van Zuid
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Stedenbouwkundige eenheden
Er wordt onderscheid gemaakt in een drietal gebieden met verschillende  

milieus en de daarbij behorende stedenbouwkundige elementen.

Industrieel erf / Het industrieel erf is het noordelijk deel van het huidige in-

dustrieterrein en ligt tussen de Stationsomgeving en het Esrein. Het gebied 

wordt gekenmerkt door intensieve, kloeke industriële bebouwing, een be-

perkte openbare ruimte en smalle straten. Van het gebied dat tot het industri-

eel erf behoort, zal het kerngebied haar industriële functie en uitstraling be-

houden. De gebieden binnen het industriële erf die worden getransformeerd 

tot andere functies zullen qua uitstraling het karakter van het industriële erf 

behouden.

Het tuindorpmilieu / Het tuindorpmilieu is het gebied dat de twee woonwij-

ken in het zuidelijk stadsdeel met elkaar verbindt. In dit gebied zullen vooral 

nieuwe woningen en daarbij behorende voorzieningen worden gerealiseerd. 

De uitstraling van dit milieu is vooral gebaseerd op de karakteristiek van het 

aansluitende Tuindorp ’t Lansink.

Industrieel park / Een heel nieuw milieu wordt gecreëerd in de Kanaalzone. 

Een nieuw industrieel gebied met een combinatie van grote utilitaire gebou-

wen en kantoren in een groen veld. Dit gebied vervult een belangrijke entree- 

functie voor de stad en het plangebied Hart van Zuid. Deze entreefunctie 

moet tot uitdrukking komen in de architectuur langs de nieuwe Laan Hart 

van Zuid.

Groenstructuur en water
De Laan Hart van Zuid vormt de belangrijke drager in de groenstructuur in 

het plan Hart van Zuid. De laan staat voor verbinding en continuïteit. Het ver-

bindt de grote groenelementen, de stadsrand, het gebied rond de Omlooplei- 

ding en het park rond het Vereenigingsgebouw. De stadsrand krijgt door de 

verbinding met het stedelijk gebied een duidelijker functie als uitloopgebied, 

het gebied rond de Omloopleiding krijgt door de verbinding met het woon-

gebied een duidelijke functie als recreatie en wandelroute. Het park rond het 

Vereenigingsgebouw wordt een speelplaats en ontmoetingsplek. 

De waterstructuur wordt gevormd door een nieuw aan te leggen beek die de 

Omloopleiding, Berflobeek en vijver bij het Vereenigingsgebouw verbindt. De 

waterstructuur in het plangebied Hart van Zuid is integraal onderdeel van 

een verbeteringsplan voor de waterhuishouding in het totale zuidelijke stads-

deel op basis van duurzaam waterbeheer.

 

Voor het Masterplan  is gekozen voor aanscherping van de ruimtelijke kaders. 

De belangrijkste ruimtelijke kaders voor Hart van Zuid zijn gebaseerd op de 

volgende ruimtelijke elementen:

— Stedenbouwkundige eenheden;

— Groenstructuur en water;

— Korrelgrootte van de gebouwen;

— Erfgoed;

— Hoogteaccenten;

— Ruimtelijke aspecten van verkeer;

— Openbare ruimte. 

De uitwerking van deze elementen vormen samen met het programma de 

kaders voor het ruimtelijk ontwerp van Hart van Zuid. Op basis hiervan stelt 

het supervisieteam een document op met de ruimtelijke eisen specifiek voor 

het deelgebied. Het ontwerp voor het betreffende deelgebied wordt aan het 

supervisieteam ter advisering voorgelegd. 

Stedenbouwkundige eenheden Groenstructuur

industrieel erf nieuw industrieel park

deelgebieden

woongebied

industrieel erf

woongebied

kanaalzone

groenstructuur

hoofdgroen

wijkgroen

bomen

hoofdgroen

wijkgroen

bomen
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De groen- en waterstructuur versterken elkaar, vergroten de aantrekkings-

kracht van de openbare ruimte en versterken de algehele ruimtelijke kwa- 

liteit in het zuidelijk stadsdeel.

korrelgrootte gebouwen
In Hart van Zuid wordt onderscheid gemaakt in de korrelgrootte van gebou-

wen. Gebouwen in het industrieel erf worden gekenmerkt door stedelijke 

bebouwing met een grote korrel. De bebouwing bestaat deels uit geheel of 

gedeeltelijk hergebruikte industriële opstallen. Nieuwe bebouwing sluit hier 

naar omvang, aard en uitstraling bij aan.

De lijn van noord naar zuid start met een stedelijke bebouwing van grote 

korrels aan de zijde van het centrum. Richting Breemarsweg wordt de korrel 

steeds kleiner, meer een tuindorpse schaal. Verder naar het zuiden wordt de 

korrel weer groter om aan het kanaal industrieel en groot te zijn.  De lijn van 

west naar oost kenmerkt zich door de kleine korrel aan weerszijden en de 

grotere korrel in het midden, rondom de Laan Hart van Zuid. Op deze wijze 

wordt een goede overgang gemaakt naar de bestaande buurten.  

De korrelgrootte in het zuidelijke plangebied sluit aan bij de korrelgrootte 

van het omringende bedrijventerrein. Deze korrel wordt gekenmerkt door 

Waterstructuur Korrelgrootte gebouwen grootschalige industriële complexen en de stedenbouwkundige structuur 

door een rechthoekige en efficiënte verkaveling.

Erfgoed
Het industriële erfgoed is een prachtige erfenis waar zorgvuldig mee moet 

worden omgegaan. De intentie van de transformatie van Hart van Zuid is om 

de essentiële kwaliteiten van het bestaande te gebruiken als inspiratiebron 

voor nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen op het terrein. Het doel is 

een hoogwaardige specifieke identiteit te bereiken en om waar nodig zinvol 

of gewenst het bestaande te bewaren in zijn oorspronkelijke fysieke hoeda-

nigheid. 

De gebouwen binnen het gebied hebben een verschillende monumenten-

status. De Wilhelminaschool (nu HEIM), de brandweerkazerne, het Vereeni-

gingsgebouw, de stationsoverkapping, het interieur van het ketelhuis en de 

fabrieksschoorsteen zijn Rijksmonumenten. De gevel van het gebouw Stork 

Pompen aan de Lansinkesweg en het pand aan Industriestraat 35 zijn gemeen-

telijke monumenten. Gebouwen zonder monumentenstatus kunnen worden 

herbestemd na een integrale beoordeling op technische, programmatische, 

culturele en economische waarde. 

Het convenant is gesloten om te zorgen dat het totale resultaat van de ge-

leidelijke transformatie van een zo hoog mogelijke kwaliteit is, binnen het 

haalbare. Het industriële erfgoed in bestaande gebouwen, structuren en ma-

terialen is richtinggevend voor nieuwe gebouwen, transformatie en herge-

bruik. Het van belang geachte industrieel erfgoed en monumenten binnen 

het plangebied zijn op de kaart aangegeven. De andere kaart geeft inzicht 

in de essentiële stedenbouwkundige karakteristieken van het industriële erf-

goed (in hiërarchische volgorde):

1 Het infrastructurele kruis

Dit kruis wordt gevormd door het spoorlijntracé vanaf de Gieterij (nu ROC 

van Twente) naar het westen, haaks op de Industriestraat. De Industriestraat 

alsmede de parallelle straat binnen het kerngebied vormen de andere lijnen 

van het kruis, de fabrieksstraten. 

2 De grote volumes en hun ensemblewerking

De Gieterij, de gebouwen aan de Industriestraat en aan de parallelle straat 

binnen het kerngebied zijn de dragers van het industriële karakter van het 

gebied. De grote volumes en het ensemble zijn zeer herkenbaar.

3 De richtingen van de volumes

De grote volumes van de bestaande gebouwen staan parallel aan het infra-

structurele kruis. Deze richtingen zijn leidend in het plan, met name binnen 

het milieu van het industrieel erf.

bebouwing grof bebouwing fijn

korrelgrootte

bebouwing middel

bebouwing groot

bebouwing middel

bebouwing klein

waterstructuur

vijver beken

kanalen water ondergronds

vijver

kanalen

beken

water ondergronds
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fabrieksstraat (gesloten profiel)

fabrieksstraat (één zijde continu 

begrensd)

spoorlijntracé

7 Schaalcontrast en losse parels

Het schaalcontrast tussen de forse eenheden van het fabriekscomplex en de 

omliggende kleinschalige woongebieden is kenmerkend voor Hart van Zuid. 

Een plangebied is daardoor zeer herkenbaar. 

De losse parels geven binnen het plangebied herkenbaarheid. Dergelijke pa-

rels zijn de toren van de brandweerkazerne, het watervulpunt en de twee 

koeltorens.

8 Het gesloten fabriekscomplex

Het fabrieksterrein was en is voor een deel een afgesloten gebied. Dit bete-

kent dat de openingen naar het fabriekscomplex toe bijzonder werden vorm-

gegeven. Op een aantal plaatsen staan karakteristieke portiersgebouwen. De 

overgangen van openbaar naar privé in het milieu van het industriële erf 

verdienen derhalve bijzondere aandacht. 

Naast deze uitgangspunten wordt het hergebruik van de bestaande mate-

rialen van het industriële erfgoed van zowel de gebouwen als de openbare 

ruimte nagestreefd. 

Hoogteaccenten
De hoogteaccenten binnen het plan zijn voornamelijk gesitueerd aan de Laan 

Hart van Zuid. Aan de zuidzijde zal de entreefunctie van de stad worden ver-

sterkt door middel van het aanbrengen van een landmark. Op belangrijke 

kruispunten van de Laan markeren hogere woongebouwen deze punten. Dat 

zal vooral het geval zijn op de kruising met de wijkring en met de centrale 

oost-westverbinding in het plan. Ook de voorzieningen worden hierdoor ge-

markeerd. 

Het noordelijk deel van de Laan doorsnijdt het industrieel erf, daar waar de 

bestaande bebouwing al een hoogteaccent vormt. 

In de Stationsomgeving zal vooral de bebouwing in het Businessdistrict ge-

kenmerkt worden door hoogstedelijke bebouwing met grote bouwhoogte. De 

Laan Hart van Zuid vormt hierop een zichtlijn.

Openbare ruimte
De principes van de openbare ruimte worden beschreven aan de hand van 

een tweetal aspecten: de overgangen van openbaar naar privé en de bijzon-

dere elementen.

Bij de overgang van openbaar naar privé worden in principe twee vormen van 

begrenzing onderkend. In het industrieel erf is de overgang scherp en duide-

lijk en in het tuindorpmilieu heeft de overgang meer lagen en is er een voor-

tuin en/of openbaar groen. In het algemeen is de oriëntatie van de woningen 

naar het openbaar gebied gericht.

 

4 Verhouding bebouwde ruimte, buitenruimte

De grote volumes zijn gelegen aan smalle straten. Hierdoor ontstaat er een 

‘canyon’ werking. Dit is een kenmerk van het milieu van het industriële erf.

5 Ruimtewerking van enkele grote interieurs

De grote volumes zijn vooral grote hallen, in het verleden geschikt voor de be-

werking van grote onderdelen van machines en apparaten. De ruimtelijkheid 

van deze constructies is altijd zichtbaar geweest. Een goed voorbeeld is de 

herbestemming van de Gieterij tot de hal van het nieuwe ROC van Twente. 

6 De utilitaire uitstraling van de architectuur

De uitstraling van de bestaande gebouwen paste bij het gebruik: eenvoudig, 

zichtbaar, eerlijk en goed te transformeren. Dit dient ter inspiratie van de 

gebouwen in het milieu van het industriële erf.

Erfgoed: Status Erfgoed: Stedenbouwkundige karakteristieken

rijksmonument

erfgoed

gemeentelijk
monument

ruimtelijk
karakteristiek volume

overheersende
richting volume

waardevol op 
meerdere onderdelen

waardevol op 
enkele onderdelen

voorgedragen 
gemeentelijk
monument

waardevolle gevel

karakteristiek
object

C

C+gemeentelijk erfgoed

erfgoed

rijksmonument

rijksmonument

industrieel erfgoed

gesloten rand met  

schaalcontrast

overheersende richting 

bouwvolume



104 105

Bij straten met een erffunctie is vooral het verblijven maatgevend. De toe-

gestane maximale snelheid bedraagt dan ook 30 km per uur. Deze straten 

komen binnen het plangebied Hart van Zuid vooral voor binnen de deelge-

bieden. Ook de centrale oost-westverbinding Esrein, die deels als winkelerf 

ingericht zal worden, behoort tot deze categorie. Veel van de aansluitende 

wegen rond het plangebied hebben eveneens deze functie.

De Laan Hart van Zuid verbindt de bijzondere openbare ruimten met elkaar, 

zowel bestaande als nieuwe openbare ruimten. In Hart van Zuid betreft het, 

buiten de Laan Hart van Zuid zelf, de stationspleinen, het park rond het 

Vereenigingsgebouw en het waterplein bij de nieuwbouw van het ROC van 

Twente. Deze openbare gebieden zullen hoogwaardig en herkenbaar worden 

ingericht, waarbij toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid een belang-

rijke rol zullen spelen. 

Er wordt een handboek voor de inrichting van de openbare ruimte opgesteld 

waarin materialisering, kleurbepaling, toepassing van straatmeubilair en de 

toepassing van kunst in het openbaar gebied per plek worden beschreven.

Ruimtelijke aspecten van verkeer
Binnen het plan Hart van Zuid wordt onderscheid gemaakt tussen verbindin-

gen met een stroomfunctie en verbindingen met een erffunctie. 

Wegen met een stroomfunctie in het plangebied zijn: de Laan Hart van Zuid, 

de Industriestraat, de Lansinkesweg en het Industrieplein. Op deze wegen is 

een maximum snelheid van 50 km per uur toegestaan. Deze wegen hebben 

vrijliggende fietspaden. Ook de doorstroomas voor het openbaar vervoer is in 

het profiel opgenomen. 

Openbare ruimte: principe Openbare ruimte: bijzondere elementen Ruimtelijke aspecten van verkeer

harde overgang

openbare ruimte principe

zachte overgang

harde overgang

zachte overgang

parken lanen

beken en kanalen

spoorplint

pleinen ring

esrein

elementen
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spoorplint

ring
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50 km weg vrijliggend fietspad

erfontsluiting

wegen

50 km weg

erfontsluiting
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  ‘Als supervisieteam geven wij reacties op bouwplannen. Ons refe-

rentiekader daarbij zijn de hoofdlijnen van het Plan Hart van Zuid, zoals die 

door ons zijn opgesteld. Ten opzichte van vijf jaar geleden zijn die hoofdlij-

nen behoorlijk veranderd. Een van de toevoegingen is de Laan Hart van Zuid, 

die intussen de ruggengraat van het plan is. Wat zich ook meer uitgekristal-

liseerd heeft, is de geleidelijke overgang van industrieel erfgoed (waarvan de 

grote gebouwen waar mogelijk in stand blijven) in het noordelijk deel van 

het plangebied, naar meer kleinschalige woningbouw in de zuidelijke helft 

richting Breemarsweg. Kijk je van oost naar west, dan zijn je de aansluitingen 

op de Berflo Es en Tuindorp ’t Lansink die de aandacht vragen. 

Ook een nieuw inzicht is het feit dat we langs de Laan Hart van Zuid een 

waterloop hebben opgenomen. Een van de kantelpunten in de afgelopen vijf 

jaar was de huisvesting van ROC van Twente in en rond de Gieterij van Stork. 

Dit is de aanjager geweest voor de verdere ontwikkeling van het project. Een 

andere welkome aanvulling is de komst van het winkelcentrum. Allemaal 

zaken die je moet inpassen in de oorspronkelijke plannen. Je moet als super-

visieteam dan niet fundamentalistisch zijn. Je dient enige souplesse aan de 

dag te leggen. Soms blijkt iets niet goed uit te pakken, hoewel het wel in de 

oorspronkelijke plannen stond. Dan moet je bereid zijn een koerswijziging 

te accepteren. Als we de afgelopen vijf jaar iets geleerd hebben, dan is dat 

hoe belangrijk concrete successen zoals het ROC van Twente zijn, als signaal 

van de ambitie van het project. Daarnaast denken wij dat op het gebied van 

de woningbouw misschien wel iets te goed naar de ontwikkelingen op de 

Twentse huizenmarkt is gekeken. De Binderij is een prachtig project, maar in 

de verdere planvorming is zeker ook ruimte voor een concept dat wat meer 

brutaliteit uitstraalt. 

Nog een beetje meer bravoure kunnen we best gebruiken, zoals dat ook ge-

lukt is met Pop- en Cultuurpodium Metropool, de plannen voor het station en 

de Laan Hart van Zuid, die de plattegrond van Hengelo gaan veranderen en 

ook bepalend zullen zijn voor het imago van Hart van Zuid. Alle ontwikkelin-

gen van de afgelopen vijf jaar worden nu vastgelegd in een nieuw Ruimtelijk 

Ontwerp dat dan voor de komende periode het gezamenlijke beeld van het 

Hart van Zuid is.’

106

Ton Schaap
stedenbouwkundige en voorzitter van het supervisieteam Hart van Zuid

‘Graag nog iets meer  bravoure’
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108 109  Het totale project Hart van Zuid is in drie fasen opgedeeld. 

Voor alle deelprojecten geldt dat deze niet in exploitatie worden genomen 

als de dekking hiervan niet is verzekerd. Het is van groot belang om bij het 

ontwikkelen van de deelprojecten zorg te dragen voor voldoende flexibiliteit 

om op veranderende marktomstandigheden te kunnen inspelen. Tevens is 

het van belang dat de deelprojecten goed faseerbaar zijn. Kleinere projecten 

zijn beter en sneller afzetbaar.

De eerste fase bestaat onder meer uit de aanleg van een deel van de Laan Hart 

van Zuid, de realisatie van circa 600 woningen, een gezondheidscentrum, 

een winkelcentrum, de nieuwbouw van het ROC van Twente en het herge-

bruik van het Hijschcomplex voor onder andere onderwijsvoorzieningen en 

parkeren. Ook de realisatie van culturele voorzieningen als het Twents Tech-

niekmuseum HEIM en Pop- en Cultuurpodium Metropool hoort bij de eerste 

fase. Tevens wordt een verbeterde verbinding met het centrum gerealiseerd 

door een verbrede onderdoorgang onder het station, upgrading van de stati-

onshal en de verbeterde entree aan de zuidzijde van het spoor. Voor de eerste 

fase van het project is er een sluitende grondexploitatie. 

In fase twee is de omvorming van het Centraal Station van Hengelo tot Cen-

traal Station Twente het belangrijkste project. Deze fase heeft als doel: het 

8
F I N A N c I Ë L E 
A s P E c T E N 
E N  F A s E R I N G

Fasering exploitatiegebied

 fase 1

 fase 2

 fase 3

 schaal 1 : 5.000
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bevorderen van werkgelegenheid, het verbeteren van de bereikbaarheid, het 

stimuleren van duurzaamheid en het verbeteren van de ruimtelijke kwali-

teit. Dit wordt bereikt door een aanzienlijke omvorming van het gebied tot 

een hoogwaardig internationaal vestigingsmilieu voor bedrijven en instellin-

gen. Centraal Station Twente wordt bereikbaar voor alle verkeersvormen; dit 

houdt in dat de Laan Hart van Zuid moet worden aangelegd. Op dit moment 

wordt een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgesteld voor 

deze fase om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget van 

de Uitvoeringsnota Ruimte. Deze bijdrage is noodzakelijk om fase twee in 

ontwikkeling te nemen.

De derde fase heeft met name betrekking op het transformatiegebied Woon-

stad Noord en de Kanaalzone. Hierbij wordt opgemerkt dat de derde fase al-

leen tot uitvoering kan worden gebracht als de tweede fase doorgang vindt. 

In de tweede fase wordt namelijk de ontsluiting van het plangebied gereali-

seerd en wordt de basis gelegd voor een aantrekkelijk woon- en werkmilieu. 

Het deel van Lansinkveld dat ten zuiden van de Willem de Clercqstraat is 

gelegen, maakt ook deel uit van fase drie. Dit gebied kan zelfstandig ontwik-

keld worden.
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002001

001 

002  de oude Wilhelminaschool is tegenwoordig in 

gebruik als Twents Techniekmuseum HEIM

003  de koeltorens als cultureel element op het 

toekomstige Cultuurplein

004  Goed voorbeeld van functiemenging zijn de 7 

woon/werkunits die in de Weverij gerealiseerd 

gaan worden

005  de eerste fase van de Laan Hart van Zuid wordt 

aangelegd

006 

007 

008 

009

010  Centraal Station Twente wordt het vervoers-

knooppunt van de regio Twente



  ‘Onze slijterij zit al op deze plek aan de Industriestraat sinds 

1929, toen mijn opa dit pand liet bouwen. Het zou best kunnen dat we bin-

nen vijf jaar gaan verhuizen naar het nieuwe winkelcentrum iets verderop in 

Hart van Zuid. Maar ik ben er nog niet zeker van. Het hangt af van de indeling 

en de parkeervoorzieningen. Op zich hebben we nu ook een goede locatie. 

Zeker als straks de Industriestraat wordt opgeknapt. 

 De ontwikkelingen in Hart van Zuid zijn geweldig. Hier liggen voor ons 

ondernemers enorme kansen. Er komen veel nieuwe woningen met jonge ge-

zinnen. Het ROC zit hier straks met achtduizend studenten per dag. Daar kan 

iedereen hier van profiteren, het maakt een goed koopcentrum noodzakelijk. 

Reken maar uit. Als de helft van die studenten een wandelingetje maakt en 

dertig procent daarvan iets gaat kopen, dan praat je over meer dan duizend 

potentiële klanten per dag extra. En dan heb je ook nog allerlei andere bedrij-

vigheid en spin off. Werknemers die nog even een cadeautje willen kopen of 

boodschappen gaan doen. 

 We vinden het wel jammer dat de oorspronkelijke plannen voor een nieuw 

winkelcentrum niet zijn doorgegaan. De bedoeling was om daarvoor de ver-

bouwde Emga-hallen aan het Esrein te gebruiken. Je had een pand met een 

ongekende uitstraling gehad. Daar zouden veel mensen op af komen. Een 

unieke kans was het. Maar de gemeente vond het te duur. Nu komt er een 

nieuw winkelcentrum met hoofdzakelijk supermarkten. 

 De Industriestraat wordt opgeknapt, daar richten we ons op. De plannen 

zijn om van de straat een 30-kilometer-zone te maken met betere verlichting, 

wat zitjes, verkeersdrempels en extra parkeerplaatsen dwars op de weg. Wij 

vinden dat het in 2009 al moet gebeuren. Dan is de Laan Hart van Zuid klaar 

die de functie van verbindingsroute van de Industriestraat overneemt. We 

zijn al acht jaar bezig om onze straat een moderner aanzien te geven. We 

hebben altijd geduld moeten hebben omdat de plannen voor Hart van Zuid 

in ontwikkeling waren. Het zou mooi zijn als de gemeente groen licht geeft 

om nu eerst hier aan de slag te gaan voordat het winkelcentrum wordt ge-

bouwd.’

Eric ter Braak
eigenaar Ter Braak Dranken / voorzitter ondernemingsvereniging ’t Esrein

‘Hier liggen voor ons ondernemers enorme  
kansen’
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115114   Het eerste project is al opgeleverd en de eerste bewoners en ge-

bruikers van Hart van Zuid zijn een feit. Op dit moment zijn de bouwactivi-

teiten volop in gang. Dit zal de komende jaren ook het geval zijn. Door de 

grootte van het gebied en de diverse deelprojecten zal op vele plaatsen tot 

2018 aan Hart van Zuid worden doorgebouwd. Een overzicht van de uitvoe-

ringsplanning is op de volgende bladzijde weergegeven.

9
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1 Centraal Station Twente 2007 — 2016
Metropool  2007 —  2009

Onderdoorgang station 2009 —  2010

Stationsplein + busstation 2010 —  2011

Industrieplein 2009 —  2011

WTC Twente  2010 —  2016

Vereenigingsgebouw 2011 —  2012

Aanleg park  2012 —  2013

2 Lansinkveld 2006 — 2014
ROC van Twente 2006 —  2008

Hijschcomplex 2008 —  2011

Woonwerkgebouw 2012 —  2014

3 Woonstad Noord 2014 – 2018
Woningbouw (in fasen) 2014 —  2018

4 EMGA Noord 2009 – 2012
Sociaal-maatschappelijke voorzieningen 2009 —  2012

5 EMGA Zuid 2011 – 2014
Winkelcentrum 2011 —  2013

Woningen  2011 —  2014

6 Langeler Erve 2006 – 2011
Langeler Erve (o.a. De Binderij) 2006 —  2011

Gezondheidscentrum 2009 —  2010

7 Laan Hart van Zuid 2007 – 2014
Laan Hart van Zuid middendeel 2007 —  2009

Laan Hart van Zuid noordelijk deel 2012 —  2014

Laan Hart van Zuid zuidelijk deel 2012 —  2014

8 kanaalzone 2011 – 2014
Realisatie  2011 —  2014



  Wil Bohnen van de gemeente Hengelo en Jan Nieuwenhuizen 

van de Van Wijnen Groep vormen gezamenlijk de directie van het Projectbu-

reau Hart van Zuid. Hoe kijken zij aan tegen de voortgang van het project? 

Nieuwenhuizen: ‘Hart van Zuid is een vorm van binnenstedelijke planontwik-

keling die qua omvang en gecompliceerdheid zijn weerga in Nederland nau-

welijks kent. Als ik kijk wat we nu al bereikt hebben, dan kan ik niet anders 

concluderen dan dat we zeer voorvarend te werk zijn gegaan. Het ROC van 

Twente staat er, de stationsomgeving wordt aangepakt, de Binderij is klaar 

en de Laan Hart van Zuid wordt aangelegd. Stuk voor stuk mijlpalen in de 

planvorming, die keurig volgens de planning worden opgeleverd.’

Als we 2008 beschouwen als de toekomst van de beginjaren, hoe goed was 

die toekomst destijds te voorspellen? Bohnen: ‘Hart van Zuid is een complex 

project. Kijk maar naar de grote verscheidenheid aan opgaven en functies die 

je tegenkomt en die je in combinatie met elkaar moet oplossen. Je hebt met 

een bestaande omgeving te maken, met bestaande structuren, waarin bedrij-

ven moeten kunnen blijven functioneren en waarin we aan moeten sluiten 

bij enerzijds de binnenstad en anderzijds de aanwezige bebouwing rondom 

het plangebied. Het is én woningbouw én kantoorontwikkeling én onderwijs-

voorzieningen én een winkelcentrum én de hele infrastructuur, waarbij ook 

nog allerlei milieubepalingen en bodemsanering een rol spelen. En dan alle 

verschillende partijen waar we mee te maken hebben, maar allemaal hun 

eigen belangen… Al met al natuurlijk een project om als planontwikkelaar en 

stedenbouwkundige je vingers bij af te likken…’

Een belangrijke verklaring voor de voortvarendheid waarmee Hart van Zuid 

wordt ontwikkeld, is volgens Nieuwenhuizen de urgentie die rond het pro-

ject gecreëerd is: ‘Een belangrijke drijfveer was de wens van de gemeente 

om het ROC van Twente naar Hengelo te halen, het liefst in de voormalige 

Gieterij van Stork. Van Wijnen heeft dat opgepakt, maar dan wel met het 

voornemen om in combinatie met dat ROC-project ook woningbouw te reali-

seren. Inclusief de bijbehorende infrastructuur. En zo lukte het om Hart van 

Zuid als grootschalig, binnenstedelijk herontwikkelingsplan van de grond te 

krijgen. De kunst hierbij is om van de nood een deugd te maken. Problemen 

niet te zien als problemen, maar als kansen. Knelpunten omzetten in winst-

punten.’
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gemeente Hengelo
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‘Zo is het’, bevestigt Bohnen, ‘visie, betrokkenheid en meerwaarde. Daar gaat 

het om. Je moet laten zien dat je iets toevoegt. Iets wat meer is dan de som der 

delen. Dan zorg je voor enthousiasme en betrokkenheid bij overheden, inves-

teerders en het grote publiek. De gemeente heeft drie oogmerken met Hart 

van Zuid: nieuwe werkgelegenheid na de afname daarvan in de metaal en an-

dere belangrijke sectoren, het benutten van de kans die het station biedt als 

Centraal Station Twente om de bereikbaarheid van de hele regio te verbete-

ren en het opwaarderen van het zuidelijke stadsdeel, nadat decennialang alle 

investeringen vooral op Hengelo-Noord gericht waren. Door die meerwaarde 

duidelijk te formuleren en aan te tonen, creëer je commitment en draagvlak, 

zodat je vooruit kunt.’

Tot zover de toekomst van toen, nu die van nu. Wanneer is het project ge-

slaagd? Nieuwenhuizen: ‘Wat Van Wijnen betreft nu al. Als projectontwik-

kelaar en bouwer beschouwen wij Hart van Zuid als een proeftuin, een la-

boratorium waarin we onderzoek doen naar onze toekomstige positie op de 

bouwmarkt. De tijd van de uitgestrekte Vinex-wijken is voorbij. Het gaat nu 

veel meer om innovatieve, grootscheepse binnenstedelijke ontwikkeling. Dat 

is een van de disciplines waar wij ons in willen profileren. Nu Hart van Zuid 

op de rails staat en de eerste resultaten zichtbaar worden, is wat ons betreft 

het project geslaagd. We hebben laten zien dat we in staat zijn in nauwe 

samenwerking met de overheid iets nieuws in een bestaande omgeving tot 

stand te brengen. En dan bedoel ik niet alleen de gemeentelijke overheid, 

maar ook de provincie en het rijk. We zijn dan ook zeer ingenomen met de 

vermelding van Hart van Zuid op de lijst van 23 voorbeeldprojecten van het 

ministerie van VROM en de financiële ondersteuning die daarmee gepaard 

gaat. Niet alleen een erkenning, maar ook een stimulans om door te gaan.’

Ook voor de gemeente is Hart van Zuid een innovatieproject, aldus Bohnen: 

‘Het is vernieuwend, het is anders, het is complexer dan alles wat we tot nu 

toe gebouwd en ontwikkeld hebben. We zoeken oplossingen door dingen 

bij elkaar te brengen, terwijl we in het verleden de problemen één voor één 

oplosten. Dit is een nieuwe manier van denken. We brengen onderwijs bij 

het bedrijfsleven, we brengen verschillende onderwijsvormen bij elkaar, we 

brengen onderwijs en bedrijfsleven samen in contact met wonen en we com-

bineren dat alles met kunst en cultuur. We hebben bewezen dat dit mogelijk 

is. In die zin beschouwt ook de gemeente het project Hart van Zuid nu al als 

geslaagd.’

Voor de rest is het een kwestie van ‘invullen’, zegt de projectdirectie glimla-

chend, in het besef dat er heus nog wel een paar opgaven liggen te wachten. 

Het nieuwe gebouw van Siemens, het WTC-complex, het winkelcentrum, de 

Laan, de woningbouw. En op wat langere termijn de uitbreiding van het plan-

gebied richting Twentekanaal.
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Hengelo, o hoe... 

Hengelo, o hoe zal ik jou bezingen?

Hengelo, jij kleine stad, bent groot in zoveel dingen!

Niet zo klein als Delden, niet zo groot als Enschede.

Hengelo, o Hengelo, o jij hebt zoveel mee.

Hengelo, o Hengelo hoe zal ik jou loven?

Al mis ik ook je wapen met zijn bijen, beek en schoven,

in de vaart der volk’ren stuw jij Twente naar de top.

Hengelo, jij Hengelo, verdient een schouderklop.

Hengelo, o hoe zal ik jou eens roemen?

Door je wat jij bent; Knooppunt Hengelo te noemen!

In dienst van heel de regio zet jij steeds weer de toon.

Hengelo, zo Hengelo en toch nog zo gewoon.

Hengelo, o hoe zal ik jou lof toe zwaaien?

Jij laat je jasje niet met elke wind meewaaien.

Nee, jij creëert je eigen wind en dat vind ik zo tof!

Hengelo, oewn Henglerweend weait altied van oe of!

Hengelo, o Hengelo, jij blijft mij verbazen.

Hoe jij in resten van ‘t verleden leven weet te blazen:

Hart van Zuid zo vol van plannen - als men er is uitgesloopt -

dat de mond van Hengelo daarvan óverloopt.

Fred van de Ven, Stadsdichter van Hengelo

(http://stadsdichterhengelo.blogspot.com)

14 november 2008
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