
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Waterfront Hengelo
onderzoek naar de mogelijkheden om een braakliggend industrieterrein aan het
Twentekanaal te transformeren naar een woongebied

Zondag, M.

Award date:
2010

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/1cc85b36-fc43-4915-ab49-8287d9183e11


ARR 
2010 
BWK 

4627 

Onderzoek naar de mogelijkheden om een braak/iggend 
industrieterrein aan het Twentekanaal 

te transformeren naar 
een woongebied 

Kand. ing. M. Zondag~--



Waterfront Hengelo 

Onderzoek naar de mogelijkheden om 
een braakliggend industrieterrein aan het 
Twentekanaal te transformeren naar een 
woongebied 

Colofon 
Auteur 
Kand . ing. M. Zondag 
537567 

Afstudeercommissie 
Prof. Dr. Ir. B. E.J. de Meu Ider 
5.5.S. Rousseau D.P.L.G. 
Dr. Ir. M. B. M. Dehaene 

In opdracht van 
Urban Planning and Design 
Technische Universiteit Eindhoven, 
Faculteit Bouwkunde 

Datum 
mei 2010 



Samenvatting 

In deze scriptie staat het Stork terrein centraal: 
een 10 hectare braakliggend terrein gelegen 
aan het Twentekanaal in Hengelo dat onderdeel 
uitmaakt van het binnenstedelijke bedrijventer
rein Twentekanaal Noord. De problemen waar 
het Stork terrein mee te maken heeft, zijn dat 
het terrein ontoegankelijk en onzichtbaar is 
een barriere en enclave vormt in het stedelijk~ 
weefsel van Hengelo, de industriefunctie conflic
ten geeft met de omliggende woongebieden en 
dat het terrein milieuproblemen (bodemveront
reiniging en milieucontouren) heeft. Een ander 
probleem is dat actoren tegengestelde visies 
hebben over de toekomstige invulling van het 
terrein: van een hoogwaardig woonmilieu tot een 
industrieterrein met watergebonden bedrijven. 

In de geschiedenis van Hengelo is te zien dat 
bedrijventerreinen vanuit het stedelijk gebied 
verplaatst werden naar de rand van de stad. De 
overgebleven plekken werden vervolgens ge
tra nsformeerd tot een woongebied. Het ligt in 
de lijn der verwachting dat het bedrijventerrein 
Twentekanaal Noord in de toekomst ook plaats 
zal maken voor een woongebied. In deze scrip
tie wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn 
om het braakliggende Stork terrein te transfor
meren tot een woongebied. 

De probleemstelling is: "welke ruimtelijke en 
procesmatige ingrepen zijn nodig om het Stork 
terrein te kunnen transformeren terwijl alle 
ontwikkelingsmogelijkheden door milieuproble
men op slot zitten en de actoren verschillende 
visies hebben?" 

Ontwikkelingsscenario 

Om een methode te ontwikkelen voor de trans
formatie van het Stork terrein is de Kanaalzone 
in Apeldoorn als case study gebruikt en is aan
vullende informatie verkregen uit het proces van 
Roombeek in Enschede. De toegepaste meth
oden die gebruikt worden voor de transformatie 
van het Stork terrein zijn : 

Aanpakken milieuproblemen 
- Door het project Stad & Milieu (ministerie 

VROM) wordt er door het drie stappen plan 
meer ruimte geboden om bij zware milieu
belasting toch een hoge kwaliteit bij stede
lijke vernieuwing te bereiken. 
Milieuproblemen al in vroeg stadium bij het 
ontwerpproces betrekken zodat er een inte
graal ontwerp gemaakt kan worden in plaats 
van dat een ontwerp achteraf wordt getoetst 
op milieuproblemen (en aangepast moeten 
worden). 
Het Stork terrein op de lange termijn (20 jaar) 
ontwikkelen, zodat er meer tijd is milieu
problemen op te lossen door bedrijven uit 
te plaatsen of problemen bij de bron aan te 
pakken. 

- Niet alleen het Stork terrein transformeren, 
maar het gebied vergroten naar de hele 
noordzijde van Twentekanaal. Hierdoor kun
nen bijvoorbeeld de kosten voor bodemsane
ring over een groter uitgeefbaar terrein uit
gesmeerd worden wat de saneringsprijs per 
vierkante meter verlaagd. 

Duide/ljke toekomstige structuur 
Er wordt een ruimtelijk raamwerk opgesteld 
dat de drager is van de toekomstige structuur 

en is opgebouwd uit infrastructuur en open
bare ruimten. 

- De ontwikkelingsvlekken die door het ruimte
lijk raamwerk ontstaan krijgen duidelijke rand
voorwaarden mee, bij voorbeeld wat betreft de 
hoogte van de bebouwing en de beeldkwali
teit, dat dient als input voor het opstellen van 
het bestemmingsplan om het Stork terrein in 
de toekomst planologisch te beschermen. 

- Het Stork terrein wordt op de lange termijn 
ontwikkeld en om flexibiliteit in het plan in te 
bouwen worden de ontwikkelingsvlekken dan 
ook pas in een latere fase verkaveld en archi
tectonisch uitgewerkt die passen bij de ideeen 
en wensen van toekomstige gebruikers. 

- Er wordt een stedebouwkundig plan opgesteld 
voor een groter gedeelte van de noordelijke 
Twentekanaalzone. Hierdoor kan er gestruc
tureerd getransformeerd worden in plaats 
van dat de zone ontwikkeld wordt aan de 
hand van ad hoc beslissingen waardoor er 
nieuwe ellanden worden gecreeerd . 

Lange termijn ontwikke/ing 
- Nadat het ruimtel ijk raamwerk is opgeste ld 

wordt er bij de verschlllende actoren (met 
grondpositie) ge'inventariseerd welke visies 
en wensen zij hebben. Dit dient als uitgangs
punt voor de invulling van de ontwikkelings
vlekken en om in een latere fase draagvlak 
te creeren. 
Een groot deel van de kavels zal via particu lier 
opd rachtgeverschap ontwikkeld worden, 
waardoor er een gevarieerde (architecto
nische) wijk zal ontstaan. 
De regie wordt centraal geregeld door de 
gemeente of het projectbureau Hart van Zuid. 
De gemeente heeft slechts de rol van regis-



seur en zal faciliterend optreden voor (markt) 
partijen. 

- Het ruimtelijk raamwerk (of een deel daar 
van) zal als eerste ontwikkeld worden om 
de kwaliteit en het ambitieniveau voor de 
toekomstige invulling te laten zien. 

- Als eerste zal het Stork terrein getransfor
meerd, omdat dit terrein braak ligt. De trans
formatie dient als motor om het transforma
tieproces van de noordelijke Twentekanaal
zone op gang te brengen. 

Strategieen 

Om de ruimtelijke problemen op te lossen, zijn 
er drie ruimtelijke strategieen opgesteld: 
verweven, creeren waterfront, verbeteren mi
lieusituatie (zie ontwikkelingsscenario) . 

Verweven 
Met de eerste strategie wordt het ruimtelijke 
raamwerk vormgegeven door middel van de 
strategie "verweven". Een nieuwe hoofdwegen
structuur wordt zo veel mogelijk opgebouwd 
door de bestaande wegenstructuur te verbinden 
met oude linten waardoor er ontsluitingslus
sen ontstaan. Tevens worden de recreatieve 
routes tussen Delden en Enschede aan elkaar 
gekoppeld door een nieuwe verbinding aan de 
noordzijde van het Twentekanaal. Deze wordt 
losgekoppeld van de hoofdwegenstructuur 
en zal zo veel mogelijk parallel aan het Twen
tekanaal lopen. 

Als tweede wordt de stad met het omliggende 
land verbonden met behulp van openbare ruim
te. Parallel aan het Twentekanaal wordt een 
parkzone aangelegd dat dient als waterfront en 

bufferzone van de industrie aan de zuidzijde van 
het Twentekanaal. De parkzone rond de Om
loopleiding wordt verbeterd en zal als centrale 
as fungeren tussen de woonwijken aan beide 
oevers. In deze groene zone is ruimte voor 
kleinschalige voorzieningen zoals een kinder
boerderij . Tenslotte wordt tussen deze twee 
parkzones het Stork park aangelegd. Dit park 
zal in de eerste ontwikkelingsfases ook dienen 
als bufferzone tussen de nieuw aan te leggen 
woonwijk en het bestaande bedrijventerrein. 

Creeren wa terfront 
De tweede strategie is "het creeren van een wa
terfront" waardoor het terrein zichtbaar wordt 
en als orientatie kan dienen voor de nieuwe 
verbinding tussen het centrum van Hengelo 
en de snelweg A35 (Laan Hart van Zuid). Door 
middel van de parkzone en bebouwing wordt het 
waterfront vormgegeven. De hoge en stedelijke 
bebouwing zal een compositie van verschillen
de volumes worden die van elkaar gescheiden 
worden door open ruimten, als doorzetting van 
de bebouwingscompositie van de noordelijke 
Twentekanaalzone, waardoor er doorkijken naar 
de nieuwe stadswijk en parken zijn. 

Stedebouwkundig ontwerp 
De ontwikkeling van het Stork terrein en omge
ving zal over een periode van 20 jaar verspreidt 
worden en het is daarom niet mogelijk om al een 
definitief eindbeeld te laten zien. Het stedebouw
kundige plan dat gepresenteerd wordt, is dan 
ook geen blauwdruk, maar een indicatief eind
beeld dat in de toekomst aangepast kan worden 
aan de eisen en wensen die dan gesteld worden 
aan een woonomgeving. Om toch een duidelijk 

beeld neer te zetten dat gebruikt kan worden 
om het Stork terrein planologisch te bescher
men (door middel van een bestemmingsplan) 
worden voor de ontwikkelingsvlekken uitgangs
punten geformuleerd over de structuur van de 
bebouwing (binnenmilieu, rand, waterfront), 
parkeeroplossing, hoogte, beeldregie, segment 
van de bebouwing en realisatievorm (particulier 
opdrachtgeverschap of projectmatig). 

In totaal zijn er vijf verschillende woontypolo
gieen geformuleerd: groenstedelijk (grote ka
vels met vrijstaande woningen), stadswonen 
(grondgebonden woningen met een stedelijke 
uitstraling), stadshaven (grondgebonden won
ingen met een hoogstedelijk uitstraling langs 
het Stork park en havenkom), waterfront (hoog
bouw langs het Twentekanaal) en woon-werk 
combinaties. In het stedebouwkundige plan is 
55% van het totale oppervlakte uitgeefbaar, 
kunnen er ruim 1200 nieuwe woningen gereali
seerd worden en is 22% openbare ruimte. 

Conclusie 

Deze scriptie laat zien dat als het ontwikkelen 
van het Stork terrein en de rest van de Twen
tekanaalzone over een langere periode wordt 
uitgespreid de milieusituatie verbeterd kan 
worden door de bodem te saneren en vervui
lende bedrijven uit te plaatsen. Hierdoor kan 
het Stork terrein getransformeerd worden tot 
een woongebied. Door een groot gedeelte van 
de kavels uit te geven voor particulier opdracht
geverschap zal er een gevarieerde wijk op een 
unieke locatie in Hengelo gerealiseerd worden 
en krijgt Hengelo een gezicht aan het Twen
tekanaal. 
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1. lnleiding 

Op veel plaatsen in Nederland en ver daarbuiten 
zijn langs kanalen verouderde industrieterrein
en te vinden die vaak met dezelfde problemen 
kampen, zoals milieuproblemen, bodemveront
reiniging, een slechte ontsluiting en vormen een 
barriere in de stad. 

Door de (vaak) centrale ligging in de steden 
bieden dergelijke locaties kansen voor stede
lijke vernieuwing, want vaak zijn dit namelijk 
nog de enige delen in de bestaande stad waar 
dit nog mogelijk is. De laatste decennia is er 
een ware trend waarneembaar dat kanaalzones 
geherstructureerd warden en dat er een func
tiewijziging plaats vindt door het toevoegen van 
een woonprogramma en openbare ruimte. Door 
de omvang van de gebieden, de verschillende 
betrokken actoren, de bodemvervuiling en mi
lieuproblemen is deze vorm van stedelijke ver
nieuwing zelden eenvoudig1 • 

Twentekanaalzone Hengelo 

In Hengelo (Overijssel) spelen ook deze pro
blemen op het bedrijventerrein aan het Twen
tekanaal. Zaken als geluids- en stankoverlast 
en externe veil igheid passen niet meer in een 
stedelijke woonomgeving en de industriele ac
tiviteiten roepen steeds meer weerstand op bij 
bewoners en omwonenden. Dit terwijl verschil 
lende visies van overheden (Regio Twente en 
gemeente Hengelo) inzetten op intensivering 
van de havenfunctie. 

In deze scriptie staat een 10 hectare braak
liggend terrein aan het Twentekanaal (Stork ter-

rein) centraal. Dit terrein maakt onderdeel uit 
van het herstructureringproject Hart van Zuid 
en zou volgens het Masterplan uit 2001 de top
locatie van het plan moeten word en: een en
treefunctie voor Hengelo Zuid en hoogstedelij k 
wonen aan het Twentekanaal. De plannen zij n 
an no 2009 met de economische recessie aange
past en wordt er op het Stork terrein een nieuw 
bedrijventerrein voor watergebonden bedrijven 
gerealiseerd . 

Het Stork terrein biedt kansen om als motor 
een transformatieproces van de hele noordelijke 
Twentekanaalzone op gang te brengen. Laat de 
gemeente hier dan geen kans liggen? 

Doelstelling 
Onderzoeken wat de mogelij kheden zijn om het 
braakliggende Stork terrein aan het Twenteka
naal in Hengelo te transformeren. 

Probleemstelling 
Welke ruimtelijke en procesmatige ingrepen zijn 
nodig om het Stork terrein te kunnen transfor
meren terwijl alle ontwikkelingsmogelijkheden 
op slot zitten en de actoren verschillende visies 
hebben? 

Leeswijzer 
De werkwijze die voor dit onderzoek is gebruikt, 
is als volgt: 
- Op het stedelijk niveau van Hengelo wordt 

context creeren voor het Stork terrein door 
de industrie, het herstructureringsproject 
Hart van Zuid en het landschap in en rond 
Hengelo te analyseren (hoofdstuk 2) ; 

- Inventariseren en analyseren welke proble-

men spelen bjj het Stork terrein en zijn om
geving (hoofdstuk 3) ; 

- Aan de hand van de case study Kanaalzone 
Apeldoorn een beeld vormen hoe de proble
men bij het Stork terrein op de lange termij n 
opgelost kunnen word en (h oofdstuk 4) ; 

- Onderzoeken welke toekomstscenario's voor 
het Stork terrein mogelijk zijn (hoofclstuk 5). 

- Ontwikkelen van een lange termijn stedebouw
kundig ontwerp voor de noordelijke Twente
kanaalzone tussen de Laan Hart van Zuid en 
Twekkelerweg (hoofdstuk 5) . 
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2. Hengelo 

Om context te creeren voor het case gebied, dat 
centraal staat hoofdstuk 3, wordt allereerst een 
introductie van Hengelo (provincie Overijssel) 
gegeven. In dit hoofdstuk wordt de historische 
ontwikkeling van Hengelo, de (transformatie) 
van de industrie, het landschap en het toekomst
beeld van Hengelo toegelicht. 

2. 1. Ontwikkeling Hengelo 

Van esdorp naar middelgrote stad 

Tot 150 jaar geleden was Hengelo {kaart 1) een 
esdorp7 met ongeveer 7000 inwoners5 • De be
volking woonden in boerengemeenschappen op 
en rond de essen (verhoging in het landschap 
langs de vruchtbare beekdalen) waar ze van 
leefden landbouw, veeteelt, huisnijverheid23 en 
in de winter van het weven van linnen9 • 

Volgens de nederzettingspatronen van Antrop7 

is een esdorp een combinatie van een drie-

1 

• Amsterdam 

2 

Henge lo 

hoekig pleindorp en een nevelvlekdorp. Hengelo 
is volgens "het boekje" ontstaan aan een cen
trale open ruimte van waaruit karrensporen en 
wegen in een onregelmatig stervormig patroon 
uitwaaien naar omliggende plaatsen (kaart 2 ) . 

In 1865 kwam hier verandering in toen Hengelo 
een knooppunt van spoorwegen16 werd. Hengelo 
kreeg een rechtstreekse verbinding met Duits
land waardoor het mogelijk werd om kolen te 
importeren ten behoeve van de Twentse textiel 
industrie. Door de aanwezigheid van het knoop
punt van spoorwegen en de beken vestigde in 
1865 zich de eerste spinnerij in Hengelo. De 
machines die in de textielfabrieken werden ge
bruikt, werden uit Engeland ge·lmporteerd. De 
heer C.T. Stork wilde de vraag naar textielma
chines opvangen in de regio Twente door een 
machinefabriek op te richten bij het spoorwegen
knooppunt in Hengelo, welke aan de zuidzijde 
van het spoor werd gebouwd . Hiermee kwam 
de industrialisatie en verstedelijking van Henge
lo Zuid (ten zuiden van de spoorlijn) op gang10 

(kaart 3) . 

3 4 

Door de aanleg van het Twentekanaal werd 
Hengelo (kaart c.') in 1935 aangesloten op het 
landelijke waternetwerk (op de IJssel bij Eefde). 
Aan- en afvoer van goederen en textiel was 
vanaf dat moment ook via water mogelijk. Het 
Twentekanaal werd een aantrekkelijke vesti
gingsplaats voor watergebonden bedrijven. Ook 
Stork breidde zijn imperium uit vanuit de bin
nenstad naar het Twentekanaal. Het terrein 
kreeg een eigen haven en werd ontsloten door 
een spoorlijn die met de fabriekspanden was 
verbonden. 

De Tweede Wereldoorlog heeft flinke sporen 
achter gelaten in Hengelo. Doelwitten van bom
bardementen waren de machinefabriek van 
Stork en het spooremplacement. De bommen 
misten echter vaak hun doel en richtten grote 
schade aan in de directe omgevin23 van het sta
tion en in de binnenstad. Het oude centrum van 
Hengelo is door deze bombardementen bijna 
volledig vernietigd. Na de Tweede Wereldoor
log hebben de heren W.R. van Couwelaar en ir. 
C. Pouderoyen een stedebouwkundig ontwerp ge
maakt voor de binnenstad wat tot doel had Hengelo 

5 6 

• 
9 



10 

de allure van een stad te geven. Alleen is het 
plan niet volledig uitgevoerd, waardoor Hengelo 
tot op heden moeite heeft om de "stedelijkheid" 
vorm te geven. Hengelo is na de Tweede Wereld
oorlog snel uitgebreid naar het noorden en rich
ting het Twentekanaal (kaart 5) . 

De aanleg van de rijksweg A35 (van Almelo 
naar Enschede) is gestart in de jaren zeventig. 
De A35 sluit nabij Almelo aan op het landelijke 
rijkswegennet (Al naar Amsterdam) . Dit heeft 
ervoor gezorgd ervoor dat Hengelo vanaf dit 
moment een goede bereikbaarheid had via de 
weg, het spoor en water. Het bedrijventerrein 
aan het Twentekanaal maakte een sprong over 
het Twentekanaal naar de zuidzijde tot aan de 
A35 (kaart 6) en werd een aantrekkelijk vestig
ingsplaats voor (rijks)weggebonden bedrijven. 
Door de ontwikkeling van het Bedrijventerrein 
Twentekanaal Zuid is het Twentekanaal steeds 
centraler in Hengelo komen liggen en de stad
steeds meer perifeer is geworden. De komende 
decennia zal de stad nog verder uitbreiden naar 
het noorden door de aanleg van de nieuwbouw
wijken Dalmeden, Broek en Kristenbos (kaart 7) . 

8 ' 
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Inmiddels heeft Hengelo heeft z,ich ontwikkeld 
van een esdorp tot een middelgrote stad van 
ruim 81.000 inwoners4 waar nog duidelijk de 
structuur van het nevelvlekdorp is af te lezen. 
Het stervormige wegenpatroon heeft zich al
leen steeds meer omgevormd tot een netwerk 
met centrumgeorienteerde invalswegen (radi
alen) en het huidige stadspatroon van Hengelo 
is dan ook te omschrijven als een radiaal-con
centrische stadspatroon (oude type) 14 (kaart 8) . 

Afwijkingen in het radiaal-concentrische stads
patroon zijn: 
- De verkeersringen (centrumring, wijkring en 

rijksweg Al en A35): Deze ringen zijn primair 
ontworpen voor een verkeersfunctie ( oude 
typ14

) en vormen barrieres in het stedelijk 
weefsel. 

- Het Twentekanaal en de spoorlijnen: Deze 
lijnvormige elementen zijn schematisch terug 
te brengen tot oost-west verbindingen en vor
men daardoor een breuk en barriere in het 
noord-zuid georienteerde rad iaal-concen
trische stadspatroon van Hengelo. 

(<)\, 
LY 

De bevolking zal in de toekomst nog gestaag 
groeien waardoor de nog steeds groeiende 
vraag naar woningen zal blijven bestaan. Echter, 
de stadsgrenzen van Hengelo zijn bijna volledig 
verstedelijkt waardoor de stad niet verder kan 
uitbreiden. Om de toekomstige vraag naar wo
ningen en bedrijven op te kunnen vangen, zal 
er gezocht moeten worden naar ruimte in de 
bestaande stad waar nog ruimte is voor ontwik
keling, zoals op verouderde industrieterreinen 
en wederopbouwwijken. 

2.2. lndustrie in Hengelo 

Industrie verplaatst naar rand stedelijk gebied 

Hengelo is groot geworden door de industrie die 
zich hier vestigde. Echter, in de loop van de ja
ren is de aard van de bedrijvigheid veranderd en 
daarmee ook de gewenste bereikbaarheid . Dit 
heeft geresulteerd in verschillende vestigingslo
caties aan de spoorwegen, het Twentekanaal, 
de radialen en aan de snelwegen. 

Landelijk infrastructuur Hoofdinfrastructuur netwerk (Oude) invalswegen 
Hengelo 

Infrastructuur netwerk 
Hengelo netwerk Hengelo 



1e generatie industrie: aan spoorwegen 
In 1865 werd Hengelo aangesloten op het (na
tionale) spoorlijnennetwerk en varnaf dat mo
ment was het mogelijk om bulkgoederen via het 
spoor te vervoeren voor fabrieken die zich rond 
het station van Hengelo concentreerden (kaart 
9) . Bedrijven die verder van het spoor waren 
gesitueerd, legden een breedspoor aan vanaf 
het hoofdspoor. 

Fabrieken die zich hier vestigden waren produc
tiefabrieken en grootschalig van opzet. 

2e generatie industrie: aan Twentekanaal 
In 1935 werd de haven in Hengelo geopend 

waar zich in eerste instantie watergebonden - Industrie aan spoor 
chemische fabrieken (kaart 1 D) vestigden die 

1865 

afhankelijk waren van de aan- en afvoer van 
bulkgoederen over het water, zoals zout van de 
Akzo. 

3e generatie industrie: aan radialen 
Na 1955 zijn er kleinschalige bedrijventerreinen 
aan de radialen ontwikkeld die gericht waren op 
productie (onder andere textielfabrieken) die 
in het centrum van Hengelo niet meer wense
lijk waren en er geen ruimte beschikbaar was 
(kaart 11) . 

4c generatie industrie: aan snelwegen 
In de jaren '70 werd Hengelo aangesloten op 
het (inter)nationale snelwegennetwerk (Al en 
A35). Langs de snelwegen ontwikkelden zich 
nieuwe bedrijventerreinen (kaart 12) waar bed
rijven die afhankelijk zijn van een goede auto
bereikbaarheid, een grote kavel en voldoende 
parkeergelegenheid, zoals een Retail Park, zich 
vestigden. 

Industrie aan spoor 1865 

- Industrie aan Twentekanaal 1935 

- Industrie aan radiaal 1955 

Industrie aan spoor 1865 

- Industrie aan Twentekanaal 1935 

Industrie aan spoor 1865 

- Industrie aan Twentekanaal 1935 

- Industrie aan radiaal 1955 

- Industrie aan snelweg 1985 

11 
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2.2.1. Transformatie industrie 

Industrieterreinen warden getransformeerd tot 
woongebieden 

Na de verwoestingen ten gevolge van de Tweede 
Wereldoorlog in het centrum van Hengelo werd 
begonnen met de wederopbouw. Industrie 
paste niet meer in het beeld van een moderne 
stedelijke binnenstad waardoor deze industrie
terreinen werden getransformeerd tot woon-, 
winkel- en horecagebieden (kaart 13) . 

De laatste decennia is te zien dat de transfor
matiegolf zich vanuit het centrum heeft uitge
breid richting de wijkring en het Twentekanaal, 
omdat vrijgekomen industrieterreinen vaak 
centraal gelegen zijn en daardoor aantrekke
lijke locaties voor herontwikkeling zijn door het 
realiseren van een woonprogramma dichtbij het 
centrum (om aan de vraag naar woningen te 
voldoen). 

13 \ 
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Er zijn industrieterreinen vrijgekomen doordat: 
- Er leegstand is, omdat de productie naar 

lage lonen landen is verplaatst of dat bedrijfs
onderdelen zijn afgestoten; 
Door technologische ontwikkelingen heeft 
het productieproces minder ruimte nodig.; 
Bedrijven een andere locatie zoeken, omdat 
ze in het stedelijk gebied niet de kans hebben 
om uit te breiden en er een betere bereik
baarheid gewenst is; 
De activiteiten niet meer passen in een stede
lijk gebied doordat er hinder wordt veroorzaakt 
door milieuzoneringen en bodemverontreini
ging. 

2.2.2. Hart van Zuid 

Van gesloten naar open stadsdeel 

Het project Hart van Zuid omvat een ruim 50 
hectare groat industrieterrein in Hengelo Zuid 
(tussen het station en het Twentekanaal) dat op 
dit moment getransformeerd wordt. Aanleiding 

14\ 
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- Reeds getransformeerd 

- Geen plannen 

- In ontwikkeling 

In toekomst transformeren 

, - Nieuw bedrijventerrein 

voor dit project is dat eind 20• eeuw veel fab
riekshallen van machinefabrikant Stork leeg 
kwamen te staan door een veranderend produc
t ieproces en afstoting van bedrijfsonderdelen, 
waardoor het industrieterrein niet langer ten 
voile benut werd. Hiermee kwam ook de dis
cussie op gang om dit gebied te herstructureren, 
omdat het terrein steeds meer werd erva ren als 
een gesloten gebied, een enclave in de stad en 
een barriere in Hengelo Zuid. 

Met het project Hart van Zuid wordt dit binnen
stede'lij k bedrijventerrein getransformeerd (kaart 
l 4) tot een toegankelijk stadsdeel waar wonen, 
werken, recreeren en educatie mogelijk zal zij n17 

(kaar t 15) . 

2.2.2.1. Strategische visie 
Orie verschillende stedelijke milieus 

In 2001 heeft de Architekten Cie. een strate
gische visie opgesteld voor het plangebied Hart 



, 

van Zuid21 waarbij de ambities als volgt zijn 
omschreven: 

- Een meerwaarde voor de stad; 
- Hart van Zuid een eigen identiteit geven; 
- Locatiekansen optimaal benutten; 
- Kansen benutten voor hergebruik industrieel 

erfgoed; 
Hengelo Zuid tot een te smeden. 

Men verwacht deze ambities waar te kunnen 
maken door het realiseren van een drietal milieus 
(kaart 16), die in noord naar zuid richting lopen. 
De milieus hebben een eigen karakter en funct,ie
mix en worden aan elkaar gekoppeld door een 
nieuwe ontsluitingsweg Laan Hart van Zuid. 

De milieus zijn: 
1) Centrummifieu: multifunctionele stedelijkheid 
Hengelo Zuid wordt gezien als de achterkant 
van de stad en met het centrummilieu wordt de 
binnenstad als het ware over het spoor getild 
waardoor er een 2• voorkant ontstaat. Er wordt 
een compact centrummilieu gerealiseerd met 
een grote diversiteit aan functies, zoals ste
delijke woningen, winkels, kantoren, culturele 
voorzieningen en een nieuw stadspark. 

2) Ringmilieu: levendig stedefijk wonen 
Doordat het huidige industrieterrein afgesloten 
is, vormt het een barriere tussen de woonwijken 
Tuindorp het Lansink en Berflo Es doordat oost
west verbindingen ontbreken . Het ringmilieu 
zal een koppeling tussen deze gebieden gaan 
vormen met bebouwing die aansluit bij beide 
woonwijken: een binnenstedelijke en groen
stedelijke woongebied . 

13 
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3) Randml//eu: stad aan het water 
Het derde milieu is gericht op het water en zal 
een toplocatie van Hart van Zuid warden waar 
ruimte is voor een hoogwaardig woonm ilieu in 
een groene omgeving dat zal dienen als de zuid
entree van de stad. Dit terrein is het case ge
bied dat in hoofdstuk 3 centraal staat. 

De huidige situatie staat weergegeven in kaart 
17. In kaart 18 is het stedebouwkundige ont
werp voor Hart van Zuid (2001) te zien. 

2.2.2.2. Ontwikkelingsplannen aangepast 
aan economische reces·sie 

In 2009 zijn de plannen drastisch gewijzigd25 voor 
het "randmilieu", omdat Stork Thermeq (ma
chinefabriek bij het station) zal verhuizen naar 
dit gebied. In 2014 wordt, op de plek waar nu 
de fabriekspanden staan, de Laan Hart van Zuid 
aangelegd. Volgens de gemeente Hengelo is een 
geschikte locatie het Stork terrein aan het Twen
tekanaal (kaart 19) , omdat Stork Thermeq op 
zoek is naar een locatie: 
- waar er uitbreiding mogelijk is ten opzichte 

van de huidige locatie; 
- er een goede bereikbaarheid is over de 

weg; 
- die aan het Twentekanaal ligt, omdat som

mige voilumineuze goederen over water 
vervoerd moeten warden. 

2.2.3. Toekomst industrie in Hengelo 
Van maak- naar kennisindustrie 

De aard van de werkgelegenheid is veranderd 
van "maakindustrie" (productiebedrijven) naar 
"kenniseconomie"6 (kennis en technologie, milieu 

en energietechnologie, transport en distributie). 
Hiermee is oak de vraag veranderd naar de lo
catie en inrichting van de bedrijventerreinen. Zo 
zal er meer behoefte ontstaan aan toplocaties 
voor kantoren en congres- en bestuurscentra 
bij knooppunten van infrastructuur. Bestaande 
bedrijventerreinen zullen dan oak waar mogelijk 
aangepast warden aan de eisen van de t ijd door 
herstructurering dan wel revitalisering . 

Voor bedrijventerreinen die in de directe omge
ving van woonwijken gelegen zijn, geldt dat 
kleinschalige en geen hinder veroorzakende in
dustrie makkelijk gernengd kunnen warden met 
andere stedelijke functies en kunnen behouden 
warden. Grootschalige en vervuilende industrie 
passen niet meer in het stedelijk gebied en kun
nen uitgeplaatst warden naar het XL Business 
Park Twente in Almelo6, dat speciaal is opgezet 
is om vervuilende bedrijven uit de regio een 
plaats te geven . 

2.3. Landschap 

Groene en blauwe e/ementen 

Hengelo wordt omsloten door het groene Twentse 
cultuurlandschap dat bestaat uit een comparti
mentenlandschap7 met open en gesloten ruimten 
( foto 20-2 1) waar weilanden, bossen, landgo
ederen, essen (verhoging in het landschap langs 
de vruchtbare beekdalen) en agrarische buur
schappen te vinden zijn. 

Naast de agrarische functie heeft het buitenge
bied een recreatieve functie { foto 22) voor de 
stedelingen uit Hengelo en Enschede. Er zijn 
hier fiets-, wandel- en ruiterpaden, een pret-



park, outdoor bedrijven, horecavoorzieningen 22 
en overnachtingsmogelijkheden te vinden. 

Het gebied ten oosten van Hengelo maakt on
derdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur 
(Nota Ruimte)8 en de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS)12 (kaart 23) . In de PEHS 
zijn gebieden aangewezen als kleine gebieden 
(stapstenen) of lijnvormige elementen aange
geven die dienen als verbindingszones tussen 
natuurgebieden, waaronder het buurtschap 
Twekkelo. 

2 .3.1. Hengelo 

Onvo/ledig groen- en waternetwerk 

Het groene buitengebied dringt op een aantal 
plekken via groene wiggen Hengelo binnen, 
maar beperkt zich tot de stadsrand. In de kern 
van Hengelo is weinig te merken van de nabij
heid van het groene Twentse landschap en is 
er geen eenduidige of ontworpen groenstruc
tuur, waardoor deze te omschrijven is als een 
onvolledig en onregelmatig netwerk7 ( kaart 24) . 

Analyse van de stedelijke groenstructuur laat 
zien dat de structuur bestaat uit: 

vlakken : groene wiggen die vanuit de PEHS 
de stad binnen dringen tot aan de wijkring, 
greenbelt die de kern Hengelo scheidt van de 
uitbreidingswijken; 
punten: sportvelden, Prins Bernard Plansoen 
en begraafplaatsen; 
lijnen: begeleiding van infrastructuur en 
waterstructuren, zoals het groen om de 
Omloopleiding. 

,.__ -r - PEHS 

.N f ~- v ndtQQ.szone 
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Waterstructuren 
Hengelo ligt op de flanken van de stuwwallen 
Oldenzaal en Ootmarsum waar beken ontspring
en die via een uitgebreid waternetwerk11 naar 
lager gelegen delen stromen zoals Hengelo. Dit 
leidde voor veel wateroverlast en daarom zijn 
in de jaren '70 de beken deels ondergronds 
gebracht (in rioleringsbuizen) en is de Om
loopleiding aangelegd die het water om Hengelo 
leidt. Op deze manier is er een onvolledig en 
onregelmatig netwerk is ontstaan. 

Ana lyse van de stedelijke waterstructuur laat 
zien dat de structuur bestaat uit (kaart 25) : 
- vlakken : de retentievijvers die aan de rand 

van Hengelo gelegen zijn. 
- punten: kleine vijvers en waterpartijen op 

buurtniveau. 
- lijnen: het Twentekanaal, de Omloopleiding 

(een ringstructuur om Hengelo) en de 
Berflobeek. 

2.3.2. Toekomstvisie 

Landschap met stad verweven 

De gemeente Hengelo wil in de toekomst het 
omringende landschap meer in de stad zichtbaar 
maken6 . Dit is mogelijk aan de stadsranden, bij 
het Twentekanaal dat de geleding tussen stad 
en land kan verbeteren6, in de wiggen die het 
buitengebied met stadsparken verbinden, maar 
ook in herstructureringsgebieden is het mogelijk 
om het groen en water weer terug te brengen in 
de stad. Zo kunnen oude (ondergronds aange
legde) waterstructuren zichtbaar gemaakt wor
den waardoor ze weer een onderdeel kunnen 
vormen van de openbare ruimte19

. 

2.4. Toekomst Hengelo 

Van groei naar kwaliteit 

Door de groei van de afgelopen decennia zijn de 
fysieke grenzen van Hengelo bereikt. Dit ter
wijl er nog steeds een vraag is naar (nieuw
bouw) woningen en de verwachtingen zijn 
dat de bevolking in de toekomst nog gestaag 
za l toenemen. De gemeente Hengelo zet met 
de Structuurvisie 20306 niet langer in op uit
breiding van de stad, maar de kwaliteit van de 
bestaande stad te verbeteren door inbreiding 
(braakliggende terreinen) of herstructurering 
(verouderde industrieterreinen en wederop
bouwwijken) mogelijk is. Door herstructurering 
is het ook mogelijk om de doelstellingen "het 
landschap met de stad verweven" en "de be
ken weer zichtbaar maken" gerealiseerd kunnen 
worden. Op deze manier wordt de kwa liteit van 
het stedelijke gebied verbeterd . 

Hengelo heeft een tweeta l gezichten "dorps" en 
"stedelijk". Een beeld dat de gemeente Hengelo 
in de toekomst wil behouden en versterken. De 
binnenstad, de zone langs het Twentekanaal en 
het bedrijvenpark Westermaat wordt een plek 
waar stedelijkheid gewenst is in de vorm van ar
chitectuur, (bouw)volumes en -hoogten. Daar
naast zal in de woonwij ken het dorpse over
heersen waar sociale binding voorop staat. 
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3. Stork terrein 
Het case gebied is het Stork terrein aan het 
Twentekanaal (vanaf nu: Stork terrein). Dit 10 
hectare braakliggende terrein is gelegen op een 
industrieterrein (kaa rt 26, foto .27, bi]lage 1 : 
plattegrond) waardoor transformatie een zeer 
complex proces is door hinderproblemen en ver
schillende actoren. De problemen en kansen die 
spelen worden in dit hoofdstuk toegelicht. 

3.1 lnventarisatie 
Het Stork terrein is gelegen op het bedrijven
terrein Twentekanaal Noord II in Hengelo Zuid . 
Doordat de stad zich verder heeft uitgebreid 
naar het zuiden is de Twentekanaalzone steeds 
centraler komen te liggen in de stad in vergelij
king met uitbreidingswijken in het noorden van 
Hengelo (kaar t 28). Door de ligging zijn er dan 
ook kansen om dit terrein te transformeren. 

Hengelo Zuid is een stadsdeel dat zich heeft 
ontwikkeld (bijlage 2 -4 : ontwikkeling bebou
wing, infrasrructuur, wa terstructuren) langs 
centrumgeorienteerde radialen (noord zuid) die 
dienden als de belangrijkste dragers in het ruim
telijke raamwerk die verbindingen vormden tus
sen het centrum van Hengelo en het buitenge
bied. Langs de radialen werd gebouwd en later 
werden ook de vrije gebieden tussen de radialen 
bebouwd die oost west verbindingen vormden 
(kaart 29) . 

Door de aanleg van het Twentekanaal in 1935 
werden radialen doorge'knipt, verloren de 
verbindende functie en verdwenen deels. Van de 
oorspronkelijke loop van de radialen is dan ook 

weinig terug te vinden in het huidige stadspa
troon (kaart 30) . De belangrijkste verbindingen 
van Hengelo Zuid zijn nu de drie radialen (Haaks
bergerstraat, Boekeloseweg en Twekkelerweg) 
die het Twentekanaal kruisen. Door het beperkt 
aantal verbindingen wordt het Twentekanaal dan 
ook als barriere ervaren . 

Een zone van 300 meter parallel aan de noord
zijde van het Twentekanaal heeft zich ontwik
keld tot een industrieterrein waarvan alleen het 
Stork terrein onbebouwd bleef iliggeni. De voor
namelig eigenaar, machinefabrikant Stork, ge
bruikte het terrein als op- en overslag van go
ederen die per boot vervoerd moesten worden. 
Voor deze doeleinden is dan ook een eigen hav
en aangelegd die door middel van een spoorlijn 
met de fabrieken werd verbonden (foto 31) . Om 
het terrein staat een hek (foto 32) , waardoor het 
terrein niet toegankelijk is. 

Het industrieterrein wordt door de Omloop
leiding, die ligt ingebed in een groene omge
ving, gescheiden van woonwijken (kaart 33) . 
De woningen liggen op ongeveer 70 meter van 
het industrieterrein wat conflicten oplevert wat 
betreft milieuhinder en externe veiligheid . Tus
sen deze twee conflicterende zones zijn geen 
verbindingen en vormen daardoor ook twee 
verschillende werelden wat betreft functie en 
schaal van de bebouwing . In de woonwijk zijn 
dit voornamelijk kleinschalig grondgebonden 
rijenwoningen (foto 34) versus grootschalige 
industriele panden (foto 35) . 

Doordat infrastruurverbindingen ontbreken 
(kaart 36) , er om het Stork terrein een groot 
hek staat en de Omloopleiding als buffer en 
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barriere werkt, kunnen het Stork terrein en het 
industrieterrein tussen de Boekeloseweg en de 
Twekkelerweg gezien worden als een enclave. 
Daarentegen is het industrieterrein tussen de 
Haaksbergerstraat en de Boekeloseweg wel 
goed ontsloten doordat (oude) radialen zijn om
gevormd tot een raamwerk van oost-west en 
noord-zuid verbindingen (kaart 36) . Op deze 
manier is het industrieterrein verweven met de 
omgeving en de stad. 

Ten slotte maakt het Stork terrein uit van het 
herstructureringsproject Hart van Zuid als deel
gebied "Stad aan het water" en komt aan de 
nieuwe Laan Hart van Zuid te liggen. In eerste 
instantie lijkt het een goed plan om het Stork 
terrein onderdeel te laten zijn van het sterk 
noord-zuid georienteerde Hart van Zuid, omdat 
op macroniveau de Twentekanaalzone onderdeel 
uit van het radiaal-concentrisch stadspatroon 
van Hengelo Zuid. Echter, op mesoniveau is te 
zien dat de kanaalzone een uitzondering vormt 
binnen het stadspatroon. In plaats van dat de 
noord-zuid verb indingen dienen als raamwerk 
voor de zone, zijn dit juist de sterk structurerende 
oost-west georienteerde (lijn)elementen (Bree
marsweg, Omloopleiding en Twentekanaal). De 
kanaalzone vormt dan ook een afwijkend gebied 
binnen het stedelijk weefsel van Hengelo Zuid. 
Voor de ontwikkeling van het Stork terrein zal 
er daarom in eerste instantie gekeken moeten 
worden naar de aansluiting met de kanaalzone 
en ten tweede naar de aansluiting met Hart van 
Zuid. 



3.2. lndustrie aan hetTwentekanaal 
Complexe randvoorwaarden 

Het is onmogelijk om op een in gebruik zijnde 
bedrijventerrein aan het onderwerp hinder te 
ontkomen. Het Stork terrein heeft te maken met 
bodemverontreiniging en omringende bedrijven 
die hinder veroorzaken. 

3.2.1. Haven Hengelo 
Aan het Twentekanaal is de haven van Hengelo 
gelegen tussen Haaksbergerstraat en de sluis en 
heeft een lengte van 2,5 kilometer en een breedte 
van 65 meter. Aan beide zijden van de haven zijn 
bedrijventerreinen gelegen (Bedrij-venterrein 
Noord en Zuid) waar een breed scala van bed
rijven te v inden is, zoals dienstverlening, kan
toren, (productie)industrie en een afvalcentrale. 
Aan het Twentekanaal zijn negen watergebonden 
(productie) bedrijven gesitueerd met een eigen 
kade en een openbare laad- en loskade van 600 
meter lengte. Over bijna de gehele lengte van 
de haven van Hengelo worden de kades gebruikt 
voor laden en lossen en is dus niet toegankelijk 
in de vorm van openbare ruimte. 

De watergebonden bedrijven zijn (kaart 37) : 
1 Zandmaatschappij Twenthe (300 meter 

gedee/d met Betoncentrale Twenthe) 
Producten: zand, grind en bouwmaterialen 

2 Betoncentrale Twenthe (300 meter gedeeld 
met Zandmaatschappij Twenthe) 
Producten: zand, grind en bouwmaterialen 

3 Reef asfalt {150 meter kade) 
Product: asfalt 

4 HKS metals {150 meter kade) 
Product: recycling (schroot) 

5 Metaal- en Huidenhandel Den Oudsten 
Metaal (130 meter kade) 
Product: recycling (schroot) 

6 Van der Sluijs Tankopslag (200 meter kade) 
Product: brandstof 

7 Schouten Industries (150 meter kade) 
Product: Veevoer 

8 Combi Terminal Twente (145 meter kade) 
Product: Logistiek (containers) 

9 Akzo Nobel (300 meter kade) 
Product: Zout 

3.2.2 Milieucontouren 
Milieucontouren beperken ontwikkelingsmoge
/ijkheden 

De Standaard Bedrijfsindeling20 (SBI-code) 
geeft aan wat de minimale afstand tussen een 
bepaalde act iviteit of bedrijf moet zijn tot een 
rustige woonwijk. In onderstaande t abel wordt 
dit aangegeven voor vijf bedrij ven die hinder 
(geur, stof, geluid en gevaar) veroorzaken op 
het Stork t errein. De bijbehorende milieucon
touren overlappen het terrein deels of geheel 
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waarvan geluidshinder de grootste contour heeft 
(kaart 38) . 

Door de geluidscontouren is het onmogelijk om 
op het Stork terrein een andere functie dan in
dustrie te realiseren. Het scala aan ontwikke
lingsmogelijkheden wordt groter als de hinder 
bij de bron wordt aangepakt, er hinderwerende 
maatregelen getroffen worden op het Stork ter
rein of als bedrijven verplaatst worden. 

3.2.3. Bodemsanering Stork terrein 
Het Stork terrein heeft te maken met een ern
stige bodemverontreiniging van het product 
HCH (niet-bruikbare afvalproduct van de insec
ticide Lindaan). Deze is veroorzaakt vanaf 1948 
door Stork Chemie en Akzo Nobel. De kosten 
om de bodem te saneren zijn hoog en zijn niet 
te verhalen op het de veroorzaker25 (chemie
concern Akzo Nobel). In de vorm van een sub
sidie zal het ministerie van VROM bijdragen aan 
de saneringskosten. 
Er zijn een drietal mogelijkheden om het Stork 
terrein te saneren26 waarbij het ministerie van 
VROM in de vorm van een subsidie zal bijdragen 
aan de saneren. De saneringsopties zijn: 

a) Isoteren + Zuiveren 
De locatie met de verontreinigde bodem 
wordt waterstaatkundig geisoleerd door mid
del van het slaan van damwanden en het op
pompen van grondwater vanuit het vervuilde 
gebied. Door middel van speciale bacterien 
wordt het terrein verder gezuiverd. 

Wat is mogelijk? 
Op de korte termijn is het alleen mogelijk om 
hier een industriele functie te plaatsen. 

Ruimtelijke consequentie 
Tegelijkertijd met de zuivering van de grond 
kan begonnen worden met het aanleggen 
van een nieuwe functie wat financieel aan
trekkelijk is. De kosten voor deze optie van 
bodemsanering zijn relatief laag, waardoor 
de vierkante meter prijs laag gehouden kan 
word en. 

b}Afgraven 
Het is niet mogelijk om direct langs het Twen
tekanaal de grond af te graven, omdat dan 
het Twentekanaal droog gelegd zou moeten 
worden. Het is daarom alleen mogelijk in het 
noordelijk deel van het Stork terrein de grond 
af te graven. 

Wat is mogelijk? 
Op de lange termijn is het mogelijk om ver
vuilde grond af te graven en het terrein te 
voorzien van schone grond. Het is dan moge
lijk om hier een woonfunctie, open bare ruimte 
en voorzieningen te realiseren. 

Ruimtelijke consequentie 
De hoge saneringskosten zullen doorberekend 
worden naar de prijs per vierkante meter. Om 
een winstgevend project te realiseren zal er 
in hoge dichtheden gebouwd moeten worden. 

c) Isoleren + Zuiveren + aanbrengen leefiaag 
Na het isoleren en zuiveren zoals beschreven 
is bij optie a (Isoleren + Zuiveren) wordt er 
een leeflaag met schone grond aangebracht. 

Wat is mogelijk? 
Door het aanbrengen van een leeflaag wordt 
het mogelijk om kwetsbare functies te re
aliseren. Dit is onder andere toegepast bij 
het project Maasoever (Maastricht) waar een 
leeflaag is aangebracht op een voormalige 
stort-plaats waardoor woningbouw mogelijk 
werd 9 • Op de lange termijn is het mogelijk 
om de functies industrie, wonen, openbare 
ruimte en voorzieningen op het Stork terrein 
te realiseren . 

Ruimtelijke consequentie 
De saneringskosten zijn hoog door onder an
dere de leeflaag. De kosten zullen per vier
kante meter doorberekend worden, waa rdoor 
er in hoge dichtheden gebouwd moet worden. 

3.2.3.1. Conclusie 

Paradox 

Gezien de huidige economische recessie lijkt 
het logisch om te kiezen voor de bodemsane
ringsmethode "Isoleren en Zuiveren", omdat dit 
de goedkoopste oplossing is en er op de korte 
termijn gebouwd kan worden. De voorinveste
ring die gemoeid zijn met de bodemsanering en 
ontwikkeling van :het terrein kunnen dan rede
lijk snel terug verdiend worden. 

Echter, de economische recessie zal ook weer 
op zijn retour gaan. De vraag naar (duurdere) 
woningen zal dan ook toenemen waarmee de 
saneringskosten gedekt kunnen worden. Wat 
nodig is, is meer t ijd (lange termijn). 



3.3. Landschap 
Het Twentekanaal, de Laan Hart van Zuid en de 
Omloopleiding zijn de drie lijnvormige elemen
ten die het landschap van het Stork terrein en 
omgeving vormen. Op stedelijk niveau zijn het 
Twentekanaal en de Laan Hart van Zuid het 
meest bepalend en vormen dan ook de ruim
telijke dragers van het Stork terrein, die op het 
kruispunt van deze twee ruimtelijke dragers ligt. 

3.3.1. Twentekanaal als landschap 
Verschif/ende gezichten 

Het Twentekanaal verbindt totaal verschillende 
landschappen in de regio Twente met elkaar. 
Binnen het stedelijk gebied is dit een bedrijven
terrein met watergebonden bedrijven langs het 
Twentekanaal (kaart 39) en buiten het stedelijk 
gebied worden steden en dorpen van elkaar ge
scheiden door groene ruimten. 

3.3.1 . 1. Landschap haven Hengelo 
Gesloten en industriee/ 

Al 

De haven maakt een gesloten indruk, omdat de Goar 
niet representatieve delen van de panden op 
het Twentekanaal gericht zijn (foto 40) en er 
om de kavels op het bedrijventerrein grote hek
ken staan (foto 41-42) . Met uitzondering van de 
openbare laad- en loskade is het Twentekanaal 
niet zichtbaar en is het niet mogelijk om aan de 
haven van Hengelo te verpozen. 

De bedrijven die aan de zuidzijde van het Twen
tekanaal gevestigd zijn groots van opzet en 
vormen door de compositie van de panden een 
wand langs het kanaal (foto 43). Daarentegen 

Oldenzaal 

' Henge lo -- -

Enschede 
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zijn er aan de noordzijde veel kleinschaligere 
panden die afgewisseld worden door open ruim
ten die doorkijken naar het achtergelegen gebied 
mogelijk maken (kaart 44) . 

3.3.1 .2. Landschap buitengebied 
Open, weids en groen 

De overgang van de haven naar het buiten
gebied geschied op twee orientatiepunten: de 
Haaksbergerbrug en de sluis. Ten westen en ten 
oosten van deze locaties begint het groene bui
tengebied en ligt het Twentekanaal ingebed in 
een groene oase waar ruimte is voor recreatie 
(kaart 45) en agrarische doeleinden. De water
sportverenigingen (roeien, kanoen, pleziervaart) 
een manege en scouting zijn ten westen van de 
haven geconcentreerd. Ten oosten van de ha
ven liggen diverse recreatieve voorzieningen 
verspreid in het landschap waaronder een pret
park, camping en sportvelden. Langs het kanaal 
liggen jaagpaden die (soms illegaal) gebruikt 
worden voor wandelen, fietsen en vissen . 

In het buitengebied zijn er twee landschappen 
waarneembaar: 

1. Naar Enschede wordt het Twentekanaa l aan 
beide zijden begeleidt door een bomenrij en 
een jaagpad. De oevers zijn netjes en onna
tuurlijk aangelegd (foto 46) wat geen in
teressant beeld oplevert voor recreatie. Het 
achtergebied (Twekkelo) heeft daarentegen 
wel een interessant en divers landschap en 
leent zich meer recreatieve voorzieningen. 

2. Naar De/den maken de oevers van het 
Twentekanaal een natuurlijke indruk door 
onder ander weelderige begroeiing en riet 
(foto 47) . Vanaf de weg aan de noordzijde 
van het kanaal zijn er doorkijkjes naar het 
omliggende Twentse landschap (foto 48) . 

Wat ontbreekt er in de haven van Henge/a? 
- openbare ruimte aan het Twentekanaal; 
- een verbinding langs het Twentekanaal; 

3.3.2. Laan Hart van Zuid 
Nieuwe radiaal voor Henge/a Zuid 

Met de Laan Hart van Zuid krijgt Hengelo Zuid 
een nieuwe verbinding tussen het centrum en 
de snelweg A35 die de bereikbaarheid van het 
centrum in de toekomst17 moet garanderen. Het 
trace volgt, van het NS station tot aan het Twen
tekanaal, het de voormalige Stork spoorlijn en 
ten zuiden van het Twentekanaal wordt de loop 
van de Boekeloseweg gevolgd. 

Doordat er in Hengelo slechts drie verbindingen 
over het Twentekanaal zijn, kan deze Laan Hart 
van Zuid gezien worden als een nieuwe radi
aal en belangrijke ontsluitingsweg van Hengelo 
Zuid. Het Twentekanaal is een belangrijk orienta
tiepunt, omdat er vanaf de bruggen een panora
ma beeld (foto 49: z1cht vanaf Boekelosebrug . 
foto 50 : z/cht vanaf Twekkelerweg/sluis) te zien 
is: het Twentekanaal zelf, de oevers, kades en 
de bebouwing langs het kanaal. Hoge accenten 
vanaf de bruggen zijn slechts sporadisch te zien. 

48 
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Het Masterplan (2001) van Hart van Zuid zet in 
om van het Stork terrein de zuidentree van de 
stad te maken. Maar als de gemeente Hengelo de 
plannen doorzet om van het Stork terrein een in
dustrieterrein te maken, worden alle ambitieuze 
plannen om aan het Twentekanaal een toplocatie 
te realiseren van tafel geveegd. Het terrein wordt 
een gewoon industrieterrein zonder allure. 

Het is wenselijk om de stad vanaf de afrit A35 
te laten beginnen en de Laan Hart van Zuid zal 
de nieuwe ader warden die de automobilist door 
de verschillende landschappen begeleid. Het 
industriele versus het open, weidse en groene 
landschap geeft een goed beeld van het tweele
dige karakter van Hengelo ( foto 51) . Het Twen
tekanaal en de zone rond het Twentekanaal 
zal zich ontwikkelen als belangrijk orientatie
punt binnen Hengelo Zuid door het plaatsen 
van hoge accenten die vanaf de brug over het 
Twentekanaal goed waarneembaar zijn. Langs 
het Twentekanaal zal geen gesloten bebou
wingswand komen die het "achterland" volle
dig afsluit, maar er moeten doorkijken gemaakt 
moeten worden wat past binnen het huidige 
beeld van de noordelijke Twentekanaalzone 
met grate volumes versus open ruimten. 

3.3.3. Omloopleiding 
Groen-b/auwe structuur 

De Omloopleiding is een ringvormige water
structuur die het water vanuit het buitenge
bied om Hengelo leidt. In Hengelo Zuid is deze 
structuur schematisch terug te brengen tot een 
oost-west verbinding die verschillende landschap
pen aan elkaar koppelt waarbij de Omloopleiding 
telkens weer een ander uiterlijk heeft (kaart 52) . 

Op de grens van met het buitengebied is de Om
loopleiding als een rechte lijnstructuur gelegen 
in een open en weids groen landschap ( foto 53) 
en is niet openbaar toegankelijk. Binnen het 
stedelijk gebied is de Omloopleiding gelegen 
in een groene omgeving die een groen-blauwe 
structuur vormen in Hengelo Zuid. Over bijna 
de gehele lengte vormt deze zone een barriere 
of grens tussen verschillende functies waar
bij verbindingen ontbreken (foto 54 ) . Hierdoor 
vormt de Omloopleiding geen centrale schakel 
in een wijk, maar een soort restzone die niet 
aantrekkelijk is ingericht (foto 55) voor recre
atie. 

Ter hoogte van het Stork terrein vormt de Om
loopleiding een barriere tussen de functies 
wonen en industrie doordat verbindingen ont
breken. In deze zone staan hoge bomen waar
door er oak geen visuele verbinding mogelijk is. 
De groen-blauwe zone is slechts vanaf de woon
zijde toegankelijk en wordt gebruikt als honden 
uitlaatplaats en deels als parkeerplaats ( fo to 56) . 
Er liggen hier kansen om de Omloopleiding om te 
vormen tot een centrale schakel en een aantrek
kelijke parkzone waar kleinschalige recreatieve 
voorzieningen aan gekoppeld warden, zoals ter 
hoogte van de Groenhofstraat waar een "groene 
kraal" met een speeltuin en scouting aan de 
groen-blauwe zone zijn geregen. 

3.4. Toekomstvisies Stork terrein 

Verschillende actoren en visies 

Er zijn meerdere actoren betrokken bij het Stork 
terrein en omgeving die hun ideeen en wensen 
hebben over een toekomstige invulling. 

Eigenaar 
Projectorganisatie Hart van Zuid 
De eigenaar van het Stork terrein is het Pro
jectbureau Hart van Zuid, een samenwerki ng 
tussen de gemeente Hengelo en de project
ontwikkelaar Van Wijnen. Zij participeren 
beiden op basis van 50% verantwoordelijkheid 
in een PPS-constructie (publiek-private sa
menwerking), dit houdt in dat beide partijen 
risicodragend investeerder zijn . Bij het opstel
len van het Masterplan Hart van Zuid is 
samengewerkt met verschillende ontwerpers, 
adviseurs, belanghebbenden, marktpartijen, 
overheden, maatschappelijke organisatie en 
burgers. 

De oorspronkelij ke plannen voor het Stork 
terrein in 2001 waren om een hoogwaardig 
woonmilieu in een groene omgeving te ontwik
kelen17 (kaart 57) . In 2009 zijn de plannen 
gewijzigd in een industriele invu lling (kaart 
58) . 

Overheid 
Ministerie van VROM 
Het ministerie van VROM wordt bij het Stork 
terrein betrokken in de vorm van een bodem
saneri ngssu bsid ie. 

Rijkswaterstaat (eigenaar Twentekanaa/) 
In de toekomst zal de haven van Hengelo ver
diept en verbreedt worden zodat dat grotere 
schepen gebruik kunnen maken van de Con
tainer Terminal. 

Provincie Overijssel 
Heeft een subsidie verleend om het Bedrijven
terrein Twentekanaal te verbeteren. Zo zal de 



ruimte op het bedrijventerrein beter benut 
moeten worden, waardoor er geen nieuwe 
terreinen aangelegd hoeven te worden. 

Regio Twente 
Binnenhavenvisie Regio Twente13 (kaart 59) 
a. Havenfunctie uitbreiden / intensiveren; 
b. Meer watergebonden bedrijven; 
c. Stork Thermeq uit het centrum van 

Hengelo naar plangebied verhuizen. 

Samenwerkende partijen: 
Regio Twente; 
Gemeenten uit de regio Twente 
(economische afdelingen) ; 
Kamer van Koophandel; 
Belangenvereniging Bedrijvenpark Twente 
kanaal; 
Provincie Overijssel; 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland. 

Gemeente Hengelo 
Structuurvisie Hengelo 20306 (kaar t 60) 
a. Behouden havenfunctie; 
b. Inzetten op kenniseconomie . 

Samenwerkende partijen: 
College van B&W, gemeenteraad en diverse 
afdelingen van de Gemeente Hengelo. 

Maatschappelijke organisaties 
Belangenvereniging Bedrijvenpark Twente
kanaal / Bedrijven Twentekanaalzone 
Het is niet bekend welke bedrijven op het 
bedrijventerrein zouden willen blijven. De 
Belangenvereniging komt op voor een goed, 
bereikbaar bedrijventerrein en dat de activit
eiten van de bedrijven niet te veel aan banden 
wordt gelegd. 

29 



30 

Bewoners en omwonenden Bedrijventerrein 
Twentekanaal 
Er zijn veel betrokken, omdat er op het indus
trieterrein een aantal bewoners wonen en het 
industrieterrein ten noorden begrensd wordt 
door een woonwijk. Stuk voor stuk wonen 
zij op zeer korte afstand van zware en ver
vuilende industrie . Deze twee confl icterende 
functies komen steeds vaker met elkaar in de 
knel, doordat bedrijven overlast veroorzaken 
en burgers steeds meer hinder ondervinden 
in de vorm van geluid, trillingen geur25• De 
fysieke barriere van de Omloopleiding is al
leen niet voldoende om een leefbare en 
veilige wijk te creeren . 
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Stork Thermeq 
Deze machinefabriek moet voor 2014 uit het 
centrum van Hengelo verplaatst warden, om
dat op deze locatie de nieuwe Laan Hart van 
Zuid aangelegd zal warden . 

3.4.1.1. Conclusie 

Economische recessie aanleiding om visies bij 
te stellen 

De gemeente Hengelo is betrokken geweest bij 
het opstellen van de drie "officiele" visies. Er is 
te zien dat er verschillende ontwikkelingsver
wachtingen zijn wat betreft het Stork terrein. 
Voor Hart van Zu id moest dit een toplocatie van 
het project warden. Terwijl de Structuurvisie van 
de gemeente Hengelo en de Binnenhavenvisie 

van de Regio Twente inzetten op de voortzetting 
van het industrieterrein met een watergebonden 
functie. 

In 2009 zijn de visies bij elkaar gekomen: het 
Stork t errein zal ontwikkeld warden tot een in
dustrieterrein (met watergebonden functie) 
waarbij een kavel gereserveerd wordt voor 
Stork Thermeq. Waarschijnlijk hebben de econo
mische recessie en de kosten die gemoeid zijn 
met de bodemsaneringsoperatie er voor gezorgd 
dat de ambitieuze plannen van Hart van Zuid zijn 
aangepast. Het lijkt op een ad hoc beslissing dat 
in contrast staat met de weloverwogen keuze 
om hier de "stad aan het water" te realiseren . 



3.4.2. Waar is behoefte aan? 63 

Het is nu bekend wat verschillende actoren voor 
ideeen en wensen voor het Stork terrein hebben. 
Op stedelijk en stadsdeel niveau komen andere 
functies naar voren waar behoefte aan is en die 
een plaats kunnen krijgen op het Stork terrein. 

3.4.2.1. Hengelo 

Stadskantoor 
Het stadskantoor (back office) van Hengelo was 
tot een paar jaar geleden te vinden in het centrum 
van Hengelo en door ruimtegebrek verhuisde het 
stadskantoor naar de huidige locatie aan de snel
weg Al (kaart 61) . Het stadhuis met een publieke 
balie functie bleef in het centrum. Er zijn plannen 
om het gebied rond het stadhuis te herstruc
tureren en het stadskantoor weer terug te ver
huizen naar het centrum. Echter het centrum 
van Hengelo kampt met bereikbaarheids- en 
parkeerproblemen. Omdat het stadskantoor 
geen directe baliefunctie heeft, zou het daarom 
ook op andere plekken in Hengelo gehuisvest 
kunnen worden, zoals het Stork terrein. 

Het principe van het plaatsen van stedelijke 
voorziening in een gebied met een complexe 
opgave wordt vaker toegepast. Zo heeft bij de 
Kreativ Kai in Munster (Duitsland) het plaatsen 
van het stadskantoor in een verouderde ha
venzone, een vergeten stuk in de stad, geleidt 
tot de start van het transformatieproces. De 
weloverwogen keuze van de gemeente Munster 
maakte aan de bewoners en (toekomstige) in
vesteerders duidelijk dat de gemeente 100% 
achter de ontwikkelingen staat. Wat ervoor heeft 
ervoor gezorgd dat er een impuls is gegeven 
voor nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment is 
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de Kreativ Kai een hotspot geworden in Munster 
met een nieuwe bioscoop, congrescentrum, ap
partementen en restaurants en cafes (foto 62) . 

Het Stork terrein is een geschikte locatie, omdat: 
- De locatie goed ontsloten wordt door de 

Laan Hart van Zuid; 
- Er voldoende ruimte voor om een ruim stads

kantoor en parkeervoorzieningen te realiseren; 
- Dit een impuls geeft aan nieuwbouwontwik

kelingen zoals is toegepast bij de Kreativ Kai 
in Munster. 

Transferium 
Door parkeervoorzieningen buiten het centrum 
te realiseren, wordt het centrum ontlast . Met de 
aanleg van de Laan Hart van Zuid wordt er ook 
een HOV-lijn gerealiseerd naar het centrum. Het 
Stork terrein ligt aan deze laan en is daarom 
ook geschikt voor een transferium. 

Bedrijventerrein 
Uit de visies van de Regio Twente en de Ge
meente Hengelo komt naar voren dat er vraag 
is naar nieuwe bedrijventerreinen. Echter door 
de economische recessie staan op dit moment 
bedrijfspanden leeg terwijl er ook twee nieuwe 
bedrijfsterreinen aangelegd worden. 

Skatehal 
In Hengelo is een skatehal ten noorden van het 
centrum welke in 2009 is gesloopt. Er wordt 
gezocht naar een nieuwe locatie, omdat deze 
hal populair was bij de jeugd uit Hengelo en om
geving. Het Stork terrein zou een goede locatie 
zijn, door de goede ontsluiting met de auto en 
in de toekomst met de bus (HOV-lijn Laan Hart 
van Zuid). Deze recreatieve functie zou als impuls 
kunnen dienen voor nieuwe ontwikkelingen. 

Zelfbouw kavels 
Er is in Hengelo nog steeds vraag naar nieuw
bouw woningen en dan met name zelfbouw ka
vels. Het Stork terrein ligt dichtbij het centrum 
en is daarom een ideale locatie om aan de vraag 
naar stedelijk wonen te voldoen en vernieuwende 
woonmilieus te ontwikkelen. 

3.4.2.2. Hengelo Zuid 
Hengelo Zuid heeft een gemeleerde opbouw van 
de bevolking. Echter voor een aantal bevolkings
groepen ontbreken er een aantal voorzieningen 
(kaart 63) . Deze zijn: 

- Middelbare school: in Hengelo zijn de middel
bare scholen op een lijn gesitueerd in (en 
rond) het centrum van Hengelo. In Hengelo 
Noord en Zuid is er een tekort aan middel
bare scholen. 

- Medioren (55+) en senioren voorzieningen: 
Op dezelfde lijn als de middelbare scholen zijn 
de senioren voorzieningen geconcentreerd . 
Met het oog op de vergrijzing komt er in de 
nabije toekomst meer vraag naar voorzienin
gen voor de twee bevolkingsgroepen. 

- Openbare ruimte 
Aan het Twentekanaal is er binnen de gren
zen van het stedelijk gebied geen openbare 
ruimte te vinden. Tevens is er vraag naar 
kleinschalige recreatieve voorzieningen op 
wijkniveau zoals een kinderboerderjj. 

3.5. Probleemdefiniering 
Bij de inventarisatie van het Stork terrein zijn 
problemen naar voren gekomen die spelen en 
worden beschreven in deze paragraaf. 

3.5.1. Ontwikkelingsmogelijkheden zitten 
op slot 
Het grootste probleem voor het Stork terrein is 
dat door de hinder die wordt veroorzaakt door 
milieucontouren en de bodemverontreiniging de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het op slot zit
ten. Deze problemen bepalen in grote mate de 
toekomstige functie en het tijdsbestek dat het 
gebied ontwikkeld kan worden. 

3.5.2. Stork terrein als achterkant van 
Hengelo 
Het Stork terrein heeft te maken met een aantal 
ruimtelijke problemen die interactie met de om
geving niet mogelijk maakt. 

Deze problemen zijn als volgt: 
- Enclave: het terrein is een enclave binnen 

Hengelo Zuid, omdat het terrein afgesloten 
is door een hek en daardoor niet toegankelijk 
is. Daarnaast ontbreekt het aan verbindende 
infrastructuur met de omgeving en Hengelo. 
Met andere woorden: het Stork terrein is niet 
"opgehangen" in het stedelijk netwerk. 

- Barriere: Door de aanleg van het Twente
kanaal (oost-west georienteerd) zijn centrum 
georienteerde radialen en linten (noord-zuid 
georienteerd) doorsneden en is de verbindende 
functie verloren gegaan. Hiervoor in de plaats 
zijn slechts drie oversteekpunten gekomen. 
De taluds van de bruggen vormen een barriere 
tussen naast elkaar gelegen gebieden. 

De Omloopleiding wordt ook als een barri
ere ervaren, omdat deze een overgangszone 
vormt tussen de twee conflicterende functies 



wonen en industrie waarbij verbindingen ont
breken. 

Niet zichtbaar: Het Twentekanaal is vanaf het 
land slecht zichtbaar, omdat er geen openbare 
ruimte langs het kanaal is. Uitzondering hier
op is de openbare laad- en loskade welke wel 
toegankelijk is, maar deze kade is niet inge
richt als openbaar ruimte. 

Het Twentekanaal is een belangrijke structuur 
voor Hengelo. Echter vanaf de drie bruggen 
over het Twentekanaal is dit beeld niet te zien, 
omdat het ontbreekt aan orientatiepunten en 
bedrijven zijn met hun niet representatieve 
kant naar het water gekeerd. 

- Schaa/contrast: de twee conflicterende functies 
wonen en industrie bestaan dicht naast elkaar. 
Bewoners ondervinden hinder van de bedrijven 
en deze passen dan ook niet meer in een ste
delijke (woon)omgeving. 

3.5.3. Verschillende visies 
Zoals eerder genoemd is in paragraaf 3.4 is de 
gemeente Hengelo betrokken geweest bij het 
opstellen van verschillende visies. 

Aan de hand van bovenstaande ruimtelijke prob
lemen warden de visies (paragraaf 3.4) beoor
deeld of de problemen opgelost kunnen warden 
met de gewenste invulling. 

De Binnenhavenvisie, Structuurvisie en de 
aangepast plannen van Hart van Zuid zetten 
in op het behouden van industriefunctie met 
watergebonden bedrijven. De ruimtelijke pro
blemen warden niet opgelost, omdat het terrein 

met een industriele invu!ling nog steeds een ge
sloten indruk maakt en de bewoners in de omge
ving hinder zullen ondervinden van de bedrijven. 
Tevens wordt er geen verblijfsfunctie en open
bare ruimte gecreeerd aan het Twentekanaal 
waardoor het kanaal nog steeds niet zichtbaar 
wordt. Conclude rend: het Stork terrein blijft een 
eiland en achterkant van Hengelo. 

De oorspronkelijke plannen van Hart van Zuid 
gaan uit van het transformeren van het Stork 
terrein naar een "stad aan het water" met 
wonen en openbare ruimte. De ruimteHjke pro
blemen warden deels opgelost, omdat er een 
soort "woonpuzzelstukje" in een industrieterrein 
wordt ingepast. Deze ontwikkeling is solitair en 
het gebied zal een enclave binnen de stad blij 
ven . 

Tevens zijn de ontwikkelingen van Hart van Zuid 
alleen noord zuid georienteerd. Als het gebied in 
de toekomst een integraal onderdeel van Hen
gelo Zuid zou moeten vormen, zal er gekeken 
moeten warden naar de mogelijkheden die pas
sen bi nnen de oost-west georienteerde Twen
tekanaalzone. 

De barrierefunctie van de Omloopleiding wordt 
wel opgeheven en er wordt openbare ruimte en 
verblijfsmilieus gecreeerd waardoor het Twen
tekanaal toegankelijk wordt. Dit beperkt zich ech
ter alleen tot de grenzen van het Stork terrein. 

3.5.4. Condusie 
Meer tijd nodig 

Voor het Stork terrein zijn verschillende visies 
gemaakt. Het is daarom ook niet de verwachting 
dat het terrein in de toekomst braak zal blijven 
liggen, maar ontwikkeld zal warden. De vraag is 
alleen hoe het terrein ontwikkeld zal warden en 
welke functies er een plek kunnen vinden. 

De vorige paragraaf laat zien dat de ruimtelijke 
problemen niet opgelost warden als er een indus
triele invulling komt en dat de problemen deels 
warden opgelost als er een transformatie naar een 
woonterrein gerealiseerd wordt. In deze scriptie 
wordt daarom ook ingezet op de transformatie 
naar een woongebied. 

Het Stork terrein transformeren tot een woonge
bied 1is geen eenvoudige opgave. Niet alleen de 
bodemverontreiniging in het gebied zelf moet 
op orde gebracht warden, maar ook de milieu
contouren van de omliggende bedrijven moet 
aangepakt warden. Vooral de milieucontouren 
zijn lastig om dat de eigenaren van het Stork 
terrein te maken krijgen met meerdere actoren 
die wellicht niet dezelfde ideeen en meningen 
de I en. 

Wat is nodig om dit gebied wel te kunnen 
ontwikkelen, is tijd. Tijd om de bodem te sa
neren, tijd om milieucontouren aan te pakken 
en/of bedrijven uit te plaatsen. 
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4. Case study Kanaalzone Apel
doorn 

Het is de vraag hoe het Stork terrein op de 
lange termijn getransformeerd kan warden van 
een bedrijventerrein met hinderproblemen naar 
een woongebied. Welke aanpak op ruimtelijk 
en procesmatig vlak moet gevolgd warden? De 
antwoorden op deze vragen warden gevonden 
in de case study Kanaalzone Apeldoorn. 

4.1. Apeldoorns Kanaal 

Van barriere naar vitale as 

De case study is gelegen in de zone rond het Apel
doorns Kanaal. Over een lengte van 10 kilometer 
deelt het Apeldoorns Kanaal de stad in noord-zuid 
richting in tweeen en wordt als barriere ervaren. 
Een probleem dat de gemeente Apeldoorn wil 
aanpakken door de zone rond het Kanaal te her
structureren. 

Het laatste decennium is de zone rond het 
kanaal dat gelegen is in het centrum (project 
Kanaal-oevers) al geherstructureerd (kaar t 64 : 
doorgetrokken l!)n) aan de hand van een stede
bouwkundig ontwerp van Rein Geurtsen. Op dit 
moment wordt een aanzet gemaakt om de ge
bieden ten noorden en ten zuiden van de bin
nenstad te herstructureren : het project Kanaal
zone Apeldoorn (kaart 64: stippell!)n) . 

In het noordelijke plangebied van de Kanaal
zone (tussen de Deventerstraat en de Edison
laan) (kaart 65) staat de transformatie van een 
verouderd bedrijventerrein naar een woonge-
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bied centraal. Dit komt overeen met de ideeen 
voor het Stork terrein en de case study zal zich 
dan ook op dit plangebied concentreren. 

Deze case study is geselecteerd om diverse re
denen. Het betreft hier namelijk: 
- Een verouderd bedrijventerrein aan een kanaal; 

Een transformatie van een bedrijventerrein 
naar een multifunctioneel gebied met wonen 
en bedrijvigheid; 
Een transformatie met een lange planhorizon 
(tot 2025); 
Hinderproblemen (milieucontouren en bodem 
verontreiniging); 
Het toevoegen van openbare ruimte en het 
kanaal toegankelijk maken; 
Veel verschillende eigenaren met grondpositie. 

Het belangrijke verschil tussen het Stork terrein 
en de Kanaalzone Apeldoorn is dat, in tegen
stelling tot het Twentekanaal, het Apeldoorns 
Kanaal niet meer gebruikt wordt voor goederen
vervoer. 

4.1.1. Historisch perspectief 

Het 20 meter brede kanaal is in 1868 aangelegd 
om de Veluwe met de IJssel te verbinden en zo 
een economische impuls te geven aan de handel 
en industrie op de overwegend arme en agrarische 
Veluwe. 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een eind aan 
de beurtvaart (lijnverbinding) door de schaalver
groting van de beurtvaart en het transport van 
goederen over spoor en weg. Hierdoor werd het 
Apeldoorns Kanaal overbodig als vervoersader. 
Het kanaal verloor definitief zijn functie doordat 

er in het kanaal dammen werden gebouwd om 
verbindingen tussen twee stadsdelen mogelijk 
te maken. 

4.1.2. Probleemdefiniering 
De langgerekte Kanaalzone heeft aan beide zij
den een bedrijfsfuncties die wordt ingeklemd 
door woonwijken. Op de bedrijventerrein zijn 
verschillende functies en activiteiten die zorgen 
voor een milieubelasting wat betreft bodem
verontreiniging, geluids- en stankoverlast en 
externe veiligheid die niet meer passen in een 
stedelijke (woon)omgeving. 

De Kanaalzone heeft een eenzijdige en beperk
te functie voor de stad2, omdat de woonfunctie 
grotendeels is verdwenen uit het verouderde 
en monofunctionele bedrijventerrein. Daarnaast 
wordt het gebied als een barriere ervaren, is het 
kanaal' niet zichtbaar doordat ontsluitingswegen 
hoofdzakelijk aan de buitenzijde van het bedrij
venterrein !open, zijn er geen (aantrekkelijke) 
ru imten om langs het kanaal te verb lijven en 
wordt de grond inefficient gebruikt. 

4.2. Stad en Milieu 
Net als in Hengelo was het in Apeldoorn tijd 
voor actie. Echter lange tijd ontbrak het aan een 
duidelijke visie over een nieuwe toekomst voor 
het kanaal. Uiteindelijk is men in 1990 gestart 
met het transformatieproces van de binnenstad 
(project Kanaaloevers), waarvan er al een groot 
deel is gerealiseerd. 

De transformatie van de noordelijke en zuidelijke 
plangebieden van de Kanaalzone heeft een plan
horizon tot 2025. Het proces is lastig, doordat : 

- Er veel bedrijven met een milieubelasting 
aanwezig zijn; 

- Een groot aantal (verschillende en tegen
strijd ige) belangen in het geding zijn ; 

- Er veel partijen bij betrokken zijn; 
- Er omvangrijke investering mee gemoeid zijn. 

Om te onderzoeken wat de transformatiemoge
lijkheden zijn binnen de milieu- en ru imtelijke 
ordening wetgeving heeft de gemeente Apel
doorn van 1997 tot 2003 meegedaan als 1 van 
de 25 experimentgemeenten van het project 
Stad en Mil1ieu (ministerie van VROM18 ). 

4.2.1. Wat is Stad en Milieu? 
Stad en Milieu is ontstaan vanuit de constate
ring uit de praktijk dat stedelijke vernieuwing op 
plekken met een zware milieubelasting niet al
tijd mogelijk is bij een strikte toepassing van de 
geldende milieunormen24 • Om te onderzoeken of 
er in deze gebieden toch een hoge kwa liteit van 
de stedelijke vernieuwing kan worden bereikt, 
is de Stad en Milieu benadering ontwikkeld met 
een drietal stappen die achtereenvolgens door
lopen moeten worden24

: 

1. Bronbeleid (aanpakken van milieubelasting 
bij de bron) en integratie van milieu en 
ruimtelijke ordening in een vroeg stadium 
van het planproces; 

2. Maatwerk binnen de wet; 
3. Afwijking van wet- en regelgeving. 

Het experiment Stad en Milieu resu lteerde in 
een zuiniger en doelmatiger ruimtegebruik en 
een betere leefomgeving. 



4.2.2. Uitkomst Stad en Milieu voor Kanaal
zone 
In Apeldoorn is men op zoek gegaan naar in
strumenten en middelen om een succesvol pro
ject te realiseren met een lange planhorizon en 
veel actoren met verschillende bevoegdheden. 

De eerste uitkomst van het Staci en Milieu project 
was het opzetten van een open planproces18 (een 
open en interactieve wijze van planvorming). Al 
in een vroeg stadium van het proces werden de 
(vaak tegenstrijdige en conflicterenende) belan
gen, wensen en visies van de verschillende ac
toren ge'inventariseerd. Aan de hand van de uit
komsten kon er begrip gekweekt warden voor 
elkaars standpunten en werd oak de creatieve 
kracht van alle betrokkenen gestimuleerd om 
oplossingen te vinden waarin alle partijen zich 
kunnen vinden . Aan de hand van deze inven
tarisatie is het Plan in Hoofdlijnen18 (de eerste 
aanzet tot herstructurering) opgesteld dat door 
de actoren is goedgekeurd en wat zal zorgen 
voor draagvlak in een later stadium. 

De tweede uitkomst van het Staci en Milieu 
project is dat bedrijven die hinder veroorzaken, 
warden uitgeplaatst. Deze bedrijven komen met 
voorrang in aanmerking voor een nieuwe locatie 
in Apeldoorn . 

Het nadeel van een open planproces is dat juist 
door het open karakter ontwikkelingsplannen al 
in een vroeg stadium bekend zijn. Daarom is 
het nodig om de plannen tijdig planologisch te 
beschermen door het opstellen van een bestem
mingsplan voor de deelgebieden. 

Tenslotte zal het Projectbureau Kanaalzone, onder-

deel van de gemeente Apeldoorn, de centrale 
regie over de hele planhorizon hebben. 

4.3. Herstructurering Kanaalzone 
Het doel van het project Kanaalzone is om de 
zone rand het Apeldoorns Kanaal om te vormen 
tot een vitale as, die oost en west met elkaar 
verbindt, waarin wonen, werken en recreeren 
warden gecombineerd in een groen-blauwe 
structuur met een hoge verblijfskwaliteit. 

4.3. 1. Structurerende elementen 

Ruimte/ijk raamwerk als toekomstige structuur 

De omvang van het plangebied en de lange 
planhorizon vragen om een stevig ru imtelijk 
kader met zowel een helder, consistente lijn 
naar de toekomst en flexibiliteit om in te spelen 
op nieuwe ontwikkelingen . 

VHP stedebouwkundigen + architecten + land
schapsarchitecten heeft het ruimtelijke kader 
opgesteld dat bestaat uit structurerende lijnen 
en vlakken die samen het stedebouwkundig en 
landschappelijk raamwerk vormen 18 • 

Dit raamwerk bestaat uit (kaart 66): 
- Kanaal (lijn); 

Nieuwe bomenstructuur (lijnen); 
Nieuwe hoofdwegen en fietspaden (lijnen); 
Sprengen (/ijnen); 
Ecologische verbindingen (lijnen en vlakken); 
Wonen en werken (vlakken) . 

Tussen de structurerende elementen ontstaan 
ontwikkelingvlekken waarin het gebouwde pro
gramma van de Kanaalzone gerealiseerd wordt. 

Omdat men nu nag niet weet wat de behoeften 
aan woningen, bedrijfsruimte, kantoren of com
merciele voorzieningen over 10 tot 20 jaar is, 
zullen deze aan de eisen van het moment in
gevuld warden. Hierin zit een belangrijk deel van 
flexibiliteit van het plan. Er zijn tevens vrijheden 
aanwezig om de volgorde van de uitvoering te 
varieren en oak om met delen van het plan flexi
bel om te gaan. Zeker in tijden van economische 
recessie is dit handig. De haalbaarheid van plan 
wordt door deze flexibiliteit vergroot. 

Om een ( concreet) beeld te vormen van de mo
gelijkheden van de ontwikkelingsvlekken en 
de deelgebieden zijn deze verder uitgewerkt in 
de Structuurschets2 , waarbij de ontwerpgroep 
Kanaalzone gemeente Apeldoorn heeft sa
mengewerkt met H+N+S Landschapsarchitecten. 

66 
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Deze uitwerking ziet er als volgt uit: 
- Het ruimtelijk raamwerk is uitgewerkt tot de 

hoofdstructuur van de Kanaalzone (kaart 6 7); 
Er zijn principe doorsneden gemaakt met de 
inrichting van de openbare ruimte in verhoud
ing tot bouwhoogten; 
Het aantal bouwlagen is aangegeven; 
In het plan wordt per volume aangegeven 
welk milieutypen (hoog stedelijk, stadsmi
lieu compact, stadsmilieu campus, semi-ur
baan en intensief bedrijfsmilieu) deze heeft. 
In deze milieutypen worden de hoeveelheid 
woningen en andere functies, meningsper
centages, dichtheden, woningtypen en leef
stijlen aangegeven. 

4.3.2. OntwikkeUngsstrategie 

Om de Kanaalzone Apeldoorn (l<aart 68 ) tot een 
succesvol einde te brengen zijn er ontwikke
lingsstrategieen opgesteld om prioritering aan 
de uitvoering te geven en de rol van actoren 
vast te leggen. 

Deze strategieen zijn als volgt: 
1) De belangrijkste planoverstijgende elementen 

worden als eerste gerealiseerd (ruimtelijk 
raamwerk). 

2) Naast de planoverstijgende elementen zijn er 
een aantal gebieden van belang voor de 
ontwikkeling van de Kanaalzone. Herontwik
keling van deze gebieden heeft prioriteit, 
mede als doel (nieuwe) private investeringen 
in aangrenzende gebieden uit te lokken (spin 
off). Gemeentelijke inspanningen worden 
gericht op die gebieden waar bij uitstek de 
ambities van het project zichtbaar worden. 

3) Particuliere eigenaren, corporaties, ontwikke
laars, dan wel een combinatie van deze par-

tijen, worden uitgenodigd om te komen met 
een uitwerking van hun eigendommen/kavels 
binnen de geformuleerde kaders en ambitie
niveaus. 

4) De gemeente verwerft geen grond in het 
plangebied, behalve voor de aanleg van de 
stedelijke infrastructuur. 

5) Voor de herontwikkeling van de deelgebieden 
zijn de ontwikkelaars en de eigenaren aan 
zet. 

6) De gemeente faciliteert de herontwikkeling 
voor particuliere partijen en kan deelnemen 
in joint-ventures, consortia en andere PPS
verbanden. 

7) De gemeente tracht de dynamiek in de ontwik
keling van het gebied op gang te brengen en 
te houden door bijvoorbeeld elders vervang
ende ruimte te creeren voor bedrijven. De 
gemeente zal hiervoor een voorkeursbeleid 
ontwikkelen. 

8) Van ontwikkelaars wordt verwacht dat een 
substantieel deel van de winst wordt ingezet 
om onrendabele delen te dekken. 

4.4. Reflectie Stork terrein 
In deze paragraaf staan twee vragen centraal: 
- Welke soort stedebouw kan toegepast worden 

bij complexe herstructureringsopgaven? 
- Wat kan er geleerd worden uit de case study 

Kanaalzone Apeldoorn voor het Stork terrein? 

4.4.1. Veranderend spel 

De invoering van het duale stelsel in 2002 en de 
Wet Maatschappelij'ke Ondersteuning (WMO) in 
2006 zou moeten zorgen voor grote verschui
vingen in de ruimtelijke ordening door het te-



rugtreden van de overheid en het stimuleren 
van (burger)participatie en marktwerking15. 

Hierdoor zou er meer transparantie en indi
viduele vrijheid ontstaan. Echter de liberalise
ring van de ruimtelijke ordening heeft nog niet 
geleid tot een nieuwe modus operandi in de 
stedebouw. 

De overheid had tot 2006 een allesbepalende 
positie in de stadsontwikkeling van de "maak
bare samenleving". Dit was ook mogelijk, omdat 
gemeenten vaak bij ontwikkellocaties een grond
positie hadden of grond aankochten al dan niet 
volgens een uitkoopprocedure. De afgelopen 
decennia is de rol van gemeenten afgezwakt 
doordat projectontwikkelaars en andere actoren 
grondpositie hebben en deze niet meer vanzelf
sprekend aan de overheid verkopen. Ze hebben 
hierdoor een stem en macht gekregen in het 
organisatorische spel voor toekomstige ontwik
kelingen. 

De machtsverhoudingen is daardoor verscho
ven biinnen de ruimtelijke ordening en veranderd 
van een "maakbare samenleving" naar "de con
sument mag het zeggen en de markt moet het 
doen". Resultaat is dat er door het organisato
rische spel tussen overheid en marktpartijen meer 
interactie en burgerparticipatie is tussen markt
partijen en toekomstige gebruikers. De interac
tie tussen partijen zal er, idealiter, toe bijdragen 
dat er meer draagvlag is voor het uiteindelijke 
(stedebouwkundige) plan. 

4.4.2. Stedebouw van morgen 
Het complexe, organisatorische spel tussen 
overheid en marktpartijen heeft ook consequen-

ties voor de stedebouw, ruimtelijke inrichting en 
het ontwikkelingsproces. Hoe kan er ruimtelijke 
kwaliteit gewaarborgd worden als de overheid 
niet meer de centrale regie heeft? 

Volgens Peter Kuenzli (projectdirecteur Roombeek 
in Enschede) en Pi de Bruijn (stedebouwkundige 
Roombeek) moet een stedebouwkundig plan niet 
in detail uitgewerkt worden, maar moeten er vrij
heden ingebouwd worden3 • Want alles wat er nu 
getekend wordt, kan ten tijde van de uitvoering 
door de dan heersende trends al weer achter
haald zijn. Door de economische recessie op dit 
moment is dat zichtbaarder dan ooit, want er 
worden nu andere prioriteiten gesteld dan wan
neer er een hoge economische conjunctuur is . 

Wat van belang is bij het opstellen van een stede
bouwkundig plan is dat de stedebouwkundigen 
(professionals) een duidelijk en helder ruimtelijk 
raamwerk vast leggen dat dient als toekomstige 
structuur. In Roombeek bestaat het raamwerk 
uit infrastructuur, openbare ruimte en water
structuren (kaart 69) en de invulling van de 
vlekken is niet uitgekristalliseerd. De kavels zijn 
per stuk uitgegeven en ontwikkeld met behulp 
van particulier opdrachtgeverschap. 

Om kwaliteit van het plan te waarborgen heeft Pi 
de Bruijn 3 in Roombeek aangegeven aan welke 
structuren in het ruimtelijke raamwerk de be
bouwing een hoge beeldkwaliteit (kaart 70) zal 
moeten krijgen en waar een lage beeldkwaliteit 
voldoende is. Bij de hoge beeldkwaliteit ( foto 71) 
moeten toekomstige gebruikers zich houden 
aan een aantal randvoorwaarden met betrek
king tot de architectkeuze, indeling van de gevel 
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en materiaalgebruik. Bij een lage beeldkwaliteit 
( foto 72) zijn er weinig regels is men vrijer om 
te bouwen wat men wil. 

Na het opstellen van het ruimtelijke raamwerk 
was duidelijk welke richting Roombeek op zou 
gaan. De professionals hebben zich terug ge
trokken en is een open planproces gestart waarin 
particulier opdrachtgeverschap centraal stond. 
Voordat de kavels werden verkocht, was al een 
deel van de openbare ruimte ingericht waardoor 
kopers een indruk konden krijgen van de kwali-

teit en ambities van het gebied3 die de plan
vormer voor ogen hadden. 

Anno 2010 is Roombeek een interessante case 
study geworden voor andere stedebouwkundigen. 
In dit binnenstedelijke gebied is geen (over) gep
lande Vinex-wijk gerealiseerd, maar een diverse 
en verscheidene stadswijk met verschillende 
woningen en functies met verschillende architec
tuurstijlen (niet een pand ziet er hetzelfde uit) 
wat een gevarieerd straatbeeld opleverd. Par
ticulieren voelden zich door het particulier op-
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drachtgeverschap verantwoordelijk en droegen 
op deze manier bij aan het realiseren van een 
duurzame wijk. 

Het principe van een duidelijk en structure
rend raamwerk met een fl exibele invulling is in 
Roombeek en in de case study Kanaalzone Apel
doorn toegepast. Deze nieuwe soort stedebouw 
in combinatie met een open planproces biedt 
dan ook de oplossing voor complexe herst ruc
tureringsopgaven . 
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4.4.3. Lessen voor het Stork terrein 
Uit de case study kunnen verschillende proces
matige en ruimtelijke lessen geleerd worden 
voor de ontwikkeling van het Stork terrein. 

Allereerst is het van belang om de hinderproble
men aan te pakken met behulp van het project 
Stad en Milieu. Op deze manier is het mogelijk 
om op het Stork terrein ontwikkelingen op gang 
te brengen die bij een strikte toepassing van 
de geldende milieunormen niet mogelijk zou
den zijn. Tevens is het mogelijk om vervuilende 
bedrijven uit te plaatsen en een vervangende 
kavel aan te bieden. 

Ten tweede is een open planproces een goed 
instrument voor projecten met een lange plan
horizon, verschillende actoren en verschillende 
grondposities. Met een open planproces worden 
namelijk al in een vroeg stadium de belangen, 
wensen en visies van de verschillende actoren 
ge·inventariseerd. Het maken van een gemeen
schappelijke visie zorgt voor draagvlak voor 
toekomstige plannen. Door het open karakter 
van het proces is het wel van belang dat de 
gemeente al in een vroeg stadium een globaal 
bestemmingsplan opstelt. 

Er bestaat een kans dat door het open planproces 
er een soort gepolderd stedebouwkundig ontwerp 
wordt gemaakt, waarin allerlei meningen en 
visies van de verschillende actoren een plaats 
hebben gekregen. Dit kan de kwaliteit in de 
weg staan. Om dit te voorkomen, moet, zoals in 
Roombeek, voordat het open planproces gestart 
wordt er door stedebouwkundigen een duidelijk en 
structurerend raamwerk (infrastructuur en open-

bare ruimte) worden opgesteld dat de koers voor 
de toekomst uitzet. De invulling van de ontstane 
v lekken kunnen door middel van het open plan
proces ingekleurd worden. 

Tevens is het bij een lange termijn ontwikkeling 
van belang dat de regie van het project centraal 
geregeld wordt. Dit kan bij de gemeente of bij 
een (nieuw op te richten) projectbureau. De 
gemeente heeft slechts de rol van regisseur en 
zal faciliterend optreden voor (markt)partijen. De 
gemeente Hengelo heeft al ervaring met deze rol 
bij bijvoorbeeld de transformatie van het Haze
meyer terrein. 

Tenslotte kan de flexibiliteit van het plan gevonden 
worden in de flexibele invulling van de ontwikkel
vlekken en in de fasering. 
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s. Transformeren Stork terrein 

In dit hoofdstuk staat centraal op welke manier 
het Stork terrein getransformeerd kan worden. 
Er wordt antwoord gegeven op de vraag welke 
ruimtelijke en procesmatige strategieen de eer
der genoemde problemen (paragraaf 3.5) kun
nen oplossen en welke invulling mogelijk is. 

5.1 . Ontwikkelingsscenario's 
Er zijn verschillende functies die in de toekomst 
een plek kunnen vinden op het Stork terrein. 
Echter de hinderproblemen en de termijn 
waarop deze problemen verminderd of geelimi
neerd kunnen worden, bepalen voor een groot 
gedeelte de invulling van het terrein. 

Op de korte (5 jaar) en lange termijn (20 jaar) 
zijn er drie ontwikkellngsscenario's mogelijk. 

Korte termijn: industrie 
Een doorzetting van de industriele zone langs 
het Twentekanaal dat past binnen de milieu
contouren. Echter het gebied zal een enclave 
blijven en toekomstige transformatiemogelijk
heden blijven op slot zitten ( kaar t 73) . 

Korte termijn : transformatie 
Op de korte termijn is het niet mogelijk vervuil
ende bedrijven, met bijbehorende milieucon
tourel'il, uit te plaatsen en is men gedwongen 
om op het Stork terrein maatregelen te treffen 
door middel van geluidswallen of een bedrijfsver
zamelgebouw dat als bufferzone kan fungeren. 

De uitkomst is dat er door deze noodgrepen een 

zeer klein gebied overblijft wat tot woongebied 
ontwikkeld kan worden. De vraag is alleen of er 
een bijzonder gebied ontwikkeld kan warden als 
een woongebied helemaal is ingesloten door een 
bedrijventerrein (kaa rt 74). Het transformeren 
heeft op de korte termijn geen meerwaarde voor 
Hengelo en het gebied zal een enclave blijven. 
Gezien de huidige economische crisis zal dit sce
nario afvallen door de bijbehorende hoge kosten 
die de bodemsanering met zich meebrengen . 

Lange termijn: transtormatie 
Een andere mogelijkheid is het gebied pas op 
de lange termijn te ontwikkelen om in de tus
sentijd de hinderproblemen aan te pakken. 
De ideale situatie (kaart 75) is om de gehele 
noordelijke Twentekanaalzone te transformeren 
tot een stedelijk (woon)gebied en de industriele 
activiteiten te concentreren aan de zuidzijde van 
het Twentekanaal waar nog voldoende ruimte is 
voor (water)gebonden bedrijven en een nieuwe 
insteekhaven. Deze v.isie past in het beeld dat 
industriele activiteiten steeds verder uit het ste
delijk gebied verplaatst worden en meer rond 
de snelwegen geconcentreerd warden (para
graaf 2 .2) . 

Dit ideaal beeld is echter niet mogelijk, omdat 
een gedeelte van het bedrijventerrein tussen de 
Grindstraat en de Industriestraat op dit moment 
geherstructureerd wordt (blijft bedrijventer
rein) waardoor nieuwe ontwikkelingen voor de 
komende decennia op slot zitten. Een alterna
tief is dat slechts het gedeelte tussen de Twek
kelerweg en de Havenstraat (le insteekhaven) 
(kaart 76) getransformeerd wordt, door het uit
doven van de industriele activiteiten (kaar t 77). 
Het Stork terrein wordt dan als eerste ontwik-

bebouwing 
• wonen 
• industrie 
• vervuilende bedrijven 
E3 infrastructuur 

water 
f groen 

•--==i--==-• El infrastructuur 
Q 100 500 m E3 spoorlijn 
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keld en zal dienen als motor om te noordelijke 
Twentekanaalzone te transformeren. 

Doordat er dan een groter gebied getransfor
meerd wordt, kunnen de hoge bodemsane
ringskosten over een grater gebied uitgesmeerd 
worden waardoor de kosten per m 2 verlaagd 
worden. Tevens zal in de toekomst de financiele 
situatie verbeterd zijn waardoor de vraag naar 
duurdere percelen zal toenemen. 

Conclusie 
De twee voorgestelde scenario's voor de korte 
termijn vallen in deze transformatiestudie af, 
omdat deze ontwikkelingen er niet voor zorgen 
dat de ruimtelijke problemen opgelost worden. 
In deze scriptie worden de mogelijkheden van 
een lange termijn transformatie onderzocht . 

5.2. Ruimtelijke strategie 

Om de ruimtelijke problemen enclave, barriere, 
niet zichtbaar en schaalcontrast op te lessen zijn 

drie ruimtelijke strategieen geformuleerd: "ver
weven", "creeren waterfront" en "verbeteren 
milieusituatie". Deze strategieen worden in deze 
para9raaf verder toegelicht. 

5.2.1. Strategie 1: verweven 

Er wordt een ruimtelijk raamwerk, zoals is 
toegepast bij de Kanaalzone in Apeldoorn en 
Roombeek in Enschede (hOofdstuk 4) , op
gesteld dat bestaat uit een hoofdstructuur voor 
infrastructuur en openbare ruimte. Deze hoofd
structuur legt de toekomstige structuur van het 
Stork terrein vast. Nieuwe oost-west en noord
zuid verbindingen zorgen ervoor dat het Stork 
terrein op stedelijk en omgevingsniveau ver
weven wordt in het stedelijk weefsel waardoor 
de "enclave" en "barrierefunctie" wordt opge
heven. 

Verweven met infrastructuur 
De nieuwe Laan Hart van Zuid wordt in de 
toekomst de belangrijkste ontsluitingsader van 
Hengelo Zuid en daardoor ook van het Stork 

terrein. Het Stork terrein zal daardoor goed 
bereikbaar zijn vanuit het centrum van Hengelo 
en vanaf de snelweg A35. 

Het Stork terrein wordt met de omgeving ver
weven door de aanleg van een aantal nieuwe 
wegen (kaart 78), waarbij oude en bestaande 
wegen en linten zo veel mogelijk gehandhaafd 
blijven om een gelaagdheid in het ontwerp aan 
te brengen. Oude linten die door de aanleg van 
het Twentekanaal hun functie hebben verl'oren, 
worden tot het Twentekanaal verlengd en met 
lussen aan elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat 
er een nieuwe hoofdwegenstructuur dat goed 
aansluit bij de wegenstructuur van het weste
lijke deel van de Twentekanaalzone (kaart 79) . 

Uitgangspunten voor de nieuwe wegenstruc
tuur is dat deze bestaat u·it lange lijnen wat 
verwijst naar het industriele havenkarakter en 
dat de wegen contact maken met het Twen
tekanaal, wat niet betekent dat de wegen direct 
langs het Twentekanaal aangelegd worden. Er 
moet gedacht worden aan een soort lat-relatie 
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6 Bestaande recreatieve route 

6 Nieuwe recreatieve route 
E3 Bestaande wegen/\inten 

~ Nieuwe wegen 
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tussen het Twentekanaal en de wegen: op som
mige plekken is het Twentekanaal beter zicht
baar dan op andere plekken. 

De recreatieve routes aan beide zijden van het 
stedelijk gebied worden met elkaar verbonden 
via de noordelijke oever (kaar t 78) . 

Uitgangspunt is dat de recreatieve route zoveel 
mogelijk losgekoppeld wordt van de hoofdwe
genstructuur en wordt gesitueerd in de open bare 
ruimte. De route komt parallel aan het Twen
tekanaal komt te lopen en via het sluiseiland 
verbonden wordt met de zuidelijke oever van 
het Twentekanaal. 

Tenslotte wordt de Twekkelerweg ondertunneld 
waardoor er een verbinding komt naar Veldwijk 
Zuid en de daargelegen sportvelden. 

80 8 1 

Waterretentie 

Twentekanaal 

Buitengebied 

::::~ Recreatieve kraal 

Omloopleiding met parkzone 
:~.~ Nieuwe recreatieve kraal 

Parkzone langs Twentekanaal 

Stork park 

Verweven met openbare ruimte 
Uitgangspunt is dat landschappen met verschil
lende karakters met elkaar verbonden worden 
zodat er een duidelijke structuur ontstaat. Zo 
wordt de "stad" met het "land" letterl ij k door 
middel van de Laan Hart van Zuid met elkaar 
verbonden wat een interessante beleving en 
orientatie voor de weggebruiker oplevert. 

Het gaat hier om (kaart 80) : 
- het buitengebied Twekkelo (ten zuiden van 

het Twentekanaal): weids en groots van 
opzet. 
een nieuwe parkzone aan het Twentekanaal 
(Stork terrein): open en weids van opzet, 
waterfront en een zichtbare verbinding met 
het buitengebied. 
het toekomstige stadspark bij het station: 
kleinschalig, gesloten en compact van opzet. 

De nieuwe groene zone die parallel aan het 
Twentekanaal wordt aangelegd, wordt gevormd 
door een wig vanuit het oostelijk gelegen bui
tengebied via het stedelijlk gebied te verweven 
met het westelijk gelegen buitengebied (kaart 
81) . Gaat het bij de Laan Hart van Zuid over 
het verbinden van losse groene ru imten met 
elkaar, bij deze groene zone gaat het om een 
continue structuur die verschillende karakters 
zal krijgen : van landschappelijk/ groen tot ste
delijk/stenig. Deze parkzone zal ook voor een 
groot gedeelte het ka rakter en lbeeld van het 
waterfront bepalen. Deze openbare ru imte dient 
tevens als bufferzone voor de milieucontouren 
van de Akzo. 

De Omloopleiding is een oost-west georien
teerde lijnstructuur in Hengelo Zuid die ligt 
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Ruimte/ijk raamwerk 
• Parkzone - Omloopleiding 
- Hoofdinfrastructuur • Twentekanaal 
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ingebed in een groene zone en een overgang 
vormt tussen een woongebied en een industrie
terrein. Mede door deze functiescheiding en ver
snippering wordt deze zone niet als een waarde
volle groene ruimte ervaren. 

Uitgangspunt is dat deze groen-blauwe structuur 
in de toekomst versterkt wordt als een continue 
parkzone en dat deze een centrale en verbind
ende functie (rits) krijgt in het toekomstige 
woongebied. Om dit te extra te benadrukken, 
wordt er ter hoogte van het Stork terrein een 
nieuwe recreatieve kraal gerealiseerd ( kaa rt 81 ) 
met kleinschalige recreatieve voorziening zoals 
bijvoorbeeld een kinderboerderij. 

Tenslotte wordt er tussen de Omloopleiding en 
het Twentekanaal een nieuw park "Stork park" 
ontwikkeld dat deze twee groene zones met 
elkaar verbindt. In eerste instantie zal dit park 
in de beginfase van de transformatie dienen 
als bufferzone voor de nog niet uitgeplaatste 
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bedrijven (zoals Van der Sluijs Tankopslag). 
De blauwe structuur wordt gerealiseerd door 
de huidige Aflaatleiding, gelegen langs de 
Twekkelerweg, naar deze zone te verplaatsen 
(kaart 81) waardoor het mogelijk wordt om een 
verbinding te maken met Veldwijk Zuid en de 
sportvelden. 

Ruimte/ijk raamwerk 
De strategie "verweven" wordt samengevat tot 
het ruimtelijk raamwerk (kaart 82) dat dient 
voor de transformatie van de Twentekanaal
zone. Bij dit raamwerk wordt de Petroleum haven 
(havenarm) verlengd tot de hoofdwegenstruc
tuur en de havenkom wordt verbreed waar in 
de toekomst ruimte zal zijn voor waterrecreatie 
(bijvoorbeeld een jachthaven) en wonen op het 
water. 

5.2.2. Strategie 2: creeren waterfront 
In de toekomst zullen het Twentekanaal en de 
oevers meer benadrukt worden als orientatie-

punt in het stedelijk infrastructuurnetwerk door 
het creeren van een waterfront dat bestaat uit 
(zoals eerder genoemd) een parkzone parallel 
langs het Twentekanaal en bebouwingsvolumes. 
Voor de compositie van het nieuwe waterfront 
dient de bebouwing aan de noordzijde van 
het Twentekanaal als referentie: bebouwings
volumes met verschillende korrelgrootten en 
verspringende rooilijn worden van elkaar ge
scheiden door open ruimten (kaart 83) . De ge
bouwen zullen hoge accenten en een stedelijke 
uitstraling krijgen die past bij een havengebied. 

5.2.3. Strategie 3: verbeteren milieusituatie 

Door de lange plan horizon (20 jaar) is er tijd om 
orde op zaken te stellen wat betreft de bodem
verontreiniging en de bedrijven die hinder 
veroorzaken. Het is van belang om de milieu
problemen al in een vroeg stadium te betrek
ken in het ontwerpproces waardoor het thema 
"hinder" een integraal onderdeel wordt van het 
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ontwerp in plaats van dat het alleen gebruikt 
wordt om achteraf te toetsen, wat kan lijden tot 
vertraging doordat plannen aangepast moeten 
word en. 

Door het verplaatsen van de twee schrootbe
drijven, die de meeste hinder veroorzaken, is 
het mogelijk om bijna het hele Stork terrein te 
bebouwen (kaart 84) . Met behulp van het pro
ject Stad en Milieu van het Ministerie van VROM 
wordt gestart met het uitplaatsen van de be
drijven: Reef Asfalt, HKS Metals, Den Oudsten 
Metaal en Van der Sluijs Tankopslag (kaart 85) . 
Deze bedrijven kunnen verplaatst warden naar 
het XL Businesspark in Almelo. Tot de tijd dat 
de bedrijven uitgeplaatst warden, kunnen de 
hinderproblemen bij de bron aangepakt warden. 

5.3. Open planproces 

Gemeleerde stadswijk door particulier opdracht
geverschap 

In de case study Kanaalzone Apeldoorn is er 
voor gekozen om met behulp van het project 
Stad en Mi lieu een open planproces op te star
ten. De kans is dater een soort "gepolderd" en 
afgezwakt plan ontstaat. Daarom wordt er voor 
het Stork terrein gekozen voor de opzet die in 
Roombeek (paragraaf 4.4.2) 1is toegepast. De 
stedebouwkundigen (professionals) ontwerpen 
een ruimtelijk raamwerk en werken de ontwik
kelingsvlekken indicatief uit waardoor er een 
gewenst eindbeeld ontstaat. Deze input wordt 
gebruikt voor het opstellen van een bestem
mingplan om het plan in de toekomst planolo
gisch te beschermen. 

Hierna wordt het open planproces opgestart, 
waardoor toekomstige gebruikers de kans krij-

gen om een kavel te kopen en deze via particu
lier opdrachtgeverschap te ontwikkelen. Door 
de verschi llende wensen van de gebruikers en 
de randvoorwaarden die gelden, ontstaat er 
geen standaard woonwij k . Maar een wijk met 
verschillende soorten architectuur, gebruik van 
grand, verschillende doelgroepen wat zorgt voor 
een gemeleerde stadswijk. 

Door te kiezen voor een open planproces is het 
tevens mogelij k om verschil lende grondeigena
ren random het Stork terrein de mogelijkheid te 
geven om hun eigen kavel te (her)ontwikkelen, 
mits het past binnen de voorgeschreven rand
voorwaarden, waardoor er meer draagvlak voor 
de plannen ontstaat. 

De flexibiliteit van het plan is t e vinden in de 
gefaseerde ontwikkelingen en de invulling van 
de ontwikkelingsvlekken. Zeker gezien de hui
dige economische recessie is het handig om een 
flexibel plan te hebben waardoor er geschoven 
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kan worden met de ontwikkeling van gebieden 
die juist veel zullen opbrengen in plaats van 
dat er veel (voor)investeringen gedaan moeten 
worden . 

De gemeente krijgt bij een open planproces de 
rol van regisseur en zal faciliterend optreden 
naar (markt)partijen. Grond zal de gemeente 
dan ook niet verwerven, met uitzondering van 
de grond die bestemd is om planoverstijgende 
elementen, zoals infrastructuur en openbare 
ruimte, aan te leggen. 

S.4. Plan in hoofdlijnen 

De hoofdwegenstructuur (kaar t 86) wordt op
gebouwd uit drie nieuwe noord-zuid georien
teerde "linten", die ervoor zorgen dat het Stork 

omliggende wegennet 
hoofdstructuur 

langzaamverkeer 

terrein met de omgeving verweven wordt. Deze 
wegen worden onderling met elkaar verbon
den met (reeds bestaande) oost-west georien
teerde wegen die voornamelijk de richting van 
het Twentekanaal en de havenarm volgen. De 
langzaamverkeersroute wordt losgekoppeld van 
de hoofdwegenstructuur en komt direct aan het 
Twentekanaal te liggen. 

De openbare ruimte (kaart 87) krijgt verschil
lende karakters waarbij groene lijnelementen, 
bomen en waterstructuren het beeld bepalen. 
Om het buitengebied met het stedelijk gebied 
te verweven wordt de gesloten groene struc
turen in het oostelijk deel (foto 88) via het 
Twentekanaal en Omloopleiding transformeert 
tot een open parkzone met een gebruiksfunc
tie. Langs de Omloopleiding ( foto 89 : referen-
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t ie Westerpark In Amsterdam ) zal dit tot uiting 
komen door een kleinschalig en open inrichting. 
Lan gs het Twentekanaal ( foto 90: referen t ie 
Overhoeks in Amsterdam - Palmbout Urban 
Landscapes) zijn meer mogelijkheden voor een 
intensiever gebruik van de openbare ruimte 
door de aanleg van de recreatieve route en plek
ken om te vissen. 

Ten slotte krijgt het Stork park een groene en 
stedelijke inrichting (foto 91 : referentie Wester 
park in Am sterdam) door de waterstructuur in 
een stedelijke context aan te leggen en meer 
industriele elementen in de openbare ruimte te 
plaatsen. 

Openbare ruimte 
• Open parkzone .-. 
• Gesloten groenzone 

••• Bomenrij • Twentekanaal 
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Bebouwing 
In de toekomst zal er geen plaats meer zijn van 
productiebedrijven in de omgeving van het Stork 
terrein. Bedrijven met een lage beeldkwaliteit 
zullen gesloopt worden (kaart 92) en een aantal 
panden met een typische jaren '50 architectuur 
blijven behouden en worden getransformeerd 
worden tot een woon-werk combinatie welke 
geconcentreerd worden aan de oostzijde van 
het plangebied. Maar waar nodig kan langs het 
Twentekanaal en/of de havenarm een locatie 
gezocht worden voor dienstverlenende bedrij
ven. 

Het overgrote gedeelte van het plangebied zal 
tot woongebied getransformeerd worden. Voor 
de toekomstige woonmilieus geldt dat de groene 
onderlegger (kaart 87) bepalend is en dat de 
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• behouden 
c=i slopen 

[fl kan wellicht ingepast warden 

korrelgrootte van de bebouwing zal aanslui
ten bij de bebouwing van het buitengebied 
(ten oosten) en het havengebied (ten westen) : 
respectievelijk van een kleine naar een grote 
korrel. De zone zal dan ook een afwijkende kor
relgrootte hebben wat betreft de omliggende 
woonwijken. 

Het plan in hoofdlijnen (kaart 93) wordt opge
bouwd met in het oosten grote kavels in een 
open en groen milieu (wonen in het landschap). 
Langs het Twentekanaal en de Petroleumhaven 
zal een stedelijk waterfront gecreeerd worden 
met verschillende korrelgrootten en hoogteac
centen (wonen aan het water). Ten slotte zal 
bij het Stork terrein een stedelijk woonmilieu 
gerealiseerd worden wat opgebouwd wordt uit 
stedelijk bouwblokken (stadswonen). 
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S.S. Ontwerp 
Een groot gedeelte van de kavels zal voor par
ticulier opdrachtgeverschap uitgegeven worden . 
Om in de toekomst de kwaliteit van het plan 
te waarborgen worden de ontwikkel ingsvlekken 
uitgewerkt tot een gewenst eindbeeld met uit
gangspunten voor de bebouwing. Het gaat hier 
niet om een definitieve invulling, maar om een 
indicatief toekomstbeeld. Uiteindelijk zullen de 
toekomstige vraag , de individuele invulling van 
de kavels en fasering het eindbeeld bepalen. 

S.S.1. lnvulling ontwikkellngsvlekken 
De invu ll ing van de ontwi kkelingsvlekken van 
het ruimtelijk raamwerk start met het bepalen 
van de structuur van de ontwikkelingsvlek
ken, welke iets zegt over de bebouwing en de 
overgang tussen openbaar en prive en daaraan 

• wonen aan het water 
• stadswonen waterstructuur 

• wonen in het landschap • wegenstructuur/recreatieve route 

• woon-werk combinatie oml iggende wegenst ructuur 



gerelateerd de gewenste parkeeroplossing. De 
structuur is oplopend in stedelijkheid onder te 
verdelen in een binnenmilieu, rand en water
front (kaart 94) . 

Binnenmilieu en rand 
De bebouwing zal zo veel mogelijk de richting 
van het Twentekanaal en het ruimtelijke raam
werk volgen. Langs de lange (zicht)lijnen van 
het ruimtelijk raamwerk komen randen met 
grondgebonden woningen met een stedelijke 
uitstraling die de structuren begeleiden. De 
blokken gevormd worden door de randen ken
nen als het ware een "binnen" en "bui·ten" mi
lieu. Het binnenmilieu is een knipoog naar de 
industriele karakter van de Twentekanaalzone, 
waarbij het binnenmilieu de ontoegankelijke 
en (moeilijk) zichtbare locaties zijn die worden 
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binnenmilieu 

• rand 
• waterfront 

opgebouwd uit verschillende volumes van vrij
staande woningen tot rijwoningen. 

Door het creeren van randen ontstaan er drie 
grote bouwblokken welke te groot zijn om als een 
stedelijk bouwblok te ontwikkelen. Een netwerk 
van informele routes verdeeld deze blokken in 
kleine bouwblokken en verbindt tevens deze 
blokken met elkaar en interessante locaties in 
het ontwerp (oude fabriekshal, Stork park, ha
ven en het panorama van het Twentekanaal). 

Het randmilleu kent een harde overgang tussen 
openbaar en prive door slechts een kleine "voor
tuin". Parkeren vindt plaats op eigen terrein aan 
de achterzijde van de kavel. Het binnenmilieu 
kent een zachtere overgang tussen openbaar en 
prive doordat deze ruimte groter is. Parkeren 
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wordt zo veel mogelijk op eigen terrein gerea
liseerd. Voor de vrijstaande woningen met een 
grote kavel is dit aan de voorzijde en voor de 
rijenwoningen is dit aan de ac'hterzijde van de 
kavel. 

Waterfront 
Langs het Twentekanaal komt een waterfront 
dat wordt opgebouwd uit verschillende losse 
elementen die doorkijken mogelijk maken tus
sen de woonwijk, de parkzones en het Twen
tekanaal (vice versa). De bebouwing wordt 
geplaatst in een collectieve verharde (prive) 
ruimte die een duidelijke overgang vormt tus
sen openbaar en prive en waaronder een par
keerkelder wordt aangelegd. 

Woontypologie 
groen stedelijk • stadshaven 

• stadswonen • waterfront 
• woon-werk combinatie bestaande bebouwing 
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2 lagen 

• 2 lagen + dak 

• 3 lagen 

• < 6 lagen 
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Beeldregie 
laag 

• midden 

• hoog 

projectmatig 

• particulier opdrachtgeverschap 



S.S. 1. 1. Woontypologie 

Aan de hand van de structuur kunnen een vijftal 
woontypologieen geformuleerd warden ( oplo
pend in korrelgrootte) (kaar t 95) : groen ste
delijk, stadswonen, stadshaven, waterfront en 
woon-werkcombinaties. 

Deze typologieen warden toegelicht aan de hand 
van een referentie, parkeeroplossing en een 
aantal thema's die in kaarten warden weerge
geven: 
- de hoogte van de bebouwing (kaart 96) ; 
- de beeldregie (kaart 9 7) : om de kwaliteit 

van het plan te waarborgen wordt er aange
geven waar een laag, midden en hoge beeld
kwaliteitsniveau verwacht wordt. De beeld
kwaliteit bepaald in hoeverre particulieren 
zich moeten houden aan randvoorwaarden. 
Een lage beeldkwaliteit geeft veel vrijheden, 
terwijl er bij een hoge beeldkwaliteit veel 
randvoorwaarden gelden voor architectuur, 
materiaalgebruik, gevel, inrichting onbebouw
de grand, parkeren en erfafscheiding; 

- segment van de bebouwing (kaart 98) ; 
- de realisatievorm (kaart 99) : particulier 

opdrachtgeverschap of projectmatig door een 
projectontwikkelaar of corporatie. 

Groenstede/ijk 
Dit woontypologie kenmerkt zich door grate ka
vels met vrijstaande woningen en zullen daar
om ook in het hoge woonsegment vallen . In het 
oostelijke deel warden de woningen geplaatst in 
een groene omgeving als overgang tussen stad 
en land ( foto 100: re fen tie Torre/les - Rob Du
bois). In het middelste deel zijn de woningen 
geplaatst in een meer stedelijke omgeving (foto 
101 : referentie Roombeek in Enschede) . 

De woningen warden 2 lagen en hebben een lage 
beeldregie, omdat het voornamelijk woningen in 
het binnenmilieu betreft. Parkeren vindt plaats 
op eigen terrein aan de voorzijde van de kavel 
(afbeelding 102) . 

Stadswonen 
De stadswoningen zijn 2-onder-1 kap woningen 
en rijwoningen met een stedelijke uitstraling 
(foto 103 : referentie Groene Oever in De venter 
- KAW architecten en adviseurs - woningen aan 
de parkzone Omloopleiding) . De binnenmilieu 
woningen hebben een lage beeldregie en war
den projectmatig uitgevoerd door een corpo
ratie of projectontwikkelaar. Het gaat hier om 
betaalbare woningen ( foto 104) . De hoogte is 
2 lagen met dak en parkeren wordt op eigen 
terrein gerealiseerd aan de achterzijde van de 
kaveljwoning (afbeelding _lQS) . De woning
en langs het ruimtelijk raamwerk hebben een 
gemiddelde beeldregie en worden via particulier 
opdrachtgeverschap ontwikkeld. 

Stadshaven 
Dit woontypologie krijgt een stedelijk karak
ter om de het Stork park (fo to 106: referentie 
Roombeek in Enschede) en de havenkom (struc
turen uit het ruimtelijke raamwerk) (foto 107: 
referentie Kreativ Kai in Munster) te begeleiden. 
De woningen warden 3 lagen hoog en hebben 
een hoge beeldregie. Het grootste gedeelte van 
de woningen zal via particulier opdrachtgever
schap ontwikkeld worden wat een gevarieerd 
beeld zal opleveren wat past bij een havenkarak
ter. De woningen vallen in een hoog woonseg
ment, omdat deze particulier ontwikkeld wor
den. Parkeren vindt plaats aan de achterzijde 
van de kavel op elgen terrein (afbeelding 108) . 
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Waterfront 
Direct langs het Twentekanaal wordt een water
front gecreeerd wat wordt opgebouwd uit losse 
elementen die geplaatst warden in een collec
tieve verharde prive ruimte (foto 109.· referen
tie Pothoofd in Deventer - Crepain Binst Archi
tecture) . Deze elementen zijn 6 lagen hoog met 
daaronder een parkeerkelder ( kaar t 110) . Door 
de beeldbepalende plek aan het Twentekanaal 
kennen deze gebouwen een hoge beeldregie. 
De gebouwen warden projectmatig ontwikkeld 
en zullen in het duurste segment gerealiseerd 
warden . 

Woon-werk combinatie 
Bij woon-werk combinatie moet gedacht warden 
aan lichte productiebedrijven, atelierruimten of 
praktijkruimte aan huis. Als referentie dient de 
huidige bebouwing die vaak niet hoger is dan 2 
lagen met dak ( foto 111 -112. industrie!e pan 
den aan de Petroleumhavenstraat )) . De gebou
wen warden via particulier opdrachtgeverschap 
ontwikkeld waarbij parkeren op eigen terrein 
gerealiseerd moet warden (afhankelijk van de 
locatie aan de voorzijde of achterzijde) (af
beelding 113) . De beeldregie en het segment 
van deze woningen is gemiddeld. 

Waterstad 
Als extra woonmilieu kan een waterstad 
gecreeerd warden in de Petroleumhaven met 
woonboten en een jachthaven. 

Woonprogramma 
Met de invulling van de ontwikkel ingsvlekken 
van het ruimtelijk raamwerk kunnen er ruim 
1200 nieuwe woningen gerealiseerd . 

Het woonprogramma is als volgt : 

Woningtypologie Oppervlakte (ha) Percentage (%) 

Groenstedelijk 4,1 ha 29% 

Stadswonen 4,7 ha 33% 

Stadshaven 2,4 ha 17% 

Waterfront 1,0 ha 8% 

Woon-werk 1,0 ha 13% 
combinatie (0,6 ha nieuwbouw) (4,8% nieuwbouw) 

Totaal 14,1 ha 1000/o 

Aantal nieuwe woningen 

124 (33 wng/ha) 

393 (83 wng/ha) 

204 (83 wng/ ha) 

463 ( 400 wng/ha) 

27 (40 wng/ ha) 

1211 woningen 

• 
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5.5.2. Stedebouwkundig ontwerp 
In de vorige paragrafen zijn randvoorwaarden 
genoemd die samen met het ruimtelijk raam
werk en de invulling van de ontwikkelingsvlek
ken zijn uitgewerkt tot de plankaart voor het 
stedebouwkundige ontwerp (kaart 114) en een 
3D vogelvlucht (afbeelding 115) . 

Op deze plankaart is te zien dat er een nieuw 
netwerk van de openbare ruimte wordt gevormd 
met verschillende uitstralingen en functies. De 
parkzones zijn niet versnipperd, maar geconcen
treerd langs Omloopleiding, het Twentekanaal 
en het Stork park. 

De nieuwe bebouwing volgt zo veel mogelijk de 
richting van het Twentekanaal, Petroleumhaven 
en het ruimtelijk raamwerk wat op de plankaart 
duidelijk te zien is bij de randen van de nieuwe 
ontwikkelingsvlekken en de appartementen
com plexen aan het Twentekanaal. De invulling 
van de binnenterreinen is op de kaart "blanco" 
gelaten, omdat deze pas in een latere fase 
wordt uitgewerkt. De doorsneden (afbeelding 
116-120) geven een bee Id hoe de toekomstlge 
bebouwing, de openbare ruimten en de verhou
ding tussen beide er uit komt te zien. 

Op de plankaart is een netwerk van informele 
routes aangegeven die de stedelijke bouwblok
ken met elkaar en andere interessante locaties 
verbinden. De routes zijn indicatief ingetekend, 
met uitzondering van de verlenging van de 
Langelermaatweg (een oude lint) en de door
kijken vanaf de Twekkelerweg richting de 
havenkom. 

De belangrijkste ingredienten (bebouwing en 
openbare ruimte) voor het stedebouwkundige 
plan en die zeker ontwikkeld moeten worden, 
zijn in een vogelvlucht afgebeeld (afbeelding 
121) . Het gaat hier om elementen die de Twen
tekanaalzone toegankelijk en zichtbaar maken: 
een netwerk van openbare ruimte, infrastruc
tuur, bebouwing langs het Twentekanaal (water
front) en een bebouwingswand langs het Stork 
park en Petroleumhaven/havenkom. 

Het programma dat met dit stedebouwkundig 
ontwerp wordt geformuleerd, is als volgt: 

Opp. (ha) (%) 

Openbare ruimte (groen/ water) 6,0 ha 22% 

Verharde openbare ruimte 3,0 ha 11% 

Infrastructuur 2,0 ha 7% 

Bestaande bebouwing 1,6 ha 6% 

Uitgeefbaar 14,2 ha 54% 
waarvan bebouwing 12, 5 ha 48% 

Totaal 26,8 ha 1000/o 



114 

• grondgebonden woningen 
[i] appartementen in verharde 

prive ruimte 

• ingepaste kavel • gesloten groene ruimte 
Twentekanaal met jachthaven - infrastructuur 

waterstructuur = verharde openbare ruimte/ 
• open parkzone verbindingen 0 50 200m 
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5.6. Vervolgproces 
De randvoorwaarden die genoemd zijn bij de 
invulling van de ontwikkelingsvlekken (5 .5.1.1) 
dienen als input voor het opstellen van het be
stemmingsplan. Op de plankaart van bestem
mingsplan worden de verschillende doeleinden 
(woon-, werk-, verkeers, groen- en water
doeleinden) in vlekken aangegeven. Voor de 
woondoeleinden houdt in dat er per woonty
pologie een aparte "woondoeleinden" wordt 
geformuleerd met bepalende voorschriften 
(waaronder rooilijn, goot- en dakhoogte) . 

De voorschriften voor de bebouwing worden in 
het beeldkwaliteitsplan doorvertaald naar een 
concreet eindbeeld door uitgangspunten te for
muleren voor onder andere materiaalgebruik 

119 

•• 

(uitstral ing), architectuur (vorm), gevel inde
ling en erfafscheiding. Tevens worden er in het 
beeldkwaliteitsplan ruimtelijke kaders gefor
muleerd voor de inrichting van de kleinschalige 
openbare ruimte in de directe woonomgeving. 
Al deze ru imtelijke kaders dienen als input voor 
het uiteindelijke verkavelingsplan en definit ieve 
stedebouwkundig ontwerp. 

De kavels worden na deze formaliteiten uit
gegeven via particulier opdrachtgeverschap of 
projectmatig (projectontwikkelaar, woningbouw
corporatie), welke om een verschillende aanpak 
vragen. De regie wordt centraal geregeld bij het 
projectbureau Hart van Zuid met ondersteun
ing van de gemeente Hengelo die de ingediende 
bouwaanvragen in een later stadium ook zul-

bebouw ng 7 u1 qeefbaar par kLO e + ~rec.r.eati~ve rout~ Twl!>ntekancial 
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len toetsten aan het vigerend bestemmings- en 
beeldkwaliteitsplan. 

Particulier opdrachtgeverschap 
De voorschriften en ruimtelijke kaders uit het 
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan 
worden voor toekomstige kopers (particul ier 
opdrachtgeverschap) samengevat in een zo
genaamd kavelpaspoort. Dit paspoort schept 
duidelijkheid voor de toekomstige koper en toet 
sende instantie (gemeente Hengelo), waardoor 
het bouwproces makkelijker zal verlopen omdat 
er op deze manier minder discussie zal optreden 
over de interpretatie van de ru imtelijke kaders. 
Tijdens het bouwproces krijgen de toekomst ige 
bewoners begeleiding vanuit het projectbureau 
Hart van Zuid en de gemeente Hengelo. 

c 
kade 

beb ouwing kdde P~troleumha:ven I h·avenkom kade bebouwing_ J ult geefbaar panc.mt\I( ~ ~e~tie e rowte. Twentekanaal kacfe 
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Projectmatige ontwikkeling 
De nieuwe bebouwing zal per zone of bouw
blok ontwikkeld worden om een samenhangend 
beeld te creeren . Voor de beeldbepalende loca
ties aan het Twentekanaal (waterfront) is er een 
concreet eindbeeld voor ogen waardoor er in 
samenspraak met het projectbureau Hart van 
Zuid een ontwerpopgave wordt uitgeschreven 
aan geselecteerde architecten. 

Het woningtypologie "stadwonen" heeft een 
lage beeldregie waardoor er minder strenge 
beeldkwaliteitseisen gelden. De toekomstige 
eigenaar (projectontwikkelaar of woningbouw
corporatie) kan daarom zelf een architect se
lecteren of een (open) prijsvraag uitschrijven. 

Inrichting openbare ruimte 
Voor het hele transformatiegebied wordt een in
richtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld 
om een samenhangend eindbeeld te creeren. 
Het inrichtingsplan kan opgesteld worden door 
een ontwerpopgave uit te schrijven voor ge
selecteerde landschapsarchitecten of via een 
prijsvraag . 

5.7. Fasering 

Fase 0: huidige situatie 
Het plangebied (kaart 122) wordt in drie ontwik
kel ingsgebieden opgesplitst: Stork terrein, mid
dengebied en het oostelijke deel. Als eerste 
wordt gestart met de transformatie van het 
Stork terrein, omdat dit terrein al is aangekocht. 
De ontwikkeling van het Stork terrein dient als 
aanjager voor de ontwikkeling van de overige 

deelgebieden. Het is van belang om het Stork 
terrein zo snel mogelij k open te stellen zodat 
het terrein visueel en fysiek al onderdeel van 
het stedelijk weefsel en de mental mapping van 
de Hengelose bevolking wordt voordat de daad
werkelijke transformatie wordt ingezet . 

Fase 1: 0 - 5 jaar 
In deze fase (kaart 123) ligt de nadruk op het 
verbeteren van de milieusituatie door het sa
neren van de grond. Daarnaast wordt gestart 
met de uitplaatsingsprocedure van de vervui
lende bedrijven. Om het Stork terrein en de 
zone rond het Twentekanaal toegankelij k te 
maken wordt openbare ruimte en infrastructuur 
aangelegd . 

Voor deze fase staat het volgende gepland : 
- de grond van het Stork terrein wordt 

gesaneerd en opgehoogd met schone grond; 
de vervuilde grond ter hoogte van het Stork 
park wordt ingepakt; 
uitplaatsen en slopen pand aan de (Oude) 
Boekeloseweg; 
aanleg Stork park door het aanplanten van 
groen en het verleggen van de Aflaat leiding 
naar het Stork park. Dit park kan dienen 
als een wijkpark voor de omliggende woon
buurten. In deze groene zone kunnen als de 
voorzieningen als milieu educatief centrum en 
skatebaan . Op deze manier wordt het St ork 
terrein toegankelijk gemaakt voor de bewon 
ers van Hengelo en heeft gelijk een lokale en 
stedelijke functie. 
aanleg eerste ontsluitingslus Boekeloseweg/ 
Helhoesstraat. Onder de infrastructuur wor
den de toekomstige voorzieningen voor de 
woonwijk aangelegd : kabel en leidingen, nut-
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voorzieningen en riolering waardoor het in 
e~n volgende fase mogelijk is om woningen 
direct aan te sluiten op deze voorzieningen 
zonder dat er t ijdens de laatste fase nog veel 
graafwerk nodig is. 

- aanleg park aan het Twentekanaal· 
- aanleg Laan Hart van Zuid ; ' 
- tijdelijke functies op het Stork terrein 

(tussenlandscenario): bijvoorbeeld een trans
ferium. 

Fase 2 : 5 - 10 jaar 
In deze fase (kaart 124) wordt het Stork ter
rein ontwikkeld nadat de schroothandel Den 
o.udsten Metaal, Reef Asfalt en HKS Metals zijn 
u1tgeplaatst. Als eerste wordt de bebouwing op 
de meest beeldbepalende locaties gerealiseerd: 
het waterfront aan het Twentekanaal en de be
bouwingswand langs het Stork park. De kavels 
worden particulier en projectmatig uitgegeven. 
Door de verkoop van de kavels kunnen inkom
sten gegenereerd worden om in vervolgfases de 
andere gebieden te ontwikkelen. 

Fase 3: 10 - 20 jaar 
In deze fase 3 (kaart 125) verloopt de transfor
matie van west naar oost. Het uitplaatsen van 
be-drijven en verwerven van de grand zal ook 
in deze richting verlopen. Als eerste wordt het 
terrein rond de Petroleumhaven ontwikkeld, de 
havenkom verbreedt en zal de openbare ruimte 
en de infrastructuur uit het ruimtelijk raarf'lwerk 
aangelegd warden. De Berfloweg wordt door
getrokken naar het gebied en via de huidige Pe
troleumhavenstraat verbonden warden met de 
eerste ont sluitingslus. Daarna wordt het terrein 
tussen de Petroleumhaven en de Twekkelerweg 
ontwikkeld. 

5.8. Conclusie 
Deze scriptie laat zien dat als het ontwikkelen 
van het Stork terrein en de rest van de Twen
tekanaalzone over een langere periode wordt 
verdeeld er meer mogelijkheden zijn dan in 
eerste instantie werd aangenomen. Zo kan de 
m ilieusituatie verbeterd worden waardoor het 
Stork terrein getransformeerd wordt tot een 
overwegend woongebied. De industriele be
drijven kunnen geconcentreerd warden aan de 
zuidzijde van het Twentekanaal waar (zeker na 
een herstructurering) nog voldoende ruimte be
schikbaar is voor (watergebonden) bedrijven 
en een extra insteekhaven. Het grate voordeel 
h i er~!j is dat het Twentekanaal als natuurlijke 
barnere kan functioneren en er minder conflict 
en overlast is tussen wonen en industrie. Een 
alternatief dat door de verschillende actoren 
onderzocht zal moeten worden. 

H.et ru lmtelijke raamwerk zet een duidelij'k 1lijn 
u1t voor de toekomst. Een woonwij k waar ook 
ruimte is voor lichte bedrijvigheid past beter in 
het stedelijk weefsel van Hengelo en op deze 
manier worden ook de ruimtelijke problemen 
(enclave, barriere, niet zichtbaar, schaalcon
trast) door het gepresenteerde stedebouwkun
dige plan opgelost. Een aantal panden kunnen 
ingepast warden wat zorgt voor een gelaagdheid 
in het ontwerp. 

De stad zal in de toekomst een gezicht krijgen 
aan het Twentekanaal waardoor deze unieke lo
catie met een spectaculair panorama over het 
Twentekanaal ook onderdeel gaat uitmaken van 
de stad . Voor de inwoners van Hengelo en uit 
de regio wordt hier de mogelijkheid geboden 

om hun droomhuis te rea liseren. Er zal een ge
varieerde woonwijk ontstaan waarvan het eind
plaatje nog onduidelij k is, maar zal afwijken van 
een standaard nieuwbouwwijk. 

~e stedebouwkundige v isie die in deze scriptie 
1s getoond, geeft een duidelijk beeld voor de 
toekomst waarin een zekere flexibiliteit zit. De 
flexibiliteit is te vinden in invulling van de v lek
ken die in de toekomst aangepast kan worden 
aan de wensen van die t ij d. Er is ook flex ibili 
teit te vi nden in de fasering van het plan welke 
aangepast kan warden als het bijvoorbeeld niet 
lukt bedrijven tijdig uit te plaatsen. 

In het stedebouwkundige plan is 55% van het 
t otale oppervlakte uitgeefbaar en 22% open
bare ru imte. Macht in de toekomst blijken dat de 
opbrengsten niet dekkend zijn dan kan er voor 
gekozen warden op meer grand uit te geven ten 
koste van de openbare ru imte. 
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Bijlage 2: ontwikkeling bebouwing 

:.: .JI!'.···:~~ :·:: .. -.... , 
• 

.... ' 
~ ·. 

'.'' 

.. 
: • 
'. 

1895 

1955 

·, 

1905 1928 1935 

1965 1995 2005 
69 



Bijlage 3: ontwikkeling infrastructuur 
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• Bijlage 4: ontwikkeling waterstructuren 
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