WO N EN, V ER W E V EN M E T H EN GELO

LO C AT I E

MET TEX TIEL OP
DE K A ART GEZET
Dichtbij het centrum van Hengelo ligt de wijk
Woolderes. Een groene wijk met lommerrijke
lanen én een industrieel verleden. Het braak
liggende terrein van de oude Koninklijke
Weefgoederen fabriek waar de welbekende
Seahorse handdoeken, theedoeken en lakens
werden gemaakt was tijdenlang een doorn in
het oog. Als enige herinnering naar het verleden
staan hier nog enkele oude kale sheddaken.
Deze sheddaken spelen een straks
belangrijke en prominente rol in een
nieuwe woonwijk. De daken worden
getransformeerd tot bijzondere
woningen. Zij vormen het hart van
de nieuwe woonwijk. Op deze kale
plek spelen straks kinderen,
ontmoet je nieuwe buren, kom je
na een lange dag werken heerlijk
tot rust en kruip je met je lief tussen
de krakende lakens.
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1. Hr. en Mevr. E. Ekker en bazen
2. Stukkenkantoor
3. Nieuwbouw van de KWF aan de Geerdinksweg
4. In de sterkerij van de K.W.F. tweede van links W.Stork Sr.
5. Hoofdkantoor
6. Jubileumcommissie K.W.F.
7. Personeel van de Weverij Stork in 1894
8. Feest t.g.v. 100 jaar K.W.F.
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H I S TO R I E

WONEN OP
INDUSTRIEEL
ERFGOED
De Seahorse locatie kent een lange voorge
schiedenis. Dit was de plek waar de oude
Koninklijke Weefgoederen Fabriek C.T. Stork
& Co gevestigd was. In de weverij werden
voornamelijk handdoeken, theedoeken en
tafellakens gemaakt onder de merknamen
‘Dutchart’ en ‘Seahorse’ en kreeg daar flinke
naamsbekendheid mee.
De Koninklijke Weefgoederen Fabriek
was eerder gevestigd dichtbij het
station, vlakbij de Spoorstraat en
de Dorpsmatenstraat. Door het
bombardement op Hengelo in de
tweede wereldoorlog werd de
fabriek verwoest. Na de oorlog werd
ervoor gekozen de weverij opnieuw
te bouwen in de Woolderes. Dat
gebeurde in verschillende fases
tussen 1951 en 1957. Op het terrein
stond een weverij, een ververij en
enkele kantoorgebouwen.

In 1964 werd het bedrijf voortgezet
als Stork-Meijerink N.V. Maar tijdens
de textielcrisis in de jaren zestig
en zeventig kwam de fabriek in
zwaar weer terecht. Vernieuwing
van het productieapparaat was
eigenlijk nodig, maar werd niet meer
doorgevoerd. Na 120 jaar weven viel
tenslotte het textieldoek in 1972.

Wat rest zijn de sheddaken van de fabriek,
een ontwerp van architect Lelyveld van
het Enschedese kantoor Beltman, die
tegenwoordig worden beschouwd als
monumentale wederopbouwarchitectuur.
De markante sheddaken worden dan ook
ingevoegd in de nieuwe bestemming van
het Seahorse-terrein: een prachtig mooi
woongebied met rijke historie.

TOEKOMST

VERWEVEN
WO O N K WA L I T EI T EN
Het Seahorse terrein wordt straks heerlijk om te
wonen. Een heel diverse wijk met veel verschil
lende woningtypen. Een plek waar het historische
verleden af en toe nog voelbaar is, maar waar
je tegelijkertijd heel modern en fit kunt wonen.
Waar de kinderen met veel plezier in een veilige
omgeving kunnen buitenspelen.
De woningen krijgen een stoer, industrieel
uiterlijk. Dat zie je terug in de materialisering,
kapvorming en detaillering. Architectuur en
openbare ruimte zijn op elkaar afgestemd,
waardoor een zorgvuldig vormgegeven wijk
ontstaat waar bestaande kwaliteiten een
prominente plek krijgen en historisch besef
de basis vormt.

VRIJE KAVELS
ENTREE WONINGEN

APPARTEMENTEN

TWEEKAPPERS

OUDE BOOM

HUURWONINGEN

SPECIALS

PLEIN

HYBRIDE WONINGEN

M O O I PAT R O O N
In het plan zijn meerdere bijzondere
woningen terug te vinden.
Deze woningtypen onderscheiden
zich in vorm, materiaal en positie
op de kavel. Architectonische
accenten zoals grote raampartijen,
gemetselde schoorstenen zijn goed
zichtbaar en zullen herkenbare
elementen worden.

SHEDDAK WONINGEN
TUSSEN- EN HOEKWONINGEN
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Curiestraat

SHEDWONINGEN (oude fabriek)
De sheddaken, een mooi overblijfsel van
de Seahorse fabrieken, zullen getransfor
meerd worden tot woningen. Deze ruime
loftwoningen vormen een bijzonder ele
ment in het plan. Glazen gevels richting
het plein, beton en staal vormen het
karakter van deze woningen. De vides
binnen de scheddaken liggen terug in de
gevel, het grote vlak aan het plein blijft
hierdoor in tact.

TUSSEN – EN HOEKWONINGEN

Het oude industriële karakter van de
wijk komt terug in de uitstraling van de
rijwoningen. Verspreid over het plan
staan verschillende typen rijwoningen.
Het industriële karakter van de woningen
komt tot uiting in de platte daken, de she
daken, verticale lijnen, constructieve ele
menten en het metselwerk.

Rümkehof

Aan de lommerrijke lanen staan de twee
onder één kapwoningen. De woningen
hebben een voortuin met groene erfaf
scheidingen. Ook deze woningen verschil
len in volume en kapvorm en verwijzen
hierdoor naar het industriële karakter van
het gebied. Door middel van industrieel
geïnspireerde kozijnen of doorlopende
schoorstenen dragen ze substantieel bij
aan het karakter van de buurt.
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Tegenover de bestaande scheddakwoningen komen nieuwe woningen in dezelfde
stijl die verwijzen naar het veel grotere
complex dat hier eerder heeft gestaan.
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Liever zelf bouwen? Dat kan ook. De vrije
kavel liggen rond een hofje en vormen
een besloten een eigen karakter binnen
Seahorse. De variantie kan groot zijn, door
middel van kavelpaspoorten worden de
kaders aangegeven en wordt er gestuurd
op kwaliteit en aansluiting bij de andere
woningen in de nieuwe wijk.
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Door het plan verspreid, op markante
plekken, staan een aantal bijzondere
woningen. Deze onderscheiden zicht in
materiaal en vorm van de andere woningen.
Met materialen die verwijzen naar het in
dustriële verleden van de locatie. Grote
gebaren in accenten en materiaal zorgen
voor een bijzondere uitstraling. Het worden
herkenningspunten in de wijk.

hstraat

De appartementen bevinden zich in een
stoer gebouw in een groene omgeving.
Aan de ruimte met de boom, in het groen,
staat het appartementengebouw met ar
chitectonische industriële kenmerken.
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HYBRIDE WONINGEN

KAVELS
APPARTEMENTEN
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SHEDWONINGEN (nieuw)

14

Robert Koc

Een prachtig entree van de wijk! Twee vrij
staande woningen markeren de toegang
tot de wijk en creëren het gevoel van een
poort. Een architectonisch welkom.
Door het plan verspreid, op markante
plekken, staan een aantal bijzondere
woningen. Deze onderscheiden zicht in
kleur en vorm van de andere woningen.
Met materialen die verwijzen naar het in
dustriële verleden van de locatie. Grote
gebaren in accenten en materiaal zorgen
voor een bijzondere uitstraling. Het wor
den herkenningspunten in de wijk.
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VRIJSTAANDE WONINGEN
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Vrijstaande woningen

Shed woningen (oude fabriek)

Tweekappers

Shed woningen (nieuw)

Tussen- en hoekwoningen

Hybride woningen

Appartementen

Kavels
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V E R W E V E N W O O N K WA L I T E I T E N

IK ZIE JE
BIJ DE BOOM!
Niet alleen de oude shedaken blijven staan, ook is

er op het terrein nog een oude boom te vinden die

zéker behouden blijft. Een prominente, herkenbare
groene plek in de wijk. Waar kinderen dadelijk vast
een zeker zullen afspreken. Misschien klinkt hier in
de toekomst wel heel vaak: buut-vrij!

T W EEK A PPERS EN H O EK- EN T USSEN WO N I N GEN

“Locaties met een verleden zijn het mooist om aan te werken.

“Het Seahorse terrein komt tot leven door de mooie plekken die ge

de ziel van de oude maakstad Hengelo. Een plek waar genera

ook door de hoofdvorm van de verschillende gebouwen.

De Seahorse locatie heeft niet zomaar een verleden. Ze ademt
ties gewerkt hebben en die vele nog kennen uit de tijd dat er

bedrijvigheid was. En straks kun je er wonen met zichtbare res
tanten uit het verleden.”

vormd worden. Dit ontstaat door kleur en materiaal gebruik, maar

Er zit een mooie variatie in, maar het past allemaal bij elkaar. Bij de
entree van de wijk komen twee mooie vrijstaande woningen als
portwachters naar het gebied.”

“Ons doel met het ontwerp was dat de sfeer van de plek doork

“Een originele industriehal kon worden bewaart. Hier komen ruime

dit een ruwe plek van de stad is. Een plek waar gewerkt is, waar

le betonplaten. Aan de overkant van dat plein komen nieuwe wonin

linkt. Niet het oude terugbrengen, maar echt te laten voelen dat
niet alles gladgestreken wordt. In de woningen komen elemen
ten terug die je veel ziet bij industriële gebouwen: de deuren,
ramen en het robuuste metselwerk.”
Reimar von Meding

HYBRIDE WONINGEN

woningen. Deze liggen aan een bijzonder plein met grote, industrië
gen, die precies het profiel van de oude sheddaken volgen. Op het
nieuwe plein voelt het bijna alsof je in een grote oude loods staat.
Zo’n bijzondere plek heb je nergens anders in de stad!”

V E R W E V E N W O O N K WA L I T E I T E N

OP HET PLEIN

MOOIE L ANEN

De markante shedaken vormen een prachtig

Tussen het plein en de boom komen twee lanen te liggen, die

men dadelijke het gezicht de nieuwe woonwijk

lommerrijk karakter. Meer groen en minder verstening zorgt

erfgoed uit een rijk industrieel verleden en vor
Seahorse. De oude bestaande daken vormen de
basis voor een aantal nieuwe woningen, maar er
worden ook nieuwe woningen gemaakt met

dezelfde dakvorm.

evenwijdig aan elkaar lopen. De lanen krijgen een groen en

voor een betere biodiversiteit en vermindert wateroverlast bij

heftige regenbuien. Zo ontstaat bovendien een aantrekkelijke
plek om buiten te spelen, kevertjes te vangen, bloemenkrans
jes te maken of een boterhammetje te eten in het gras.

Tussen de oude en nieuwe sheddaken wordt

Een nieuw woongebied met een groot aantal verschillende

verleden duidelijk voelbaar zijn. Een plek om bij

staat. Lanen, mooie groene openbare ruimte en bestaand

een plein gevormd. Hier zal het industriële

te kletsen met de buren. Of wellicht wel de uit

gelezen plek voor de komende buurtbarbecue.

woningtypen, waardoor een prachtige gevarieerde wijk ont
groen zullen de wijk een prettig, stoer en geborgen karakter
geven. Een heerlijke woonwijk!

Referentiebeeld laanstructuur. Definitieve invulling nader te bepalen in Inrichtingsplan.

STEDENBOUWKUNDIG PLAN WOOLDERLANEN
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BEREIK

A1

HENGELO
CENTRUM

IDEALE LIGGING

Centrum	-	
CS	-	
Supermarkt	-	
Schouwburg	-	
Middelbare school	-	
Basisschool	-	
Ziekenhuis	-	
A1	-	
A35	-	

5 min.
6 min.
2 min.
6 min.
3 min.
2 min.
3 min.
5 min.
3 min.

Seahorse ligt in de wijk
Woolderes, in het westelijk
deel van Hengelo,
dicht bij het centrum.
Supermarkten, scholen en sportgelegenheden bevinden zich allemaal zo ongeveer
om de hoek. Met de fiets ben je zó in het
centrum, de bushalte ligt naast de wijk.
En met de auto zit je in slechts enkele
minuten op de A1 of de A35

A35

DUUR Z A AM

VERWEVEN MET
J E T O E KO M S T
De woningen zullen duurzaam worden verwarmd
en zijn dus optimaal voorbereid op de toekomst.
We zullen gebruik maken van lucht-warmtepompen
en zonnepanelen, waardoor de maandelijkse
energierekening fors anders wordt. Bovendien
worden de woningen allemaal voorzien van
vloerverwarming, waardoor een heel aangenaam
woonklimaat ontstaat. Ook leuk: bij het inrichten
van de woning hoeft niemand meer rekening te
houden met onhandige radiatoren!
VanWonen streeft ernaar de wereld
een beetje mooier en beter te maken
voor iedereen. Woningen en leef
omgevingen moeten gerealiseerd
worden voor een langere periode en
moeten ook in de verdere toekomst
aan alle wensen en eisen voldoen.
Duurzaamheid moet in bredere zin
meegenomen worden. We kijken naar
levensduur, hebben oog voor het
klimaat (circulariteit en groen in de

omgeving) maar ook voor sociale
duurzaamheid door kansen te creëren
voor iedereen. Het puin van de oude
fabriekshallen wordt gebruikt als
fundering voor de nieuwe wegen.
Innovatie is hierbij vanzelfsprekend
het het continu verbeteren van
service, producten, diensten en
processen. Met ontwikkelingen als
big data en smart homes wordt
ingezet op technologische innovatie.

“ D U U R Z A A M H E I D G A AT V E R D E R
DA N A L L EEN ENERGIE ZU INI G
O N T W I K K E L E N . H E T G A AT O O K
O V E R K L I M A AT E N S O C I A L E
A S P E C T E N . W I J P R AT E N L I E V E R
O V E R V O L H O U D B A A R H E I D .”
Marcel de Ruiter, manager Duurzaamheid en Innovatie

A A NDACH T

VanWonen in VIER BELOFTEN

D E VA N W O N E N
FI LOSO FI E
De filosofie van VanWonen staat voor een
aanpak die gebouwd is op aandacht.
Die gemak biedt en ontzorgt. Gericht op
en gedacht vanuit de wensen van de ander.
De reis staat centraal in de VanWonen
filosofie. Als dienstverlening een
reis is, wil VanWonen tijdens die reis
de juiste dingen doen op de juiste
momenten. Precies waar onze relaties
behoefte aan hebben, op momenten
dat ze het niet verwachten.
Zo wil VanWonen het verschil maken,
het vak vernieuwen en de beste en
hoogst gewaardeerde ontwikkelaar
zijn van Noord en Oost Nederland.

Wij houden ons aan vier beloften en
die beloften doen we aan iedereen:
mensen die een huis kopen, gemeen
telijke stakeholders, leveranciers,
omwonenden en medewerkers.
De beloften zijn de pijlers onder
onze dienstverlening en vormen de
basis voor alles dat VanWonen doet.
Ze typeren de cultuur en mentaliteit.
Ze zijn richtinggevend voor de
manier waarop we bij VanWonen
werken. Ze zijn een inspiratiebron
voor vernieuwing.

‘ WIJ DENKEN IN
BELEVING
I N P L A AT S VA N
IN STENEN’

1. ALTIJD WELKOM
Dat is het gevoel dat we iedereen willen geven:
geïnteresseerden, klanten, gemeenten, buurtbewoners en zakenpartners. In elke ervaring
met VanWonen en bij elk contact. Net zo warm
en betrokken zoals u thuis met elkaar om gaat.
2. ONTWIKKELEN VAN BINNENUIT
We denken vanuit de wensen van onze klanten
en daarom ontwerpen en ontwikkelen we van
binnenuit. Zo willen we bijdragen aan het creëren
van een thuis. De omgeving, het type woning,
de indeling en de afwerking; we toetsen alle
ideeën bij onze klanten en nemen dit mee in
het ontwikkelproces.
3. GEEN KOPERS MAAR KLANTEN
Met kopers doe je een transactie, met klanten
bouw je aan een relatie. Wij zijn van de laatste
categorie en dat ziet u terug in de manier waarop
we zaken doen met gemeenten en geïnteresseer
den in een project of een woning. Wij geloven in
de kracht van aandacht en participatie, waardoor
langdurige relaties ontstaan; van klant worden en
klant zijn, naar klant blijven. En daar hebben
we onze diensten ook op afgestemd. Zo kunt u
ook nadat u uw woning hebt betrokken, blijven
meedenken over de ontwikkeling van uw woon
omgeving. Op deze manier dragen we bij aan
een leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.
4. VAN A TOT Z BETROKKEN
Waarom zouden we wat we samen met onze
klanten hebben ontwikkeld en waar we het meest
trots op zijn, laten verkopen door een ander?
Dat doen we dan ook niet, we houden het liever
persoonlijk! De adviseur met wie u uw dromen en
wensen bespreekt, is ook de adviseur waarmee u
het contract sluit. Klanten kopen van ons en bij ons.
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