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VanWonen vertrouwt Droste Bouwgroep de opdracht toe

Nieuwbouwwijk Seahorse
absolute duurzaamheidsvoorloper in Twente

Het oude fabrieksterrein van de voormalige Koninklijke Weefgoederen Fabriek
in Hengelo wordt momenteel getransformeerd naar een karakteristieke, groene
en hoogwaardige woonwijk met 110 duurzame woningen. Hiervan worden
negen woningen als vrije kavel gerealiseerd. De overige 101 woningen bouwt
Droste Bouwgroep, eveneens uit Hengelo. VanWonen is de ontwikkelaar van
dit ambitieuze project.
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Tom Munter, ontwikkelings-

een groene omgeving. Het

ontwikkeling van deze locatie,

manager bij VanWonen,

zal niemand verbazen dat

al ruim voor de sloop van

Maarten Droste, directeur

de animo om hier te wonen

de fabriek. In 2016 nam het

Droste Bouwgroep en project-

enorm groot was. Temeer

concrete vormen aan en

leider Vincent Brefeld zijn het

omdat rekening met alle doel-

richtten we ons vol op de nieuw-

er unaniem over eens dat dit

groepen is gehouden; van

bouw van een gedifferentieerde

project met de naam ‘Seahorse’

starters tot senioren, zelfs met

wijk. In samenwerking met

een fantastische ontwikkeling

vrije kavels.”

Imoss werd vervolgens het

is voor de gemeente Hengelo:

stedenbouwkundig plan

“De transformatie van deze, vijf

De weg vrij

uitgewerkt. Hierop volgde in

hectare tellende locatie, naar

Tom Munter is sinds eind 2017

2018 een bestemmingsplan-

een duurzame woonwijk is

betrokken bij de ontwikkeling

wijziging en was de weg echt vrij

het toonbeeld van stedelijke

van het voormalige fabrieks-

om de plannen daadwerkelijk

ontwikkeling. Bovendien is

terrein. Hij legt uit dat reeds

ten uitvoer te brengen. Seahorse

het ideaal gelegen, nabij de bin-

in 2008 het oude complex

sluit naadloos aan bij onze

nenstad en uitvalswegen.

gesloopt werd, op een aantal

ambitie om gebieden te

De wijk wordt ruim opgezet

kenmerkende sheddaken

ontwikkelen met een eigen

en de toekomstige bewoners

na: “VanWonen is lange tijd

karakter, waarbij duurzaamheid

mogen daarnaast rekenen op

bezig geweest met de her-

de boventoon voert.”

Tom Munter:
“Recycling to the max. Dat past
perfect in het duurzame karakter
van Seahorse en de ambities die
VanWonen heeft.”
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Niet aanbesteed

Bovendien is de diversiteit en

Droste Bouwgroep werd door

de combinatie van technieken

VanWonen aangewezen als

en materialen een uitdaging

uitvoerende partij. Sprake van

op zich. Maar dit hield ook in

een aanbesteding was er niet.

dat het een hele puzzel was om

Fase één: 30 koop- en 12 huurwoningen –

Desondanks was het niet vanzelf-

prijstechnisch goed beslagen

oplevering eind november 2021

sprekend dat Droste ‘op de

ten ijs te komen, want vanzelf-

Fase twee: 34 koop- (inclusief 4 shed-

blauwe ogen’ de opdracht in

sprekend werd ons voorstel

woningen) en 10 huurwoningen –

handen kreeg. Maarten Droste:

gespiegeld op basis van

oplevering eind 2022

“In het verleden onderhielden

billijkheid en realiteit. Uiteindelijk

Fase drie: 15 koopappartementen –

Tom Munter en ik het nodige

kregen we medio 2019 de

oplevering eind 2022

contact, ook over dit op handen

opdracht in handen. We hebben

zijnde project. Er was ons veel

het project aangenomen voor

aan gelegen om het te mogen

circa twintig miljoen euro.”

Drie fasen*:

oorlog. In deze periode werden
veel zogenaamde sheddaken

uitvoeren, want laten we wel
zijn; het terrein grenst nagenoeg

Recycling

toegepast; halfronde constructies

aan ons bedrijf wat betekent

Het ontwerp van de oude fabriek

waarmee een grote hal over-

dat het een thuiswedstrijd

typeerde de architectuur van

spannen werd. Tijdens de sloop

voor onze vaklieden zou zijn.

vlak na de Tweede Wereld-

van de fabriekshal bleven de

Maarten Droste:
“Over tien jaar kunnen we nog steeds
trots en met goed fatsoen zeggen;
“Dit hebben wij gebouwd.”
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vier kenmerkende sheddaken

betonnen platen en bijzondere

overeind. Tom Munter: “Deze

dakvormen terug. Vanuit hun

worden nu hergebruikt in vier

ervaring, kozen we ervoor om

bijzondere loftwoningen. Dat

met KAW architecten in zee

is overigens niet het enige; ook

te gaan. De architectuur sluit

Van 1951 tot 2008 stond op het terrein

een deel van het puin afkomstig

nauw aan op de openbare

tussen de Deldenerstraat en Geerdinksweg

uit de sloop is gebruikt als

ruimte, waardoor een zorgvuldig

de Koninklijke Weefgoederenfabriek, beter

verharding onder de straten.

vormgegeven wijk ontstaat. In

bekend als Seahorse Hengelo. Talloze

Kortom, recycling to the max!

de openbare ruimte, gerealiseerd

Nederlandse huishoudens gebruikten

Dat past perfect in het duurzame

door onze partner BAM

het bad- en huishoudtextiel van het merk

karakter van Seahorse. Bovendien

Infra, zullen laadpalen worden

‘Zeepaardje’, dat hier tot 1972 geproduceerd

sluit dit aan bij de ambities die

geplaatst en is ruimte voor

werd. Daarna sloot de fabriek haar deuren

VanWonen heeft als duurzame

passende bestrating en

en huisvestten andere bedrijven zich er.

gebiedsontwikkelaar. Alle

kwaliteitsverlichting.”

Seahorse bleef echter één van de bekende

Historie Seahorse

merknamen waar het gebied nog steeds

110 woningen worden energieneutraal en de wijk mag rekenen

Maximale diversiteit

haar naam aan ontleent. Het rijke, industriële

op veel groen. Bovendien zorgen

Het project zal in drie fasen*

verleden ligt aan de basis van de nieuwe,

wadi’s voor de waterhuishouding

worden gebouwd. Projectleider

karakteristieke en groene woonomgeving.

in de wijk.”

Vincent Brefeld: “Momenteel
leggen we de laatste hand aan

Industrieel verleden

fase één; deze bestaat uit

Munter vervolgt: “Het ontwerp

30 koop- en 12 huurwoningen.

van de woningen hebben

De definitieve oplevering van de

we voorgelegd tijdens een

overige fasen staat eind volgend

informatiebijeenkomst

jaar gepland. Gemiddeld zijn

voor geïnteresseerden. We

we hier met dertig vaklieden

organiseerden een look & feel

werkzaam, inclusief onder-

avond om hierover van gedachten

aannemers. De voortgang

te wisselen. De reacties waren

van de bouw verloopt volgens

duidelijk; het moest refereren

schema, maar de eerlijkheid

aan het industriële verleden.

gebiedt ook te zeggen dat er

Daarom zien we nu veel bak-

strak gemanaged moet worden.

steen, stalen gebinten, stoere

Hiermee doel ik met name op
de tijdige levering van materiaal.
De tijd dat we nog op ons
gevoel konden afgaan is
momenteel niet aan de orde.

Vincent Brefeld:
“De voortgang van de bouw
verloopt volgens schema, maar er
moet strak gemanaged worden.”
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Vroegtijdig vastleggen is een
must en in onze optiek is dat
het beste mogelijk met vaste
partners. Ook zijn de onderaannemers veelal relaties waar
we ruimschoots ervaring met
hebben. Dat is tevens een
bewuste keuze. De mensen
op de bouwplaats kennen
elkaar en zijn in staat om
mee te bewegen in elkaars
werkzaamheden. Een niet
onbelangrijk aspect, kijkende
naar de diversiteit van de bouw,
in combinatie met de installatietechnische werkzaamheden.”

pomp toe en zonnepanelen.
Daarnaast wordt er gebruik

Nul-op-de-meter

gemaakt van een stevig isolatie-

Maarten Droste benadrukt:

pakket en een geavanceerd

“De diversiteit onder de 86

WTW-ventilatiesysteem,

woningen en 15 appartementen

waardoor een optimaal binnen-

is maximaal. We bouwen elf

klimaat wordt gerealiseerd.

verschillende typen, allemaal

Samenvattend wordt de wijk

gasloos en standaard energie-

Seahorse een voorloper in

neutraal. 82 Woningen krijgen

Twente op het gebied van

het predicaat nul-op-de-meter,

duurzaamheid waarvan we over

wat op jaarbasis een energie-

tien jaar nog steeds met trots en

verbruik van nul oplevert. We

goed fatsoen kunnen zeggen;

passen een bodemwarmte-

“Dit hebben wij gebouwd.”

De reacties waren
duidelijk; het moest
refereren aan
het industriële
verleden.
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