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Geacht college,

In haar vergadering van 26 juni 2017 is de Monumentencommissie geïnformeerd over de bouwplannen op het
terrein van de voormalige Seahorsefabriek aan de Geerdinksweg. De ontwikkeling is in handen van de fa.
VanWonen die ook de toelichting verzorgde.
Het gebied ligt tussen de Geerdinksweg, Woolderesweg, Curiestraat, Rumkehof en de Robert Kochstraat. Op
het terrein staat nog een deel van het oorspronkelijke sheddak van de Seahorsefabriek. De plannen voor het
gebied voorzien in de bouw van 110 woningen.
In de plannen wordt het gebied ontsloten via een toegang vanaf de Woolderesweg en een secundaire toegang
vanaf de Curiestraat. Het plan voorziet in een rechthoekig stratenplan met een laanstructuur: aan beide zijden
van de straat is een bomenrij voorzien. Rondom en binnen de laanrechthoek is (eenvormige) ruimte gecreëerd
voor kavels voor grondgebonden woningen; veelal twee-onder-één-kap. Aan de zijde van de Geerdinksweg
zijn kleine appartementsblokjes voorzien.
Door de gekozen lay-out van het gebied is er geen plaats meer voor het gehele sheddak restant van de oude
fabriek. Ca. de helft hiervan wordt gesloopt om ruimte te maken voor de stratenrechthoek. Het dan nog
resterende deel wordt aangeboden voor (alternatieve) woningbouw al of niet met werk- of atelierruimte als
onderdeel daarvan. Een stuk van de oorspronkelijke muur rond het fabrieksterrein (achter woningen aan de
Woolderesweg) blijft gehandhaafd. Verder is er geen speciale aandacht besteed aan de geschiedenis van het
terrein.
De Monumentencommissie is teleurgesteld over de voorgestelde invulling van het terrein. De commissie mist
een onderbouwd stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor dit historisch interessante gebied. De
commissie adviseert dit alsnog te ontwikkelen.
De Seahorsefabriek is van betekenis voor de geschiedenis van de textielindustrie in Twente in het algemeen en
Hengelo in het bijzonder, waarin het merk ‘Zeepaardje’ een belangrijke plaats inneemt.
Die geschiedenis is nu niet terug te zien als uitgangspunt voor de inrichting van het gebied. Er ligt hier een kans
om te reageren op de wederopbouwkenmerken van de Seahorsefabriek. Ook kan er iets gedaan worden met
de textielindustriekenmerken van de bebouwing die hier ooit bepalend was. De commissie ziet dit als een kans
om het gebied extra uitstraling en aantrekkingskracht te geven.

Het complex is indertijd gebouwd op een plek aan de rand van de stad. Het bedrijf was gericht op de
Geerdinksweg; daar waren de beeldbepalende gevels op gericht en vanaf die weg was het bedrijf ontsloten.
De Monumentencommissie geeft in overweging ook nu die oriëntatie in het stedenbouwkundige plan van het
wijkje als uitgangspunt te nemen. Vanaf de Geerdinksweg kan een inkijk worden geboden in de opzet van het
achterliggende gebied; zichtlijnen in het gebied zouden de restanten van het sheddak, met de voor de bouwtijd
kenmerkende vorm en constructie, centraal kunnen stellen.

Ook voor de oriëntatie van grondgebonden woningen en gestapelde bouw biedt de oorspronkelijke opzet van
het fabriekscomplex naar het oordeel van de commissie mooie aanknopingspunten. Dit geldt met name voor
de plaats en de grootte van het oorspronkelijke kantoorvolume, aan/gericht op de Geerdinksweg.

De Monumentencommissie is graag bereid om bij te dragen aan de uitwerking van een stedenbouwkundig
plan dat meer recht doet aan historische betekenis van deze plek.

In afwachting van verdere voorstellen,

Namens de voorzitter van de Monumentencommissie,
met vriendelijke groet,

H. van Egmond, Secretaris.

