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TBV Politieke Markt 18 november 2014 mbt 
Sloop bouwdeel 1 vml. MTS en verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument vml. MTS. 
 
Reactie betreft de voorstellen voor de kredietaanvraag de sloop van bouwdeel 1 en opknappen bouwdelen 
5 en 6 van vml MTS (nr. 1024183) en aanwijzing vml. MTS tot gemeentelijk monument (nr. 1043693). 
 
De totstandkoming van WTC-Twente is een belangrijke wens. In het Masterplan Hart van Zuid zijn fraaie illustraties te 
zien hoe het Industrieplein er in de toekomst uit kan gaan zien. Ca. 50 meter hoge torens gevuld met interessante 
bedrijven in de innovatieve sector. Een ware impuls voor de hele regio. 

  

 
 



  

Echter: de economische ontwikkeling stagneert en de toekomst is onzeker. Dat leidt er toe dat de WTC-organisatie 
financieel moet worden ondersteund. Een bescheiden WTC-organisatie zal in een deel van de voormalige MTS 
worden gehuisvest. Architectenbureau ONE Architecture heeft hiervoor een fraai ontwerp gemaakt. De bijgaande 
tekening toont hoe het gebouw er aan de kant van het Industrieplein uit komt te zien. 

 
 
Deze tekening is echter bedrieglijk. Immers B&W willen het linker gedeelte (bouwdeel 1) laten slopen. Er blijft dan een 
weliswaar fraaie maar erg bescheiden gevel van het WTC-gebouw over.  
En wat komt tussen Metropool en het mini WTC-gebouw? : een groot gat. En dat gat blijft gedurende een onbekend 
aantal jaren. Immers er is nog geen enkel zicht op de realisering van de zojuist getoonde WTC-plannen. 
Om weer zo’n Hengelo’s gat te voorkomen moet er een alternatief worden ontwikkeld. Een alternatief met behoud van 
bouwdeel 1.  
De architect van de WTC-verbouwing laat zien hoe fraai de nieuwe voorgevel met deel 1 is. 
En dan te bedenken dat deze gevel nog mooier kan worden door de baksteen te vervangen door glaspuien en aan 
het Industrieplein een ingang of een terras te maken.  
 
Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Bond Heemschut adviseren de Hengelose gemeenteraad:  
1. Niet akkoord te gaan met de sloop van bouwdeel 1 en daarom het gevraagde krediet van € 195 000 niet 

beschikbaar te stellen. 
2. B&W op te dragen om Projectbureau Hart van Zuid te vragen om in samenwerking met de Werkgroep 

Industrieel Erfgoed en de Monumentencommissie de hergebruiksmogelijkheden van bouwdeel 1 op korte 
termijn te onderzoeken en een periode van 2 jaar de tijd te nemen bouwdeel 1 te verhuren.  

 

 
Informatie; 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut Overijssel: dhr. T van Dalfsen; T: 06 2369 8970 
Cuypersgenootschap: dhr. N. Vervat; T. 06 1818 1207 
www.heemschut.nl en www.cuypersgenootschap.nl   

http://www.heemschut.nl/
http://www.cuypersgenootschap.nl/

