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Ooit stond er een imposante oude fabriekshal 

van Stork die als gieterij dienst deed.

Inmiddels is het gebouw omgetoverd tot

een verzamelplaats voor duizenden studenten 

en het bedrijfsleven. De nieuwe ROC van

Twente te Hengelo is een mooi voorbeeld

van hoe duurzaamheid ten aanzien van

cultureel erfgoed en milieu hand in hand 

kunnen gaan, en hoe nostalgie en innovatieve 

technieken elkaar kunnen ontmoeten.

Vanzelfsprekend is er een mooie rol voor de 

warmtepomp weggelegd.
Door Liam van Koert

Zonder geschiedenis 
geen toekomst

Duurzaam nieuwbouwproject op oude fundamenten

Hengelo en de oude Stork fabriek zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Voordat Stork er in 1868 een machineonderdelen fabriek 
opende om onderdelen voor de weefmachines te produceren, was 
het niet meer dan een dorp. Het is dan ook niet vreemd dat men 
dit stukje geschiedenis voor het nageslacht wilde bewaren, toen er 
besloten werd dat de oude fabriekshal voor nieuwbouw moest wij-
ken. Temeer omdat de nieuwe ROC een plek moest worden waar 
opleidingen en bedrijven elkaar vinden en samenwerken. 
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Leerlandschap
Het initiatief in Hart van Zuid te Hengelo is in lijn met een door de 
Onderwijsraad en VROM-raad (raad voor volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en milieu) gezamenlijk advies uit 2007 om in stedelijke 
gebieden steeds vaker zogenaamde ‘leerlandschappen’ te ontwik-
kelen. Dit zijn gebieden waar leren werken en andere functies worden 
gecombineerd om zo een stukje synergie op het gebied van leren, 
werken en ruimtelijke kwaliteit te behalen. In een brief aan minister 
Plasterk laten voorzitters prof. dr. A.M.L. van Wieringen en mr. H.M. 
Meijdam weten: “Leerwerklandschappen komen op dit moment 
op allerlei plekken in Nederland tot stand. Het gaat om omvangrijke 
nieuwbouwprojecten waarbij onderwijs én werken in één gebied, 
en in samenhang met elkaar, worden ontwikkeld. Met een leerwer-
klandschap beogen betrokken partijen als scholen, gemeenten en 
bedrijven om het rendement te vergroten op verschillende terreinen: 
leren, werken en ruimtelijke kwaliteit. Volgens de Onderwijsraad en 
de VROM-raad bieden leerwerklandschappen een goede mogelijk-
heid om de wensen van onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar 
af te stemmen en daarbij ook de ruimtelijke kwaliteit van een gebied, 
en van de stad in zijn geheel, een impuls te geven. Met een goede 
ruimtelijke inpassing dragen leerwerklandschappen bij aan een inspi-
rerende en aantrekkelijke omgeving.” Leerlandschappen zijn een trend 
die niet door rijksbeleid geïnitieerd zijn, maar ‘van onder op’ ontwikkeld 
zijn. Ze sluiten echter wel aan bij de doelstellingen van het kabinet om 
het bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast 
bieden ze een mooie gelegenheid om thema’s als duurzame ontwik-
keling aan te vliegen. 

Nieuwbouw
Henk Leever is Manager Nieuwbouw van het gigantische project. 
Naast zijn rol als opdrachtgever, is hij directe beslisser voor alle ma-
jeure afwijkingen en heeft hij gedurende 26 maanden de verant-
woording over de gemiddeld tweehonderd mensen, die dagelijks 
druk in de weer zijn voor een tijdige realisatie van de bouw bin-
nen budget. Op de vraag waarom er voor is gekozen om de oude 
fabriekshal in ere te herstellen, geeft hij als antwoord: “De reden 
hiervoor is meerledig. Enerzijds is het een ! nancieel aspect. Door 
de ijzeren spanten te hergebruiken, is er aanzienlijk op de kosten 
bespaard zonder concessies aan de kwaliteit te hoeven doen. Daar-
naast wilden we een stuk industrieel erfgoed behouden. De oude 
fabriekshal is als het ware de ziel van het nieuwe complex en is ver-
gelijkbaar met het middenschip van een kathedraal. Tevens vormt 
dit stuk industrieel erfgoed de roots van de ontwikkeling in Twente. 
Wat is nu een betere plek om dit tot uitdrukking te laten komen 
dan een leerlandschap? Zonder geschiedenis is er nu eenmaal geen 
toekomst. Dat het hierbij gaat om renovatie is overigens een misvat-
ting. Van de totaal 55.000 vierkante meter die het complex rijk is, zijn 
er slechts drieduizend vierkante meter gerenoveerd. In totaal is dus 
meer dan negentig procent van het project nieuwbouw.“

Oog voor later
Dat er ook met veel oog voor de toekomst gebouwd is, wordt goed 
duidelijk door de vele duurzame technologie die in het complex is 
terug te vinden. ”Het gebouw zit boordevol milieu voorzieningen”, 
begint Leevers zijn uitleg over de duurzaamheidsaspecten van de 
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Kentallen
Gebouw:   ROC complex
Locatie:   Hart van Zuid, Hengelo
Oplevering:  eind 2008
Warmtepomp:  8x lucht-water
Vermogen:  38-120 kW 
Bron:   lucht
Koeling:   2x800 kW, 1x122kW, 1x43 kW
Betonkernactivering:  55000 m2/200 km leiding
Zonneschoorstenen:  8 stuks
Grijswater circuit:  Overtollig water binnenstad

bouw. “Ten eerste zijn er warmtepompen met betonkernactivering 
toegepast. Dit is een soort vloerverwarming die verwarmt, maar 
vooral ook koelt. De energie hiervoor wordt onder andere uit de 
lucht ontrokken. Tevens hebben we naast het gewone drinkwater 
een circuit van grijs water. Dat wil zeggen dat we grondwater dat in 
de binnenstad over is, gebruiken voor toiletspoelingen. Tot slot zijn 
er zonneschoorstenen geplaatst. Dat zijn natuurlijke ventilatiesyste-
men waardoor je geen krachtbronnen of pompen nodig hebt voor 
de luchtverversing.” De motivatie voor het toepassen van al deze 
duurzame techniek is vooral ook praktisch. “Natuurlijk willen we aan 
studenten laten zien dat de tijd waar we nu in verkeren te danken 
is aan inspanningen uit het verleden, maar dat er ook oog moet 
zijn voor de toekomst. Maar minstens net zo belangrijk is dat we op 
de woonlasten zullen besparen, terwijl we er een enorme kwaliteit 
voor terug krijgen.”

Warmtepompen
Bert Forsten is werkzaam bij Horos Klimaattechniek BV, het bedrijf 
dat de warmtepompen voor de nieuwe ROC in Hengelo heeft ge-
leverd. “Al in 2005 is Deerns ingeschakeld om het bestek voor de 
installaties voor het complex te schrijven”, begint Forsten. “Zij zijn 
vervolgens bij ons gekomen voor de diverse componenten, evenals 
voor een stukje overleg over de beste luchtverdeling, koel- en ver-
warmingscapaciteit en het te kiezen type warmtepomp. We waren 
het er al snel over eens dat wanneer er in de school veel lucht wordt 

afgezogen, het zonde is om dit met een normale dakventilatie te 
doen: je verliest de warmte die in de lucht zit, terwijl je deze beter 
voor de verwarming van de school kunt hergebruiken. Het gehele 
gebouw is daarom voorzien van natuurlijke toevoerventilatie, ter-
wijl de afvoer gedeeltelijk natuurlijk verloopt: via thermische trek 
door zonneschoorstenen. Op de plekken waar mechanisch wordt 
geventileerd, wordt de warmte uit de afvoerlucht onttrokken door 
een warmtepomp, zodat er een zeer e"  ciënt verwarmingssysteem 
wordt verkregen. De verwarming en koeling geschiedt vervolgens 
via betonkernactivering, wat een stabiel en tegelijkertijd # exibel te 
regelen binnenklimaat oplevert. In totaal staan er in de school acht 
lucht-water warmtepompen, met vermogens variërend van 38 kilo-
watt tot 120 kilowatt, die hun lucht middels een eigen centrifugaal 
ventilator toegevoerd krijgen. Dit is een economischere oplossing 
dan wanneer balansventilatie zou zijn toegepast. Naast de warmte-
pompen zijn er tevens vier koelinstallaties, twee hydraulische mo-
dules met bu$ ervaten, pompen en expansievat geplaatst en zit er 
in de luchtbehandelingskasten ook een stukje koeling. Uiteindelijk 
is alles door Unica uit Emmen geïnstalleerd.”

Betonkernactivering
Bijna het gehele 55.000 vierkante meter tellende vloeroppervlak van 
het nieuwe ROC-gebouw is voorzien van betonkernactivering. Dit 
is een systeem dat er zorg voor draagt dat de betonnen vloeren en 
plafonds warmte of koude kunnen afgeven. Het leidingsysteem, dat 
voor dit project een totale lengte van ongeveer ruim tweehonderd 
kilometer telt, wordt in het hart van de betonnen vloer (en dus pla-
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fond) gemonteerd. Vervolgens stroomt er water door de leidingen 
dat door de geïnstalleerde warmtepompen gevoed wordt. In de 
winter wordt er warm water toegevoerd, waardoor de betonnen 
constructie een onderdeel wordt van het verwarmingssysteem. In 
de zomersituatie wordt het water juist gekoeld naar een tempera-
tuur van ongeveer 23 graden Celsius, waardoor de betonnen vloeren 
de verschillende ruimtes koelen door warmte uit de lucht op te ne-
men en deze af te voeren. De in de kern van de vloer aangebrachte 
watervoerende leidingen houden de vloeren en de plafonds op een 
constante temperatuur. Een voorwaarde voor betonkernactivering 
is wel dat er een goede uitwisseling van warmte kan plaatsvinden 
met open plafonds. 
Betonkernactivering heeft een aantal belangrijke voordelen ten 
opzichte van conventionele verwarmingstechnieken. Zo kan de to-
tale massa van de vloer worden gebruikt, waardoor de pieken in 
de warmte en koude behoefte gedempt worden en er een stabiel 
binnenklimaat ontstaat, door een goede verdeling van de warmte 
en koude. Daarnaast verwarmt of koelt het beton aan twee zijden: 
zowel de vloer- als de plafondzijde, waardoor twee boven elkaar 
liggende ruimtes tegelijkertijd op temperatuur kunnen worden 
gebracht. Ook zijn er geen radiatoren nodig en draagt een lagere 
luchtstroom door convectie bij aan een schoner binnenmilieu. Tot 
slot is het door het grote oppervlakte geschikt voor lage aanvoer-
temperaturen, zogenaamde LTV, wat het erg geschikt maakt voor 
gebruik in combinatie met een warmtepomp. De waterpomp is na-
melijk juist het meest e"  ciënt bij een lagere temperatuur. Nadeel is 
natuurlijk wel dat plafonds en vloeren niet te veel mogen worden 
afgedekt, maar in het geval van het ROC Twente draagt dat alleen 
maar extra bij aan de sfeer.

Zonneschoorstenen
Redelijk uniek is de toepassing van acht zonneschoorstenen die in 
april 2008 op het gebouw zijn geplaatst. Het is een natuurlijke ma-
nier van ventilatie en klimaatregeling, die gebaseerd is op convectie 
door toedoen van zonne-energie. Hoewel de techniek al eeuwen 
oud is en er momenteel in Australië hard gewerkt wordt om een 
heuse energiecentrale gebaseerd op dit principe te bouwen, leent 
het principe zich bij uitstek voor het energieloos voorzien in me-
chanische ventilatie op de momenten dat je deze het meest nodig 
hebt: in de zomer. Een zonneschoorsteen bestaat uit een zwartge-
maakte buis van staal of PVC, met daaromheen een UV-bestendige 
buis van plexiglas die enkele centimeters groter in diameter is. De 
ruimte tussen het plexiglas en de zwarte buis wordt aan de boven-
zijde afgedekt, waardoor de lucht in de buis zal opwarmen. Door de 
opwarming stijgt de warme lucht, wat een onderdruk aan de on-
derzijde van de schoorsteen in het gebouw zal veroorzaken. Deze 
onderdruk wordt vervolgens gebruikt om verse lucht aan te zuigen. 
Voordat de lucht echter via de diverse aanvoerkanalen het gebouw 
binnenkomt, is het door een lange buis door de grond gegaan, 
welke als warmtewisselaar fungeert. Op deze manier zal de lucht in 
de zomer gekoeld worden en in de winter juist verwarmd worden. 
Indien nodig kan er natuurlijk altijd bijverwarmd of extra gekoeld 
worden. Het nieuw leven inblazen van deze in de oudheid voor het 
eerst toegepaste techniek had natuurlijk niet beter gekozen kunnen 
worden: zonder geschiedenis is er geen toekomst. 

Een nieuw hart voor de stad 
Uit vijftig kanshebbers is vandaag het ROC van Twente in 
Hengelo van Harry Abels (IAA Architecten) en restauratiear-
chitect Maarten Fritz (Architectenbureau Fritz) uitgeroepen 
tot BNA Gebouw van het Jaar 2009 Regio Oost. De jury, onder 
leiding van Edwin Oostmeijer, is bijzonder onder de indruk 
van de wijze waarop het brede programma van deze ‘Com-
munity College’ is ingevuld en noemt het gebouw “niet al-
leen een inspirerende studieplek, maar ook een nieuw hart 
voor de stad.“
Uit het juryrapport: “Bij binnenkomst valt het gebouw als een warme 
deken over je heen. De immense hal waarbij zowel de bloei als de 
ondergang van het industriële verleden in stand is gehouden, opent 
zich gastvrij naar de nieuwbouwvleugels aan weerskanten. Voor het 
sterke concept, het oog voor detail, de consequente uitwerking, het 
mooie contrast tussen hard en zacht, en de liefdevolle invulling van 
het onderwijsprogramma, heeft de jury grote bewondering.”
Het ‘nieuwe hart voor de stad’ dingt tevens mee naar de landelijke 
hoofdprijs. Deze zal op 23 april in het Trouwgebouw te Amsterdam 
worden uitgereikt. De BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten 
BNA, is de enige algemene Nederlandse beroepsvereniging van 
architecten. Bij de vereniging zijn zo’n drieduizend architecten aan-
gesloten.
Bron: www.bna.nl
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