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Stedebouwkundig plan

stadscampus versus parkcampus
vestiging bij verkeersknooppunt
vermenging werken, wonen, 
ontspanning en onderwijs



thema’s

klein binnen groot
relatie met publieke functies
integratie industrieel erfgoed



herkenbaarheid
geborgenheid
veiligheid

klein binnen groot



herkenbaarheid
geborgenheid
veiligheid

klein binnen groot



publieke functies

Community College is een openbare ruimte
school als onderdeel van het gewone leven

bibliotheek
restaurants
podiumvoorzieningen
winkels
uitzendbureau’s
sportvoorzieningen
etc.
etc.



industrieel erfgoed

historisch 
waardevol gebied
monumentale 
industriele 
architectuur
niet alleen 
conserveren 
maar ook 
integreren



industrieel erfgoed

historisch 
waardevol gebied
monumentale 
industriele 
architectuur
niet alleen 
conserveren 
maar ook 
integreren



Aanzicht gieterij vanaf Tuindorp (1913)
Bron: Historisch Centrum Overijssel



Gieterij in aanbouw (1902)
Bron: Historisch Centrum Overijssel





Pompen in productie (1913)
Bron: Historisch Centrum Overijssel



Buitenaanzicht gieterij (1902)
Bron: Historisch Centrum Overijssel





Interieur gieterij (1922)
Bron: Historisch Centrum Overijssel



Gieterij (1937)
Bron: Historisch Centrum Overijssel



Opening gieterij (1902)
Bron: Historisch Centrum Overijssel



Interieur gieterij (1950)
Bron: Historisch Centrum Overijssel



Werknemers in gieterij (1945 - 1970)
Bron: Historisch Centrum Overijssel









LOKATIE STORK



GEVEL GIETERIJ 











transformatie gieterij



transformatie gieterij



transformatie gieterij



D’r um hèn…



Oostgevel













Doorsnede



Kom d’r in…

















Constantin Brancusi







Jonas







Jonas

Horizontale doorsnede Jonas





Betonkern activering





zonneschoorstenen















Casco van het gebouw

Fundatie
* Vibropalen + stalen buispalen
* Balken + poeren

Vloeren
* In het werk gestort, breedplaatvloeren en 
staalplaatbetonvloeren

Wanden
* In het werk gestort B1, CUR 100
* Noppenpatroon



Casco van het gebouw

Fundatie
* Vibropalen 1143 stuks  + stalen buispalen 
* Balken + poeren

Wandbekisting  
* Levering DVMS  
* 98 kernen
* 11 verschillende typen kisten, 
* Tijdsduur 127 dagen
* totaal 126 tekeningen Vloeren



Casco van het gebouw

Vloeren
•In het werk gestort

•60.000 m2
•SGB ondersteuningsconstructie 18 wbp platen 
600*2400 mm halfsteensverband
• productie 500 m2 per dag incl randkist, 
sparingen enz.

•Breedplaatvloeren

•staalplaatbetonvloeren



Casco van het gebouw

Kolommen
•Prefab betonnen

hyperbolide kolommen 906 st
ronde kolommen 85 st
schijfkolommen 46 st

•Stalen kolommen
gietijzer 28 st, gesteld op prefab sokkels
Staalbeton kolommen 100 st

Prefab trappen incl bordessen 125 st



Nog enkele getallen

• Bruto vloeroppervlakte: 55.000 m2 

• Beton: 23.500 m3

• Wapening: 2.300 ton kg
• Vliesgevel: 12.000 m2

• Aantal studenten: 8.000 (incl. deeltijd en BBL)
• Afmetingen hal: 155m x 22m
• Hoogte hal: hoge hal 25m, lage hal 16m
• Betonkernactivering: 200 km 
• Opstart bouw 16 juni 2006
• Oplevering juli 2008





Hoor je 
Hoor je ‘‘t ook eens van een ander

t ook eens van een ander……



Laatste nieuws?
Check

hartvanzuid.rocvantwente.nl
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