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Hart van Zuid in Hengelo, het 
voormalige fabrieksterrein 
van de firma Stork, is een ge-
bied met een uniek karakter. 
Het rijke industriële verleden 
ligt hier voor het oprapen. 
Maar je moet het wél zien…
De stichting Storkiaan wil de 
Stork-identiteit van het gebied 
weer zichtbaar maken en ver-
sterken met (kunst)objecten, 
industrieel erfgoed, digitale 
middelen en andere (innova- 
tieve) verwijzingen. We doen 
dat samen met bewoners, 

gebruikers, gemeente en an-
dere partijen. Uiteindelijk ont-
staat zo een Storkroute, een 
soort ketting met schitterende 
parels en andere industrieën. 
Deze parels van Stork van het 
nieuwe Hart van Zuid wordt 
de trots van Hengelo. 
Dit Masterplan voor de 
periode 2020-2030 is de 
basis voor het handelen van 
de stichting Storkiaan. Het 
gaat daarbij om drie dingen: 
dromen, durven en dóen. 

STORK:  CULTUURDRAGER VAN 
HART VAN ZUID IN HENGELO
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van Zuid biedt een unieke 
kans om dat Stork-gevoel te 
accentueren en te verbinden 
met de stad van nu. Een zicht-
bare Stork-route vertelt het 
verhaal van Hengelo en zorgt 
voor de noodzakelijke samen-
hang in dit gebied. Maar de 
route vormt ook een attractie 
op zich. Ze is parelsnoer, met 
oude en nieuwe objecten die 
in allerlei vormen verwijzen 
naar Stork. 

O NZE I NS P I RATI E 
Inspirerende voorbeelden 
zijn het Mauerpark in Berlijn 
en de Industriecultuurroute 
in het Duitse Roergebied. 
Ze trekken veel bezoekers 
aan dankzij hun eigentijdse 
invulling van de geschiedenis. 
Dichter bij huis zien we de 
eigentijdse vertaling van het 
industriële verleden terug in 
het DRU Industriepark te Ulft.
Bijzondere objecten krijgen 
een plek op de Storkroute, 
dat is de bedoeling. Het op 4 
november 2019 onthulde ge- 
denkteken voor de April- 
meistaking van 1943 (begon-
nen bij Stork en uitgegroeid 
tot de grootste verzetsdaad 
tijdens de oorlog) is een mooi 
vertrekpunt. Bij de verdere 
invulling van de route laten 
we ons mede inspireren door 
partners uit de Hengelose 
samenleving (gemeente, be- 
drijven, organisaties, stichtin-
gen, bewoners). Het college 
van B & W van Hengelo heeft 
het idee van de Storkroute 
via een collegebesluit (januari 
2019) benoemd tot leidend 
burgerinitiatief in Hart van 
Zuid en aangegeven daar 

waar mogelijk bij de realisa-
tie ondersteuning te bieden. 
De stichting Storkiaan wil 
op haar beurt de gemeente 
Hengelo maximaal ontzorgen 
bij de profilering van Hart 
van Zuid. De samenwerking 
heeft geleid tot onder meer 
de snelle realisatie van het 
genoemde gedenkteken voor 
de April-meistaking en struc-
tureel overleg over nieuwe 
ontwikkelingen in het gebied 
(zoals de naamgeving van 
deelgebieden en straten). 

O NZE MI S S I E
De stichting Storkiaan heeft 
zich tot doel gesteld om het 
profiel van het gebied rondom 
de Laan Hart van Zuid te 
versterken. We richten ons 
primair op dit kerngebied, 
maar houden daarnaast oog 
voor aangrenzende gebieden 
met een industrieel verleden 
(ROC van Twente, Hazemei-
jer, Tuindorp). In de statuten 
is onze doelstelling als volgt 
geformuleerd:
‘Het realiseren van een Stork-
route in het gebied Hart van 
Zuid in de gemeente Hengelo 
(O), met objecten, digitale 
middelen en andere verwijzin-
gen naar de vroeger op deze 
plek gevestigde firma Stork. 
Zij tracht dit doel onder meer 
te bereiken door: ideeën voor 
invulling van de Storkroute in 
de samenleving op te halen 
en deze zo mogelijk te helpen 
uitvoeren. De stichting heeft 
hierin een coördinerende rol. 
Daarnaast ontplooit Stork-
iaan ook zelf initiatieven voor 
onderdelen van de route.’

DE AMBITIE

Foto:  Tjeerd Derkink

Voor het DNA van Hengelo, 
het onderscheidend vermo-
gen, kom je onvermijdelijk 
uit bij Stork. Het bedrijf drukt 
vanaf 1868 een onuitwis-
baar stempel op de stad. De 
(her)ontwikkeling van Hart 
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We onderscheiden in Hart van 
Zuid drie deelgebieden:

Plein - Industrieplein: 
het plein voor Metropool 
en WTC-complex, inclusief 
kruispunt, VDL-gebouw en het 
Vereenigingsgebouw;

Laan - Laan Hart van Zuid: 
het gebied tussen plein- en 
brugsector aan weerszijden 
van de laan;

Brug - Boekelosebrug: 
het gebied tussen kruispunt 
Breemarsweg en de vernieu-
wde Boekelosebrug.

Voor alle drie deelgebieden 
gelden onze ambities: dromen 
– durven – doen. De droom 
is om een uniek stadsdeel te 
(helpen) creëren, dat het DNA 
van Hengelo ademt. Om daar-
toe te komen is lef nodig: we 
denken buiten de gebaande 
paden om iets bijzonders te 
realiseren. We doen dat niet 
alleen, maar samen met ge-
meente, inwoners en andere 
partijen. Het uitgangspunt is 

om het totale gebied Hart van 
Zuid (het voormalige fabrieks- 
terrein van Stork) binnen 
enkele jaren een culturele 
samenhang te geven, een 
eigen Stork-identiteit. 

PLEIN
De herinrichting van het 
Industrieplein, waarbij een 
skatebaan is aangelegd, is in 
2019 grotendeels voltooid. 
Het plein is een natuurlijk 
startpunt van de Storkroute, 
ook omdat het hoofdgebouw 
van de firma Stork hier altijd 
is gevestigd geweest (nu VDL). 
Het op 4 november 2019 
onthulde gedenkteken voor 
de April-meistakingen van 
1943 (begonnen bij Stork en 
uitgegroeid tot de grootste 
verzetsdaad tijdens de oorlog) 
bij de zuidingang van het 
station is een eerste invulling 
van de route. Het is het resul-
taat van een nauwe samen-
werking tussen de stichting 
Storkiaan en de gemeente 
Hengelo. De uitvoering past in 
het beeldplan van het plein. 
Storkiaan heeft de teksten van 
het gedenkteken afgestemd 
met de stichting Landelijke 
Herdenking April-meistakin-
gen 1943. Deze werkwijze is 
het uitgangspunt voor andere 
onderdelen van de Stork-
route. Storkiaan fungeert 
telkens als scharnierpunt en 
aanjager, altijd in afstemming 
met relevante partijen.  
De herontwikkeling van het 
Vereenigingsgebouw van 
Stork tot hotel-restaurant/
congrescentrum nodigt uit tot 
versterking van de Stork-iden-
titeit. Niet alleen zal het geb-

ouw in oude luister worden 
hersteld, ook het semiopen-
bare terrein daaromheen kri-
jgt een metamorfose. Stork-
iaan is hierover in gesprek 
met eigenaar Infestos en de 
horecaexploitant. Toegezegd 
is dat het verwaarloosde 
Storkmonument (een hal-
fronde muur met plaquettes 
t.g.v. het 80-jarig bestaan van 
de machinefabriek in 1948) 
wordt verplaatst en gere- 
noveerd.  Daarnaast wordt 
serieus geke-ken naar aan-
koop en plaatsing van een 
aantal kunstwerken in het 
park rondom het gebouw. 
Storkiaan heeft een optie op 
de in totaal 10 kunstwerken, 
die zijn gemaakt in het kader 
van 150 jaar Stork en eerder 
naast de Lambertusbasiliek 
hebben gestaan. Doel is 
om een en ander in 2020 
en 2021 te realiseren. Het 
Vereenigingsgebouw is ook 
de locatie waar rondleidin-
gen door het Stork-gebied 
en individuele wandelingen 
langs Stork-objecten kunnen 
beginnen en/of eindigen. Er 
liggen mogelijkheden voor 
speciale arrangementen met 
de horeca-exploitant.
 
Het Industrieplein biedt nog 
meer kansen. Denk aan de 
muur tussen stationsuitgang 
en Europatunnel, die thans 
onder verwaarlozing en 
graffiti gebukt gaat en die 
geschikt is om de start van 
de Storkroute te visualiseren. 
Of de ‘groen-eilanden’ op 
het plein, waar een deel van 
de Stork-kunstwerken kan 
worden geplaatst. 

Het EuregioNetwerk Indu- 
striecultuur wil het bezoek 
aan de regionale industrie- 
cultuur bevorderen en daar-
toe een ankerpunt in Hengelo 
realiseren. Hier zal met o.a.  
audiovisuele middelen 
verbinding wordt gemaakt 
met het industriële erfgoed. 
Rondom het plein liggen meer 
projecten in het verschiet. 
Genoemd kunnen worden: de 
renovatie van het WTC-
complex (de voormalige MTS-
school) en de toekomstige 
invulling van het Siemens-kan-
toorgebouw na het vertrek 
van de huidige huurder VDL. 
Storkiaan zal daarop antici-
peren. 

LA A N
Het deelgebied rondom de 
Laan Hart van Zuid, gelegen 
tussen Industrieplein en de 
kruising met de Breemarsweg, 
biedt verschillende mogelijk- 
heden. 
Vanuit het station gezien 
is dat aan de linkerkant de 
hoge zwarte pijp van DEC 
Noord (Decentrale Energie 
Centrale) van Warmtebedrijf 
Hengelo op de hoek Lange-
lermaatweg-Laan Hart van 
Zuid. Daarin bevindt zich een 
zeer grote ketel, die jammer 
genoeg van de straatzijde niet 
zichtbaar is. Een idee is om 
die ketel juist wel zichtbaar 
te maken voor het meehel-
pen om de Stork-gedachte 
invulling te geven. In het oog 
springt ook de onbebouwde 
ruimte met een gemetseld 
bouwwerk (een krachtcen-
trale, genaamd H18). 

HET GEBIED 
HART VAN 

ZUID:  PLEIN – 
LAAN -  BRUG
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Langs de laan ligt het terrein 
van de vroegere ketelfabriek 
van Stork, waar project- 
ontwikkelaar Van Wijnen pas 
na 2027 met woningbouw 
aan de slag gaat. Een idee van 
bewoonster Danny Plass is om 
het gebied in de tussentijd 
in te zaaien met bloemen (in 
Storkblauw), waardoor een 
vrolijke en natuurlijke situatie 
ontstaat met biodiversiteit, 
bijen en wellicht een tiny- 
forest. In de hoek van het ter-
rein staat een gebouw aan het 
Esrein, genaamd H16. Daarin 
is een B&B (bed and break-
fast) gehuisvest met annex 
een stalling en werkplaats 
voor oldtimers. Storkiaan 
heeft de huurders van de hal 
(René Haafkes en Monique 
Heijne) voorgesteld om op de  
buitenkant van Gebouw 16  
met oude fotobeeldenzicht- 
baar te maken dat het 
oorspronkelijk is neergezet 
als stralerij en ververij voor 
Storkketels. Iets vergelijkbaars 
is gebeurd met de buiten-
muur van het naastgelegen 
appartementencomplex aan 
de Buigerij. Haafkes en Heijne 
hebben daarop positief ge-
reageerd. 

De bedoeling is om dit nog in 
2020 te realiseren. In het ver-
lengde daarvan ligt het idee 
om een mast met billboards 
naast Gebouw 16 te plaatsen 
als baken voor volgers van de 
Storkroute. Haafkes stelt de 
mast beschikbaar. Gekeken 
wordt naar de vormgeving 
van de billboards en aanslui-
ting op de beeldkwaliteit van 
Hart van Zuid.

Aan de overzijde van de weg 
Esrein ligt het wooncomplex 
De Buigerij. In het gebied 
tussen Esrein en Breemars- 
weg heeft woonontwikke- 
ling plaatsgevonden. Het is 
bekend dat bij de bewoners 
van deze buurt al jarenlang 
het verzoek en verlangen is 
om een speeltuin resp. veilige 
speelplek voor de kinderen te 
ontwikkelen. In dat verband 
zou een al eerder ingediend 
idee van klauterkunst kunnen 
worden gerealiseerd: bijvoor-

hekwerk langs de laan fun-
geert als gebiedsafscheiding 
tussen fabrieksterrein en het 
fietspad. Het leent zich bij 
uitstek voor een creatieve 
invulling. Een van de ideeën 
is om de meer dan 10.000 
pasfoto’s van voormalige 
Stork-medewerkers in deze 
afscheiding te verwerken. 
Kunstenaar Gijs Stork jr. heeft 
aangegeven hierin een rol 
te willen spelen. Een andere 
optie is om een vorm van 
lichtkunst te realiseren met 

bovenop woonappartement-
en. De bestemming van het 
gebied tussen het Dikkers- 
plein en de Breemarsweg is 
vooralsnog onduidelijk. Hier 
liggen, net zoals bij de andere 
deelgebieden, kansen om 
nieuwe gebouwen en straten 
te vernoemen naar vroege-
re functies of personen uit 
het industrieverleden van 
Hengelo.

een verwijzing naar Stork. Po-
tentiële samenwerkingspart-
ner is het Hengelose bedrijf 
Trimotion. Aansluiting op de 
toekomstige Techniekroute 
rondom het ROC is gewenst. 

Het vroegere terrein van de 
appendagefabriek Dikkers is 
eigendom van EMGA en is 
thans in ontwikkeling. EMGA 
gaat hier wooneenheden 
creëren. Verder ligt het 
Dikkersplein, met aangele-
gen diverse winkels en daar 

DROMEN 
DURVEN 

DOEN.

beeld grote ketels en pompen 
langs de laan, waar kinderen 
overheen kunnen klimmen en 
klauteren (wat ze ook doen 
over grote boomstammen 
e.d. in een bos). De initiatief-
nemers van het skatepark zien 
mogelijkheden om erfgoed 
van Stork te verwerken in 
skate-objecten in dit deel van 
Hart van Zuid.

Een honderden meters lang 
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BRUG
In het gebied ten zuiden van 
de Breemarsweg bevinden 
zich twee in het oog springen-
de objecten: de innovatieve 
Boekelosebrug en industrie 
complex Stork Thermeq 
(nazaat van de aloude 
Storkfamilie). Op het voorter-
rein tussen het Stork Ther-
meq-complex en de Laan Hart 
van Zuid staan enkele memo-
rabele attributen, refererend 
aan het Stork-verleden. De 
bedoeling is om daar ander 

Rondom het plangebied 
bevinden zich onderwijsin-
stellingen, die we willen 
koppelen aan de uitwerking 
(van onderdelen) van dit 
project. Denk aan het ROC (de 
Gieterij) of TIO Hogeschool 
Hengelo, maar ook aan Ho-
geschool Saxion in Enschede. 
Zo kunnen studenten worden 
ingezet voor het produceren 
of plaatsen van objecten op 
de route, of het construeren 
van een lichtprojectie. Ook 
kunnen studenten Creative 
Technology van de Universi-
teit Twente inbreng leveren. 
Voor de hand ligt om met 
de Storkroute aansluiting te 
zoeken bij de Techniekroute, 
die het ROC de komende 
jaren wil realiseren. Storkiaan 
is hierover in gesprek met het 
ROC.  

EDUCATIE

Stork-erfgoed (bv. pompen) 
aan toe te voegen om een 
verbinding te maken tussen 
heden en verleden.

Voor het auto- en motorver-
keer geldt de Boekelosebrug 
als de entree van Hengelo. In 
de omgeving, bijvoorbeeld bij 
de kruising met de Breemars- 
weg, zou iets grootschaligs 
voor de Storkroute kunnen 
worden gecreëerd. 
Stichting Spoorfietsen heeft 
in kaart gebracht hoe het 

oude GOLS-spoor (Gelders 
Overijssels Lokaal Spoor) ooit 
vanuit de Achterhoek over 
het Storkterrein liep tot aan 
het GOLS-station (nu Indu- 
strieplein). Het werd later een 
stuk bedrijfsspoor van Stork. 
Stichting Spoorfietsen heeft 
een stuk origineel Storkspoor 
(rails met stalen dwarsstaven) 
ter beschikking gesteld aan de 
stichting Storkiaan. Een idee 
om nader uit te werken voor 
dit deelgebied.

De CMGT-opleiding van Saxion 
is een interessante partner 
voor een studentenproject in 
het kader van een ‘augment-
ed reality app’. Bezoekers van 
de route kunnen via zo’n app 
op hun smartphone de open-
bare ruimte in historische 
context ervaren. De app 
verbindt situaties en verhalen 
van vroeger (Storkianen aan 
het werk, fabrieksgebouwen 
in bedrijf) met de realiteit van 
nu. Storkiaan is hierover ook 
in gesprek met een ervaren 
uitvoerende partijen. 
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-----

Het Masterplan is een 
meerjarenplan tot 2030, dat 
door de inbreng van partners 
(bewoners, bedrijven, onder-
wijsinstellingen, gemeente) 
voortdurend in beweging 
is. De stichting Storkiaan is 
zich ervan bewust dat het 
tijd kost om de gehele route 
te realiseren, maar heeft op 
de korte termijn een aantal 
concrete (haalbare) doelen 
gesteld in samenwerking met 
haar partners:

2 0 2 0
zichtbaar Stork-verhaal in/
rond Gebouw 16 en plaatsing 
monumentale pomp bij Stork 
Thermeq, plaatsing aantal 
kunstwerken (vervaardigd 
in kader van 150 jaar Stork) 
onderzoek aanleg Storkspoor 
(in samenwerking met sticht-
ing Spoorfietsen), overleg 
over opname Storkroute in 
Euregionetwerk Industriecul-
tuur.

2 0 2 1
restauratie Stork-monument 
bij Vereenigingsgebouw, 
bloemenzee langs Laan Hart 
van Zuid, 

2 0 2 2
oplevering Storkroute-app, 
lichtprojectie langs Laan Hart 
van Zuid i.s.m. Saxion.

Voor de realisatie van de 
Storkroute zijn financiële 
middelen noodzakelijk. De 
stichting streeft naar een 
gezonde bedrijfsvoering met 
een gevarieerde financierings- 
mix, die bestaat uit zowel 
giften, donaties, subsidies 
en fondsen, maar ook uit 
opbrengsten van activiteiten, 
crowdfunding en legaten. Er 
zal in ieder geval een beroep 
worden gedaan op erfgoed-
subsidie via de provinciale 
regeling ‘Verhaal van Overijs-
sel’ en de inzet van het lokale 
bedrijfsleven via de Slinger-
beurs. Daarnaast zoeken we 
naar inhoudelijke structurele 
partnerschappen met het 
bedrijfsleven. Daarbij wordt 
gedacht aan bedrijven die op 
de een of andere wijze zijn 
verbonden aan (voormalige) 
Stork-fabrieken en/of pro-
ducten. Tevens wordt gedacht 
aan bedrijven die ook gericht 
zijn op verduurzaming en in 
toenemende mate bewust zijn 
van maatschappelijk verant-
woord ondernemen. De kans 
op samenwerking wordt grot-
er als een gezamenlijk doel 
wordt gediend. Ook kunnen 
bedrijven een nuttige partner 
worden door hun expertise 
in te zetten, bijvoorbeeld op 
het gebied van organisatie, 
productie of financiën.

FINANCIEN
STAPPENPLAN/
FASERINGEN

13



Stichting Storkiaan is opgericht  
op 6 september 2019 en bestaat 
uit de volgende bestuursleden:
 
Marco Krijnsen
voorzitter
 
Wim Boomkamp
vicevoorzitter

Hans de Gruil
secretaris

Roel Kok
penningmeester

Johan de Jong
Anja Timmer
Raymond van Cleef
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