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INLEIDING

De wijk Roombeek in Enschede kreeg landelijke bekendheid 
in 2001. De aanleiding was een trieste: de ramp waarbij de 
vuurwerkfabriek SE Fireworks explodeerde. De ravage had een 
ongekende omvang en er vielen vele slachtoffers te betreuren. 
Veel woningen werden verwoest of zwaar beschadigd.

Voor de ramp waren er al plannen voor een grootscheepse 
vernieuwing van de wijk. De vele oude fabriekscomplexen  
maakten een vervallen indruk. Een aantal ervan werd  
gerenoveerd en geschikt gemaakt voor wonen, werken en 
cultuur. Andere delen werden  gesloopt en de plekken ervan 
ingevuld met andere (woon-) functies. Bij de wederopbouw 
heeft de watergang de Roombeek, die van oost naar west door 
de wijk stroomt, een belangrijke plaats gekregen.
De wederopbouw werd voortvarend ter hand genomen 
onder leiding van een bevlogen supervisor, Pi de Bruijn, zelf 
afkomstig uit de omgeving. 
Met een nieuwe werkmethode, deels onder strakke 
geleiding maar juist ook voor een deel veel vrijheid gaf aan 
initiatiefnemers voor de nieuwbouw, kwam de nieuwe wijk tot 
stand. 
Koningin Beatrix opende in april 2008 het cultuurcentrum Het 
Rozendaal. Daarmee werd de afronding van de herbouw van 
de wijk gevierd. Toch groeit de wijk ook sindsdien nog verder 
door. 

Op een van de meest prominente plekken in de wijk, op de 
noordoostelijke hoek van de Stroinksbleek, is een stuk grond 
beschikbaar voor een substantieel ( woning-)bouwprogramma.  
Met de importantie van de plek in gedachten geeft de 
supervisor aan niet minder dan een ‘ícoon’ voor de wijk te 
verwachten.  De plek heeft een nieuwe naam: Tetem 3. In 
bijgaand boekwerk is te ziek hoe deze zijn vorm krijgt. 

TANGRAM Architectuur en stedelijk landschap
Amsterdam, Maart 2021
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1. GESCHIEDENIS

Kaarten door de eeuwen heen tonen de ontwikkeling van 
Roombeek. De rode cirkel markeert de locatie ‘TETEM III’. 
De eerste industrialisatie is te zien op de kaart van 1935. 
De ontwikkeling van de nieuwe wijk ‘Roombeek’, na de 
vuurwerkramp, is te zien op de kaarten na 2009.
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1. GESCHIEDENIS

TETEM stond voor  ‘de Twentse Textiel Maatschappij’. Op de 
plek van de locatie TETEM 3 stond een hal voor tapijtweverij, 
waar later een fabriek voor dakbedekkingen was gevestigd (1).
In 2001 vond de ergste ramp plaats uit de historie van 
Enschede toen de fabriek van SE fireworks explodeerde. Als 
gevolg daarvan werd een groot deel van Roombeek verwoest 
en viel een flink aantal dodelijke slachtoffers te betreuren (2).
Na enige tijd is de wederopbouw gestart. In samenwerking 
met de gemeente en de bewoners van de wijk gaf supervisor 
leiding aan een bijzonder wederopbouwproces. Enkele 
onderdelen van het nieuwe plan werden uitgewerkt onder 
‘hoge regie’- andere delen werden meer  vrijgehouden 
binnen de afgesproken kaders. Nu, bijna 20 jaar later, is de 
wederopbouw nagenoeg voltooid (3). 
Beelddragers van de nieuwe wijk zijn enkele opvallende 
bouwwerken, zoals de Museumfabriek, het Balengebouw en 
de Eekenhof. In schaal en architectonische expressie vormen 
deze een ‘mental map’, de ruggegraatgebouwen van de wijk 
(4), in de terminologie van supervisor Pi de Bruin de ‘iconen’ 
van Roombeek. TETEM 3 is, vanwege de markante ligging, 
voorbestemd het laatste icoon van Roombeek te worden.

4.

Legenda
A. Museumfabriek

B. Balengebouw
C. Eekenhof

D. Tetem 3 is bestand als het laatste icoon voor de wijk

D
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2. SITUATIE EN CONTEXT

Stedenbouwkundige dragers van de nieuwe wijk zijn 
de drie grote Bleken (Lonnekesbleek, Stroinksbleek en 
Lasonderbleek). Dit zijn herkenbare publieke ruimten met 
daarin markante bouwwerken in het groen en water (3).
De Stroinksbleek is , van de drie bleken, het meest formeel van 
opzet, met markante driehoekige landschappelijke elementen. 
TETEM 3 kan worden geinterpreteerd als onderdeel van deze 
configuratie. Hiermee kan de plek verankerd worden in het 
groter geheel van deze bleek ( 1 en 2).
In de Stroinksbleek is een locatie gedefinieerd op de plek van 
een voormalige textielhal, het zogenaamde TETEM 3 (4).
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3. Enschede 4. SeARCH - Museumfabriek, Roombeek, Enschede

2. SITUATIE EN CONTEXT

Locatie TETEM 3 is nauw verbonden met het naastgelegen 
ARTEZ gebouw, een andere voormalige textielhal van de 
Twentse Textiel maatschappij. Deze hal heeft een architectuur 
die typerend is voor de industriële architectuur van eind 19e 
eeuw tot de jaren 30 van de 20e eeuw. 
De ligging van het nieuwe TETEM 3, pal naast TETEM 2 ( Artez), 
bepaalt dat de gemeente Enschede een relatie van gelijkenis 
van belang acht. Zelfs zodanig dat de Commissie Welstand en 
Monumenten naast het advies van de supervisor, haar eigen 
advies uitbrengt. 
In Enschede, en in bredere zin in Twente, zijn nog talrijke 
voorbeelden van de typische industriële architectuur uit 
de periode tussen 1850 tot 1925 te vinden. Hoewel van 
verschillen sprake is zijn er steeds belangrijke beeldbepalende 
overeenkomsten: warmrood metselwerk, relatief grote 
gevelopeningen met veelal stalen kozijnen in wit of donkergrijs. 
Ook in de detailleringen zijn belangrijke kenmerken als 
overeenkomsten waarneembaar: zorgvuldig metselwerk in 
reliëf met lisenen, pilasters ,schaduwvlakken en blindnissen. Er 
is sprake van een grote repetitie van dezelfde gevelopeningen, 
duidelijke plinten en daklijsten. Samengevat kan men stellen 
dat het gaat om relatief eenvoudige hoofdvolumen met 
zorgvuldige gedetailleerde gevels en gevelopeningen, vaak 
voorzien van een enkel hoogteaccent. In zijn doctoraalscriptie 
omschrijft M. Tuinstra in detail de eigenschappen van deze 
typische architectuur.

1-4: oorspronkelijke industriële architectuur, plaatjes uit 
scriptie met kaft.

2.
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2. I’MArchitecten - Railcentre Amersfoort

1. James Stirling - universiteitsgebouw Leicester
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2. SITUATIE EN CONTEXT

Om het nieuwe TETEM 3 in te passen in de locatie kan hier 
een ‘relatie van gelijkenis ‘gezocht worden. Deze zal zeer 
bruikbaar blijken in het onderliggend idee achter het ontwerp 
van TETEM 3, als getoond in de volgende hoofdstukken. Dit 
betekent overigens geenszins een hang naar historisering: in 
de moderne architectuur zijn talrijke voorbeelden te vinden 
van een vergelijkbare sfeer, vertaald naar de middelen van 
vandaag. De essentiële karaktereigenschappen blijven daarbij 
overeind.

1-5: moderne vertaling van industriële architectuur

3. Geurst & Schulze Architecten - Christelijk Lyceum Delft

4. Kuehn Malvezzi - kantoren met kas

5. Architecten en en - Strijp-S woningen, Eindhoven
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1. Museumfabriek 2. Warmtekrachtcentrale

3. Eekenhof 4. Balengebouw

Iconen voor Roombeek
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3. EEN ICOON VOOR ROOMBEEK 

In de nieuwe wijk is sprake van enkele markante beelddragers, 
die verwijzen naar de betekenis van de plek. Deze wordt 
aangeduid als de ‘iconen’ van Roombeek. De importantie van 
de plek van TETEM 3 vraagt, zo zegt de geestelijk vader van de 
wederopbouw, Pi de Bruijn, om een 5e, en laatste, ‘icoon’. 

Wat betekent dat?
In de definities is een icoon letterlijk een ‘representatief 
symbool’. 
Een icoon is in de semiotiek ‘een teken dat in zijn vorm 
overeenkomt met zijn betekenis’.
Een gebouw kan iconisch zijn voor de geschiedenis van de 
plek. Een ‘relatie van gelijkenis’ kan daarbij aanknopingspunt 
zijn. In het geval van TETEM 3 zou dat kunnen zijn de markante 
industriële architectuur van de textielindustrie van eind 19e 
eeuw en later. 
Het kan echter ook een verwijzing zijn naar de meer recente 
geschiedenis van de plek. In dit geval de vuurwerkramp.

TETEM 3 als icoon: dat roept enkele dilemma’s op. 

Kan een woongebouw een icoon worden, met andere woorden 
is dit poetisch doel te rijmen met de nodige bruikbaarheid en 
haalbaarheid van het woongebouw? Anders gezegd: is de 
beoogde abstractie van het object te rijmen met de realiteit 
van raampjes en deurtjes?

Situatie diagram
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9.

orthogonale richtingen / evenwijdigheid: 
relatie van gelijkenis met industrieel erfgoed
orthogonaliteit: rationaliteit opzet woonstructuur

schuine richtingen: 
inbedding in landschapsschema  Stroinksbleek
vormt basement gebouw

1. Relatie van gelijkenis; structuur: verdraaiing lastig 2. Hoekverdraaiing in structuur opheffen
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4. WONEN IN EEN ICOON

Het antwoord komt uit de architectonsiche vertaling. De 
locatie levert de eerste aanleiding: de verschillen van richting 
van de plek dwingen tot een ‘afwijkende’ oplossing.

In plaats van de hoekverdraaiing op te vangen binnen het blok 
(1), wordt een orthogonale richting aangehouden (evenwijdig 
en loodrecht op het buurgebouw (3)). Op het grensvlak met de 
andere richting aan de Lonnekesspoorlaanzijde onstaat een 
interessante vertanding (4).

4. Bijzondere gevel, contrast met rustige basisgevel, breukvlak, 
verschillende korrelgrootten, refereren aan maat woning

3. Structuur orthogonaal, rationele benadering, confrontatie met 
hoekverdraaiing, kans voor expressie
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Referentie: Tangram Architekten, Crystal Court, Amsterdam

Referentie: Tangram Architekten, Campinaterrein te AlkmaarReferentie: Tangram Architekten, Cite, Rotterdam

Referentie: Tangram Architekten, Kavel 14, Ijburg, Amsterdam
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Opbouw volume

4. WONEN IN EEN ICOON

Op zoek naar de iconische expressie ontstaat het idee van de 
heimelijke verwijzing naar de recente geschiedenis. Welke 
beeldtaal kan recht doen aan en geeft uitdrukking aan de 
betreurenswaardige gebeurtenis van 2001?

Bedoeling is een sculpturaliteit te bereiken die voor meerdere 
uitleg open staat. Een die uitdrukking kan geven aan orde en 
aantasting van de orde. 

Tegelijkertijd moet met de volumeopbouw invulling worden 
gegeven aan de schaalovergang- van het totaal ensemble 
tot de individuele woning, om daarmee beter aan te kunnen 
sluiten aan de kleinschalige woningbouw in de omgeving met 
name langs de Lonnekerspoorlaan.  

Eerdere referentieprojecten van Tangram tonen de 
mogelijkheid van het ‘breken’ van een groot totaalvolume in 
kleinere eenheden die refereren aan de maat van een woning: 
Crystal Court in Buitenveldert (2010) en Campinaterrein 
Alkmaar ( 2020-23), Cité Rotterdam ( 2010) en Kavel 14 
Amsterdam Ijburg ( 2019-2023).

Geen harde confrontatie

Maar een graduele overgang

breukvlak aan zijde explosie vuurwerkramp 
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beeldtransitie
 
van statische orde
via heftige gebeurtenis
naar nieuwe orde
 
met eigen schoonheid
houdt herinnering in gebeurtenis op positieve manier levend
 

Referentie: basalttorens Ijsland

‘de punt’

Referentie: basalttorens Ijsland
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Referentie: marmergroeve van Carrara  - interessant contrast tussen de 
ruwe onaangetaste buitenkant en de(on-) regelmatig ‘binnenkant’

Draaien van constructie  geeft vrijheid aan gevel

4. WONEN IN EEN ICOON

Door een combinatie van twee verschillende geveltypen, die 
bij elkaar passen als de steen in de ring, ontstaat een beeld 
dat de doelen verenigt. De regelmatige noord- en westzijde 
staan met hun beeld, materialisering en detaillering voor 
het aanhaken aan de typische architectuur van de Twentse 
industriële bouw uit het begin van de 20e eeuw, terwijl de 
onregelmatige  kleinschaliger vertanding aan de zuidoost zijde 
verwijst naar de schokkende gebeurtenis van het jaar 2000; 
hier is het gebouw als het ware ‘aangetast’.  

Referenties van een dergelijk áantasting’zijn te vinden in de 
natuur: zoals Basalttorens in Ijsland of de marmergroeven in 
Carrera. 
Met de materialisering en detaillering van dit geveldeel 
wordt dat beeld versterkt. Met een contrasterend, glad en 
reflecterend materiaal dat in kleur en variatie daarbinnen past 
bij de baksteen van de andere gevels. Op deze manier kunnen 
de praktische eisen aan het woongebouw worden verenigd 
met de wens hier een sculptuur te maken voor Roombeek.

Om beide doelstellingen mogelijk te maken is gekozen voor een 
bouwstructuur loodrecht op de westgevel. Hiermee wordt het 
eenvoudig mogelijk variabel te ‘kartelen’ aan de zuidoostzijde 
om het gewenste beeld op te roepen.
De bouwstructuur gaat uit van enkele hoofdprincipes:
• Een lineaire draagstructuur
• Ter plaatse van de ‘gekartelde’ zijde is de structuur een 
kwartslag gedraaid
• De betonstructuur is in de basis simpel , zoveel mogelijk 
orthogonaal
• Waar complexe kartel wordt toegevoegd gaan wij uit 
van geprefabriceerd houten dozen, bekleed als de overige 
geveldelen.
Op deze wijze wordt een relatief eenvoudige oplossing de 
complexere zijde technisch goed maakbaar.
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4. WONEN IN EEN ICOON

Bijgaande afbeeldingen tonen de volumeopbouw van het 
gebouw rondom.

2. 3.

5. 6.
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Situatie
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5. PLANUITWERKING

Inpassing in de Stroinksbleek

Voor goede inpassing van het gebouw op maaiveld 
niveau kijken we weer naar de inrichting van de 
Stroinksbleek. Deze is middels verschillende vierhoeken 
van gras, met een rand van antraciet beton, verdeeld in 
paden en verblijfsgebieden. Ook TETEM III zal in dit stramien 
van de zg. ‘scherven’ worden opgenomen. Zo ontstaat de 
mogelijkheid op een natuurlijke wijze afstand te creëren 
voor de onderste appartementen naar het aanliggend 
wandelgebied. De inrit van de parkeergarage kan in deze 
opzet als vanzelfsprekend worden meegenomen en ligt ver 
genoeg van de Hulsmaatstraat om eenvoudig in- en uitrijden 
mogelijk te maken, maar ook zodanig dat onnodige 
verkeersbewegingen in het voetgangersgebied 
worden vermeden. De hoofdentree ligt direct op maaiveld. 
Het trottoir zal ter plaatse verbreed worden. De 
fietsentree is aan de noordoostzijde ter plaatse van de 
hoek van de Hulsmaat-straat. De oude monumentale 
schoorsteen van TETEM 2 wordt geïntegreerd in het 
landschappelijk beeld en vormt een natuurlijke barrière 
voor beëindiging van dagelijks autoverkeer. 

‘Groene scherven’ als beelddrager van de stroinksbleek

De punt
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Groene scherven in een stenen vlak 

Groene scherven in een stenen vlak Stroinksbleek met water, loopbrug en scherven
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groene scherf

Doorsnede met een groene scherf

Doorsnede met een groene scherf

5. PLANUITWERKING

Inpassing in de Stroinksbleek
Het gebouw wordt ingebed in de situatie door het betrekken 
van de ‘punt’ bij de architectuur. Concreet wordt dit in overleg 
met de landschapsarchitect en stedenbouwkundige van de 
gemeente verder vormgegeven. Idee is om de ‘verbrokkeling’ 
van de zuidoostgevel in deze punt verder uitdrukking te geven.

Doorsnede over de inrit
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5. PLANUITWERKING

Tetem 3 in omgeving
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Oost gevel

Noord gevel
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West gevel

Zuid gevel

5. PLANUITWERKING

Beeldkarakteristiek: gevels
De gevels hebben een basis van lichtrode metselsteen, 
refererend aan de typische Twentse industriële architectuur. 
Hieraan ontlenen zijn ook hun indeling in een herhaling van 
eenvoudige gevelopeningen.
Het gebrokkelde geveldeel bestaat deels uit aluminium platen, 
ruw geëtst, in een bij de steen passende kleur.
Aan de noord en westzijde zijn losse vrijhangende balkons 
toegevoegd. Deze kunnen van positie wisselen indien de 
plattegronden nu of in de toekomst worden aangepast, 
gekoppeld of gescheiden, vergoot of verkleind.
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Materialisatie: 
geëtst aluminium en gemêleerde gevelsteen
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Regelmatige zijde: west gevel fragment

Gebrokkelde zijde: oost gevel fragment

5. PLANUITWERKING

Beeldkarakteristiek: gevels
De basis wordt gevormd door metselwerk, refererend aan de 
industriele architectuur van Twente. De afgebrokkelde kant 
met de ‘torens’ zijn van ge-etst aluminium (ALUMET Copper 
of gelijkwaardig), in kleur ton-sur-ton met de steen, gewolkt 
geetst conform monster. Materiaal verschilt- kleuren zijn 
‘familie’.
De kozijnen zijn aluminium, donker antraciet geanodiseerd. 

Staand metselwerk op de kruispunten
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5. PLANUITWERKING

Typische doorsnede 1-1
Conform bestemmingsplan is de hoogte van het blok beperkt 
tot 30 m.
Parkeren geschiedt onder het gebouw en voldoet aan de 
parkeernormen van de gemeente Enschede en de richtlijnen 
conform de relevante Nederlandse Norm (NEN 2443).
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Zicht entreezijde
5. PLANUITWERKING
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Hoofdentree
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Gang

Hoofdentree

5. PLANUITWERKING

Entree interieur, hal en gangen
De entreehal heeft een dubbele hoogte, de fiets entree is 
gekoppeld waarmee zelfs 3 lagen visueel verbonden zijn.

De functionele gang krijgt een bijzondere sfeer met nissen ter 
plaatse van entrees en bijzonder verlichting, een en ander in 
overleg met de belegger. 

Interieurbeelden zijn indicatief en zullen verder worden 
ontwikkeld in samenwerking met de woningcorporatie. Hier 
kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 
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6.IMPASSING IN DE STROINKSBLEEK
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6. AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

De volgende partijen dragen zorg voor de bijlagen bij de 
aanvraag omgevingsvergunning: 

TANGRAM Architecten BV 
• Bouwkundige tekeningen (gevels, plattegronden, 
doorsnedes) 
• Detailboekje
• Welstandsboekje 
• Kleuren- en materialenstaat
• Overzicht Bruto Vloeroppervlakten 
• Berekening parkeerbalans 
• Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerp

Noorman Bouw- en Milieuadvies 
• Bouwbesluittoetsing daglicht 
• MPG berekening
• Energieprestatieberekening 
• Advies brandveiligheid, geluid en bouwfysica

Lucassen Bouwconstructies 
• Uitgangspunten document constructie 
• Stabiliteitsberekening

Winkels Techniek BV
• Ventilatieberekeningen
• Rioleringstekeningen 
• Uitgangspunten document sprinkler

Koopmans 
• Bouwveiligheidsplan 
• Stikstofberekening 
• Verkennend bodemonderzoek 
• Sonderingen en fundatieadvies
• Advisering stabilisatie schoorsteen 
• Advisering bouwkuip bemaling 
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7. COLOFON

Opdrachtgever:  
Koopmans Bouwgroep BV, Marssteden 66, 7547 TD Enschede 

Belegger:
Vesteda, De Boelelaan 759, 1082 RS Amsterdam

Architectuur:
Tangram architectuur en stedelijk landschap, Pedro de Medinalaan 3b, 1086XK Amsterdam

Constructies : 
Koopmans Bouwgroep BV, Marssteden 66, 7547 TD  Enschede

Installaties :  
Winkels Techniek B.V.  Euregioweg 255, 7532 SM  Enschede

Bouwfysica:
Noorman advies, Paterswoldseweg 808, 9728 BM Groningen



Pedro de Medinalaan 3a
1086 XK Amsterdam

t 0031 (0) 20 676 17 55
e info@tangramarchitekten.nl
w www.tangramarchitekten.nl


