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De Stadsweide voor kennis, technologie & zorg
Binnen de Stadsweide wordt gewerkt aan een programma voor Kennis, Technologie  Zorg (K,T&Z). In-
tegraal en samenhangend. De grootschalige aanwezigheid van instellingen als MST en Saxion en hun 
voortdurende vernieuwingsdrang, ook in huisvestingsplannen vormt daarvoor een kansrijke uitgangspositie. 
Intensieve samenwerking met een groot aantal andere partners maakt het mogelijk  de ambities rond eco-
nomie, wonen, ruimtelijke inrichting, leven en zorg, en kennis en innovatie waar te maken.

Onderdelen in dit programma hebben hun eigen zwaartepunt en plaats binnen de Stadsweide. De kennis-
component is sterk aanwezig rondom de stadscampus van Saxion en bij de vestiging van het ROC in het 
gebouw de Maere. Deze stadscampus is de laatste jaren sterk gegroeid en breidt zich de komende jaren 
verder uit. Het En ontwikkelt zich steeds meer van een onderwijslocatie tot een centrum voor onderzoek, 
kennisuitwisseling, bedrijvigheid, nieuwe media, cultuur en debat.

Gemeente en Saxion voeren al een aantal jaren een gezamenlijk beleid dat is gericht op de functionele 
en inhoudelijke verbreding van de stadscampus. Een stadscampus  die een betere aansluiting vindt bij 
de binnenstad. Naast de huidige studenten en docenten maken steeds vaker nieuwe groepen (creatieve) 
ondernemers, ZZP´ers en UT studenten gebruik van de voorzieningen in de Stadsweide. Er ontstaat een 
semi-publieke ruimte waar de grenzen tussen de instellingen en de openbare ruimte vervagen.

“Third spaces”
In hedendaags jargon voor stedelijke vernieuwing wordt deze vermenging van publieke en semi-private 
ruimte, van werk, cultuur en recreatie in hetzelfde gebied aangeduid als “Third spaces”. . “Third spaces” 
zijn belangrijke gebieden voor een stad omdat ze , functioneren als broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid, 
voor de kennisuitwisseling tussen onderwijs, onderzoek en bedrijven; bieden  ruimte  aan studenten om 
eigen initiatieven te ontplooien, en vormen  een plezierige en functionele gebruiksruimte  voor alle inwoners 
van de stad (en de regio). 

Kennishuis
De stadscampus van Saxion (en ROC) functioneert deels al als een “third space”. Saxion werkt voortdu-
rend aan de versterking van deze functies, waarbij kennisvalorisatie (te gelden maken van kennis) een 
cruciaal thema is, en participeert mede daarom nu ook in het Kennispark. 
De omvang en betekenis van het kenniscluster in Stadsweide kan nog aanzienlijk worden versterkt door de 
toevoeging van andere (kennis-)functies die bijdragen aan het proces van vernieuwing van onze economie, 
hedendaagse dienstverlening, educatieve activiteiten en versterking van het culturele klimaat. Vooral het 
sterk groeiend aantal  van ZZP’ers zal zeer gediend zijn met de beschikbaarheid van ruimtes voor bijeen-
komsten, ontmoeting en kennisuitwisseling; ruimtes die laagdrempelig toegankelijk zijn, tegen lage kosten, 
en met een open zakelijke uitstraling. Het concept van het Kennishuis geeft hier invulling aan.  
Met daarbinnen als de verbindende factor, de stimulator en promotor: de nieuwe bibliotheek van de toe-
komst.

Luchtfoto stadsweide

SAXION

STATION

ROC

MST
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Het Kennishuis: centrum voor kennisuitwisseling. 

“vrijheid, welvaart en ontplooiing van de samenleving en individu zijn fundamentele men-selijke waarden. 
Deze kunnen alleen worden gerealiseerd door goed geïnformeerde burgers, die in staat zijn hun democrati-
sche rechten uit te oefenen en een actieve rol te spelen in de samenleving”. 
Uit : Unesco Manifest over de openbare bibliotheek, 1994.

De openbare bibliotheek Enschede (OBE) is een sterk merk. De OBE heeft een dominante positie in het 
culturele veld en bewijst met veel bezoekers, leden en uitleningen en intensieve contacten met het onderwijs 
haar bestaansrecht. De “traditionele” bibliotheekfuncties als uitlenen en leesbevordering voeren in het beeld 
van de OBE nu nog de boventoon. De OBE zoekt actief naar een blijvende aanwezigheid in de stadsdelen die 
varieert van een (digitaal) serviceloket, bijvoorbeeld bij een zorginstelling, tot bibliotheekfiliaal met meerdere 
functies. Uitgangspunt is dat alle inwoners,  ook zij die afhankelijk zin van de voorzieningen in de buurt,  in 
principe over de gehele collectie moeten kunnen beschikken.
Door digitalisering en internet verandert de samenleving echter razendsnel. De nieuwe ontwikkelingen hebben 
invloed op het leesgedrag maar vooral op het zoeken naar informatie en de manier van kennisuitwisseling.  
De OBE kiest daarbij in lijn met het VNG- en rijksadvies voor een offensieve strategie. Naast werken aan het  
behoud van de bestaande gebruikers met een doorontwikkeling in de  dienstverlening, zullen nieuwe produc-
ten en diensten - afgestemd op verschillende soorten behoeften en doelgroepen - worden ontwikkeld. Nieuwe 
doelgroepen zijn o.a. studenten UT/Saxion/ROC, young urban professionals en ZZP’ers
De OBE wil de omslag maken van een bibliotheek, die gedomineerd wordt door het uitlenen van boeken en 
media, naar een centrum van media- en kennisuitwisseling met een hoge belevingswaarde: het Kennishuis.
De ambitie van de OBE is dat zij dé digitale én fysieke vindplaats is van vrij en onbeperkt toegankelijke  infor-
matie voor alle inwoners van Enschede als centrumstad in Oost Nederland. Samen met partners kan zij zo 
het Kennishuis reali-seren.

Belangrijke functies in dit Kennishuis zijn:
• Het uitlenen van boeken en media; opgezet vanuit thema’s en doelgroepen en met een actief ser  
 viceconcept voor alle Enschedeers blijft een belangrijke functie. 
• Lees- en taalbevordering voor diverse doelgroepen. De bibliotheek biedt ruimte aan en werkt sa  
 men met een netwerk van verenigingen en instellingen die educatie, participatie en ontwik  
 keling nastreven. 
• Het bieden van deskundig advies en begeleiding vanuit een mediacentrum: met een op doelgroepen  
 gericht programma, goede faciliteiten zoals media-ateliers en gamezones en een ruim aanbod   
 van studiewerkplekken (minimaal 200) en databanken is het Kennishuis dé studieplek van   
 Enschede voor iedereen.
• Beleef- en ontmoetingscentrum: met een verrassend activiteitenprogramma is het Kennishuis de   
 plek om in contact te komen met derden en met tal van bronnen van kennis en cultuur.  
 Met strategische partners verzorgt het kennishuis een bruisend programma, met debat en horeca.
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Kennishuis in de Stadsweide

Het Kennishuis vereist een huisvesting die uitnodigt, en die bruist van de activiteiten en een breed publiek 
bereikt. Ervaring in andere steden leert dat dit soort gebouwen een impuls geven aan de stad en dat een 
verdubbeling van het aantal bezoekers een reële verwachting is (de OBE heeft momenteel ruim 350.000 
bezoekers).
Het huidige pand van de bibliotheek is ongeschikt voor deze ambitie, omdat het te ver weg ligt van de 
kennisinstellingen en te inflexibel is om te verbouwen voor dit doel. Daarnaast is er nu, met de uitbrei-
dingsplannen van Saxion op haar Stadscampus, met de ambities van  het ROC tot uitbreiding van haar 
onderwijsaanbod in de Stadsweide, en de ambities van UT(studenten) om meer voorzieningen in de stad 
te realiseren, momenteel sprake van een kansrijk momentum in de Stadsweide. . Het Kennishuis heeft ook 
een directe toegevoegde waarde op de programmadoelstellingen van de Stadsweide, met name op het 
gebied van economie, stedelijke ontwikkeling en kennis en innovatie.
In het coalitieakkoord “Vertrouwen in Enschede” is het voornemen tot vestiging van de bibliotheek in het 
Kennishuis in Stadweide opgenomen.

Door de vestiging in de Stadsweide komt het Kennishuis, en daarmee de bibliotheek zeer gunstig te liggen 
ten opzichte van het station, en verbetert ook de autobereikbaarheid. Hoewel de fysieke afstand tot de 
huidige locatie van de bibliotheek in de binnenstad gering is, kan de mentale stap als veel groter worden 
ervaren. Bij de verdere uitwerking in de businesscase zal de inrichting van een herkenbare looproute vanuit 
het centrum naar het Kennishuis aan de orde komen. In de financiële opzet is daar een stelpost voor opge-
nomen. 

Functionele herontwikkeling aan de Pijpenstraat
Verhuizing van de bibliotheek vraagt ook om een nieuwe toekomst voor het huidige gebouw aan de Pijpen-
straat. In het kader van een onderzoek naar de waardebepaling van dit pand is uitgegaan van een functi-
onele herontwikkeling die aansluit bij het beleid in de omliggende straten om te komen tot stedelijk wonen 
boven kleinschalige en hoogwaardige winkels. Het huidige pand is van uitstekende bouwkundige kwaliteit 
en altijd optimaal onderhouden door de bibliotheek. Structuur en afmetingen van het pand lenen zich goed 
voor een dergelijke transformatie.

2 mogelijke locaties
Er zijn twee locaties beschikbaar in de Stadsweide, binnen het kenniscluster, waar het Kennishuis op kor-
tere termijn te realiseren is:
1. Nieuwbouw (samen met Saxion) op de locatie van het voormalige Natuurmuseum
2. Vestiging in het gebouw de Maere, waarbij de huidige gebruiker (het ROC) vervolgens samen met  
 Saxion nieuwbouw gaat realiseren op de locatie Natuurmuseum. In dat geval is het de ambitie van  
 het ROC om in de nieuwbouw meer opleidingen onder te brengen dan nu in het gebouw de Maere  
 zijn gevestigd. 

SAXION

locatie 1

locatie 2
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Locatie 1: Foto huidige situatie Locatie 1: impressie groot transparant volume ( gemaakt in de jaren ‘90)
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Locatie 1: Maquette schetsplan Saxion voor de locatie van het voormalige natuurmuseum Locatie 1: Maquette schetsplan Saxion voor de locatie van het voormalige natuurmuseumLocatie 1: Maquette schetsplan Saxion voor de locatie van het voormalige natuurmuseum
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Locatie 2: De Maere
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Locatie 2: De Maere ; Van Galenstraat meer inrichten als  een verblijfsgebied met een baken als herkenningspunt

station

bakens

centrum

Nijverheidstraat

De Ruyterlaan
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Locatie 2: De Maere ; mogelijke indeling  als kennishuis
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Locatie 2: De Maere ; schets inrichting als bibliotheek
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4

Afwegingscriteria  Nieuwbouw De Maere 

Programma, functionaliteit 
en inrichting: 

Concept kennishuis
realiseerbaar 
Ruimte voor partners 
Grand café 

Alle vrijheid 
Verdeeld over 
verschillende 
verdiepingen 

Alle publieksfuncties 
op begane grond 
Flexibiliteit door grote 
oppervlakte begane 
grond 

Synergie met partners: 
Gezamenlijke huisvesting 

Bestaande partners 
Nieuwe partners 

Gelijkwaardige 
mogelijkheden 

Gelijkwaardige 
mogelijkheden 

Gebouw, omgeving en  
uitstraling 

Uitstraling conform  
kennishuis 
Zichtbaarheid en
aanloop

Nieuw, kans op 
aansprekende 
architectuur 
Goede entree 

Monumentaal gebouw; 
icoon Enschede 
Duidelijke entree is 
aandachtspunt 

Financieel 
Investeringsberekening
 o.b.v. nu bekende  
gegevens
Exploitatie(kosten)  

(verdere aannames en  
uitgangspunten zie: 
exploitatie) 

Investeringskosten ca 
18,9 M€ 
Resterende 
kostprijsdekkende 
huur, na aftrek 
eenmalige bijdragen: 
1,2 M€ per jaar 

Investeringskosten ca. 
9,9 M€ 
Resterende 
kostprijsdekkende 
huur, na aftrek 
eenmalige bijdragen: 
0,5 M€ per jaar. 

Planning  
Zo snel mogelijk 

Ontwerp en 
aanbesteding nog 
starten; 
Realisatie niet eerder 
dan 2014 

Beperkte verbouwing 
maakt gebruik v.a. 
2013 mogelijk 
Tijdelijke 
herhuisvesting ROC 
nodig 

Duurzaamheid  
Boegbeeldfunctie: 

Energieverbruik 
Vastgoed en materialen

Hoge ambitie t.a.v. 
energie mogelijk 

Is al ingrijpend en 
hoogwaardig 
gerenoveerd door het 
ROC
Hergebruik bestaand 
pand/materialen 

Programmatische  
meerwaarde voor campus 

Biedt ruimte voor 
nieuwe  
opleidingen ROC 

Vergelijking van twee locaties

In de tabel een vergelijking van beide locaties op een aantal belangrijke criteria. De vergelijkbaarheid kent 
zijn beperkingen omdat bij nieuwbouw in principe nog heel veel op maat gemaakt kan worden, en bij de 
Maere het programma in het bestaande Rijksmonument gepast moet worden. Voor het bepalen van het 
benodigde gebouwoppervlak is in beide opties gerekend met hetzelfde programma voor het Kennishuis. In 
het bestaande rijksmonument ligt de bruto/netto verhouding anders dan in de nieuwbouw. Het programma 
in de Maere bedraagt  7.700 m2 bvo, in de nieuwbouw dient 7.400 m2 bvo gerealiseerd te worden. Uitein-
delijk blijft in beide gevallen een nuttig oppervlak over van 5.100 m2 die benut kan worden voor het Ken-
nishuis.

In de tabel is in enkele trefwoorden het verschil tussen beide locaties weergegeven. Per onderwerp is een 
verdere toelichting opgenomen in de bijlage
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Mogelijke medegebruikers en partners

Samenwerking is de kern van het “kennishuis-model”. De huidige samenwerkingsverbanden van de biblio-
theek, zoals Loes en de Muziekbank Overijssel zullen in het Kennishuis worden gecontinueerd. Belangrijke 
nieuwe partners zijn de kennisinstellingen (ROC, Saxion en UT). Over en weer zullen deze partijen gebruik 
maken van elkaars ruimtes die specifiek geschikt zijn voor bepaalde functies. Waardoor een deel van het 
programma van de nieuwe bibliotheek gebruik kan maken van bestaande, optimale voorzieningen in het 
Epi Drost gebouw.  De onderwijsinstellingen kunnen op hun piekuren gebruik  maken van ruimte in het 
Kennishuis.
De partners Saxion en ROC ondersteunen de plannen voor het kennishuis, en hebben op de voor hen 
relevante onderdelen geparticipeerd in dit onderzoek.
Gezien de brede functie van het kennishuis, is het echter ook van belang aanpalende partners te organi-
seren. Met sommige organisaties zal inhoudelijke samenwerking (gericht op educatie) centraal staan, met 
andere organisaties zal het meer gaan om het delen van faciliteiten en bundelen van bezoekersstromen. 
Op de nieuwe locatie moet daar ruimte voor zijn. 
Met verschillende potentiële partners, zoals educatie-instellingen,  redactie van een weekblad, een aanbie-
der van werk- en vergaderplekken, publieksarchief en diverse informatieverstrekkers, zijn verkennende ge-
sprekken gevoerd. De voorlopige conclusie uit deze verkenning is dat er snel enthousiasme is bij dit soort 
partners voor mogelijke participatie in het Kennishuis. Maar echte bindende afspraken kunnen pas worden 
gemaakt als de plannen concreter worden uitgewerkt.

Bij de selectie van de potentiële partners zal allereerst gekeken worden naar de inhoudelijke meerwaarde 
die zij inbrengen in het Kennishuis. Gelijktijdig zal ook worden afgewogen of het vertrek van zo’n partner 
van de huidige locatie op die plek mogelijk negatieve effecten oplevert.

Eigendom, beheer en exploitatie.

Voor de eigendomssituatie, en de beheer- en exploitatiemodellen zijn diverse varianten denkbaar die nader 
zijn uit te werken tot verschillende opties in een businesscase. Voor deze studie is het model uitgewerkt dat 
de gemeente (VBE) eigenaar wordt van het gebouw en het verhuurt aan de exploitant van het kennishuis 
voor een periode van 30 jaar. Voor die situatie is voor beide opties een exploitatiemodel uitgewerkt.

Belangrijke uitgangspunten die zijn gehanteerd zijn onder andere:
Voor het kennishuis:
• De inrichtingskosten en gebruikerslasten (energie, belastingen, schoonmaak, klein onderhoud)   
 komen ten laste van de gebruikers.
• Er is een eenmalige verlaging (tot een bedrag van € 3 mln.) van de onrendabele top van de exploi 
 tatie van het kennishuis noodzakelijk. Daarvoor komt het college binnenkort met nadere voorstel  
 len.
Voor de bibliotheek:
• De gemeente zal de komende 5 jaar niet bezuinigen op het huidige structurele bibliotheekbudget. 
• De overwaarde van de huidige bibliotheek (verkoopwaarde – boekwaarde) wordt ten volle geïnves 
 teerd in de nieuwe huisvesting, ter vermindering van de huisvestingslasten van de nieuwe biblio  
 theek. 
• Er is geen formatie-uitbreiding nodig als gevolg van de verhuizing.
• De herinrichting komt ten laste van de bibliotheek.

Het is onontkoombaar dat bij de realisatie van het Kennishuis de huisvestingslasten voor de bibliotheek 
fors omhoog zullen gaan ten opzichte van de huidige situatie. Een deel van de realisatiekosten dient te 
worden gedragen door de partners die deelnemen in het Kennishuis.  Voor wat betreft de bibliotheek geldt 
dat de huidige locatie ook met een aanpassing of verbouwing geen alternatief is voor de ambitie van de 
bibliotheek van de toekomst. Het nieuwe concept vraagt dus een efficiënt ruimtegebruik, slim delen van 
voorzieningen en delen van ruimtes met partners en herziening van de exploitatie
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Conclusies

• Voor de uitbouw van het kenniscluster binnen de Stadsweide voor Kennis, Technologie & Zorg is   
 de realisatie van het kennishuis in de Stadsweide wezenlijk. 
• Voor de realisatie van het kennishuis is de verplaatsing van de bibliotheek naar de Stadsweide 
 essentieel. 
• Er zijn twee mogelijke locaties voor de vestiging van het kennishuis onderzocht: nieuwbouw samen  
 met Saxion op de locatie van het voormalig Natuurmuseum en onderbrenging in het gebouw de   
 Maere.  Van de twee alternatieve locaties heeft de Maere de voorkeur, waarbij met name de  
 afwegingen geld en tijd sterk onderscheidend zijn ten opzichte van nieuwbouw. Daarnaast   
 biedt de nieuwe huisvesting voor het ROC de mogelijkheid om het onderwijsaanbod in Enschede   
 te versterken.
• Vestiging van het kennishuis in de Maere is haalbaar maar vraagt vervolgens om een verdere   
 uitwerking van een businesscase om meer zekerheid te verkrijgen over de in het onder   
 zoek gebruikte uitgangspunten en aannames. Elementen in deze businesscase zijn in ieder geval:
 o Mogelijkheden m.b.t. exploitatie, financiering en eigendom
 o Afspraken met het ROC over (de overdracht van) de Maere en het tijdspad
 o De formule van het kennishuis en de rol van partners hierin (verhuur, bindende afspraken, etc.)
 o Bereikbaarheid en parkeren (fiets en auto)
 o Zichtbaarheid, entree en aanlooproutes van de locatie
 o Economische effecten voor Stadsweide en Enschede
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Bijlage: toelichting bij de tabel verschillenanalyse

Programma, functionaliteit en inrichting
Eisen en wensen
Het programma en concept van het “kennishuis” moet gerealiseerd kunnen worden, met daarin o.a. een publieksruimte 
met verschillende werelden, ruimtes voor kleine groepen en bijeenkomsten, een mediacentrum (met o.a. studiewerkplek-
ken), een auditorium, een grand café en (kantoor)ruimte voor partners.
Eerste ontwerpschetsen maken duidelijk dat het kennishuis een programma van ca. 5100 m2 nuttig oppervlak nodig 
heeft.  Daarbij al uitgegaan van medegebruik van ruimtes van Saxion.

Mogelijkheden nieuwbouw
Het programma valt op maat in de nieuwbouw te realiseren. Door de kavelgroote/indeling is de oppervlakte per verdieping 
beperkt. Daardoor zijn meerdere bouwlagen nodig.

Mogelijkheden De Maere
Het programma is prima in te passen, ondanks het feit dat een belangrijk deel van het pand een Rijksmonument is. De 
Maere is 7.700 m2 bvo groot, waarvan uiteindelijk ca. 5.100 m2 nuttig te gebruiken is. De Maere heeft een zeer grote be-
gane grond (o.a. de shedkaphal) waardoor het zeer geschikt is voor de publieksfuncties en flexibiliteit biedt voor inrichting. 
De omliggende ruimte is geschikt voor kantoorruimte en goed verhuurbaar aan partners.

Synergie met partners
Eisen en wensen
Voorwaarde is om de bestaande samenwerkingen (o.a. Loes en Muziekbank) te continueren. Daarnaast vraagt het ken-
nishuisconcept een hechte samenwerking met nieuwe partners, zowel kennisinstellingen (ROC, Saxion, UT) als educa-
tieve en commerciële partijen (bijv. debatcentrum, Seats2meet).
Een gezamenlijke huisvesting faciliteert deze samenwerking en leidt tot nieuwe mogelijkheden, waarbij nu verschillende 
partijen hun eigen huisvesting en beperking hebben.

Mogelijkheden nieuwbouw
De nieuwbouw kent nog geen beperkingen, behalve een beperking in het vloeroppervlak per verdieping alsmede een te 
verwachten hogere meterprijs. Verdere afspraken kunnen worden gemaakt over gezamenlijk gebruik van ruimtes van de 
naastgelegen partners Saxion (Epi Drost) en ROC (de Maere).

Mogelijkheden De Maere
De omvang van dit gebouw is een gegeven en “dwingt” tot inpandige vestiging van partners. Aangezien dit onderdeel van 
het concept is, past dat prima. 
Door de bestaande verbinding met het Epi Drostgebouw (multimedia voorzieningen, cursuslokalen, presentatie- en debat-
ruimte) is efficiënt gebruik van deze faciliteiten mogelijk.

Gebouw, omgeving en uitstraling
Eisen en wensen
Om het concept van het kennishuis succesvol te laten zijn, moeten gebouw, omgeving en uitstraling het concept onder-
steunen. Belangrijke elementen hierin zijn:
Aansprekende, bijzondere architectuur
Passend bij de positie en het imago van Enschede: kennisstad
Zichtbaarheid en aanloop, zowel vanuit het centrum als vanuit het station.

Mogelijkheden nieuwbouw
Nieuwbouw biedt mogelijkheden tot het maken van een spraakmakend gebouw. In principe is er dus veel mogelijk op het 
vlak van imago en uitstraling, maar niet voor een vergelijkbaar budget als nodig is voor De Maere. 
De aanlooproute van de nieuwbouw is passend vanuit het centrum en het station.

Mogelijkheden De Maere
De Maere is voor een belangrijk deel een Rijksmonument en als gebouw een icoon in Enschede. Het pand heeft een 
uitstraling en geschiedenis van kennis en educatie. Er zijn intussen vele voorbeelden waarbij historische panden juist een 
moderne functie vervullen en dit uitstralen. De onderscheidende architectuur is er.
De diversiteit in de 3 bouwdelen is goed te benutten in het programma van het kennishuis.
Aandachtspunten bij de verdere uitwerking zijn de klimaatbeheersing in de shedkaphal en de entree/zichtbaarheid aan de 
Van Galenstraat.

Financieel: investering en exploitatie
Eisen en wensen
Gezien de ambitie en noodzaak om de bibliotheek te ontwikkelen tot een kennishuis, dat voor de komende generatie een 
belangrijke functie vervult, is een eenduidige vergelijking met de huidige situatie niet te maken.
Een verhoging van de meterprijs is onontkoombaar en acceptabel, maar moet voor deze verkenning wel perspectief 
bieden op een haalbare nieuwe exploitatie. In een nader uit te werken businesscase wordt hier verder op ingegaan, met 
aandacht voor o.a. de verfijning van de ramingen, huurpartners (en periodes), eigendoms en financieringsconstructies, 
exploitatie- en gebruikerslasten die ten laste komen voor de gebruikers zelf (zoals energielasten).

Mogelijkheden nieuwbouw
Investering in nieuwbouw is sterk afhankelijk van het gewenste ambitieniveau. Op basis van de nu beschikbare gegevens 
is een (indicatief) investeringsbedrag van 
€ 18,9 mln vereist. Bij “spectaculaire aansprekende” architectuur kan dit oplopen tot  € 25 mln. Een investering van € 18,9 
mln leidt voor het gehele kennishuis tot een jaarlijkse kostprijsdekkende huur van circa € 1,2 mln (> € 200,- /m2 vvo).

Mogelijkheden De Maere
De totale investering in de Maere wordt, met de huidige kennis van zaken (met onzekerheden in bijv. de verwervingsprijs 
van het ROC), ingeschat op € 9,9 mln. Dit resulteert in een kostprijsdekkende jaarhuur voor het kennishuis van € 0,5 mln 
(circa € 80,-/m2 vvo).
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Planning
Eisen en wensen
Het huidige pand is sterk verouderd en de nieuwe beleidsdoelstellingen kunnen niet in het huidige pand worden ge-
realiseerd. Ook voortzetting van het huidige concept van de OBE vraagt op korte termijn aanpassingen aan het pand. 
Verplaatsing moet dan ook op zo kort mogelijke termijn plaatsvinden om te kunnen bouwen aan de toekomst, tijdelijke 
verbouwingskosten te voorkomen en een vliegwieleffect in de Stadsweide te vervullen.

Mogelijkheden nieuwbouw
Nieuwbouw vraagt in ieder geval een ontwerp- en aanbestedingstraject alsmede een bestemmingsplanwijziging, waar-
door realisatie van het pand pas in 2014 zal plaatsvinden. Verplaatsing van de bibliotheek zal in dit geval niet voor begin 
2015 kunnen plaatsvinden.

Mogelijkheden De Maere
Verplaatsing naar De Maere vraagt een beperkte verbouwing en kan technisch gezien aanzienlijk sneller. Ingebruikname 
zou in dat geval in 2013 mogelijk zijn. De grote afhankelijkheid hierin is de tijdelijke verhuizing van het ROC naar een 
andere locatie alvorens zij kan intrekken in de nieuwbouw. Of dit haalbaar is, is onderdeel  van de op te stellen busines-
scase.

Duurzaamheid
Eisen en wensen
Een belangrijke functie als het kennishuis moet een boegbeeldfunctie vervullen op het vlak van duurzaamheid. Belang-
rijke onderdelen hierin zijn ambities rond energie en het (her)gebruik van vastgoed en materialen.

Mogelijkheden nieuwbouw
Afhankelijk van het budget en ambitieniveau is het momenteel hoogst haalbare niveau van energiebesparing te realise-
ren.

Mogelijkheden De Maere
10 jaar terug is dit pand gerenoveerd en al sterk verbeterd m.b.t. energiegebruik. Het pand zal echter niet het energie-
niveau van nieuwbouw kunnen evenaren. Wel scoort het pand goed v.w.b. het hergebruik van een Rijksmonument en 
duurzaam gebruik van materialen.

Programmatische meerwaarde voor campus Stadsweide
Eisen en wensen
De Stadsweide ontwikkelt zich tot een campus voor Kennis, Technologie & Zorg, met programmadoelstellingen rond 
economie, stedelijke ontwikkeling en kennis en innovatie. Het kennishuis heeft de inbedding in het campusconcept nodig 
maar moet ook zelf een toegevoegde waarde hebben voor de campusontwikkeling.

Mogelijkheden nieuwbouw
De komst van het kennishuis biedt kansen voor nauwe samenwerking met vele instellingen. Het kennishuis is zowel een 
organisatorische als fysieke schakel in de ontwikkeling van de campus.

Mogelijkheden De Maere
Voor vestiging in de Maere gelden dezelfde overwegingen met daarnaast als extra meerwaarde dat het ROC in dit geval 
een uitbreiding van haar opleidingen in Enschede wil realiseren. Daarmee wordt de onderwijsfunctie op de campus dus 
versterkt. 
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