
De monumentale oude Ambachtsschool in Enschede werd na jarenlange leegstand in de zomer van 2018 

geleverd aan Renpart Vastgoed uit Den Haag. Het schoolgebouw bood volgens commercieel directeur 

Tom Harthoorn veel mogelijkheden voor transformatie en hergebruik. Bovendien bleek de basisconstructie 

bouwtechnisch geen grote belemmeringen met zich mee te brengen indien het schoolgebouw een 

woonfunctie zou krijgen. Een nieuwe woonfunctie zou nauw aansluiten bij de allure die de oude school 

uitstraalt en deze zeker nog kunnen versterken.    Door: Jolanda Groothuis

PHB Deventer transformeert in opdracht van Renpart Vastgoed de oude Ambachtsschool Enschede

Woongenot vol klassieke elementen 
voor hoger segment 

Ambachtsschool

De oude Ambachtsschool aan de 

Boddenkampsingel in Enschede 

is een klassiek pand met veel 

originele en aansprekende 

elementen. De school werd 

in 1922-1923 gebouwd naar 

ontwerp van architect Beitman 

uit Enschede. Het forse pand, een 

gemeentelijk monument, neemt 

stedenbouwkundig een markante 

plek in door haar volume en de 

uitstekende ligging. Toen Tom 

Harthoorn via Snelder Zijlstra 

Makelaars uit Enschede op de 

hoogte werd gebracht dat het

pand in de verkoop zou gaan, 

stond hij tenminste open voor 

een bezichtiging. “Feitelijk werd 

mij al snel duidelijk dat deze 

klassieker veel potentie bood. Dit 

gebouw heeft een ziel. Ondanks 

de jarenlange leegstand ruik je nog 

steeds de geur die zo kenmerkend 

is voor een oude school. Ik zag 
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direct mogelijkheden om dit pand 

te transformeren tot een uniek 

appartementencomplex.”

Waardebepalingen
Het pand is echter beschermd 

als gemeentelijk monument en 

bevat zowel in het in-, als exterieur 

monumentale waarden. Om bij 

verkoop deze waarden voor de 

toekomst veilig te stellen, was er 

sprake van een waardestellend 

rapport. Tom Harthoorn: 

“Dit rapport bestaat uit twee 

onderdelen. Het geeft enerzijds 

aan wat de monumentale waarden 

en kwaliteiten van de school zijn en 

anderzijds waar de mogelijkheden 

zitten om het gebouw aan te 

passen aan een nieuwe functie 

zonder de monumentale waarden 

en kwaliteiten ontoelaatbaar 

aan te tasten of onherkenbaar 

te maken; de zogenaamde 

transformatieruimte. In mijn optiek 

was dit echter niet onoverkomelijk. 

Renpart Vastgoed bezit een 

vastgoedportefeuille met veelal 

klassiek en monumentaal vastgoed. 

Binnen deze portefeuille is Renpart 

Vastgoed vaker initiatiefnemer bij 

transformaties van vastgoed, veelal 

met bestemmingsplanwijzigingen 

en (steden)bouwkundige ingrepen. 

In de meeste gevallen betreft het 

functiewijzigingen van (klassiek) 

vastgoed passend in de omgeving 

en het gebouw. Door het gebruik 

van de historische kwaliteiten van 

het gebouw in combinatie met het 

toepassen van een nieuwe functie 

laten we een historische plek of 

gebouw herleven.”

Met naam en faam
Uiteindelijk bleken de bepalingen 

van de gemeente Enschede geen 

belemmeringen voor Renpart 

Vastgoed om tot koop van het 

historische pand over te gaan. 

Volgens Harthoorn verliep de 

onderlinge communicatie tussen 

partijen uitstekend met als gevolg 

dat de kick-off van de transformatie 

in september 2018 plaatsvond. 

PHB Deventer werd uit twaalf 

aannemers geselecteerd tot de 

uitvoerende partij. Hylco Wijbenga, 

directeur HHYPP Design/Projects 

is namens Renpart Vastgoed de 

aansturende en coördinerende 

partij in het geheel. Tom Harthoorn: 

“Alle betrokken partijen staan met 

naam en faam bekend en zitten 

qua gedachtegang op mijn stoel. 

Tijdens het traject in aanloop 

naar de aanbesteding, maar ook 

nu, mag ik rekenen op volledige 

openheid van zaken. Situaties 

worden geschetst zoals ze zijn en 

bovendien houden deze partijen 

de lijnen kort.”

Plat organiseren
Volgens technisch directeur PHB 

Deventer Gerwin van de Zande en 

projectmanager Hylco Wijbenga 

zijn korte lijnen bij een bouw als 

deze een vereiste. Wijbenga: 

“Naast de vaklieden van PHB 

Deventer zijn hier gemiddeld 10-15 

onderaannemers werkzaam. Op 

de top loopt hier 70 man sterk. 

Plat organiseren is de sleutel om 

de zaken in goede banen te leiden. 

Zo moeilijk is dat overigens niet. 

Er wordt hier dagelijks duidelijk 

gecommuniceerd en op gezette 

tijden, tijdens het bouwoverleg, 

worden de kernzaken en de actie- 

en aandachtspunten besproken. 

Dit is overigens afhankelijk van 

de fase waarin we zitten, want we 

hebben een hekel aan vergaderen 

om te vergaderen. Feit dat er geen 

procesverstoring plaatsvindt, dat is 

belangrijk!” 
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Restauratiespecialist
De oude Ambachtsschool 

kenmerkt zich door veel originele 

en aansprekende elementen. 

Volgens Tom Harthoorn moet er 

zo min mogelijk getornd worden 

aan de sfeer van vroeger. “Dat 

is mogelijk” aldus Gerwin van 

de Zande, technisch directeur 

PHB Deventer. “Ons werd snel 

duidelijk dat de basisconstructie 

bouwtechnisch geen grote 

belemmeringen met zich mee 

te brengt. In totaal worden er 

in de oude Ambachtsschool 70 

appartementen gerealiseerd. Veelal 

zijn dit tweekamer appartementen, 

een aantal eenkamer en 

sommigen driekamer. Het kleinste 

appartement is circa 60 m2, 

de grootste circa 160 m2. Het 

gros van de werkzaamheden 

behoort tot de standaard, dat 

betekent dus meters maken. 

Maar, uiteraard zit er ook het 

nodige restauratiewerk in. Het 

vereist vakkennis om de oude 

elementen in ere te herstellen. 

Hennie Schrijver is binnen de PHB 

organisatie de restauratiespecialist. 

Tijdens de aanwijs was voor 

hem al gauw duidelijk dat de 

herstelwerkzaamheden geen 

obstakels met zich mee zouden 

brengen. Het is fijn dat er nog 

mensen zijn die voldoening putten 

door zich te specialiseren in 

bepaalde vakgebieden. Zij worden 

door ons gekoesterd. Als aannemer 

moedigen wij onze mensen en 

zeker ook de volgende generatie 

aan om zich te specialiseren in 

bepaalde disciplines. Momenteel 

toont de oude Ambachtsschool 

gaandeweg haar nieuwe gezicht 

aan Enschede. Komende herfst zal 

dit indrukwekkende pand worden 

opgeleverd en als een pijler op de 

kaart staan. We zijn er trots op hier 

letterlijk een steen aan bij te mogen 

dragen.”               

Ambachtsschool
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