
De nieuwbouw voor Saxion op de locatie van het gesloopte Natuurhistorisch 
Museum, vormt de laatste schakel in de stadscampus voor de Hogeschool Saxion. 
Deze locatie is een van de mooiste van Enschede, langs een lange laan met bomen 
en villa’s, met aan het ene uiteinde het monumentale Volkspark en aan het andere 
einde de historische binnenstad.  

De gevraagde omvang kon niet eenvoudig of enkelvoudig in een groot volume 
op die plek worden neergezet. Daarom is er een gebouw ontworpen dat 
weliswaar bestaat uit meerdere vrijstaande volumes, maar dat toch, door de 
gemeenschappelijke verdieping onder maaiveld en de bruggen op de tweede 
verdieping, één gebouw vormt.

In het grootste gedeelte van het gebouw wordt de Pabo gehuisvest. Verder wordt 
een deel van het gebouw geschikt gemaakt voor laboratoriumfuncties. Het blok 
op de hoek Tromplaan/Ripperdastraat krijgt een etalage-functie; hier is de begane 
grond rondom geheel van glas en krijgt de voorbijganger een inkijk in de nieuwste 
technische ontwikkelingen. Dit ´Fablab´ faciliteert 3D-modeling en nanotechniek. 
Dit is bij uitstek vergelijkbaar met de ambities voor het Tapijnterrein: de ontmoeting 
van onderwijs, bedrijfsleven en burger is Leitmotiv bij de Saxion Hogeschool, en 
ook leidend in dit ontwerp. 
Naast deze maatschappelijk en bedrijfseconomisch relevante ontmoetingen is er 
zeer veel aandacht uitgegaan naar ontmoetingen tussen de scholieren onderling. 
Prettige ruimtes, intiem en soms grootschalig, specifieke hoekjes, balustrades 
en trappen, dienen alle dit doel van ontmoeting en ontplooiing. Een royale 
entreezone dient ook als ontmoetings- en verbijlfsplek, zodat met deze oriëntatie 
op de Tromplaan een levendige sfeer langs deze zo belangrijke as ontstaat. 

Het binnenterrein met de gerenoveerde villa Serphos, wordt als tuin ingericht en is 
vrij toegankelijk. De grote rode beuk is gehandhaafd, en staat fier tussen de nieuwe 
volumes. Er ontstaan verschillende spannende doorkijken naar de belendende 
Maere en Epi Drost, eveneens gebouwen naar IAA-ontwerp.
De gevels van de nieuwbouw bestaan uit een innovatief metselwerksysteem, 
dat ons in staat stelt diverse baksteenmotieven toe te passen. Zo is via het fijne 
metselwerk de relatie zichtbaar tussen de nieuwbouw en de oude villa’s met hun 
rijke textielverleden. 

De vier geschakeerde volumes omsluiten de gerenoveerde villa Serphos. Deze 
oude villa is in 1939 verbouwd tot Natuurhistorisch Museum, waarbij de terrassen 
werden dichtgezet en het torentje verdween. Het museum werd in de jaren ‘60 
uitgebreid met een nieuwe vleugel, die de villa grotendeels aan het zicht onttrok. 
Nadat het museum in 2008 verhuisde naar de Twentse Welle in Roombeek werd 
het gebouw gekocht door Saxion. De nieuwe eigenaar besloot de museumvleugel 
te slopen en de villa op basis van oude tekeningen en foto’s terug te brengen in de 
oude staat. 
Tijdens het sloopwerk bleek dat de originele zuilen van de terrassen waren 
ingemetseld in de latere uitbreidingen en zo bewaard waren gebleven. De kunststof 
sterrenkoepel is vervangen door een replica van het lichttorentje. Er valt zo weer 
daglicht in de centrale hal en het karakteristieke profiel van de villa is hersteld.
De ronde ramen en het balkon van de erker aan de voorzijde zijn bij een eerdere 
verbouwing aangepast. Omdat dit in de stijl en materialisatie van de rest van de 
villa is gedaan, is besloten om dit niet terug te brengen. Om deze reden zijn de 
kleine balkons ook niet herbouwd. Zo blijft de geschiedenis afleesbaar aan het 
gebouw. De nieuwe kleurstelling benadrukt de bijzondere elementen, zoals zuilen, 
lijsten en consoles.
In de villa zijn vergader- en horecafaciliteiten. Het interieur is, op enkele authentieke 
details na, grotendeels nieuw.
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De plattegronden van de nieuwe volumes zijn alle vrij indeelbaar.  
Het casco is opgetrokken uit betonnen elementen waarin de 
installaties geïntegreerd zijn. Toekomstige functieverandering 
kan  daarmee eenvoudig het hoofd geboden worden. Daarnaast  
beschouwen wij het begrip duurzaamheid altijd in de volle 
breedte. Dat betekent dat we ons niet alleen concentreren op 
(gebouwspecifieke) technische maatregelen om het fossiele 
energieverbruik te minimaliseren, maar dat we ons vooral 
bekommeren om een bestendige maatschappelijke waarde van 
het gebouw; van zijn bruikbaarheid en verschijningsvorm. 

Indien een gebouw geaccepteerd en gewaardeerd wordt door de 
(lokale) samenleving, indien er sprake is van empathie, dan pas 
is een gebouw werkelijk duur-zaam. Een zorgvuldige inpassing in 
de bestaande stad is hierbij een eerste cruciaal element. Door op 
organische wijze het ontwerp te voegen in een bestaande context 
zullen de nieuwe gebouwen al snel geaccepteerd raken, en in dit 
Enschedese geval zelfs snel gewaardeerd en gerespecteerd. 
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