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stedenbouwkundig plan
van het Coberco-terrein.

Waarde creëren door breed
scala geïntegreerde disciplines
Op 17 november vorig jaar vierde IAA Architecten zijn 50-jarige jubileum met een
groots feest. Een prachtige mijlpaal voor het bureau, dat in die vijf decennia tal van
toonaangevende projecten realiseerde in Nederland en Duitsland. Essentiële waarde
creëren voor leefomgevingen is daarbij een van de onweerlegbare uitgangspunten.
Basis daarvoor is altijd geweest dat IAA over een breed scala aan disciplines beschikt.
En juist op dat gebied heeft het bureau dit jaar een nieuwe, grote stap gezet.
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Bijzondere transformatie
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Een mooi voorbeeld van waartoe IAA
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Waarde creëren voor de stad
De herontwikkeling van het Coberco-terrein
met als centraal gedeelte de Melkhal, beoogt
het laten terugkomen van de bedrijvigheid die
het complex ooit uitstraalde. De Bruijn:
“Daartoe hebben we allereerst een
multifunctioneel programma voor de Melkhal
ontwikkeld, bestaande uit de elementen
wonen, werken, ontmoeten, food en horeca,
waarbij het cultuurhistorische karakter
behouden blijft. Het complex wordt een
transparant en levendig onderdeel van de wijk
Boddenkamp, waar iedereen op elk moment
van de dag naar binnen kan. Bijvoorbeeld om
te werken, boodschappen te doen of om wat

Het nieuwe partnerteam van IAA Architecten in de Melkhal, v.l.n.r.: Peter Roelvink,
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Jeroen Nijmeijer, Theo de Bruijn, Erik Workel, Paul de Brie, Marko Matic en Henk Gersen.
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ontwikkeling van het gehele terrein klaar is,
inclusief de appartementen, zal het westelijk
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En daar zijn we trots op.”

elkaar zit, bijvoorbeeld door het principe

hoewel het project pas over een jaar
wordt opgeleverd, is er al veel animo van
verschillende partijen.” Workel doelt daarmee
onder andere op Harald Droste, die er een
restaurant en een kleinschalig hotel start, en
op een supermarktondernemer waarmee
gesprekken in een afrondende fase zijn. Ook
is er al belangstelling voor het huren van
werkruimte.

IAA Architecten
M.H. Tromplaan 55, Enschede
T 053-4804444
info@iaa-architecten.nl
Artist impression van het nieuwe interieur van de Melkhal.

www.iaa-architecten.nl

Het nieuwe partnerteam van IAA Architecten
Henk Gersen: gebleven als partner architect. Erik Workel: gebleven als partner architect. Theo de Bruijn: toegetreden als partner
stedenbouw en landschap. Paul de Brie: toegetreden als partner en manager finance. Marko Matic: toegetreden als partner
architect. Jeroen Nijmeijer: toegetreden als partner engineering. Peter Roelvink: toegetreden als partner architect, focus Duitsland.
Uitgetreden zijn Marieke Blanken en Harry Abels. Dagelijks bestuur: Henk Gersen, Theo de Bruijn en Paul de Brie.
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