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bct architecten, ingenieurs & adviseurs gekozen als ontwerper van Glashoes
Ontmoeten, inspireren en verbinden. Dat zijn de thema’s die bct architecten, ingenieurs & adviseurs als beste
wisten te vertalen in een voorlopig ontwerp voor het Glashoes. Dat leverde hen de klus op. Samen met
Enervisie als installatieadviseur gaan zij aan de slag met aanpassingen op het voorlopig ontwerp en een
kostenraming. Dit doen zij samen met de toekomstige gebruikers en omwonenden van het Glashoes en de
inwoners van alle kernen. In het voorjaar van 2021 zal de gemeenteraad dan een besluit nemen voor een
eventueel definitief ontwerp.
Nadat in het begin van dit jaar de Europese aanbesteding voor het ontwerp voor het Glashoes werd gestart,
meldden zich een flink aantal architecten. Op 12 februari hebben alle kandidaten hun voorlopig ontwerp in de
vorm van een moodboard gepresenteerd voor de toekomstige gebruikers, het Kwaliteitsteam Ruimtelijke
Ontwikkeling (voorheen de welstandscommissie), Tubbergen Bruist en medewerkers van Noaberkracht. Uit deze
presentaties werden vijf architecten geselecteerd voor een vervolgopdracht, waarbij bct architecten, ingenieurs
& adviseurs op zowel kwaliteit als prijs uiteindelijk als beste uit de bus kwam. Zij gaan nu aan de slag met een
voorlopig ontwerp en de bijbehorende kostenraming.
“Waarom de architect al geselecteerd is, terwijl de raad nog geen definitief besluit heeft genomen? Dat doen we
omdat we van tevoren willen weten wat het hele project gaat kosten. En dat kan je alleen nauwkeurig berekenen
als je weet hoe het gebouw eruit gaat zien”, zegt wethouder Erik Volmerink. “Het totale kostenplaatje heeft de
raad juist nodig om een definitief besluit te kunnen nemen.”
Bibliotheekdirecteur Frank Droste vindt het fijn dat de toekomstige gebruikers betrokken zijn bij de selectie van
de architect. “Met het ontwerp dat we samen gaan maken, krijgen de plannen ook echt vorm. We hebben er zin
aan om ermee aan de slag te gaan. Voor ons telt niet alleen de buitenkant, maar gaat het vooral om de
binnenkant van het gebouw. Want daar komen we samen, zorgen we voor nieuwe activiteiten en reuring en
geven we het thema ‘ontmoeten, inspireren en verbinden’ echt vorm.”
De architect is verantwoordelijk voor de coördinatie van het ontwerpteam en bouwkundig ontwerp van het
gebouw. Daarnaast is advies en ontwerp benodigd over installaties, bouwfysica en brandveiligheid. Hiervoor
wordt de opdracht aan Enervisie gegund. Aveco de Bondt verzorgt het constructieve advies.
Over bct en ArchiTech Company
bct architecten, ingenieurs en adviseurs is gevestigd in Enschede. Hun missie is het ontwerpen en realiseren van
goede gebouwen voor mens en milieu. “Het concept van het Glashoes sprak mijn collega’s Cees de Boer,
Lennaert van Capelleveen en mijzelf direct aan”, vertelt architect Dennis Masselink. “Een ontwerp maken voor
een gebouw waarin wordt samengewerkt door meerdere partijen is een mooie uitdaging die past bij ons bedrijf.
Als inwoner van de gemeente Tubbergen is dit voor mij persoonlijk extra speciaal. Wij willen zoveel mogelijk
mensen betrekken om uiteindelijk een gezamenlijk huis te maken, voor de hele gemeente Tubbergen”.
bct werkt voor dit project samen met ArchiTech Company. De ArchiTech Company is een ontwerpbureau
gespecialiseerd in parametrisch ontwerpen van complexe gebouwen. “Als voorbeeld is de gevelvisie
geoptimaliseerd op ‘welzijn en gezondheid’, waarbij we de hoeveelheid daglicht wordt gemaximaliseerd,
opwarming door zoninstraling geminimaliseerd met behoud van uitzicht”, vertelt Dennis. “Zo werken we
gezamenlijk aan een hoog comfort voor mens en milieu.”
Hoe gaat het nu verder?
Het voorlopig ontwerp wordt samen met de gebruikers, inwoners en omwonenden verder uitgewerkt door bct
architecten en Enervisie. “De doelstelling is om een huis te maken voor de hele gemeente, niet alleen voor de
inwoners van het dorp Tubbergen, maar voor alle inwoners van alle dorpen”, benadrukt wethouder Volmerink.
“Daarom wil de architect het ontwerp ook participatief vormgeven.” In het voorjaar van 2021 is de businesscase
voor de nieuwbouw van het Glashoes gereed. Het Voorlopig ontwerp maakt daar onderdeel van uit. Op basis
van die informatie neemt de gemeenteraad een definitief besluit over nieuwbouw.
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