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Kwaliteitsteam Technology Base benoemd door gemeente en provincie
Hilde Blank, Marinke Steenhuis, Arjan van Timmeren en Marc Ibelings vormen het Kwaliteitsteam
Technology Base. Zij gaan toezien op de ruimtelijke kwaliteit, richting en ambitie rondom de
ontwikkeling van de voormalige luchthaven Twente tot Technology Base. Dit onafhankelijke team is
deze week benoemd door de colleges van B&W van de gemeente Enschede en GS van de provincie
Overijssel. Het Kwaliteitsteam en Topteam gaan samen uitvoering geven aan het Plan van Aanpak
naar aanleiding van het advies van de Commissie van Wijzen Luchthaven Twente. Dit Plan van
Aanpak is in februari door de gemeenteraad en Provinciale Staten in een gezamenlijke vergadering
besproken.
“Er is vanuit alle gelederen een enorme betrokkenheid bij het gebied. En er is maar één kans om
het goed te doen. Vanuit dit besef zullen wij als Kwaliteitsteam het verschil gaan maken,” aldus
voorzitter Hilde Blank. Voor de samenstelling van het Kwaliteitsteam is door voorzitter Hilde Blank
gezocht naar experts op het gebied van landschap en ruimtelijke ontwikkeling, cultuurhistorie,
duurzaamheid, innovatie en technologie en luchthavenontwikkeling. Het Kwaliteitsteam bestaat uit
de volgende vier experts:

•

•

•

•

Hilde Blank is voorzitter en expert op het gebied van ruimtelijke kwaliteit (landschap en
ruimtelijke ontwikkeling). Hilde is directeur van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling. Haar
werkzaamheden variëren van het opstellen van integrale en strategische toekomstvisies tot
concrete gebiedsgerichte ontwerpen, voorzien van een realisatie,- of ontwikkelingsstrategie.
Het ontwerpend onderzoek op verschillende schaalniveaus en de ruimtelijke kwaliteit staan
centraal in haar werk.
Marinke Steenhuis is partner bij het bureau SteenhuisMeurs en expert op het gebied van
cultuurhistorie en gebiedsontwikkeling. Marinke kent en spreekt door haar adviespraktijk zowel
de taal van de ondernemer en ontwikkelaar als die van de monumentenzorger en betrokken
burger. Zij is altijd gericht op samenbrengen in plaats van polariseren. Haar uitdaging is om
vestigingsmilieus te realiseren die sociaal, cultureel en economisch duurzaam zijn. Marinke
heeft veel ervaring met kwaliteitsteams en zit op dit moment in het kwaliteitsteam van de
Afsluitdijk en Beemster.
Arjan van Timmeren is expert op het gebied van duurzaamheid, innovatie en technologie in
gebiedsontwikkeling. Arjan is hoogleraar aan de TU Delft, Bouwkunde op de leerstoel
Environmental Technology and Design (afdeling Urbanism). Met Arjan krijgt het Kwaliteitsteam
ook een internationale dimensie omdat zijn universitaire netwerk veel kennis en uitwisseling
heeft met internationale partners. Arjan zit op dit moment ook in het kwaliteitsteam van
SADC, gebiedsontwikkeling rondom Schiphol en rondom Greenport Venlo.
Marc Ibelings is architect en expert op het gebied van luchthavenontwikkeling. Marc is
directeur van Ibelings van Tilburg architecten en heeft jarenlange werkervaring als
projectarchitect bij NACO (Netherlands Airport Consultants). Als architect werkt hij aan diverse
herontwikkelingen, waarvan recent de transformatie van het Ter Meulengebouw in Rotterdam,
De Karel Doorman, veel prijzen heeft gewonnen. Met Marc Ibelings heeft het Kwaliteitsteam
een praktiserende architect in haar team.

De ambitie om Technology Base Twente te laten worden tot de iconische internationale ontwikkel-,
demonstratie- en productiezone voor Advanced Materials and Manufacturing komt nu in de
uitvoeringsfase. Op woensdag 11 februari is de voorzitter van het Topteam, de heer Aad Veenman,
gepresenteerd. Binnenkort wordt ook de samenstelling van dit team bekend gemaakt.
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