	
  	
  
Bijlage bij brief 2012-004,
12 juni 2012, Monumentencommissie Hengelo.

Suggesties Hengelo- ov- voorlopige lijst bouwwerken wederopbouw 1959-1965.
De monumentencommissie van de gemeente Hengelo en met name de werkgroep Wederopbouw van de
monumentencommissie heeft met genoegen gebruik gemaakt van uw verzoek tot afstemming over
bouwwerken uit de periode 1959- 1965.
Hengelo is een Wederopbouwstad en een industriestad.
Gezocht is naar evidente voorbeelden die de enorme ontwikkeling na de tweede wereldoorlog
illustreren. Daarbij gesteund door de aanwijzing van de binnenstad en de woonwijk Klein Driene als
aandachtsgebieden. Daarmee erkend de RCE het grote belang van Hengelo als Wederopbouwstad op
landelijk niveau. Uw voorstel om het stadhuis op te nemen in de lijst sluit aan bij de aanwijzing van de
binnenstad en is het onbetwiste hoogtepunt van de binnenstadontwikkeling. Ook het opnemen van de
St. Rafael kerk sluit aan bij de aanwijzing van Klein Driene en geeft de wijk een ankerpunt . Het voorstel
om de wijk als geheel op te nemen geeft de landelijke importantie van deze volkshuisvestelijke
ontwikkeling aan.
De werkgroep heeft gekeken in hoeverre het karakter van Hengelo en van het tijdsbeeld nog meer tot
uiting kan komen en daarmee gecompleteerd worden. Zij komt met de volgende 3 voorstellen:
1. UTS Hofstede aan het Industrieplein. 1960. Deze school kan beschouwd worden als de
opvolger van de Wilhelminaschool, de bedrijfsschool van Stork, en verbeeldt de industrieele
ontwikkeling van Hengelo van na de tweede Wereldoorlog. De school is een kenmerkend
voorbeeld van de constructieve utiliteitsbouw uit deze periode. Hetgeen buitengewoon versterkt
wordt door het monumentale mozaik van de kunstenaar Berend Hendriks aan de voorgevel.
Daarmee wordt het grote belang van technisch onderwijs in Hengelo overduidelijk zichtbaar
gemaakt. De school is van hoge waarde, waarbij het mozaik nog extra waarde vertegenwoordigt
en is nog in gave staat.
2. Garage Meijer vh. Erné met bovenwoning aan het Mitchamplein. Datum?. Architect Koning &
Rentjes. Categorie IV distributie Deze garage is van hoge waarde, is buitengewoon gaaf en
vertegenwoordigt het grote belang van de distributie in die tijd die voornamelijk kleinschalig
werd uitgevoerd in tegenstelling tot de grootschalige fabrieksproductie.
3. Europatunnel ten Westen van het station. 1960. De tunnel is essentieel in de verbinding tussen
het Noorden en Zuiden van Hengelo en staat voor het grote belang van de infrastructuur in een
zich sterk ontwikkelende stad na de 2e wereldoorlog. Transport staat voor vooruitgang. Als
architect staat de afdeling betonbouw van de NV Nederlandse spoorwegen genoemd. Wij
vermoeden dat het een ontwerp is van architect van Ravesteijn, de gecanneleerde betonnen
kolommen en de naoorlogse modernistische bouwstijl wijzen sterk in die richting.
Van groot belang is dat aan beide zijden toegepaste kunst is aangebracht. Aan de zijde van de
Spoorstraat is de betonnen sculptuur “Wederopbouw”van Martin Stolk aangebracht. Aan de
Zuidzijde is een koperen plastiek aangebracht voorstellende de geschiedenis van Hengelo van
de beeldhouwer Jan van Eijl.
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