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Geacht college,
De Monumentencommissie is advies gevraagd over de herbouw van het voormalige schipperscafé “Kloas aan
de Brug” aan de Oude Hengeloseweg 130 te Hengelo. Het betreft hier een gemeentelijk monument.
In 2012 stelde de (toen) nieuwe eigenaar de sloop van het gebouw aan de orde. De conditie ervan was slecht
en de kansen op een snel hergebruik waren klein. Om het gebouw te behouden en later te kunnen inzetten
voor een horecatoepassing is voorgesteld dit te slopen en te bewaren voor een latere herbouw.
De Monumentencommissie adviseerde in brief 2012-003, dd. 12 maart 2012, ten aanzien van dit verzoek:
“De commissie kan zich vinden in demontage van het pand, maar stelt als voorwaarde dat binnen twee
jaar na het gereedkomen van de laatste fase van het winkelcentrum (achter het schipperscafé) het gebouw
weer is herbouwd. Bovendien geldt als voorwaarde dat het pand vooraf goed is gedocumenteerd door
middel van tekeningen en foto’s. De commissie zal dit advies aan grondbedrijf overbrengen.””
Op 23 april 2013 ontving het College van burgemeester en wethouders vervolgens van Roadrunner Services
B.V., Postbus 717, 7550 AS te Hengelo de formele aanvraag voor het slopen van dit gemeentelijke monument.
Op 13 juni 2013 is de sloopvergunning verleend, waarna het pand is gesloopt. Door middel van tekeningen en
foto’s zijn de karakteristieken van het gebouw gedocumenteerd. Karakteristieke bouwdelen van het gebouw
zijn onder passende condities opgeslagen.
De Monumentencommissie ziet op dit moment geen aanleiding om haar advies van 2012 te heroverwegen.
De invulling van de laatste fase van het winkelcentrum nabij het schipperscafé nadert met de bouw van “Het
Bauhaus” zijn voltooiing. De condities voor herbouw van het schipperscafé lijken daarmee geschapen. De
commissie kijkt uit naar voorstellen hiervoor.
Met vriendelijke groeten,
Namens de voorzitter van de Monumentencommissie,

H. van Egmond
Secretaris.

