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Geacht college, 

 
Op 24 oktober 2014 heeft de Stichting Cuypersgenootschap en erfgoedvereniging Heemschut bij de 
gemeente een verzoek ingediend tot aanwijzing als gemeentelijk monument van de bouwdelen 1,5 en 6 van 
de voormalige UTS/MTS Industrieplein Hengelo (zaaknummer 1108775). 
In uw brief, dd. 21 oktober 2016 verzoekt u de Monumentencommissie advies uit te brengen over dit verzoek 
(zaaknummer 2063510) . 
Al in haar vergadering van maandag 15 september 2014 heeft de Monumentencommissie gesproken over de 
cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische betekenis van de voormalige UTS, gelegen aan het 
Industrieplein te Hengelo. Aanleiding daartoe was toen de dreigende sloop van de sportzalen van het gebouw, 
gelegen aan de linker zijde van de hoofdingang. 

Naar aanleiding van dat overleg heeft de Monumentencommissie u, in haar brief met kenmerk 2014-014, dd. 
30 september 2014, geadviseerd om de voormalige UTS aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit 
vanwege de grote monumentale waarden en de betekenis van het gebouw in de oostelijke gevelwand van het 
stationsplein. De commissie staat onveranderd op dit standpunt. 

De Monumentencommissie adviseert u daarom van harte om het advies, van de Stichting Cuypersgenootschap 
en de Erfgoedvereniging Heemschut, te volgen en de bouwdelen 1, 5 en 6 van de voormalige UTS aan te 
wijzen als gemeentelijk monument. 

Uitvoering van dit advies biedt de gemeente een prachtige kans om zichtbaar te maken dat zij er serieus werk 
van maakt dat Hengelo een wederopbouwstad van nationaal belang is.  

Toelichting: 

Monumentale waarde. 

Het architectenbureau ONE uit Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de (monumentale-)waarden van het 
gebouw en de aanwezige kunstwerken. 
De, door architectenbureau Twijnstra B.V. ontworpen technische school, wordt door hen getypeerd als een 
kenmerkend voorbeeld van functionalistische architectuur.  
Het complex is kenmerkend voor de scholenbouw uit die tijd: twee of drie lagen, de entree op de kop, 
gangen met lokalen aan weerzijden en markante grote vensters met lage borstweringen. De systematiek van 
de bouw komt voort uit de repeterende basismaat van het klaslokaal. Door de fabriekachtige 
kolommenstructuur en de schoorsteen wordt het technische karakter van de school benadrukt. De typologie 
fabriek is verweven met de typologie van scholen. 
Het rapport laat zien dat de voorgevel één geheel vormt. Het is een strakke en heldere gevel aan de oostkant 
van het veelhoekige Industrieplein.  
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Cultuurhistorische betekenis. 

Wat de Wilhelminaschool heeft betekend voor  de industrie van voor de 2e wereldoorlog heeft de Hofstede 
MTS, de voormalige UTS, betekend voor de naoorlogse industrie. Niet alleen in Hengelo maar in de hele regio 
Twente. Het prachtige mozaïek van Bertus Hendriks is een symbolische verbeelding van de industrie. 

Het gebouw met haar heldere, functionalistische architectuur en de situering ten opzichte van industrie en 
station markeert en representeert duidelijk de krachtige wederopbouw in Hengelo, die niet alleen in de 
binnenstad plaats vond maar ook aan de zuidkant van de spoorlijn haar beslag kreeg. 

Muziekcentrum Metropool, de voorgevel van de voormalige UTS, het Vereenigingsgebouw en het robuuste 
Siemens hoofdkantoor vormen samen een heel gevarieerde en bijzondere wand waaruit veel valt af te lezen 
van de geschiedenis en ontwikkeling van Hengelo. 

Naast de 3 rijksmonumenten: Stadhuis, Europatunnel en Raphaelkerk neemt de voormalige UTS een heel 
dominante plaats in en behoort tot een van de top 5 gebouwen in Hengelo van de wederopbouw. 

Advies 

Op grond van de bovenstaande overwegingen vindt de Monumentencommissie dat de bouwdelen 1, 5 en 6 
van de voormalige UTS als geheel bewaard dienen te blijven. Om dit te bereiken adviseert de commissie de 
voormalige UTS als gemeentelijk monument aan te wijzen.  

De commissie heeft in september 2014 voor het gebouw een concept-redengevende-omschrijving opgesteld. 
In deze omschrijving wordt de monumentale status van de voormalige MTS beargumenteerd en 
gerechtvaardigd. Dit concept is bij deze brief gevoegd. 

 

In afwachting van uw reactie en tot nadere informatie bereid, 

Namens de voorzitter van de Monumentencommissie,  

met vriendelijke groet, 

 

 

H. van Egmond, Secretaris. 

 


