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Redengevende omschrijving voormalige UTS/ Hofstede MTS te Hengelo. 
 
Gegevens. 
 

Adres:  Industrieplein 2, 7553 LL Hengelo-ov-. 
Kadaster sectie:  
Oorspronkelijke functie:  schoolgebouw. 
Huidige functie:  onderwerp van herbestemming/ WTC. 
Ligging:  in de wand van het Industrieplein, tussen Metropool en 

Verenigingsgebouw, ten Zuiden van het Centraal Station van Hengelo. 
Gelegen op het voormalige GOLS- terrein. 

Bouwjaar:  1958. 
Bouwstijl:  Wederopbouw, functionalistisch. 
Architect:  Veere en Twijnstra 
Aannemer:  Bataafse Aannemings Maatschappij, den Haag. 
Kunstwerk:  diverse kunstwerken in ex- en interieur. 
Kunstwerk Exterieur:  Beton- mozaik door Berend Hendriks. Symboliseert de industrie. 
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Inleiding. 

Het schoolgebouw is gebouwd als onderdeel van het door W.R. van Couwelaar ontworpen Herbouwplan 
Zuid. Want ook het gebied ten Zuiden van het station en de spoorlijn was zwaar getroffen door de 
bombardementen en moest opnieuw worden opgebouwd. Na de Wilhelminaschool , de school voor de 
metaalindustrie van voor de 2e wereldoorlog, was er een grote behoefte aan een nieuwe opleidingsschool 
voor de naoorlogse industrie. 
Het gebouw is een echt wederopbouwgebouw ontworpen in de functionalistische stijl. Dwz. dat uiterlijk 
en constructie bepaald werden door de functie van het gebouw. Dit werd mogelijk gemaakt door de 
ontwikkeling van nieuwe bouwtechnieken en materialen, zoals glas, staal en gewapend beton. Kunst werd 
eveneens toegepast op een functionele manier in en aan het gebouw  als fysiek onderdeel van de 
architectuur. 
 
Het complex bestaat uit 7 bouwdelen die in 2 fases zijn gebouwd. Alleen de bouwdelen die in de eerste 
fase, 1958, zijn gebouwd , dat zijn de delen 1, 5 en 6 vallen onder deze redengevende omschrijving. De 
bouwdelen 2 en 4 zijn al gesloopt voor een parkeervoorziening en de bouwdelen 3 en 7 zijn in een latere 
fase, 1983, gebouwd. Zie bladzij 3. Dit geldt ook voor de achterliggende gymzaal. Die valt ook buiten de 
waardering. De bouwdelen 1,5 en 6 vormen een samenhangend geheel en vertegenwoordigen samen met 
de schoorsteen bij uitstek het oorspronkelijke gebouw.  
 
Omschrijving. 

 
Het deel dat beschreven wordt omvat de bouwdelen 1, 5 en 6. 
Beton is toegepast als constructie. De betonnen vertikale constructie elementen benadrukken de functie en 
de onderverdeling van het gebouw. Opvallend is dat de vertikale elelmenten per gebouwdeel verschillen. 
Zo komen ze bij gebouwdeel 1 los van de gevel , waardoor ze zich extra profileren, en zitten ze bij 
gebouwdeel 5 (de entree) onder het uitstekende dak en komen ze in gebouwdeel 6 (de leslokalen), samen 
met de dakrand van de gevel af. Ook de vorm van de kolommen verschilt. 
De horizontale banden benadrukken de achterliggende vloeren waardoor het gebouw eenvoudig en 
duidelijk is te “lezen”. Uitzonderingen in de gevel, qua materiaal, indeling of stramien zijn meestal terug te 
voeren op een verandering in functie, bijvoorbeeld bij een trappenhuis of balkon.  

Het complex is kenmerkend en karakteristiek voor de scholenbouw uit die tijd. Opbouw van 2 of 3 
bouwlagen, de entree dominant midden in de voorgevel, gangen met aan weerszijden lokalen en markante 
grote vensters met lage borstweringen. De systematiek van de bouw komt voort uit de repeterende 
basismaat van het klaslokaal. Door de fabrieksachtige kolommenstructuur en de karakteristieke 
schoorsteen wordt het technisch karakter van de school benadrukt. De typologie fabriek is verweven met 
de typologie van scholen. De kunst maakt het gebouw onderscheidend van de fabriek.  
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De gebouwdelen zijn los van elkaar gebouwd waardoor elk gebouwdeel voldoende daglicht heeft en de 
gebouwdelen elkaar door hun onderlinge schikking en massa op een krachtige manier versterken en 
daarmee een boeiend en onlosmakelijk geheel vormen. Sloop van een van de gebouwen zou 
onherstelbare schade toebrengen aaan het geheel. 

Kunst maakt een wezenlijk onderdeel uit van de school en bevindt zich op de publieke plaatsen, in de 
voorgevel en binnen ter plaatse van de vertikale ontsluiting. Zowel relief, kleur, gekleurd glas als patronen 
worden ingezet, afhankelijk bvan de lokatie. 

Kunstwerk exterieur: Mozaik afgewisseld met gebrandschilderd glaswerk. Dit kunstwerk van Berend 
Hendriks is in de stijl van de bouwtijd en is een symbolische verbeelding van de industrie. 

Dit kunstwerk is van uitzonderlijke kwaliteit. Ook internationaal gezien zijn er weinig kunstenaars die in 
staat waren geometrische vormen en in elkaar overlopende kleuren zo sterk te ordenen. Hiermee wist 
Berend Hendriks op het platte vlak een sterke suggestie van een driedimensionaal beeld op te roepen. De 
ruimtewerking is enorm. De kunstenaar gaf les aan de Arnhemse kunstacademie en aan de Academie van 
Bouwkunst in Arnhem. Zijn invloed op architectuurstudenten komt het best tot uitdrukking in de 
vormgeving van het wooncomplex het Swafert in Groot Driene. Onder zijn invloed is de sterk 
geometrische vormgeving van dit complex tot stand gekomen. Naast de Kasbah is dit een prachtig 
voorbeeld van structuralisme. 
 

 
 
Materialen. 

Het materiaalgebruik is specifiek voor de plek. Zo is de ingang in gebouwdeel 5 van travertijn. De 
trappenhuizen en enkele kolommen zijn bekleed met natuursteen. Schoon metselwerk accentueert hoeken 
of belangrijke architectonische elementen als de schoorsteen.  

Gevels: beton en metselwerk. Het metselwerk in de schoorsteen is ornamentaal. Het metselwerk in de 
gevel heeft relief. Wit baksteen in de binnenmuren. 
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Waardering. 
 
Het object is van algemeen belang vanwege de architectonische, stedenbouwkundige en Cultuur- 
historische waarden.  
Dit komt tot uitdrukking door: 
. De beeldbepalende ligging aan het Industrieplein en de Parallelweg LS. in combinatie met de 

omringende panden. 
. Een schoolvoorbeeld van de functionalistische architectuur uit de wederopbouw tijd. 
. De vormgeving en samenhang van de verschillende gebouwdelen binnen het totale gebouw. 

. De materialisering en detaillering van het gebouw en haar onderdelen. 

. De functionele toepassing van beeldende kunst, die van uitzonderlijke kwaliteit is. 

. De gaafheid van de gebouwdelen 1, 5 en 6. 

. De zeldzaamheid van dit gebouw als stijlicoon van de eerste periode van de wederopbouw. 
 
 
 
Hengelo, 30 september 2014. 

 


