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Geacht college,
In haar vergadering van 26 juni 2017 is de Monumentencommissie gevraagd advies uit te brengen over het
plan om de opbouw op de toren van de brandweerkazerne te verwijderen. Het plan werd in de vergadering
toegelicht door Hr. Bas Olbertz van de Brandweer Twente.
Op de opbouw van de toren waren, toen het gebouw nog onderdeel uitmaakte van het Storkcomplex, de
letters “STORK” bevestigd. De letters zijn verwijderd toen het gebouw in gebruik werd genomen als
brandweerkazerne. De constructie omvat tevens een bordes waar vanaf vlaggen konden worden gehesen aan
twee vlaggenmasten die ook op de opbouw staan. Het bordes is via een trap bereikbaar vanuit de zolder van
het torengebouw.
Uit onderzoek is nu gebleken dat de constructie van de opbouw door achterstallig onderhoud ernstig is
aangetast. De steunconstructie is plaatselijk doorgeroest. De constructie wordt zo onveilig geacht dat
medewerkers van de brandweer die niet meer mogen betreden.
De brandweer stelt nu voor om de opbouw van de toren geheel te verwijderen en de vlaggenmasten direct
op/in de dakconstructie te verankeren. Het is de bedoeling om de vlaggen te hijsen vanuit de zolder van de
toren. De gevaarlijke klim naar het bordes wordt daardoor overbodig. Dit voorstel is mede ingegeven vanuit
kostenoogpunt; de kosten van het herstel van de bordesconstructie kunnen worden vermeden.
De brandweerkazerne is in 1998 door het rijk aangewezen als rijksmonument. Het gebouw wordt onder meer
aangemerkt als “markant bouwwerk met een beeldbepalende waarde voor Hengelo”.
De karakteristieke opbouw met vlaggenmasten en letters “STORK” maken deel uit van het monument!
De Monumentencommissie is van mening dat Brandweer Twente, als eigenaar van dit rijksmonument, moet
worden gehouden aan zijn plicht tot onderhoud van dit onderdeel van het rijksmonument.
De Monumentencommissie adviseert u daarom om het verzoek van de brandweer, tot sloop van het bordes
van de toren van de brandweerkazerne, af te wijzen. De commissie is van oordeel dat de toren van de
brandweerkazerne, als belangrijk onderdeel van het Hengelose industriële erfgoed, in oude glorie moet
worden hersteld/behouden. Al eerder heeft de commissie er voor gepleit om ook de nog beschikbare letters
“STORK” opnieuw te plaatsen.
In afwachting van verdere voorstellen,
namens de voorzitter van de Monumentencommissie,
met vriendelijke groet,

H. van Egmond, Secretaris.

