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Geacht college, 

 

 

Tijdens haar vergadering van 13 december 2021 en tijdens een bezoek aan de kazerne op 20 
december 2021 heeft de Erfgoedcommissie gesproken over de voorgenomen aanpassingen aan 
de entree van de Brandweerkazerne aan de Lansinkesweg 59 te Hengelo. 
Het plan is tijdens de vergadering aan de hand van plattegronden en aanzichten toegelicht door 
Hr. Seckel van LKSVDD architecten uit Enschede.  

De reorganisatie die op dit moment bij de Brandweer van de veiligheidsregio plaatsvindt geeft 
aanleiding tot aanpassing van het gebouw. Er worden meer en andere organisatieonderdelen in 
het gebouw ondergebracht waarvoor het gebouw geschikt moet worden gemaakt. De plannen 
voor de hieruit voortvloeiende algehele herinrichting van het gebouw zijn nog niet geheel 
uitgewerkt.  
Vanwege de reorganisatie verwacht men een grotere toestroom van medewerkers en 
klanten/gebruikers naar het brandweercomplex Hengelo Centraal. Om deze toestroom te 
accommoderen is het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebouw noodzakelijk. In 
verband daarmee ligt nu het deelplan voor om de entree van het gebouw, aan de zijde van het 
ROC, te verbeteren. In hoofdzaak leidt dat tot een vergroting van de entreeruimte en het creëren 
van een ontvangst-/gespreksruimte. Wellicht wordt ook nog een uitnodigende luifel aan de entree 
toegevoegd, maar deze maakt nu geen deel uit van de aanvraag. 

De Erfgoedcommissie heeft met belangstelling kennis genomen van de plannen. De 
brandweerkazerne is deels Rijksmonument (de toren). De voor de brandweer noodzakelijke 
aanpassingen zijn indertijd op vindingrijke manier ondergebracht in dit voormalige fabrieksgebouw 
van Stork. Binnen het originele raamwerk van het gebouw vormen verschillende toegevoegde 
driedimensionale structuren de kern van de nieuwe functionaliteit. Het is een mooi voorbeeld van 
hergebruik van een monumentaal industriepand. 
De commissie is dan ook bezorgd dat nu voor een aanpassing van een klein onderdeel van het 
gebouw een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, los van het grotere plan voor herinrichting 
van het gebouw. Juist in een complex gebouw als dit dreigt daardoor de samenhang verloren te 
gaan en dreigen creatieve herinrichtingsmogelijkheden over het hoofd te worden gezien. De 
commissie adviseert daarom om de nu voorliggende plannen in te voegen in een plan waarin alle 
aanpassingen in één samenhangend plan worden aangeboden en de vergunning voor het nu 
voorliggende plan aan te houden. 
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Het voorliggende ontwerp voor de aanpassing van de entree ademt naar het oordeel van de 
Erfgoedcommissie de sfeer van een gelegenheidsoplossing; met dezelfde of beperktere 
aanpassingen lijken betere oplossingen denkbaar. De commissie adviseert negatief over het idee 
om een glazen overlegruimte boven de entree te hangen; zeker gezien het feit dat daarvoor een 
doorbraak in de wand van het trappenhuis noodzakelijk is. Het wegnemen van de 
“slangenschacht” en de voorgestelde herinrichting van de begane grondvloer van de entree lijken 
wel een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie.  

De commissie ziet de uitgewerkte plannen tegemoet. 
In afwachting daarvan, 
 
Voorzitter van de Erfgoedcommissie,  
met vriendelijke groet, 
 
 
H. van Egmond 

 


