
MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 
 
Adres: Albersdijk 20 Postcode: 7554 RJ Kadaster: F 1588 

Benaming: De Hofplaats Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer:21518 Opname in register:20-11-1998 

Beschrijving: 

 

Boerderij op L-vormige grondslag: dak gedekt met riet en pannen. Woongedeelte op plint van 
Bentheimer zandsteen; vensters met luiken en roedeverdeling. 

 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 
 
Adres: Anninksweg 109-111         Postcode:7552 DX Kadaster: M 4378/ M 3948 

Benaming: Drieneroord Bestemming: Woonhuis 

Bouwjaar: 1902 Ontwerper: 

Categorie: Wonen / Fabrikantenwoningen 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer:   Opname in register: 20-08-2002 
 
Het gebouw wordt omgeven door de van oorsprong parkachtige tuinen met aansluitend en een 
bijbehorend bosperceel. Het huis toont nog volledig het karakter van de vroeger in Hengelo veel 
voorkomende fabrikantenvilla's. 
 
Beschrijving:  
Dubbel woonhuis uit 1902 in eclectische bouwstijl. Na ingrijpende verbouwingen in de periode 1910-
1915 kreeg het pand zijn huidige enigszins classicistisch ogende uiterlijk. 
Huis op rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen onder omlopend schilddak welke doorbroken 
wordt door nog originele rookkanalen. Brede voorgevel wordt gedomineerd door oorspronkelijke 
risalerende topgevel. Breedte van de gevel wordt verstrekt door drie grote erkerachtige uitbouwen 
in één bouwlaag onder platte daken waarvan twee als balkon dienen. 
Witgeschilderde gepleisterde gevels op grijs geschilderde plint. Harmonisch in gevelbeeld 
opgenomen raam- en deurkozijnen die in twee of drie delen zijn uitgevoerd. Bovenlichten in 
algemeen met glasroede die raam in tweeën deelt. 
 
Motivatie:  
Object is het laatste in Hengelo dat nog zo ongeschonden de eenheid tussen gebouw en omgeving 
verbeeldt. Als zodanig is het voor Hengelo van groot en onvervangbaar architectuur- en 
cultuurhistorisch belang. De ligging tegenover de uitmonding van de Drienerparkweg op de 
Anninksweg maakt het object ook ruimtelijk en stedenbouwkundig van grote betekenis 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 
 
Adres: Altenavoetpad         Postcode:  Kadaster: G 1595 

Benaming: Bestemming: jachtpaal 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Nabij grens met gemeente Haaksbergen 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 
 
Adres: Altenavoetpad 21 Postcode: 7554 PW Kadaster: G 1545 

Benaming: erve Witveld Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: ca. 1871 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0545       
 GM RM Monumentnummer: 511482 Opname in register:  20-11-1998 

Inleiding 

Boerderij ’t Witveld behorend bij landgoed Twickel. 

Beschrijving: 

Boerderij van het hallehuistype met bovenkamer. De boerderij heeft een afgewolfd zadeldak gedekt 
met rode Hollandse pannen en aan woonhuiszijde (O) een beschoten geveltop, afgezet met 
windveren. De bovenkamer wordt gedekt met pannen zadeldak dat aan een zijde lager is aangezet. 
De bakstenen gevels zijn geplaatst op een rondlopend zandstenen plint. In de voorgevel van de 
boerderij en in zijgevel (N) van bovenkamer zijn vierruits vensters met een tien ruits bovenlicht 
geplaatst, bovendien twee deuren met bovenlichten. De Vensters hebben zandstenen onderdorpels 
en zijn met luiken behangen. In de symmetrische gelede achtergevel bevindt zich een baander 
onder een rondboog met aanzet- en sluitsteen waarin het jaartal "1871". De zandstenen plint is als 
schampsteen in de deuropening doorgezet. Verder in de gevel twee ijzeren rondboogvensters en 
twee staldeuren onder korfboog. In de zijgevels kleine ijzeren stalramen, mestdeurtjes en ter 
plaatse van woonhuis twaalf ruits vensters. Het gebintwerk is nog geheel intact. 

 

Waardering: 

Boerderij met bovenkamer van cultuur-  en architectuurhistorisch belang: 

- vanwege de karakteristiek twentse verschijningsvorm van boederij met bovenkamer 

- als onderdeel van het landgoed Twickel 

- vanwege de gaafheid  

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Beekstraat 51 Postcode: 7551 DP Kadaster: O 3749 

Benaming: Bestemming: woonhuis / museum 

Bouwjaar: ca. 1885 Ontwerper: J. Moll 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0186    
 GM RM Monumentnummer: 511467 Opname in register:  20-11-1998 

Inleiding: 

HERENHUIS met neoclassicistische kenmerken, ontworpen door de architect J. Moll in opdracht van 
de heer Wilmink in 1880. De voordeur is vervaardigd naar een ontwerp van Casper F. Homann. Dit 
pand, waar tegenwoordig de oudheidkamer van Hengelo is gevestigd, is één van de weinige oudere 
woonhuizen in het centrum van Hengelo.   

Beschrijving: 

Vrijwel vierkant pand met verdieping, opgetrokken in bruine machinale baksteen onder afgeknot 
schilddak met muldenpannen. De gevels, geplaatst op gepleisterde plint, worden aan bovenzijde 
beëindigd door een rondlopende gepleisterde geprofileerde kroonlijst en een uitkragende 
geprofileerde goot. De voorgevel (Z) wordt boven de vensters van de begane grond horizontaal 
geleed door geprofileerde cordonlijst, de vensterbanken van de vensters op de begane grond en 
verdieping gaan over in een waterlijst. In deze gevel schuifvensters met glas-in-lood bovenlichten 
onder gepleisterde, geprofileerde segmentbogen met een gedecoreerde sluitsteen. De entree met 
dezelfde segmentboogafdekking als de vensters heeft rijk een gedecoreerde houten deur met 
deurijzers en een glas-in-lood bovenlicht. Aan linkerzijde (W) is een lagere, plat afgedekte, aanbouw 
toegevoegd. De gevels hiervan zijn gepleisterd met schijnvoegen.  
Aan de bovenzijde wordt deze aanbouw beëindigd met een overstekende geprofileerde lijst.  
Aan linkerzijde van de aanbouw is een vijfzijdige uitbouw toegevoegd in dezelfde uitvoering als de 
aanbouw. In de kopgevel hiervan een geprofileerde blinde rondboognis geplaatst. In overige gevels 
hiervan schuifvensters met glas-in-lood bovenlichten onder een in pleisterwerk aangegeven 
segmentboogvormige hanekam en een rondlopende waterlijst. Tegen de achtergevel van het 
hoofdbouw (N) is een houten serre onder flauw hellend lessenaardak toegevoegd.  
Het originele interieur is nog aanwezig met o.a. een eenvoudige trappartij, plafonds met 
sierstuckwerk, en suitedeuren tussen de hoofdvertrekken. 

 

Waardering: 

Herenhuis van cultuur- architectuurhistorisch belang: 

- als voorbeeld van een eenvoudig herenhuis in neoclassicistische stijl 

- vanwege de gaafheid van in- en exterieur 

- als een zeldzaam voorbeeld van een ouder herenhuis in het centrum van Hengelo. 



- MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Berfloweg 1 Postcode: 7553 LL Kadaster: S 768 

Benaming: Wapen van Hengelo Bestemming: verenigingsgebouw 

Bouwjaar: 1893-1894 Ontwerper: C.B.Posthumus  

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0472    
 GM RM Monumentnummer: 511477 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Verenigingsgebouw met toneelzaal; eclectische bouwstijl, boven een gepleisterde plint in rode 
baksteen opgetrokken over twee bouwlagen op een samengestelde plattegrond onder een zadeldak 
met rode Hollandse pannen en verstekende gootlijsten. Aan de voorzijde (N) bevinden zich twee 
torens op een vierkante plattegrond. Achter dit representatieve bouwvloume is een groot 
rechthoekig bouwvolume opgetrokken over twee bouwlagen onder een plat dak met overstekende 
gootlijsten. In dit gedeelte bevond zich hoogstwaarschijnlijk de toneelzaal. 
Aan de linkerkant (O) van het gebouw bevinden zich plat gedekte aanbouwen over een en twee 
bouwlagen. Aan de rechterkant (W) een dwarsgeplaatste aanbouw over een bouwlaag onder een 
zadeldak en in de hoek van die aanbouw en het hoofdvolume een platte aanbouw over een 
bouwlaag. 
De gevels aan de voorkant zijn geleed door rechtgesoten vensters met stenen waterdorpels; op de 
begane grond onder een hanekam, op de verdieping onder boogtrommels met bewerkte houten 
zonweringen. Verder zijn de gevels voorzien van zandstenen speklagen, aanzet- en sluitstenen en 
friezen met houtsnijwerk. 
In de gevels van de aanbouwen aan de linkerzijde (O), in de achtergevel (Z) en in de rechter 
zijgevel (W) van het platte achterdeel zijn vensters met stalen kozijnen en roedenverdeling 
geplaatst.  
De voorgevel is nagenoeg symetrisch met een risalerende middenpartij onder een steekkap met ver  
overstekende dakvlakken, die dienen als overkapping van de balkons links en rechts van het risaliet. 
De topgevel van het risaliet is beschoten. Op de nok staat een piron. 
De hoten blakons steunen op geprofileerde houten zuilen. De houten balustrade staat op een 
overkragende lijst op consoles. Voor de ondersteuning van het overkragende dak is op ieder balkon 
een houten standvink aangebracht. Aan de linker zijde diende het balkon tevens als overkapping 
van de entree; aan de rechterzijde is de ruimte onder het balkon dichtgemetseld en zorgen de zuilen 
voor de geleding van de gevel. In de aanbouw rechts ervan wordt deze geleding doorgezet. Achter 
de balkons zijn de torens onder een spits geplaatst. De torens zijn voorzien van hoeklisenen en een 
boogfries onder de ver overstekende geprofileerde gootlijst met gesneden consoles. Onder het 
boogfries in de zijgevels dire kleine rondboogvensters. In de met rode leien  
gedekte dakvlakken van de otrens zijn dakkapellen met beschot, overstekend wolfeind en 
houtsnijwerk geplaatst en op de top siersmeedijzeren bekroningen. In de achtergevel (Z) enkele 
laaddeuren en vensters. In de aanbouwen aan de rechterkant (W) vensters en bovenlichten onder 
rondbogen. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Beukweg 92-94 Postcode: 7556 DG Kadaster: R 2157 + R 2158 

Benaming: Bestemming: school + meesterswoning 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Thans jongerencentrum met woonhuis 

 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Beursstraat 01a Postcode: 7551 HP Kadaster: O 2360 

Benaming: Bestemming: woonhuis / kantoor 

Bouwjaar: 1925-1927 Ontwerper: W.M.Dudok 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Gebouwd door aannemer Ribberink; stijl: functionalisme 
Voormalig woonhuis familie Borst 
Rechthoekig pand met verdieping en gedekt met samengesteld schilddak, gedekt met Hollandse 
pannen. Het metselwerk van de gevels is uitgevoerd in gele handvormsteen, de openingen worden 
gedekt met dunne betonlateien. De entree in de voorgevel wordt gemarkeerd door een boven het 
dak stekende afgeronde schijf.  
Links hiervan is ver voor de gevel stekend een garage uitgebouwd. Deze lagere aanbouw wordt 
gedekt met een uitkragend schilddak. Op de hoek is hier zwart-wit gestreept metselwerk 
aangebracht. In een later stadium is  
de garage naar achteren uitgebreid in de stijl van het huis. In de voorgevel tevens een halfrond 
uitgebouwde erker naar boven doorlopend in een balkon. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Beursstraat 02 Postcode: 7551 HV Kadaster: O 4895 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1879 Ontwerper: J.Moll 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Thans restaurant 
Stijl: Eclecticisme; voormalig woonhuis W.Hulshoff Poll 
Vrijwel vierkant pand met verdieping en schilddak belegd met tuile du Nord pannen. De gevels zijn 
gepleisterd en geplaatst op een donker plint. De voorgevel is gepleisterd met blokpleister. De 
middenpartij is hoog  opgaand en licht risalerend in het midden van de gevel geplaatst. Hierin zijn 
samengestelde vensters geplaatst. De naastliggende gevelpartijen worden beëindigd door 
hoeklisenen met diamantkoppen en horizontaal gedeeld door waterlijsten, die zijn omgekornist. 
In de gevel T-vensters met geprofileerde, getoogde latei-aflsuitingen; de stenen onderdorpels gaan 
over in de gevellijsten. Aan de bovenzijde wordt de gevel beëindigd met een brede kroonlijst en 
geprofileerde uitstekende goot. In de dakvlakken kleine dakkapellen onder zadeldakjes en drie-
pasboog windveren. De zijgevels zijn vlak gepleisterd. Aan de achterzijde is een platte aanbouw 
over een bouwlaag toegevoegd. Deze toevoeging is van recente datum. In het interieur zijn slechts 
enkele details van het oorspronkelijke trappenhuis herkenbaar. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Beursstraat 03 Postcode: 7551 HP Kadaster: O 4825 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1877 Ontwerper: J.Moll 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Beschermd is voorgevelrij van de nrs. 3 t/m 11 
Groot rechthoekig bouwvolume met verdieping en gedekt met een doorlopend afgeknot schilddak 
belegd met tuille du nord pannen. De voorgevel van de 3 woningen was oorspronkelijk symmetrisch 
gedeeld met een risalerende middenwoning en hoeklisenen aan de einde van het bouwblok. Door 
vergroting van de linker woning is de gevel nu asymmetrisch. De gevels zijn rondom wit gepleisterd 
en geplaatst op een donkere plint. De gevels worden aan de bovenzijde beëindigd met een 
geprofileerde kroonlijst, met cassettes in het fries en een geprofileerde goot. De voorgevel wordt 
gedeeld door een lijst die overgaat in de daklijst van de erkers. Op de  
verdieping getoogde T-vensters met stenen onderdorpels en sierpleisterwerk in de ontlastingsbogen. 
In de onderbouw zijn de getoogde entrees en de erker van de middenwoning nog origineel, evenals 
de erker met fronton in het dak, die deze partij beëindigd. Aan de rechterzijde is een grote 
meerzijdige uitbouw over een bouwlaag toegevoegd met daarop een houten balustrade. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Beursstraat 05 Postcode: 7551 HP Kadaster: O 1934 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1877 Ontwerper: J.Moll 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Beschermd is voorgevelrij van de nrs. 3 t/m 11 
Groot rechthoekig bouwvolume met verdieping en gedekt met een doorlopend afgeknot schilddak 
belegd met tuille du nord pannen. De voorgevel van de 3 woningen was oorspronkelijk symmetrisch 
gedeeld met een risalerende middenwoning en hoeklisenen aan de einde van het bouwblok. Door 
vergroting van de linker woning is de gevel nu asymmetrisch. De gevels zijn rondom wit gepleisterd 
en geplaatst op een donkere plint. De gevels worden aan de bovenzijde beëindigd met een 
geprofileerde kroonlijst, met cassettes in het fries en een geprofileerde goot. De voorgevel wordt 
gedeeld door een lijst die overgaat in de daklijst van de erkers. Op de  

verdieping getoogde T-vensters met stenen onderdorpels en sierpleisterwerk in de ontlastingsbogen. 
In de onderbouw zijn de getoogde entrees en de erker van de middenwoning nog origineel, evenals 
de erker met fronton in het dak, die deze partij beëindigd. Aan de rechterzijde is een grote 
meerzijdige uitbouw over een bouwlaag toegevoegd met daarop een houten balustrade. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Beursstraat 07 Postcode: 7551 HP Kadaster: sectie O 1936 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1877 Ontwerper: J.Moll 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Beschermd is voorgevelrij van de nrs. 3 t/m 11 
Groot rechthoekig bouwvolume met verdieping en gedekt met een doorlopend afgeknot schilddak 
belegd met tuille du nord pannen. De voorgevel van de 3 woningen was oorspronkelijk symmetrisch 
gedeeld met een risalerende middenwoning en hoeklisenen aan de einde van het bouwblok. Door 
vergroting van de linker woning is de gevel nu asymmetrisch. De gevels zijn rondom wit gepleisterd 
en geplaatst op een donkere plint. De gevels worden aan de bovenzijde beëindigd met een 
geprofileerde kroonlijst, met cassettes in het fries en een geprofileerde goot. De voorgevel wordt 
gedeeld door een lijst die overgaat in de daklijst van de erkers. Op de  
verdieping getoogde T-vensters met stenen onderdorpels en sierpleisterwerk in de ontlastingsbogen. 
In de onderbouw zijn de getoogde entrees en de erker van de middenwoning nog origineel, evenals 
de erker met fronton in het dak, die deze partij beëindigd. Aan de rechterzijde is een grote 
meerzijdige uitbouw over een bouwlaag toegevoegd met daarop een houten balustrade. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Beursstraat 09 Postcode: 7551 HP Kadaster: sectie O 1938 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1877 Ontwerper: J.Moll 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 
 

Beschermd is voorgevelrij van de nrs. 3 t/m 11 
Groot rechthoekig bouwvolume met verdieping en afgeknot schilddak, belegd met tuile du Nord 
pannen. Links en rechts van de hoofdbouw zijn teruggeplaatste aanbouwen toegevoegd met 
verdieping en platte afdekking. In deze aanbouwen zijn toegangen geplaatst. Het gepleisterde pand 
is geplaatst op een donkere plint. De gevel wordt verticaal geleed door pilasters en hoeklisenen, 
horizontaal door lijsten die ter plaatse van de pilaster zijn omgekornist. In de gevels vensters met 
afgeronde bovenhoeken en stenen onderdorpels overgaand in de waterlijsten. De gevel wordt aan 
de bovenzijde beëindigd met een brede kroonlijst en uitkragende goot. In het  

dakvlak staan symmetrisch twee dakkapellen, gedeeld met frontons. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Beursstraat 11 Postcode: 7551 HP Kadaster: O 1124 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1877 Ontwerper: J.Moll 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Beschermd is voorgevelrij van de nrs. 3 t/m 11 
Groot rechthoekig bouwvolume met verdieping en afgeknot schilddak, belegd met tuile du Nord 
pannen. Links en rechts van de hoofdbouw zijn teruggeplaatste aanbouwen toegevoegd met 
verdieping en platte afdekking. In deze aanbouwen zijn toegangen geplaatst. Het gepleisterde pand 
is geplaatst op een donkere plint. De gevel wordt verticaal geleed door pilasters en hoeklisenen, 
horizontaal door lijsten die ter plaatse van de pilaster zijn omgekornist. In de gevels vensters met 
afgeronde bovenhoeken en stenen onderdorpels overgaand in de waterlijsten. De gevel wordt aan 
de bovenzijde beëindigd met een brede kroonlijst en uitkragende goot. In het  
dakvlak staan symmetrisch twee dakkapellen, gedeeld met frontons. 

 

 



  
MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Beursstraat 15 Postcode: 7551 HP Kadaster: O 4035 

Benaming: Twentsche Bank Bestemming: Bankgebouw 

Bouwjaar: 1925  Ontwerper: Karel Müller 

Categorie: Bedrijf en Techniek / Overige 

Soort monument: 
 BGKP PRM  MIPNR:    

 GM RM Monumentnummer:  Opname in register:20-08-2002 

 

Op de monumentenlijst ontbreken bankgebouwen. Object is enig in zijn soort uit deze bouwperiode. 
Voorstel is exterieur te beschermen vanwege grote gaafheid en uitstraling. 

 
Beschrijving: 

Pand met verdieping op T-plattegrond. In grote (overstekende) zadeldaken dakruiters met zinken 
dakjes en ramen met roedenverdeling. Gave gevels met aan voorzijde (Beursstraat) op de eerste 
verdieping schuiframen met roedenverdeling. Alle ramen voorzien van luiken; op verdieping hele en 
begane grond  halve. Aan  voorzijde 3-kantige uitbouw met 4 kleine boogvensters over 1/3 van 
breedte.   
 
Motivatie: 

Stedenbouwkundig gezien is dit pand in het oogspringend en beeldbepalend voor het stationsplein. 
Dit deels gezien de unieke ligging aan het Prins Bernard plantsoen.  
 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Boekeloseweg Postcode: Kadaster: K 2004  

Benaming: Bestemming: boortoren nr. 27 

Bouwjaar: ca. 1920 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0576    
 GM RM Monumentnummer: 511484 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Geteerde houten toren die zich naar boven verjongt onder een getoogd dakje. De toren is 
samengesteld uit een houten gebintwerk, geplaatst op betonnen poeren en bekleed met staande 
houten delen. De vloer is met oorspronkelijke klinkers bestraat. In de toren recht gesloten houten 
vensters met roedenverdeling. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Bornsestraat Postcode: 7556 BA Kadaster: B10532 + B 10533 

Benaming: Bestemming: begraafplaats 

Bouwjaar: voor 1625 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer:21519 Opname in register:20-11-1998 

Beschrijving: 

BEGRAAFPLAATS met POORTGEBOUW uit 1885, deel uitmakend van het voormalige terrein van het 
Huis Hengelo. Het is een der oudste begraafplaatsen van Nederland. De oudste grafsteen is 
gedateerd 1625. Funderingsresten van de kerk behorende bij het huis van Hengelo bevinden zich 
tussen de graven. Langs de Bornsestraat een poortgebouw met woning uit ca 1885 in neo- 
renaissancistische stijl. Aan weerszijden van het gebouw is een bakstenen muurtje gemetseld met 
een hardstenen rand, waarop een smeedijzeren hek. Het poortgebouw is opgetrokken in rode 
baksteen op een rechthoekige plattegrond over een bouwlaag onder een zadelkap met 
antracietgrijze Tuile du Nord dakpannen. De poort bevindt zich in het midden van de symmetrische 
voorgevel(noordzijde), aan weerszijden bevinden zich een venster as en een hoek risaliet met 
entree onder de steekkap. De voorgevel is voorzien van gepleisterde speklagen, sluitstenen en 
lisenen op de hoeken van de risalieten. De poort is geplaatst onder een rondboog waarboven een 
fries met trigliefen, een fronton en een met koper gedekte koepel. Op de koepel een vierkante 
dakruiter met koperen spits. Gietstalen klok van Bochumer Verein, 1903, diameter 42 cm. In het 
fronton een zandstenen plaquette met cartouches en het opschrift: 'Algemene Begraafplaats'. De 
rondboog boven de poort is voorzien van witgeverfde sierstenen met diamantkoppen, evenals de 
pilasters, waarop het fronton steunt. In de onderdoorgang zijn een getoogde enkele en een dubbele 
deur geplaatst. De entrees in de risalieten hebben bovenlichten met glas-in-lood onder 
hanenkammen. In de geveltoppen zandstenen driehoeken met respectievelijk een doodshoofd en 
het wapen van Hengelo. Tussen de poort en de risalieten bevinden zich twee vensters met 
kruiskozijnen onder hanenkammen, waarboven in het dakvlak twee kleine dakkapellen met spitsen. 
In de zijgevels verschillende formaten recht gesloten vensters onder hanenkammen en 
segmentbogen. In de achtergevel (zuidzijde) drie recht gesloten vensters en een deur onder 
segmentbogen en een dakkapel. De begraafplaats is van belang wegens de relatie met het 
voormalig huis Hengelo en de ouderdom van enkele grafstenen, alsmede het poortgebouw. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Bornsestraat 05 Postcode: 7556 BA Kadaster: B 11027 

Benaming: Bestemming: kantoorgebouw 

Bouwjaar: ca. 1940 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0264a    
 GM RM Monumentnummer: 511469 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Kantoorgebouw met hoofdvolume in vier lagen met een gewelfd dak. Tegen kopgevel aan zuidzijde 
een lager (drie lagen) en smaller bouwdeel ook met gewelfd dak. Gebouw is geconstrueerd met 
draagconstructie en dakgewelven in gewapend beton. Gevels gemetseld in rode baksteen en geleed 
met betonnen kolommen; raamprofielen uitgevoerd in groen geverfd staal. Daken belegd met 
dakbedekking van mastiek/ ruberoid tussen betonnen dakranden. 
Voorgevel van hoofdvolume heeft over drie bouwlagen 12 venster assen, gescheiden door betonnen 
kolommen en  gemetselde borstwering. Geheel aan boven- en onderzijde ingekaderd door betonnen 
lijsten. Op bovenste laag 6 ronde vensters met betonnen kozijnen en stalen raamprofielen. Aan 
noordzijde wordt dit geveldeel begrensd door een penant die ca. een meter uitsteekt. Aan linkerkant 
(Z)is een ramtravee iets teruggeplaatst en voorzien van iets smallere vensters. Bouwdeel aan 
zuidzijde heeft blinde oost gevel, terwijl smalle zuid gevel rond gebogen is. Deze voorzien van 3 
venster assen met dezelfde geleding als de 12 assen in de hoofdgevel. In kopgevel van het 
hoofdvolume bevinden zich naar dit bouwdeel 3 kleine vensters. 
Aan westzijde heeft grote bouwvolume vensters als in voorgevel maar in metselwerk geplaatst 
zonder geledingen met betonkolommen. 
Op vierde bouwlaag van de vlak gedekte uitbouw een smal balkon met stalen borstwering. 

 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Bornsestraat 07 Postcode: 7556 BA Kadaster: sectie B 11022 

Benaming: Bestemming: elektriciteitscentrale 

Bouwjaar: 1900-1932 Ontwerper: v.d. Goot   

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Thans museum H.E.I.M.; Aannemer: Fa.Thomasson 
Het pand bestaat uit een plat afgedekte bouwmassa aan de straatzijde, daarachter een dwars 
geplaatste hal onder pannen zadeldak. Hiertegen een lagere dubbele loods onder pannen 
zadeldaken. 
Het pand aan de voorzijde (1932) heeft drie bouwlagen waarvan de onderste twee zijn uitgevoerd in 
een betonskelet, dat aan de straatzijde is gebogen, met daarop een gemetselde tweede verdieping. 
In het betonskelet metselwerk borstweringen en stalen ramen met roedeverdeling. Aansluitend een  
Dwars geplaatste hal, uitgevoerd in een staalskelet en bekleed met baksteen. Het zadeldak is 
onderbroken en verhoogd, waardoor hoog licht kan toetreden. Dwars hierop geplaatst twee 
gekoppelde loodsen onder pannen zadeldaken. In de achtergevel drie grote dubbele toegangsdeuren 
en in de top twee halfrond- en een rondvenster, alle vensters met stalen ramen in roedeverdeling. 

 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Brinkhuisweg 6 Postcode: 7555 PD Kadaster: A 4718 

Benaming: erve Uunk Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: 1850 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0520    
 GM RM Monumentnummer: 511481 Opname in register:  20-11-1998 

Inleiding: 

BOERDERIJ VAN HET HALLEHUISTYPE uit 1850 behorend bij het landgoed Twickel in Delden. De 
boerderij staat op een compleet erf met een laagstammige boomgaard. De onderdelen van het erf 
zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang. 

Beschrijving: 

De boerderij van het Hallehuistype is boven zandstenen plint opgetrokken in rode baksteen onder 
afgewolfd met rode Hollandse pannen en rietgedekt zadeldak. Het woongedeelte de boerderij is aan 
één zijde verbreed en opgehoogd. In de voorgevel (Z) twee vijftien ruits schuifvensters en twee 
negen ruits vensters met zandstenen waterdorpels en behangen met luiken die in de kleuren van 
het landgoed Twickel zijn geschilderd. 
Boven de entree een zes ruits bovenlicht met roedenverdeling. In de top een klein venster met 
kruisroede. In de achtergevel (N) een baander met schampsteen onder een rondboog met sluitsteen 
waarin datum "1850". In de gevel tevens twee ijzeren rondboogvensters en twee staldeuren onder 
korfboog. De zijgevels (O en W) zijn geleed door rechtgesloten vensters met luiken behangen, 
getoogde stalvensters met gietijzeren kozijnen en staldeuren. Het interieur is gewijzigd. 
 
Waardering: 
De boerderij is van cultuur- architectuurhistorisch belang vanwege: 

- De ruimtelijke en functionele samenhang met het erf  
- Het type (hoge voorgevel) dat bij Twickel niet veel voorkomt 
- De beeldbepalende ligging 
- De gaafheid exterieur. 

 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Bruinsweg 32 Postcode: 7555 PS Kadaster: L 1539 

Benaming: Laerhuys Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Hallenboerderij met aangebouwde schuur, beide onder zadeldaken belegd met rode en blauwe 
Mulden pannen.  
De topgevels zijn aan de voor- en achterzijde met hout beschoten en beëindigd met windveren. 
De bakstenen gevels, in kruisverband, zijn rondom geplaatst op een gepleisterde plint. In de 
voorgevel 6-ruits vensters met glas-in-lood bovenlichten. De vensteropeningen zijn voorzien van 
zandstenen dorpels. In de achtergevel drie deeldeur openingen onder korfbogen met hoek- en 
sluitstenen. In de openingen zijn glaspuien aangebracht. De zijgevels zijn gewijzigd 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Burg. Jansenplein 40 Postcode: 7551 ED Kadaster: O 5066 

Benaming: Bestemming: winkel/ woonhuis 

Bouwjaar: ca 1905 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Pand met verdieping en afgedekt met een afgeknot schilddak in Tuile du Nord pannen. Van de 
voorgevel is het rechterdeel risalerend uitgevoerd en wordt beëindigd met een geveltop. De 
voorgevel, geplaatst op een  hardstenen plint, heeft een winkelpui onder een segmentboog en een 
rondboog, beide met hoekdecoraties in de aanzet van de bogen. De houten winkelpui is voorzien 
van samengestelde bovenlichten met glas-in-lood vulling.  
De puien zijn geplaatst tussen gele, verblendstenen penanten op gedecoreerde hardstenen 
basementen. Boven de puien ankers in siersmeedwerk. 
De vensters op de verdieping hebben gesneden onderdorpels, zandstenen lateien met een 
zweepslagdecoratie in diep reliëf en getoogde strekken. De rechter geveltop heeft een zandstenen 
bekroning, dekstukken en schouderstukken en een klimmend keperfries.  
Het terug liggende linker geveldeel wordt aan de bovenzijde beëindigd met een brede bakgoot op 
klampen, waartussen tegeldecoraties zijn aangebracht. De zijgevels, eveneens geplaatst op 
hardstenen plint, wordt aan de bovenzijde beëindigd met een brede bakgoot 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Colensostraat 2-4 Postcode:  Kadaster: O 320, 321 

Benaming: Bestemming: Wonen  

Bouwjaar: 1903 Ontwerper: W. Elzinga 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 20-08-2002 

 

Beschrijving: 
 
In de Afrikaanderbuurt is het niveau van de ruimtelijke kwaliteit hoog. Op landelijke schaal gemeten 
komt de buurt niet in aanmerking voor de status van beschermd stadsgezicht. Dit onder meer 
omdat de buurt daarvoor te klein is. Van een aantal panden zijn de monumentale waarden groot 
genoeg om ze voor een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking te laten komen. 
Dit ensemble is één van de 3 ensembles die vanwege hun architectuur en/of ligging in samenhang 
met hun gaafheid van belang zijn. Het is een eerste stap op weg naar meer bescherming van deze 
buurt. Overigens pleit de MC voor een beeldkwaliteitplan voor de hele buurt en een onderzoek naar 
de mogelijkheid van een subsidie voor restauratie. Overigens is veel informatie over deze buurt in 
de nota van uitgangspunten O kwadraat uit mei 1995 terug te vinden 

 
Beschrijving: 

Blok van drie hoge herenhuizen met verdieping; gave Jugendstil kenmerken. Door architect tezamen 
met de woningen met huisnummers 6, 8 en 10 ontworpen. De vijf woningen vormen een geheel. De 
panden hebben een goede staat van onderhoud.  
 
Motivatie: 

Uit de veelheid van panden zijn voor deze objecten gekozen vanwege de bijzondere stijlkenmerken 
en het beeldbepalende karakter voor de directe omgeving. Daarnaast bevat het bouwblok grote 
mate van gaafheid.  

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

 Adres: Colensostraat 6-8-10 Postcode:7551 HA Kadaster: O 322, 323, 324 

 Benaming: Bestemming: Woonhuizen 

 Bouwjaar: 1903 Ontwerper: W. Elzinga 

 Soort monument: 
 BGKP PRM   

 GM RM    Opname in register: 17 januari 2006 

 Categorie: Wonen / Woningbouwcomplexen 

 
In de Afrikaanderbuurt is het niveau van de ruimtelijke kwaliteit hoog. Op landelijke schaal gemeten 
komt de buurt niet in aanmerking voor de status van beschermd stadsgezicht. Dit onder meer 
omdat de buurt daarvoor te klein is. Van een aantal panden zijn de monumentale waarden groot 
genoeg om ze voor een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking te laten komen. 
Dit ensemble is één van de 3 ensembles die vanwege hun architectuur en/of ligging in samenhang 
met hun gaafheid van belang zijn. Het is een eerste stap op weg naar meer bescherming van deze 
buurt. Overigens pleit de MC voor een beeldkwaliteitplan voor de hele buurt en een onderzoek naar 
de mogelijkheid van een subsidie voor restauratie. Overigens is veel informatie over deze buurt in 
de nota van uitgangspunten O kwadraat uit mei 1995 terug te vinden. 

 
Beschrijving: 

Blok van drie hoge herenhuizen met verdieping; gave Jugendstil kenmerken. Door architect tezamen 
met de woningen met huisnummers 2 en 4 ontworpen. De vijf woningen vormen een geheel. De 
panden hebben een goede staat van onderhoud. De aanbouwen bij de panden 8 en 10 zijn van 
ondergeschikt belang voor de bescherming. 
 
Motivatie: 

Uit de veelheid van panden zijn voor deze objecten gekozen vanwege de bijzondere stijlkenmerken 
en het beeldbepalende karakter voor de directe omgeving. Daarnaast bevat het bouwblok grote 
mate van gaafheid.  
 
 
   



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: C.T. Storkstraat 06 Postcode: 7553 AR Kadaster: sectie L 1220 

Benaming: Bestemming: toegangspoortje 

Bouwjaar: ca. 1912 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L22    
 GM RM Monumentnummer: 511460 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Onderdeel van Tuindorp ’t Lansink. 
Op pijlers van blokken zandsteen met platte dekstenen staat een houten korfboog, met trekbalk en 
makelaar, onder een rode platte Friese pannen gedekt zadeldakje. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: C.T. Storkstraat 08           Postcode: 7553 AR  Kadaster: L 1222 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1911-1917 Ontwerper: K Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L23    
 GM RM Monumentnummer: 511461 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Dubbel woonhuis met kantoor (nr. 10) 
Onderdeel van Tuindorp ’t Lansink. 
Het oorspronkelijk symmetrisch dubbele woonhuis is over anderhalve bouwlaag opgetrokken op een  
rechthoekige plattegrond onder een schilddak met steekkappen, gedekt met rode Tuile du Nord 
pannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen die boven de begane grond is witgepleisterd. 
Links van dit geheel bevindt zich het kantoorgedeelte, dat bestaat uit een rechthoekige volume in 
het verlengde van het dubbele woonhuis en een rechthoekige aanbouw haaks erachter, verbonden 
door een tussenlid. De aanbouw is in rode  baksteen opgetrokken onder een zadeldak met platte 
Friese pannen en een goot op klampen. De voorgevel(O) van het dubbele woonhuis is ingedeeld 
door twee risalieten onder steekkappen met in de topgevels kijkspleten. 
Tussen de steekkappen loopt het dakvlak verder naar beneden door over de loggia, die nu met glas 
is dichtgezet. 
De vensters met een kleine roedenverdeling in de voorgevel zijn behangen met luiken. De entree 
van het rechter woonhuis - een houten deur met 8-ruits zijlicht- is in de zijgevel (N) geplaatst, die 
van het linker woonhuis is na de toevoeging van de aanbouw naar de voorgevel verhuisd. Ook in de 
rechter gevel (N) zijn de vensters voorzien van roedenverdeling en deels behangen met luiken. De 
linker zijgevel (Z) van het geheel is slechts voorzien van een 8-ruits venster. In de aanbouw aan de 
achterzijde zijn onder strekken vensters met kruiskozijnen boven waterdorpels geplaatst. 
Boven de loggia, halverwege het dakvlak zijn dakkapellen met venster met een kleine 
roedenverdeling geplaatst. In de voorgevel van het kantoorgedeelte (O) en in de rechter zijgevel (N) 
zijn dergelijke dakkapellen half in de gevel en half in het dak geplaatst. Vijf grote schoorstenen met 
gemetselde rookverdelers bekronen het geheel. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: C.T. Storkstraat 10 Postcode: 7553 AR Kadaster: L 1223 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1911-1917 Ontwerper: K. Müller  

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L23    
 GM RM Monumentnummer: 511461 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Dubbel woonhuis met kantoor (nr. 10) 
Onderdeel van Tuindorp ’t Lansink. 
Het oorspronkelijk symmetrisch dubbele woonhuis is over anderhalve bouwlaag opgetrokken op een  
rechthoekige plattegrond onder een schilddak met steekkappen, gedekt met rode Tuile du Nord 
pannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen die boven de begane grond is witgepleisterd. 
Links van dit geheel bevindt zich het kantoorgedeelte, dat bestaat uit een rechthoekige volume in 
het verlengde van het dubbele woonhuis en een rechthoekige aanbouw haaks erachter, verbonden 
door een tussenlid. De aanbouw is in rode  baksteen opgetrokken onder een zadeldak met platte 
Friese pannen en een goot op klampen. De voorgevel(O) van het dubbele woonhuis is ingedeeld 
door twee risalieten onder steekkappen met in de topgevels kijkspleten. 
Tussen de steekkappen loopt het dakvlak verder naar beneden door over de loggia, die nu met glas 
is dichtgezet. 
De vensters met een kleine roedenverdeling in de voorgevel zijn behangen met luiken. De entree 
van het rechter woonhuis - een houten deur met 8-ruits zijlicht- is in de zijgevel (N) geplaatst, die 
van het linker woonhuis is na de toevoeging van de aanbouw naar de voorgevel verhuisd. Ook in de 
rechter gevel (N) zijn de vensters voorzien van roedenverdeling en deels behangen met luiken. De 
linker zijgevel (Z) van het geheel is slechts voorzien van een 8-ruits venster. In de aanbouw aan de 
achterzijde zijn onder strekken vensters met kruiskozijnen boven waterdorpels geplaatst. 
Boven de loggia, halverwege het dakvlak zijn dakkapellen met venster met een kleine 
roedenverdeling geplaatst. In de voorgevel van het kantoorgedeelte (O) en in de rechter zijgevel (N) 
zijn dergelijke dakkapellen half in de gevel en half in het dak geplaatst. Vijf grote schoorstenen met 
gemetselde rookverdelers bekronen het geheel. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: C.T. Storkstraat 16 Postcode: 7553 AR Kadaster: L 1226 

Benaming: Bestemming: Bewaarschool 

Bouwjaar: ca. 1914 Ontwerper: K. Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036LA    
 GM RM Monumentnummer: 511422 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Thans onderdeel van Hotel ’t Lansink. 
Onderdeel van Tuindorp ’t Lansink. 
zie ook monumentnummers 511420 en 511421 
De voormalige kleuterschool is in rode baksteen opgetrokken over twee bouwlagen op een 
rechthoekige plattegrond onder een schilddak met Bouletpannen. De gymzaal staat haaks op de 
achtergevel van de kleuterschool en bestond oorspronkelijk uit een bouwlaag. De gevels op de 
begane grond van de kleuterschool en gymzaal zijn geleed door 12- en 16-ruits vensters met 
getoogde 8-ruits bovenlichten. Op de verdieping van de school zijn recht gesloten 16-ruits vensters 
onder strekken geplaatst.  
In de voorgevel aan de C.T. Storkstraat (Z) is een dubbele deur met twee 8-ruits vensters geplaatst. 
Boven de deur een zandstenen plaquette met het opschrift "Kleuterschool" en een groot traplicht 
met kleine roedenverdeling. 
Erf afscheiding, opgetrokken uit baksteen met ijzeren hekjes. 
Het interieur van zowel de kleuterschool als de gymzaal zijn gewijzigd vanwege de functiewijziging 
als onderdeel van het hotel. 

 

 

 

 

 
 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: C.T. Storkstraat 16 e.a. Postcode: 7553 AR Kadaster: L 1226 

Benaming: Hotel 't Lansink Bestemming: Hotel 

Bouwjaar: 1911-1914 Ontwerper: K. Muller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:    
 GM RM Monumentnummer: 511420 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Complex van hotel met voormalige bewaarschool en gymzaal. 
zie ook monumentnummers 511421 en 511422. 
Onderdeel van Tuindorp ’t Lansink. 
Hotel 't Lansink, met kleuterschool en gymzaal. Kleuterschool en gymzaal maken nu deel uit van het 
hotel. In de oorspronkelijk kleuterschool zijn kamers en een zaaltje  ondergebracht. Op de gymzaal 
in de zestiger jaren een bouwlaag toegevoegd. Het hotel is aan de oostkant door een tussenlid 
verbonden met de voormalige kleuterschool en gymzaal. Voor de school is de oorspronkelijke erf 
afscheiding met ijzeren hekjes tussen bakstenen pijlers nog aanwezig. 

 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: C.T. Storkstraat 18 Postcode: 7553 AR Kadaster: L 1226 

Benaming: Hotel 't Lansink Bestemming: Hotel 

Bouwjaar: ca. 1914 Ontwerper: K. Muller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L    
 GM RM Monumentnummer: 511421 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Onderdeel van Tuindorp ’t Lansink. 
zie ook monumentnummers 511420 en 511422 
Het samengestelde bouwvolume van het Hotel is over twee bouwlagen in rode baksteen 
opgetrokken onder een samengesteld schilddak met antracietgrijze Hollandse pannen. Het schilddak 
is voorzien van een ver  overstekende gootlijst op klampen en dakkapellen met 6-ruits vensters in 
verschillende samenstelling. De gevels zijn geleed door combinaties van 8-ruits kozijnen met en 
zonder 4-ruits bovenlichten. 
Tegen de zuid gevel staat een torentje van drie bouwlagen onder een steil tentdak met leien. Op het 
tentdak staat een met koper gedekte dakruiter, met aan alle zijden wijzerplaten en galmborden. De 
toegang tot het hotel is in de oost gevel van de toren geplaatst onder een lessenaardakje met leien. 
De deur wordt bereikt via een gemetselde trap en een bordes in de hoek van de toren en het 
verbindingslid tussen hotel en kleuterschool.  
De smeedijzeren trapleuning is geplaatst op een gemetseld muurtje met een zandstenen dekplaat. 
 De zuidwesthoek van het hotel wordt benadrukt door een terugwijkend bouwvolume met daarvoor 
een verhoogd terras. Om het verhoogde terras is een muurtje gemetseld dat aan de C.T. Storkstraat 
(Z) aansluit op de gevel van de toren en aan het C.T. Storkplein (Z) op de gevel van het hotel. De 
trap naar het terras bevindt zich aan het plein. De gootlijst op klampen tussen de begane grond en 
verdieping van het terug liggende deel herinnert aan de tijd dat het hotel een bouwlaag hoog was. 
Aan de achterzijde (N) bevinden zich platte aanbouwen over een en twee bouwlagen. In het hotel 
zijn onder meer nog enkele oorspronkelijke lambriseringen, een pantry en trapleuning bewaard 
gebleven. In het torentje staat het oorspronkelijke uurwerk. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: C.T. Storkstraat 27 Postcode: 7553 AP Kadaster: L 1147 

Benaming: Bestemming: winkelgalerij met huizen 

Bouwjaar: 1911-1913 Ontwerper: K. Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L02    
 GM RM Monumentnummer: 511424 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Onderdeel van Tuindorp ’t Lansink. 
Winkel met woonhuis en op begane grond een deel van de galerij. Pand opgetrokken vanuit 
rechthoekige plattegrond in rode baksteen onder zadeldak met de noklijn evenwijdig aan C.T. 
Storkstraat en een tuitgevel aan de Van Markenstraaat. Gedekt met antracietgrijze Hollandse 
pannen. In de dakvlakken enkele rechthoekige dakkapellen. De voor- en zijgevel en pijlers van de 
galerij gemetseld op zandstenen plint en voorzien van zandstenen speklagen, sierstenen, aanzet- en 
sluitstenen. Galerij bestaat uit door stompe spitsboogvormige bogen, waarvan één overhoek aan de 
Van Markenstraat. De winkel met een etalageruit en deur met bovenlicht. 
Op de verdieping is de gevel geleed door rechthoekige vensters met bovenlichten voorzien van 
roedenverdeling, onder strek met zandstenen aanzet- en sluitstenen. In de geveltop driedelig 
venster met roeden. Tussen galerij en verdieping een gepleisterde sierlijst op klossen. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: C.T. Storkstraat 29 Postcode: 7553 AP Kadaster: L 1148 

Benaming: Bestemming: winkel met woonhuis 

Bouwjaar: 1911-1914 Ontwerper: K. Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:    
 GM RM Monumentnummer: 511428 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Onderdeel van winkelgalerij (huisnummers 27-35) 
Behoort tot Tuindorp ’t Lansink. 
Winkel met woonhuis en op begane grond een deel van de galerij. Pand opgetrokken vanuit 
rechthoekige  plattegrond in rode baksteen onder zadeldak met noklijn evenwijdig aan de C.T. 
Storkstraat. Het dak met opwippend overstek op ijzeren sierklampen is gedekt met rode Tuile du 
Nord pannen. In dakvlak twee dakkapellen met dubbele 4-ruitsvensters. Voorgevel en pijlers van 
galerij gemetseld op zandstenen plint. De galerij hier met twee recht gesloten openingen. De winkel 
heeft een etalageruit met driedelig bovenlicht en een deur met bovenlicht. De gevel op de 
verdieping is gepleisterd en voorzien van reliëfs onder de kruisvensters met roeden in de 
bovenlichten. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: C.T. Storkstraat 31 Postcode: 7553 AP Kadaster: L 1149 

Benaming: Bestemming: winkel met woonhuis 

Bouwjaar: 1911-1914 Ontwerper: K. Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:    
 GM RM Monumentnummer: 511429 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Onderdeel van winkelgalerij (huisnummers 27-35) 
Behoort tot Tuindorp ’t Lansink. 
Winkel met woonhuis en op begane grond een deel van de galerij. Pand opgetrokken vanuit 
rechthoekige plattegrond in rode baksteen onder zadeldak met noklijn evenwijdig aan C.T. 
Storkstraat. Het dak met opwippend overstek op ijzeren sierklampen is gedekt met rode Tuile du 
Nord pannen. In dakvlak twee dakkapellen met dubbele 4-ruitsvensters. Voorgevel en pijlers van 
galerij gemetseld op zandstenen plint. De galerij hier met twee recht gesloten openingen. De winkel 
heeft een etalageruit met driedelig bovenlicht en een  
 deur met bovenlicht. De gevel op de verdieping is gepleisterd en voorzien van reliëfs onder de 
kruisvensters met roeden in de bovenlichten. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: C.T. Storkstraat 33 Postcode: 7553 AP Kadaster: L 1150 

Benaming: Bestemming: winkel met woonhuis 

Bouwjaar: 1911-1914 Ontwerper: K. Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:    
 GM RM Monumentnummer: 511430 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Onderdeel van winkelgalerij (huisnummers 27-35) 
Behoort tot Tuindorp ’t Lansink. 
Winkel met woonhuis en op begane grond een deel van de galerij. Pand opgetrokken vanuit 
rechthoekige plattegrond in rode baksteen onder zadeldak met de noklijn haaks op de C.T. 
Storkstraat. Dak met getimmerd overstek en windveer is gedekt met rode Hollandse pannen. 
Voorgevel en pijlers van de galerij zijn gemetseld op een zandstenen plint. Galerij heeft hier twee 
rondboog openingen met zandstenen aanzetstukken. De winkel heeft een etalageruit met driedelig 
bovenlicht en een deur met bovenlicht. Gevel op de verdieping voorzien van drie getoogde T-
vensters met roeden in bovenlichten. Geveltop met vakwerk en 6-ruitsvenster kraagt in twee fasen  
uit op gesneden klossen 

 

 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: C.T. Storkstraat 35 Postcode: 7553 AP Kadaster: L 1151 

Benaming: Bestemming: winkel met woonhuis 

Bouwjaar: 1911-1914 Ontwerper: K. Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:    
 GM RM Monumentnummer: 511431 Opname in register:  20-11-1998 

Beschrijving: 

Onderdeel van winkelgalerij (huisnummers 27-35) 
Behoort tot Tuindorp ’t Lansink. 
Winkel met woonhuis en op begane grond een gedeelte van de galerij. Pand opgetrokken vanuit 
rechthoekige plattegrond in rode baksteen onder zadeldak met noklijn haaks op de C.T. Storkstraat. 
Dak gedekt met rode Hollandse pannen en deels met (nieuwe) grijze pannen. In dakvlak aan 
Storkplein vier dakkapellen onder schilddakjes, met roedenverdeling in 2-ruitsvensters. De 
voorgevel en pijlers van galerij zijn gemetseld op  zandstenen plint. De galerij heeft hier vijf stompe 
spitsboog openingen met zandstenen sluitstenen. Waarvan drie aan het plein gesitueerd zijn. De 
winkel heeft etalageruiten met driedelig bovenlicht en een deur met bovenlicht. De zijgevel aan het 
plein wordt beëindigd met een driezijdige vitrine tegen de gevel. De gevels op de verdieping zijn 
voorzien van recht gesloten vensters met roedenverdeling onder een segmentboog; de vensters 
aan zijde van plein zijn behangen met luiken met dubbele rode zandlopers op een witte achtergrond 
met een donkergroene rand. 

 

 

 
 


