
MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerdijk Postcode: Kadaster: G 1519 

Benaming: Bestemming: jachtpaal 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Zandstenen paal met afgeronde bovenzijde. De natuursteen is bewerkt, waardoor het oppervlak 

wordt verlevendigd door kleine ribben en groeven. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat Postcode: Kadaster: A 2766 

Benaming: Bestemming: jachtpaal 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Zandstenen paal met afgeronde bovenzijde. De natuursteen is bewerkt waardoor het oppervlak 

wordt verlevendigd door kleine ribben en groeven 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 18 Postcode: 7551 AG Kadaster: sectie B 11021 

Benaming: Grote Kerk Bestemming: kerkgebouw 

Bouwjaar: 1839 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR: HGL 0222  

 GM RM Monumentnummer:511468 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Voormalige Nederlands Hervormde Kerk, thans aula van Muziekschool; kenmerkend voorbeeld van  

waterstaatskerk in neoclassicistische stijl. 

Zaalkerk op rechthoekige grondslag onder schilddak gedekt met muldenpannen. Bakstenen gevels  

symmetrisch geleed, geplaatst op zandstenen plint en beëindigd met gepleisterde fries onder 

overstekende, geprofileerde bakgoot op klossen. In gevels 36-ruits vensters binnen gepleisterde 

omlijsting. Aan straatzijde (Z) een zuilenportiek van 4 zuilen met zandstenen basement, ionische 

kapitelen. Op de zuilen een architaaf en deklijst onder klein schilddak met muldenpannen. Hierboven 

vierkante houten toren met spitsboogvormige galmgaten, en een door rondbogen op houten 

kolommen samengestelde achthoekige lantaarn waartussen aan drie zijden een wijzerplaat. In 

portiek van hoofdingang een slingeruurwerk van J.F.Weule uit Bockunem, gemaakt in 1893. 

Gietijzeren uurwerk, rood geschilderd met goudkleurige randen; functioneert in oorspronkelijke 

toestand. Toren wordt afgesloten door een helmdak met bekroning van weerhaan en bol. 

Zijgevel (O en W) hebben risalerende middenpartij met hoofdgestel en fronton. In dit risaliet 

dubbele toegangsdeur, binnen eenvoudige, gepleisterde omlijsting. 

In achtergevel 4 36-ruits vensters. In interieur een driezijdig balkon dat aan linker- en rechterzijde 

op zuilen rust. In middendeel, achter portiek van hoofdingang een houten, terug liggende 

paneelwand met op de galerij 4 zuilen. Gepleisterd plafond met rondom kooflijst, beëindigd met 

brede rondlopende geprofileerde lijst. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 22 Postcode: 7551 AG Kadaster: sectie B 11021 

Benaming: Bestemming: kosterswoning 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Thans in gebruik als kantoor. 

Pand met twee bouwlagen gedekt met een schilddak met verbeterde Hollandse pannen. De 

bakstenen gevels van machinale baksteen zijn geplaatst op een gepleisterde plint en worden aan de 

bovenzijde beëindigd met een gepleisterde lijst en een overstekende bakgoot.  

De begane grond van de achtergevel is gepleisterd. 

De vensters die ingrijpend zijn gewijzigd, zijn voorzien van stenen onderdorpels. Het interieur is 

ingrijpend gewijzigd. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 36 en 38 Postcode: 7551 AG Kadaster: sectie B 10745 10746 

Benaming: Bestemming: woonhuis / kantoor 

Bouwjaar: ca. 1880 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Pand met verdieping onder een rondlopend afgeknot schilddak gedekt met tuile du Nord pannen. 

Het pand is ten dele gepleisterd en uitgevoerd in machinale baksteen. De voorgevel is symmetrisch 

gedeeld met een licht risalerende middenpartij met op de begane grond een waterbekken onder 

festoen en waterspuwende leeuwenkop tussen pilasters met frontons. Hierboven een balkon op 

consoles en een balustrade met gedraaide balusters. In de kap een dakkapel met vleugelstukken en 

gedekt met een geprofileerde fronton. 

Het pleisterwerk van de begane grond heeft schijnvoegen. De gevels wordt gedeeld door 

waterlijsten die onder meer overgaan in de onderdorpels van de ramen; de gevel wordt aan de 

bovenzijde beëindigd met een geprofileerde bakgoot op klossen. De vensters zijn hier voorzien van 

een omlijsting met diamantkoppen in de getoogde strekken. De bovenlichten zijn voorzien van glas-

in-lood vulling. Aan de linkerzijde is een verdiepingloze uitbouw toegevoegd die plat is afgedekt en is 

voorzien van hoeklisenen met bolbekroning, waartussen een balustrade met gedraaide balusters en 

geprofileerde deklijst. In het interieur is nog een hal en trappenhuis uit de jaren twintig aanwezig. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 59 Postcode: 7551 AC Kadaster: O 4779 

Benaming: Gemeentewerken Bestemming: Kantoorgebouw 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Categorie: Overheid 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

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

Enig object met overheidsfunctie dat is overgebleven uit de geschiedenis van Hengelo tot 1940. 

Heeft na oorspronkelijke functie dienst gedaan als creativiteitscentrum Scheppende Handen en is de 

laatste jaren de nieuwe vestiging van Stichting Welzijn Ouderen en andere dienstverlenende 

instellingen. 

 

Beschrijving: 

Vierkant pand met verdieping onder tentdak. Verlengde gevel aan westkant. Alle ramen met 

roedenverdeling. Symmetrisch uitgevoerd. Zware natuurstenen lateien. Dakruiters met zinken 

dakjes. Versierd metselwerk dat raampartijen verbindt. Bijzondere vensters in nokken. Boven entree 

gevelsteen met naam op lettertegels (geschonden) verscholen achter reclamebord. Gehele pand is 

onderkeldert. 

Interieur in redelijke gaafheid met name het houtwerk is in authentieke staat. Symmetrische 

trapopgang van schoon metselwerk en authentieke vloertegels. Geheel in Amsterdamse School stijl. 

Naar huidige functie aangepaste hoofdentree.  

 

Motivatie: 

Pand is gaaf gebleven, ondanks schade aan gevelsteen waarop naam is aangebracht van de Dienst  

Gemeentewerken. Stedenbouwkundig van waarde vanwege beeldbepalend karakter. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 61 Postcode: 7551 AC Kadaster: sectie O 3331 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1870 Ontwerper: H.J.Wennekers 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Thans kantoor. 

Grote villa vrijwel op vierkante plattegrond, opgetrokken over twee bouwlagen en gedekt met een 

rondlopend, afgeknot schilddak met tuile du Nord pannen. De bakstenen gevels zijn gepleisterd en 

voorzien van schijnvoegen. De hoeken van de gevels zijn voorzien van lisenen, aan de bovenzijde 

worden de gevels beëindigd met uitkragende geprofileerde gootlijst. De gevels worden ten hoogte 

van het basement in het midden en onder  de goot, gedeeld door waterlijsten. De voorgevel is 

symmetrisch gedeeld met een risalerende middenpartij met geknikte kroonlijst, waarboven een 

hoefijzervormige dakkapel met voluten en rondvenster. 

In de gevels getoogde vensters met omlijsting en segmentbogen met sluitstenen en stuc- 

versieringen. Op de verdieping vensters met franse balkons. 

Aan de rechterzijde in het middenrisaliet een fraaie ingangspartij in een portiek, in de linkerzijgevel 

op de verdieping een geprofileerde blinde rondboognis, tegen de achtergevel een driezijdige erker 

en serre. In het interieur een centraal trappenhuis met vleugels en in twee vertrekken nog rijk 

gedecoreerde stucplafonds. Aan de linkerzijde is, zonder het gebouw ingrijpend te schaden, een 

nieuwe aanbouw toegevoegd. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 65 Postcode: 7551 AG Kadaster: sectie O 4756 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1896 Ontwerper: W. Elzinga 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Verdiepingloos hoekpand onder afgeknot rondlopend schilddak afgedekt met tuile du Nord pannen. 

De bakstenen voorgevel, gemetseld in kruisverband, is symmetrisch gedeeld en heeft afgeschuinde 

hoeken. In de risalerende middenpartij is de entreepartij met portiek geplaatst. Daarboven in het 

dakvlak een plat afgedekte houten dakkapel met een halfrond venster. De afgeschuinde hoeken van 

de gevel worden beëindigd met lisenen. De gevels zijn geplaatst op een rondlopend gepleisterde 

plint. De voorgevel wordt beëindigd met een kroonlijst die ter plaatse van de lisenen is gekornist, 

hierboven een geprofileerde houten goot. De achter- en zijgevels hebben een smallere lijst met 

daarboven een gietijzeren goot. De getoogde vensters in de voorgevel  staan op een doorlopende 

lijst en zijn voorzien van sierblokken, aanzet- en sluitstenen. De bovenlichten zijn gevuld met glas-

in-lood. De overige vensters zijn eveneens getoogd en voorzien van stenen onderdorpels. Tegen 

 de achtergevel is op een stenen plint een houten serre met geprofileerde stijlen toegevoegd. In het 

portiek is een datumsteen aangebracht. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 71 Postcode: 7551 AC Kadaster: sectie O 3896 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca 1875 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Beschermt is voorgevelrij nrs. 71 t/m 89. 

Blok van tien, vrijwel identieke woningen met uitzondering van het eerste pand, dat iets groter is. 

De panden met verdieping worden gedekt met een afgeknot schilddak, belegd met Mulden pannen. 

De voorgevel, geplaatst op een stenen plint, wordt op verdiepingshoogte en ter plaatse van de 

onderdorpels van de ramen gedeeld door geprofileerde waterlijsten. Aan de bovenzijde wordt de 

gevel beëindigd met een brede, gestukadoorde kroonlijst en geprofileerde goot. 

De vensters op de begane grond hebben afgeronde hoeken met dito rollagen, evenals de T-vensters 

op de verdieping. De toegangsdeuren, geplaatst in portieken met afgeronde bovenhoeken, zijn 

verdeeld in panelen en voorzien van giet- en siersmeedwerk. Boven de portieken houten 

balkonnetjes met gedraaide balusters en geplaatst op geprofileerde consoles. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 73 Postcode: 7551 AC Kadaster: sectie O 3895 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca 1875 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Beschermt is voorgevelrij nrs. 71 t/m 89. 

Blok van tien, vrijwel identieke woningen met uitzondering van het eerste pand, dat iets groter is. 

De panden met verdieping worden gedekt met een afgeknot schilddak, belegd met Mulden pannen. 

De voorgevel, geplaatst op een stenen plint, wordt op verdiepingshoogte en ter plaatse van de 

onderdorpels van de ramen gedeeld door geprofileerde waterlijsten. Aan de bovenzijde wordt de 

gevel beëindigd met een brede, gestukadoorde kroonlijst en geprofileerde goot. 

De vensters op de begane grond hebben afgeronde hoeken met dito rollagen, evenals de T-vensters 

op de verdieping. De toegangsdeuren, geplaatst in portieken met afgeronde bovenhoeken, zijn 

verdeeld in panelen en voorzien van giet- en siersmeedwerk. Boven de portieken houten 

balkonnetjes met gedraaide balusters en geplaatst op geprofileerde consoles. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 75 Postcode: 7551 AC Kadaster: sectie O 3699 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca 1875 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Beschermt is voorgevelrij nrs. 71 t/m 89. 

Blok van tien, vrijwel identieke woningen met uitzondering van het eerste pand, dat iets groter is. 

De panden met verdieping worden gedekt met een afgeknot schilddak, belegd met Mulden pannen. 

De voorgevel, geplaatst op een stenen plint, wordt op verdiepingshoogte en ter plaatse van de 

onderdorpels van de ramen gedeeld door geprofileerde waterlijsten. Aan de bovenzijde wordt de 

gevel beëindigd met een brede, gestukadoorde kroonlijst en geprofileerde goot. 

De vensters op de begane grond hebben afgeronde hoeken met dito rollagen, evenals de T-vensters 

op de verdieping. De toegangsdeuren, geplaatst in portieken met afgeronde bovenhoeken, zijn 

verdeeld in panelen en voorzien van giet- en siersmeedwerk. Boven de portieken houten 

balkonnetjes met gedraaide balusters en geplaatst op geprofileerde consoles. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 77 Postcode: 7551 AC Kadaster: sectie O 3894 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca 1875 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Beschermt is voorgevelrij nrs. 71 t/m 89. 

Blok van tien, vrijwel identieke woningen met uitzondering van het eerste pand, dat iets groter is. 

De panden met verdieping worden gedekt met een afgeknot schilddak, belegd met Mulden pannen. 

De voorgevel, geplaatst op een stenen plint, wordt op verdiepingshoogte en ter plaatse van de 

onderdorpels van de ramen gedeeld door geprofileerde waterlijsten. Aan de bovenzijde wordt de 

gevel beëindigd met een brede, gestukadoorde kroonlijst en geprofileerde goot. 

De vensters op de begane grond hebben afgeronde hoeken met dito rollagen, evenals de T-vensters 

op de verdieping. De toegangsdeuren, geplaatst in portieken met afgeronde bovenhoeken, zijn 

verdeeld in panelen en voorzien van giet- en siersmeedwerk. Boven de portieken houten 

balkonnetjes met gedraaide balusters en geplaatst op geprofileerde consoles. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 79 Postcode: 7551 AC Kadaster: sectie O 3893 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca 1875 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Beschermt is voorgevelrij nrs. 71 t/m 89. 

Blok van tien, vrijwel identieke woningen met uitzondering van het eerste pand, dat iets groter is. 

De panden met verdieping worden gedekt met een afgeknot schilddak, belegd met Mulden pannen. 

De voorgevel, geplaatst op een stenen plint, wordt op verdiepingshoogte en ter plaatse van de 

onderdorpels van de ramen gedeeld door geprofileerde waterlijsten. Aan de bovenzijde wordt de 

gevel beëindigd met een brede, gestukadoorde kroonlijst en geprofileerde goot. 

De vensters op de begane grond hebben afgeronde hoeken met dito rollagen, evenals de T-vensters 

op de verdieping. De toegangsdeuren, geplaatst in portieken met afgeronde bovenhoeken, zijn 

verdeeld in panelen en voorzien van giet- en siersmeedwerk. Boven de portieken houten 

balkonnetjes met gedraaide balusters en geplaatst op geprofileerde consoles. 

 

 



 MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

 Adres: Deldenerstraat 81 Postcode: 7551 AC Kadaster: sectie O 4605 

 Benaming: Bestemming: woonhuis 

 Bouwjaar: ca 1875 Ontwerper: 

 Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Beschermt is voorgevelrij nrs. 71 t/m 89. 

Blok van tien, vrijwel identieke woningen met uitzondering van het eerste pand, dat iets groter is. 

De panden met verdieping worden gedekt met een afgeknot schilddak, belegd met Mulden pannen. 

De voorgevel, geplaatst op een stenen plint, wordt op verdiepingshoogte en ter plaatse van de 

onderdorpels van de ramen gedeeld door geprofileerde waterlijsten. Aan de bovenzijde wordt de 

gevel beëindigd met een brede, gestukadoorde kroonlijst en geprofileerde goot. 

De vensters op de begane grond hebben afgeronde hoeken met dito rollagen, evenals de T-vensters 

op de verdieping. De toegangsdeuren, geplaatst in portieken met afgeronde bovenhoeken, zijn 

verdeeld in panelen en voorzien van giet- en siersmeedwerk. Boven de portieken houten 

balkonnetjes met gedraaide balusters en geplaatst op geprofileerde consoles. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 83 Postcode: 7551 AC Kadaster: sectie O 4604 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca. 1875 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Beschermt is voorgevelrij nrs. 71 t/m 89 

Blok van tien, vrijwel identieke woningen met uitzondering van het eerste pand, dat iets groter is. 

De panden met verdieping worden gedekt met een afgeknot schilddak, belegd met Mulden pannen. 

De voorgevel, geplaatst op een stenen plint, wordt op verdiepingshoogte en ter plaatse van de 

onderdorpels van de ramen gedeeld door geprofileerde waterlijsten. Aan de bovenzijde wordt de 

gevel beëindigd met een brede, gestukadoorde kroonlijst en geprofileerde goot. 

De vensters op de begane grond hebben afgeronde hoeken met dito rollagen, evenals de T-vensters 

op de verdieping. De toegangsdeuren, geplaatst in portieken met afgeronde bovenhoeken, zijn 

verdeeld in panelen en voorzien van giet- en siersmeedwerk. Boven de portieken houten 

balkonnetjes met gedraaide balusters en geplaatst op geprofileerde consoles. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 85 Postcode: 7551 AC Kadaster: sectie O 4677 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca. 1875 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

 

Beschrijving: 

Beschermt is voorgevelrij nrs. 71 t/m 89. 

Blok van tien, vrijwel identieke woningen met uitzondering van het eerste pand, dat iets groter is. 

De panden met verdieping worden gedekt met een afgeknot schilddak, belegd met Mulden pannen. 

De voorgevel, geplaatst op een stenen plint, wordt op verdiepingshoogte en ter plaatse van de 

onderdorpels van de ramen gedeeld door geprofileerde waterlijsten. Aan de bovenzijde wordt de 

gevel beëindigd met een brede, gestukadoorde kroonlijst en geprofileerde goot. 

De vensters op de begane grond hebben afgeronde hoeken met dito rollagen, evenals de T-vensters 

op de verdieping. De toegangsdeuren, geplaatst in portieken met afgeronde bovenhoeken, zijn 

verdeeld in panelen en voorzien van giet- en siersmeedwerk. Boven de portieken houten 

balkonnetjes met gedraaide balusters en geplaatst op geprofileerde consoles. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 87 Postcode: 7551 AC Kadaster: sectie O 4675 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca. 1875 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Beschermt is voorgevelrij nrs. 71 t/m 89. 

Blok van tien, vrijwel identieke woningen met uitzondering van het eerste pand, dat iets groter is. 

De panden met verdieping worden gedekt met een afgeknot schilddak, belegd met Mulden pannen. 

De voorgevel, geplaatst op een stenen plint, wordt op verdiepingshoogte en ter plaatse van de 

onderdorpels van de ramen gedeeld door geprofileerde waterlijsten. Aan de bovenzijde wordt de 

gevel beëindigd met een brede, gestukadoorde kroonlijst en geprofileerde goot. 

De vensters op de begane grond hebben afgeronde hoeken met dito rollagen, evenals de T-vensters 

op de verdieping. De toegangsdeuren, geplaatst in portieken met afgeronde bovenhoeken, zijn 

verdeeld in panelen en voorzien van giet- en siersmeedwerk. Boven de portieken houten 

balkonnetjes met gedraaide balusters en geplaatst op geprofileerde consoles. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Deldenerstraat 89 Postcode: 7551 AC Kadaster: O 4608 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca. 1875 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

 

Beschrijving: 

Beschermt is voorgevelrij nrs. 71 t/m 89. 

Blok van tien, vrijwel identieke woningen met uitzondering van het eerste pand, dat iets groter is. 

De panden met verdieping worden gedekt met een afgeknot schilddak, belegd met Mulden pannen. 

De voorgevel, geplaatst op een stenen plint, wordt op verdiepingshoogte en ter plaatse van de 

onderdorpels van de ramen gedeeld door geprofileerde waterlijsten. Aan de bovenzijde wordt de 

gevel beëindigd met een brede, gestukadoorde kroonlijst en geprofileerde goot. 

De vensters op de begane grond hebben afgeronde hoeken met dito rollagen, evenals de T-vensters 

op de verdieping. De toegangsdeuren, geplaatst in portieken met afgeronde bovenhoeken, zijn 

verdeeld in panelen en voorzien van giet- en siersmeedwerk. Boven de portieken houten 

balkonnetjes met gedraaide balusters en geplaatst op geprofileerde consoles. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Dennenbosweg Postcode: Kadaster: R 391 

Benaming: Bestemming: begraafplaats 

Bouwjaar: 1775 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer:21521 Opname in register: 

Beschrijving: 

Israëlitische begraafplaats. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Drieneresweg 145 Postcode: 7552 PD Kadaster: sectie M 3405 

Benaming: Bestemming: voormalige school 

Bouwjaar: ca. 1910 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Thans woonhuis annex atelier. Oorspronkelijk marke school Marke Driene. 

Verdiepingloos pand onder asymmetrisch afgeplat zadeldak. De gevels, uitgevoerd in machinale 

baksteen in kruisverband, zijn geplaatst op bakstenen, voor de gevel uitspringende, plint met 

afgeschuinde rollaagafdekking. De gevels worden gedeeld door gepleisterde banden ter hoogte van 

de onder- en bovendorpels van de ramen. 

In de voorgevel de originele dubbele deurpartij met deurijzers en gedeeld bovenlicht. De recht 

gesloten vensters worden gedekt door segmentbogen met hoekstenen en sierpleisterwerk in de 

boogtrommels; de raamdorpels zijn van steen. 

De schuifvensters hebben een middenroede en aan de onderzijde een verdeling in vieren. In de top 

van de gevel een zolderluik onder segmentboog. De gevel wordt beëindigd met een brede, 

overstekende geprofileerde windveer. De rechtergevel heeft twee maal drie vensterpartijen van de 

oorspronkelijke klaslokalen. De recht gesloten vensters, in dezelfde uitvoering als van de voorgevel, 

worden gedekt met gepleisterde lateien die overgaan in de gevelband. In de linker zijgevel die 

vensters, van de gang. Onder gedecoreerde, rechte latei. De zijgevels worden aan de bovenzijde 

afgesloten met een geprofileerde lijst, waarin de gedecoreerde gootklossen zijn geplaatst. 

Daarboven een geprofileerde gietijzeren goot. Aan de achterzijde is een lagere aanbouw onder  

lessenaardak toegevoegd. De kleine toiletraampjes met louvres zijn nog aanwezig. Het interieur is 

ingrijpend gewijzigd. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Drienerparkweg 3 Postcode: 7552 EA Kadaster: sectie M 1173 

Benaming: 't Annink Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1926 Ontwerper: A.K.Beudt 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR: HGL 0348  

 GM RM Monumentnummer:511474 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Opdrachtgever B. ter Kuile,  

Villa in cottage stijl, tuin tegelijk met bouw aangelegd bevat houten duiventil; beide voor 

bescherming van ondergeschikt belang. 

Pand op samengestelde plattegrond over grotendeels een bouwlaag opgetrokken in bruine 

machinale baksteen onder overstekend rietgedekt zadeldak. Aan achterzijde een grote en kleine 

dakkapel. Noordzijde heeft kleine uitbouw onder lager geplaatst afgewolfd zadeldak. Vensters van 

het huis hebben roedeverdeling en overwegend glas-in-lood bovenlichten. Asymmetrische voorgevel 

(O) in 4 traveeën opgedeeld. Middelste twee een uitkragende verdieping met vakwerk onder 

overstekende rietgedekte steekkappen en ruitvormige vensters in geveltoppen. In derde travee 

overluifelde entree met zij- en bovenlichten. Eerste travee risaleert en heeft serre met houten 

consoles onder doorlopend dakschild. Achtergevel (W) bestaat uit 3 traveeën waarvan middelste 

onder uitkragend, afgewolfde steekkap die tot op de verdieping doorloopt. Dit geveldeel voorzien 

van dubbele vensters op paterre, een dubbel en twee enkele op de verdieping en drie 6-ruits 

vensters onder de dakaanzet. Linker travee heeft recht gesloten, glazen terrasdeuren.  

Rechter travee heeft driedubbel venster en terrasdeuren onder een tudorboog die toegang bieden 

tot overdekt terras dat aan zuidkant open is. Zijgevel heeft naast het overdekte terras een drie 

dubbel venster. Op verdieping soortgelijk venster en een loggia. Onder dakaanzet drie dubbele 6-

ruits vensters. 

Indeling van het huis nagenoeg ongewijzigd. Parketvloer, trap, vensters en deuren met hang- en 

sluitwerk nog  origineel. 

Waardering o.a. ook vanwege fraaie detaillering. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Drienerwoldeweg 31 en 33 Postcode: 7552 PC Kadaster: M 4906 

Benaming: Bestemming: voormalige boerderij 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer:21522 Opname in register: 

Beschrijving: 

 

Boerderij met houten geveltoppen; houten topgevel aan de achterzijde overkragend op 

geprofileerde consoles. Gevelsteen 1704 en 1736. 

 

 

 

 

 


