
MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Geurdsweg 4 Postcode: 7554 PH Kadaster: sectie F 1012 

Benaming: 't Kotten Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Kleine hallenboerderij onder geknikt zadeldak met beschoten geveltoppen afgelijnd met witte 

windveren. In de voorgevel, uitgevoerd in baksteen in kruisverband, meerruits vensters met stenen 

onderdorpel en met halve luiken behangen. Boven de voordeur een 6-ruits bovenlicht. 

In de achtergevel deeldeuren onder rondboog met aanzet- en sluitstenen. Naast de deuren twee 

kleine ijzeren rondboogvensters en twee staldeuren onder rondboog met aanzet- en sluitstenen. In 

de zijgevels meerruits vensters en kleine stalramen. Voor de boerderij een bakhuisjes onder pannen 

zadeldak met windveren. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Grundellaan 18 Postcode: 7552 ED Kadaster: M 1740 

Benaming: Bestemming: Woonhuis 

Bouwjaar: 1928 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

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

Categorie: Wonen / fabrikantenwoningen 

 

Woonhuis gebouwd in 1928 voor J.E. Stork. 

Het landhuis heeft prestigieuze uitstraling. In 1947 is het pand na oorlogsschade zoveel mogelijk in 

de oorspronkelijke toestand hersteld. In 1961 gedeeltelijk aangepast aan het functioneren als 

kantoor. Daarna jarenlang in gebruik geweest als locatie voor de Muziekschool. 

 

Beschrijving: 

Monumentaal pand met asymmetrische gevels onder steile uitkragende rietgedekte kappen van 

wisselende hoogten met dakkapellen. Overhoeks geplaatste entreepartij met afgeronde hoek en 

uitkragende rijen baksteen. Hierboven een grotendeels gepotdekselde verdieping met grote 

vensterpartijen. Schoorsteen in linker binnenhoek en een loggia in de linker eindgevel. Voorgevel 

met een over twee bouwlagen doorlopende erker onder wolfeind. Vensters in afgesnoten hoek en 

een tweede schoorsteen in binnenhoek. Rechter zijgevel met deels gepotdekselde verdieping en een 

overdekt terras. 

 

Motivatie: 

De waarde van de geselecteerde panden aan de Grundellaan zit in de uitstraling die dit ensemble 

heeft naar de gehele Grundellaan. Ook voor deze straat geld dat voorzichtig omgegaan moet worden 

met ruimtelijke veranderingen. Dit pand bevat grote mate van gaafheid en van stedenbouwkundig 

belang vanwege monumentaliteit.  

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Grundellaan 19 Postcode: 7552 EC Kadaster: M 2677 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1927 Ontwerper: Karel Müller 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

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

Categorie: Wonen / Fabrikantenwoningen 

 

Woonhuis gebouwd voor D.W. de Monchy (Kon. Ned. Katoenspinnerij) 

  

Beschrijving: 

Pand met een driezijdig midden risaliet onder een uitkragend driezijdig schilddak op consoles. 

Risaliet met vensterpartijen, boven met roedeverdeling, beneden met glas-in-lood bovenlichten. Aan 

de linker gevel erker onder lessenaardakje. Rechts originele entreepartij in portiek met hoekkolom 

en vensterpartij met afgesnoten hoek onder latei. Rechts in de aansluiting van schilddak op zadeldak 

een fraaie driezijdige dakkapel. Aan achterzijde terug liggende kap.  

 

Motivatie: 

De waarde van de geselecteerde panden aan de Grundellaan zit in de uitstraling die dit ensemble 

heeft naar de gehele Grundellaan. Ook voor deze straat geld dat voorzichtig omgegaan moet worden 

met ruimtelijke veranderingen. Dit pand is geselecteerd vanwege plaats in oeuvre van architect 

Karel Muller. Grote mate van gaafheid. 

 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overissel) 

Adres: Grundellaan 23 Postcode: 7552 EC Kadaster: M 1298 

Benaming: Bestemming: Woonhuis 

Bouwjaar: 1920 Ontwerper: A.K.Beudt 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

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

Categorie: Wonen / fabrikantenwoningen 

 

Beschrijving: 

Wit gepleisterd pand in chaletstijl op langwerpig rechthoekige grondslag en gemetselde plint. 

Voorgevel met vakwerk op verdieping waarin loggia onder beschoten top. Driezijdige erker en om de 

hoek lopende vensterpartijen met versierde kozijnen onder latei. Alle bovenlichten uitgevoerd met 

roedeverdeling en glas-in-lood. Rechts entree in teruggelegen deel van de gevel. Fraaie deurpartij in 

portiek met hoekkolom. In 1925 aangepast en in 1978 aan rechterzijde voorzien van garage en 

carport 

 

Motivatie: 

De waarde van de geselecteerde panden aan de Grundellaan zit in de uitstraling die dit ensemble 

heeft naar de gehele Grundellaan. Ook voor deze straat geld dat voorzichtig omgegaan moet worden 

met ruimtelijke veranderingen. Dit pand bevat grote mate van gaafheid. Uit stedenbouwkundig 

oogpunt bijzonder vanwege bijzondere uitstraling. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Haaksbergerstraat 205 Postcode: 7554 PA Kadaster: sectie G 1622 

Benaming: Groot Altena Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Hallenboerderij met aan een zijde verbreed en verhoogd woongedeelte. De boerderij wordt gedekt 

met een gedeeltelijk rieten, gedeeltelijk pannen afgewolfd zadeldak. De bakstenen gevels, 

gemetseld in kruisverband, staan op een rondlopend zandstenen plint. In de voorgevel vensters met 

roedeverdeling en met halve luiken behangen. De openingen hebben een zandstenen onderdorpel. 

In de top een halfrond raam, kenmerkend voor een Twickel boerderij. In de achtergevel deeldeuren 

onder rondboog met hoek- en sluitstenen, in de sluitsteen "1844". Naast de deuren twee ijzeren 

getoogde vensters en staldeuren onder korfboog. In de zijgevels ramen met roedeverdeling en 

moderne stalraampjes. Interieur ingrijpend gewijzigd. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

 
Adres: Hampshire Postcode:  Kadaster: B 11029 

Benaming: Vindplaats Huys Hengelo Bestemming: 

Bouwjaar:    Ontwerper: 

Categorie: Archeologie 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:       

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

 

Tussen Bankastraat en Bornsestraat, ten zuiden van de Oude Begraafplaats, ligt de archeologische 

vindplaats van het 16e-eeuwse Huys Hengelo en zijn 14e-eeuwse voorganger. De opgravingen zijn 

in 1995 gestart. Hierdoor is meer duidelijk geworden over geschiedenis van spieker en Huys. 

Inmiddels is het betrokken gebied weer met zand bedekt en zijn alle vondsten - voor zover niet 

elders bewaard - weer onder het maaiveld bedolven. 

 

Beschrijving: 

De opgravingen hebben een schat aan gegevens opgeleverd. De oudste overblijfselen dateren uit de 

Midden Steentijd en omvatten vuursteen- en afvalwerktuigjes. Van latere tijden zijn paalgaten 

aangetroffen en een roer- of roeispaan, gedateerd ca. 1100 na Chr. Enz. Alle bestaande fundaties 

zijn in kaart gebracht, alsmede de grachten en daarnaast specifieke vondsten, zoals glaswerk, 

timpanen, kadaverkuilen, e.d. Al deze vondsten zijn geregistreerd en in publicaties nader toegelicht 

(O.a. de publicatie 'Historie en opgraving van het Huys Hengelo en zijn voorgangers'). 

 

Motivatie: 

De status van gemeentelijk monument geeft de noodzakelijke bescherming aan deze voor Hengelo 

unieke en zeldzame archeologische vindplaats die van grote cultuurhistorische waarde is.  

Na veel onderzoek is nu bekend welke vondsten zich waar bevinden onder het maaiveld. De 

vindplaats moet verder ongemoeid blijven. Terecht heeft de gemeenteraad het concept 

bestemmingsplan van 1995 aangepast aan de actualiteit van de opgravingen. In het definitieve 

bestemmingsplan Thiemsland van juli 1997 is een belangrijke - zelfs boven regionale - functie 

toebedacht aan de als 'archeologische vindplaats' omschreven locatie. Dit is echter niet 

geformaliseerd door plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Het ligt voor de hand om 

plaatsing nu alsnog te honoreren. 

 

         

huisplaats Huys Hengelo    fundering Spieker



  

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Heemafstraat  12,14 Postcode: 7556 SB Kadaster: B 10604 10605 

Benaming:   Bestemming: Woonhuizen 

Bouwjaar: 1882   Ontwerper:   

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

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

Categorie: Wonen / burgerwoningen  

Twee eenvoudige dorpshuizen uit het einde van de 19e eeuw, die grote waarde hebben, mede 

vanwege het feit dat de Heemafstraat de helft van de vroegere laan naar het Huys Hengelo is. Net 

als de burgerwoningen aan de Marskant en de panden aan de Pastoriestraat vormen deze 

woonhuizen een illustratie van de oorspronkelijke bebouwing. 

 

Beschrijving: 

Verdiepingloos pand met twee woonhuizen onder een zadeldak. Veel oorspronkelijke elementen zijn 

herkenbaar aanwezig. Het bevat siermetselwerk aan de bovenzijde, een steen met initialen en de 

oprichtingsdatum 1882 en fraaie boogconstructies boven de vier ramen en de deur.  

 

Motivatie 

Als ensemble hebben deze twee woonhuizen een grote stedenbouwkundige waarde, en zijn een 

overblijfsel van de oorspronkelijke bebouwing. In het bestemmingsplan Thiemsland anno 1997 is 

aangegeven dat uitgegaan wordt van behoud van deze panden en de straat weer een 

verbindingsfunctie krijgt. Deze bebouwing vormt een onmisbare schakel vanuit de nieuwbouw op 

Thiemsland naar het historisch kwartier met de Pastoriestraat als centrale drager. 

Opvallend is dat dit soort woningen, relatief dicht bij het centrum gelegen, de afgelopen tien jaar 

vaak plaats hebben gemaakt voor appartementencomplexen. Wanneer nu niet een aantal van dit 

soort objecten een beschermde status krijgt, zullen deze panden letterlijk uit het straatbeeld 

verdwijnen. 

De gaafheid van de woonhuizen geldt met name voor de voorzijde en de dakopbouw. De zijgevels 

zijn behoorlijk aangetast. Bij het woonhuis op nr. 12 is bovendien sprake van overmatig achterstallig 

onderhoud. 

 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Horstweg 32 Postcode: 7555 VT Kadaster: sectie I 3161 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1961 Ontwerper: G.Rietveld  

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Woning onder een bouwlaag, op rechthoekige plattegrond en plat afgedekt. Aan de linkerzijde is een 

lagere aanbouw toegevoegd. Deze aanbouw is teruggeplaatst ten opzichte van de voorgevel; de 

overstekende dakrand begeleidt de entree van de woning. De gevels zijn uitgevoerd in baksteen, 

geplaatst op een dun, iets terug liggende plint. Aan de bovenzijde worden de gevels niet 

nadrukkelijk beëindigd (karakteristiek voor G. Rietveld) Aan de voorzijde is in een contour van 

strakke balken een driezijdige glazen pui op plint aangebracht; de bovenzijde hiervan wordt als 

afdekking van het naastliggende ingebouwde terras doorgezet.  

De vensters inde gevels zijn vrijwel in het vlak van de gevel geplaatst. Het interieur is nog 

oorspronkelijk. 

De woning is een "stijl" voorbeeld van architect Rietveld. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Idastraat 14 A Postcode: 7555 TR Kadaster: sectie I 782 

Benaming: Wilderinkschool Bestemming: schoolgebouw 

Bouwjaar: 1927 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR: HGL 0424  

 GM RM Monumentnummer:511475 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Schoolgebouw in Amsterdamse School bouwstijl. 

In rode baksteen opgetrokken over een bouwlaag op een H-vormige plattegrond onder 

samengesteld schilddak met geglazuurde antracietgrijze Hollandse pannen en een overstekende 

goot. In de dakvlakken smalle, horizontale dakkapellen. De gevels zijn aan voorzijde (Z en W) 

geleed door grote vensters  met voornamelijk horizontale roedeverdeling. In de gevels aan 

achterkant (N en O) smalle horizontale vensters. Hoofdentree op de hoek van een van de vleugels 

(ZW) aan de Idastraat. Gevel en kap wijken terug. Boven de ingang een luifel in de vorm van 

verlengd dakvlak. Daarboven een zeshoekig torentje met overstekende spits op met lood beklede 

bollen. Links naar entree, in westelijke gevel, smalle verticale vensters onder de ijzeren letters die 

het opschrift "Openbare basisschool Wilderinkschool" vormen. Links in de oostelijke gevel eveneens 

smalle verticale vensters. Rechts daarvan ligt de gevel iets terug en steunt het dak op ronde ijzeren 

kolommetjes. Voor het linker deel van deze galerij is een muurtje gemetseld. Bovenin het terug 

liggende geveldeel kleine vensters.  

Links in de noordelijk gevel verschaffen twee dubbele deuren onder een overstekend dakvlak 

toegang tot de speelplaats. De erf scheiding aan de straatzijde bestaat uit een gemetseld muurtje 

met brede penanten, waarop iets gebogen smeedijzeren stangen zijn aangebracht. Van interieur zijn 

o.m. de indeling en wand- en vloertegels bewaard gebleven. 

 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Industriestraat Postcode:  Kadaster: sectie D14291 

Benaming: Bestemming: ketelhuis Stork 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

- 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Industriestraat Postcode:  Kadaster: sectie D 14291 

Benaming: Bestemming: fabrieksschoorsteen 

Bouwjaar: ca. 1918 Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Beschrijving: 

Bakstenen schoorsteenpijp behorende bij het ketelhuis van de machinefabriek Stork 

 

 

s



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Industriestraat 9 Postcode: 7553 CK Kadaster: sectie D 14541 

Benaming: Wilhelminaschool Bestemming: schoolgebouw 

Bouwjaar: 1917-1918 Ontwerper: K. Muller 

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR: HGL 0464 : 

 GM RM Monumentnummer:511476 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Fabrieksschool Stork in neorenaissance stijl. 

Pand vanuit een U-vormige plattegrond over twee bouwlagen opgetrokken in rode baksteen onder 

afgeknotte met leien gedekte (maasdekking) schilddaken. Dakkapellen hebben afgeknotte, met leien 

gedekte schilddaken, die eindigen in een makelaar. Op het dak 3 vierkante schoorstenen met 

houten lamellen onder een ingezwenkt tentdak met bolbekroning. 

Vensters zijn voorzien van 6-ruits bovenlichten en natuurstenen blokken ter hoogte van boven- 

onder- en wisseldorpel. Vensters worden afgesloten door strekken met aanzetstenen van witte 

siersteen. Hierboven een speklaag met daarboven onderbroken strook met decoratief metselwerk. 

Voorgevel (W) heeft 5 venster assen met twee hoekrisalieten en een middenrisaliet die eindigen in 

oplopende gevel onder een accoladeboog. Entree in middenrisaliet bestaat uit een dubbele deur met 

bovenlichten in een portiek met natuurstenen omlijsting.  

Boven de ingang bevindt zich een natuurstenen strook met de inscriptie "Wilhelminaschool". 

Op de verdieping van deze venster as zijn 3 vensters geplaatst met daarboven een ronde 

wijzerplaat. De buitenste twee risalerende venster assen hebben zowel op parterre als op verdieping 

een driedubbel venster, geflankeerd door een enkel venster met daartussen lisenen. In geveltop 3 

vensters. De tweede en vierde venster as hebben 5 dubbele vensters op parterre en verdieping. In 

beide zijgevels en achtergevel meerdere  

vensters op begane grond en op verdieping. In de hal bevinden zich o.a. het originele trappenhuis 

en glas-in-lood vensters. 

 

 

  



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Industriestraat 35 Postcode: 7553 CK   Kadaster: D 10739 

Benaming: Ter Braak Bestemming:  café/ pension thans winkel 

Bouwjaar:   Ontwerper:   

Soort monument: 

 BGKP PRM MIPNR:  

   GM RM Monumentnummer: Opname in register: 

Categorie: Bedrijf en Techniek / Overigen 

 

Het pand documenteert een deel van de ontwikkelingsgeschiedenis van Hengelo. Ter Braak is in de 

twintiger jaren opgericht als hotel. Een relatie met de door de industrialisatie van karakter 

veranderende omgeving  lijkt voor de hand te liggen. 

 

Beschrijving: 

Ter Braak is gesitueerd op de hoek van de Industriestaat en de Looweg, ter hoogte van het Esrein. 

Door zijn prominente ligging beschikt het pand over drie gevels aan de openbare weg. Het pand is 

opgetrokken in metselwerk en telt drie bouwlagen. De bovenste bouwlaag is uitgevoerd als 

dakschild. De hoeken van het pand zijn hoger opgemetseld in een expressief staand verband. Op de 

straathoeken is dit metselwerk voorzien van siersmeedwerk ten behoeve van, niet meer aanwezige, 

vlaggenmasten. 

De gevels zijn op de begane grond voorzien van negen monumentale kozijnen. Elk kozijn bestaat uit 

een ongedeeld raam met helder glas en een in drie vlakken verdeeld bovenraam, bezet met 

karakteristiek glas in lood. De bovenlichten verjongen naar boven toe trapsgewijs. 

De plint van het gebouw en de penanten zijn betegeld met een zwarte verglaasde tegel, waarbij op 

elke penant een motief in een qua kleur en vorm afwijkende tegel is toegepast. Ter hoogte van het 

bovenraam zijn de penanten uitgevoerd in wisselend teruggelegen en uitstekende lagen metselwerk. 

Ter hoogte van de verdiepingsvloer loopt rondom het pand een circa 30 centimeter brede 

decoratieve band, opgebouwd uit expressieve metalen elementen. 

 

Motivatie 

Ter Braak is om verschillende redenen interessant. 

De architectuurhistorische waarde van het pand is door de toepassing van stijlkenmerken uit de 

Amsterdamse School (metselverbanden, siersmeedwerk, glas in lood en metalen band) groot. 

Uitingen van deze stijlperiode in Hengelo zeldzaam. Daarnaast is het pand sinds de realisatie vrijwel 

niet gewijzigd en daardoor nog volledig gaaf. 

 

 

     


