
MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Landmansweg Postcode:  Kadaster: Q 386 

Benaming:  Bestemming: toegangspalen 

Bouwjaar:  Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer:   Opname in register: 

Categorie:  

 

Beschrijving: 
 
 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Langelermaatweg 244 Postcode: 7553 JK Kadaster: D 14447 

Benaming: Grolsch Bierhuis Bestemming: Café 

Bouwjaar: ca. 1910 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  

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

Categorie: Bedrijf en Techniek / Overige 

 

Object is begin van de 20e eeuw gebouwd als café. Opmerkelijk rijkversierde bouw gezien de functie 
van het pand. In Zuid Hengelo enig in z'n soort. 

 

Beschrijving: 

Verdiepingloos pand op plint met opgaande ingangspartij welke op de hoek is gesitueerd. Bevat drie 
speklagen, doorlopend boven en onder de kozijnen en op 2/3 van de kozijnen. Versierde sluitsteen 
boven elk kozijn. Zeer fraaie voordeur. Brede plint markeert overgang naar dak. Aan zijde Ottoweg 
staat naast het pand een schuur op plint van Bentheimer zandsteen welke door een aanbouw 
verbonden is met het café. 
 
Motivatie: 

Object heeft grote gaafheid en verkeert in een prima bouwkundige staat. Uit stedenbouwkundig en 
architectonische oogpunt is het object beeldbepalend voor deze omgeving. 
 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Langestraat 25 Postcode: 7551 DX  Kadaster: sectie O 4627 

Benaming: Bestemming: winkel/ woonhuis 

Bouwjaar: Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

beschermd: voorgevel 
Rechthoekig verdiepingloos pand onder afgewolfd zadeldak. De gepleisterde voorgevel is voorzien 
van schijnvoegen, donker geschilderde plint en wordt aan de bovenzijde beëindigd met een goot op 
klossen. De stenen onderdorpels van de licht getoogde vensters zijn in de gevel als waterlijst 
doorgezet. De lateien zijn in het stucwerk aangegeven en uitgevoerd met hoek- en sluitstenen met 
diamantkoppen. De zijgevels en achtergevel zijn recent geheel vernieuwd; ook het interieur is 
geheel gewijzigd en vernieuwd. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Langestraat 27 Postcode: 7551 DX Kadaster: sectie O 4626 

Benaming: Bestemming: winkel/ woonhuis 

Bouwjaar: ca 1890 Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

Rechthoekig pand met pannen zadeldak gedekt met Hollandse pannen. De witgeschilderde 
voorgevel, uitgevoerd in baksteen, is eind 19e eeuw voor de oorspronkelijke vermoedelijk 18e 
eeuwse bouwmassa geplaatst. De symmetrisch gedeelde gevel heeft eindlisenen, die onder het dak 
overgaan in een klimmend tandfries. De gevel is geplaatst op een gepleisterde plint en wordt aan de 
bovenzijde afgesloten door het ver verstekende dak met windveren, makelaar en haanhout. In het 
midden van de gevel een entree met dubbele deur en getoogd bovenlicht,  hierboven een dubbel 
zolderraam. De vensters aan weerszijden zijn eveneens getoogd en voorzien van een stenen 
onderdorpel. In de zijgevels van het pand zijn delen van het oorspronkelijk vakwerk nog aanwezig. 
De top van de achtergevel is beschoten. Aan de achterzijde is een lagere aanbouw onder pannen 
zadeldak toegevoegd. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Langestraat 35 Postcode: 7551 DX Kadaster: sectie O 1455 

Benaming: Lambooyhuis Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: na 1850 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0007   
 GM RM Monumentnummer: 511456 Opname in register: 20-11-1998 

Inleiding: 
STADSBOERDERIJ VAN HET HALLEHUISTYPE, ‘Lambooyhuis’, met eraan vast gebouwde SCHUUR, 
met een aantal oorspronkelijke Interieurelementen. De boerderij is waarschijnlijk gebouwd in het 
derde kwart van de negentiende eeuw. De boerderij en schuur staan met de voorgevel in een bocht 
van de Langestraat met zicht op de driesprong met de Deldenerstraat. Het voormalige 
bedrijfsgedeelte van de boerderij is voor 1940 verbouwd tot woonhuis. 

 

Beschrijving: 
De boerderij van het hallehuistype is boven een zandstenen plint opgetrokken in rode baksteen 
onder een afgewolfd zadeldak met Hollandse pannen en windveren aan de voorzijde. Zijgevels  van 
oorspronkelijk bedrijfsgedeelte en van de schuur zijn voorzien van vakwerk. De vensters zijn 
geplaatst onder stekken en boven zandstenen waterdorpels. 
In voorgevel (N) drie 6-ruits schuifvensters en een paneeldeur met gesneden bovenlicht en 
diamantkoppen. Bovenin de gevel een dubbel luik met panelen en vensters. 
In achtergevel (Z) een tweelicht met 2-ruits vensters, een deur met 6-ruits venster en 2-ruits 
bovenlicht, een 15-ruits schuifvenster en een staldeur. In linker zijgevel (O) is het opgehoogde 
voorhuis voorzien van 9-ruits schuifvenster en een klein venster. In het vakwerk van het voormalige 
bedrijfsgedeelte zijn een zijbaander, een staldeur en twee kleine vensters geplaatst. 
Van het interieur zin o.m. de gebinten in het voorhuis en de schouw en deuren in het voormalige  
bedrijfsgedeelte bewaard. Rechts (W) tegen het pand een schuur onder zadeldak met Hollandse 
pannen en beschot in de voorgevel. Onder dit beschot een inrijdeur en 12-ruits venster. In zijgevel 
(W)  nog oorspronkelijk vakwerk. 

 

 

Waardering: 

De stadsboerderij is van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: 

- als één van de voorbeelden van een stadsboerderij 

- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Langestraat 

- vanwege de redelijke mate van gaafheid  



- MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Lansinkesweg 30 Postcode: 7553 AE Kadaster: L 1628 

Benaming: Stork Pompen Bestemming: Fabriekshal 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  

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

Categorie: Bedrijf en Techniek / Productie 
 
Het industrielandschap zoals dat zich anno 2000 nog ten zuiden van het centrum van Hengelo 
bevindt is uniek in Twente en is de bakermat van het ontstaan van Hengelo. In 1999 is een proces 
gestart waarbij de aanwezige industrie zich terugtrekt.  
Teneinde ook in de toekomst dit industrielandschap te kunnen herkennen, is het noodzakelijk enkele 
in het oog springende en strategische objecten te beschermen. Bovengenoemd object wordt daartoe 
voorgedragen. 

De te beschermen objecten hebben alle mogelijkheden in zich om hergebruikt te kunnen worden. 

 

Beschrijving: 

Fabriekshal behorende tot het Stork complex, waarin pompen werden  vervaardigd. Pand met hele 
en halve verdieping. Geheel opgetrokken uit machinale baksteen. Voorgevel met midden risaliet en 
lisenen. Aan uiteinden van pan op dak hoekkolommen. In midden risaliet opschrift "Gebr.Stork & Co. 
Pompen Afdeling" in natuursteenreliëf in drie delen. Sterk symmetrische opbouw; telkens 3 
raamkozijnen bijeen. 
 
Motivatie 
Dit object bevindt zich aan het einde van de oostelijke as van de spoorlijn. Vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt van belang omdat het object de grens symboliseert van het industrielandschap in deze 
richting vormt. Grote mate van gaafheid. De beschermde maatregelen dienen zich bij dit object te 
richten op de voorgevel. 
 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Lansinkesweg 59 Postcode: 7553 AE Kadaster: sectie G 14621 

Benaming: Bestemming: Fabriekswatertoren 

Bouwjaar: 1917 Ontwerper: A.G.Beltman 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 05121   
 GM RM Monumentnummer: 511480 Opname in register: 20-11-1998 

Inleiding: 

Samen met de Bornse smid Meyling richtte de textielfabrikant C.T. Stork in 1859 de firma Stork, 
Meyling & Co op, de eerste gespecialiseerde reparatiewerkplaats voor stoommachines in Twente. In 
1865 trad Meyling uit de leiding van de fabriek. De zaken werden voortgezet onder de naam Gebr. 
Stork & Co in het spoorwegknooppunt Hengelo, vlakbij het station van Hengelo en de Nederlandse 
katoenspinnerij. Op het terrein van de machinefabriek van de fa. Stork staat in de noord-westhoek 
een WATERTOREN die in opdracht van de fa. Stork in 1917 gebouwd werd. Aan de noord-zuid 
lopende fabrieksstraat staat een ketelhuis met de voorgevel naar het oosten gericht De overige 
gevels gaan merendeels schuil achter nieuwbouw. De daarbij behorende schoorsteenpijp styaat hier 
schuin achter (zuid-westelijk) en kwam in 1918 gereed 

Beschrijving: 
De watertoren op vierkante grondslag is opgebouwd uit een witgepleisterd betonskelet met vullingen 
van machinaal baksteen en vensters met stalen kozijnen. Het gebouw wordt bekroond door een 
betonnen bovenbouw met geprofileerde hoeklisenen. Aan elk der zijden een gebogen erker steunend 
op consoles en gedekt met rondgaande geprofileerde kroonlijst met daarop een afgeknot schilddak. 
Aan de rechterzijde van de toren een aanbouw die voor bescherming van ondergeschikt belang is. 
 

 
Waardering: 
Watertoren van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: 

- als vroeg voorbeeld van het construeren en bouwen in gewapend beton 
- vanwege gaafheid 
- als voorbeeld van een van de grootste en belangrijkste industriecomplexen van Twente, 

voortgekomen uit de ontwikkeling van de textielindustrie vanaf het midden van de 19e eeuw 
- Als markant bouwwerk met een beeldbepalende waarde voor Hengelo 
- Als onderdeel van een voor de stedenbouwkundige structuur van Hengelo belangrijk complex 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Lansinkweg\ CT Storkstraat Postcode: Kadaster: 

Benaming: Bestemming: winkelgalerij e.d. 

Bouwjaar: 1911-1913 Ontwerper: K. Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:   
 GM RM Monumentnummer: 511423 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 
Winkelgalerij met bovenwoningen en drie woonhuizen. Het geheel bestaat uit vijf winkels met 
bovenwoningen aan de C.T. Storkstraat en drie woningen aan de Lansinkweg. Aan de achterzijde 
zijn diverse aanbouwen en dakkapellen toegevoegd en vensters gewijzigd. Van enkele woningen is 
de oorspronkelijke indeling gedeeltelijk bewaard gebleven. Het complex maakt deel uit van de 
eerste fase van het Tuindorp 't Lansink. 
De galerij met bovenwoningen aan de C.T. Storkstraat wordt  d.m.v. een poortje met het rijtje 
woningen aan de Lansinkweg verbonden. 
Zie verder de nummers. 511424, 511425, 511426, 511427, 511428, 511429, 511430, 511431. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Lansinkweg 1-19 Postcode: 7553 AG  

Benaming: Bestemming: complex arbeiderswoningen 

Bouwjaar: 1911 Ontwerper: K. Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L04   
 GM RM Monumentnummer: 511457 Opname in register: 20-11-1998 

Kadaster        Sectie:  

 Nr. 1  L 1236 

 Nr. 3 L 1391   

 Nr. 5 L 1234 

 Nr. 7 L 1541 

 Nr. 9 L 1540  

 Nr. 11 L 1449 

 Nr. 13 L 1314 

 Nr. 15 L 1556  

 Nr. 17 L 1590 

 Nr. 19 L 1589 

Inleiding: 

Het hofje met tien ARBEIDERSWONINGEN is in 1911 gebouwd naar een ontwerp van Karel Muller 
die het heeft gekopieerd van Engelse woningen in tuindorpen, waarna de indeling is aangepast aan 
de Twentse arbeider. De indeling van de achtergevels en de interieurs van de woningen zijn 
gewijzigd. De voor- en achtergevels van de woningen zijn later wit geschilderd. 

De arbeiderswoningen maken deel uit van de eerste fase van Tuindorp ’t Lansink, dat werd 
ontworpen in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de fa. gebr. Stork & Co 
was opgericht. In de periode 1911-1923 werd in drie fasen door Karel Muller, P.H. Wattez en L.A. 
Springer aan de ontwerpen van het Lansink gewerkt. Na 1945 voegde A.K. Beudt en Van 
Broekhuizen een laatste deel aan het Tuindorp toe. Model voor het Lansink stonden de Engelse 
tuindorpen. In de architectuur is naast de hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse 
elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, 
groenstructuur en architectuur. Het hofje dat door tien woningen gevormd wordt ligt aan e 
Lansinkweg, één van de hoofdwegen, vlakbij het C.T. Storkplein, het centrum van het Tuindorp. De 
tien woningen vormen in twee blokken van drie, en één blok van vier een U, die open is aan de 
straatzijde, waar oorspronkelijk een pergola stond. De blokken worden met elkaar verbonden door 
muurtjes met ezelsruggen en houten getoogde poortdeuren.    

 

 



Omschrijving: 

De woningen zijn over één bouwlaag opgemetseld in rode baksteen. Aan de achterzijde van ieder 
blok is een aanbouw met schuurtjes gebouwd, aan de zijgevels lagere uitbouwtjes. Alle 
bouwvolumes bevinden zich onder met rode Hollandse pannen gedekte schilddaken met bakgoten. 
Zowel aan de voor- en achterkant van de woningen zijn in het dakvlak dakkapellen met twaalf ruits 
vensters geplaatst. De eindgevels aan de straatkant eindigen in een tuitgevel met twee vensters. Bij 
de tuitgevels steunt de bakgoot op uitkragend metselwerk. De voor- en zijgevels zijn geleed door 
vensters met zes ruits bovenlichten, alle onder strekken. De vensters zijn behangen met luiken, 
waarop dubbele rode zandlopers op een witte achtergrond met een donkergroene rand. 

 

Waardering: 

Het hofje met de tien arbeiderswoningen is van cultuur- , architectuurhistorisch belang vanwege: 

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp ’t lansink. 

- De vormgeving die is geïnspireerd op Engelse arbeiderswoningen in tuindorpen. 

- De plaats die Tuindorp ’t Lansink inneemt in het ouvre van de architect Karel Muller. 

- De beeldbepalende ligging aan de lansinkweg vlakbij het C.T. Storkplein 

- De gaafheid van het exterieur. 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Lansinkweg 21 Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1341 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1914 Ontwerper: K. Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L05   
 GM RM Monumentnummer: 511458 Opname in register: 20-11-1998 

Inleiding: 

WOONHUIS dat is opgenomen in Tuindorp ‘t lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de 
Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de fa. gebr. Stork & Co was opgericht. In de periode 
1911-1923 werd in drie fasen door Karel Muller, P.H. Wattez en L.A. Springer aan de ontwerpen van 
het Lansink gewerkt. Na 1945 voegde A.K. Beudt en Van Broekhuizen een laatste deel aan het 
Tuindorp toe. Model voor het Lansink stonden de Engelse tuindorpen. In de architectuur is naast de 
hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek 
dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, groenstructuur en architectuur. 

Omschrijving: 
Woonhuis is aan de rechterkant (Z) geschakeld aan een ander huis (Lansinkweg 21a, monument nr. 
511459). Beiden stonden al op hun huidige locatie voordat het Lansink ontworpen werd. Vanwege 
de bouwstijl die is geïnspireerd op de achttiende eeuw, besloot men de twee woningen in het 
Lansink op te nemen. Het woonhuis staat aan het C.T. Storkplein, het centrum van het Lansink. Het 
woonhuis is over één bouwlaag opgetrokken op rechthoekige plattegrond onder afgewolfd zadeldak 
met rode Hollandse pannen. De gevels zijn gemetseld in rode baksteen boven een hoge gepleisterde 
plint. De klokgevel (W) is afgeknot onder een zware geprofileerde houten lijst. De ingezwenkte delen 
van de top zijn afgedekt met hout. De vensters bevinden zich onder hanenkammen. De drie twaalf 
ruits vensters op begane grond in voorgevel hebben strekken met een keperboogvorm en zijn 
behangen met persiennes. De drie vensters in de top waren oorspronkelijk van roedeverdeling 
voorzien. In de linker zijgevel (N) bevindt zich een deur met bovenlicht, in achtergevel (O) met zes 
ruits bovenlicht. 

 

Waardering: 

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: 

- Als één van de overblijfselen van de bebouwing van vóór tuindorp ’t Lansink. 

- Vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp ’t 
Lansink. 

- Vanwege de beeldbepalende ligging aan het C.T. Storkplein 

- Vanwege de gaafheid van het exterieur.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Lansinkweg 21A Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1342 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1914 Ontwerper: K. Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L06   
 GM RM Monumentnummer: 511459 Opname in register: 20-11-1998 

Inleiding: 

WOONHUIS dat is opgenomen in Tuindorp ‘t lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de 
Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de fa. gebr. Stork & Co was opgericht. In de periode 
1911-1923 werd in drie fasen door Karel Muller, P.H. Wattez en L.A. Springer aan de ontwerpen van 
het Lansink gewerkt. Na 1945 voegde A.K. Beudt en Van Broekhuizen een laatste deel aan het 
Tuindorp toe. Model voor het Lansink stonden de Engelse tuindorpen. In de architectuur is naast de 
hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek 
dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, groenstructuur en architectuur. 

Beschrijving: 
Het woonhuis staat aan het C.T. Storkplein, het centrum van het Lansink. Het woonhuis is over één 
bouwlaag opgetrokken in rode baksteen op een rechthoekige plattegrond onder een afgewolfd 
zadeldak met rode Hollandse pannen. De voorgevel (W) bevindt zich onder een lijst, de dakrand is 
voorzien van windveren. 
Links in de voorgevel bevindt zich de voordeur met een bovenlicht met een roedeverdeling van 
gebogen roeden. De twee vensters met zes ruits bovenlicht ernaast zijn behangen met luiken, 
evenals het venster in de top. De vensters in rechter zijgevel (Z) en achtergevel (O) zijn voorzien 
van bovenlichten met roedeverdeling, de deur in achtergevel van twee ruits bovenlicht. 

 

Waardering: 

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: 

- Vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp ’t 
Lansink. 

- Vanwege de beeldbepalende ligging aan het C.T. Storkplein 

- Vanwege de gaafheid van het exterieur. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Lansinkweg 23 Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1152 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1911-1913 Ontwerper: K. Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L27   
 GM RM Monumentnummer: 511423 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Het linker woonhuis is in rode baksteen over twee bouwlagen, op rechthoekige plattegrond onder 
zadeldak met antracietgrijze Hollandse pannen. De noklijn van het dak staat evenwijdig aan 
Lansinkweg. In de voorgevel (W) aan Lansinkweg is de entree geplaatst tussen vensters met vier en 
zes ruits bovenlichten. Boven de paneeldeur een bovenlicht met diagonale roeden. Op de verdieping 
vensters met kleine roedeverdeling. Alle muuropeningen onder strekken. In het dak twee 
dakkapellen met acht- ruits vensters. De zijgevel aan C.T. Storkplein (N) is een tuitgevel waarvan 
rechterkant hoger eindigt dan de linker- met zandstenen dekplaat. Links in de gevel een deur onder 
een rondboog. Verder is de gevel geleed door vier vensters met vier ruits bovenlichten en een klein 
venster in de top. Links aan de gevel is een muurtje gemetseld met een rondboogpoort en 
zandstenen dekplaat. 

 

Waardering: 

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege: 

- De ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp ’t Lansink. 

- De aan traditionele Engelse stadshuizen verwante bouwstijl. 

- De beeldbepalende ligging aan de Lansinkweg en het C.T. Storkplein. 

- De gaafheid van het exterieur. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Lansinkweg 25 Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1153 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1911-1913 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L27   
 GM RM Monumentnummer: 511426 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 
WOONHUIS, identiek en gespiegeld aan het ernaast gesitueerde (monumentnummer 511427), over 
twee bouwlagen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder haaks op de Lansinkweg 
geplaatst zadeldak met antracietgrijze Bouletpannen. Onder de overstekende kap is gevel 
opgetrokken in rode baksteen. Het vakwerk in de geveltop, dat in detail verschilt van dat van het 
naastgelegen huis) is gevuld met wit pleisterwerk. 
De voordeur is een paneeldeur met drie ruits bovenlicht. Naast de deur een klein rechthoekig 
venster. De enkele, dubbele of driedelige H-vensters met vier ruits bovenlichten zijn geplaatst onder 
strekken en behangen met paneelluiken. 

 

Waardering: 

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege: 

- De ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp ’t Lansink. 

- De aan traditionele Engelse stadshuizen verwante bouwstijl. 

- De plaats die ’t Lansink inneemt in het ouvre van architect Karel Muller. 

- De beeldbepalende ligging aan de Lansinkweg en het C.T. Storkplein. 

- De gaafheid van het exterieur. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Lansinkweg 27 Postcode: 7553 AG Kadaster: sectieL 1154 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1911-1913 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L27   
 GM RM Monumentnummer: 511427 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 
WOONHUIS, identiek en gespiegeld aan het ernaast gesitueerde (monumentnummer 511426) over 
twee bouwlagen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder haaks op de Lansinkweg 
geplaatst zadeldak met antracietgrijze Bouletpannen. Onder de overstekende kap is gevel 
opgetrokken in rode baksteen. Het vakwerk in de geveltop, dat in detail verschilt van dat van het 
naastgelegen huis) is gevuld met wit pleisterwerk. De voordeur is een paneeldeur met drie ruits 
bovenlicht. Naast de deur een klein rechthoekig venster. De enkele, dubbele of driedelige H-vensters 
met vier ruits bovenlichten zijn geplaatst onder strekken en behangen met paneelluiken. 

 

Waardering: 

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege: 

- De ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp ’t Lansink. 

- De aan traditionele Engelse stadshuizen verwante bouwstijl. 

- De plaats die ’t Lansink inneemt in het ouvre van architect Karel Muller. 

- De beeldbepalende ligging aan de Lansinkweg en het C.T. Storkplein. 

- De gaafheid van het exterieur. 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Lansinkweg 29 Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1140 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1913 Ontwerper: K. Müller 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L26   
 GM RM Monumentnummer: 511462 Opname in register:  20-11-1998 

Inleiding: 

WOONHUIS, dat in de periode 1911-1917 is ontworpen door architect Karel Muller in de bouwstijl 
van een Engels stadshuis. Het huis maakt deel uit van de eerste fase van Tuindorp ‘t Lansink, dat 
werd ontworpen in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de fa. gebr. Stork 
& Co was opgericht. In de periode 1911-1923 werd in drie fasen door Karel Muller, P.H. Wattez en 
L.A. Springer aan de ontwerpen van het Lansink gewerkt. Na 1945 voegde A.K. Beudt en Van 
Broekhuizen een laatste deel aan het Tuindorp toe. Model voor het Lansink stonden de Engelse 
tuindorpen. In de architectuur is naast de hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse 
elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, 
groenstructuur en architectuur. Het huis staat aan de Lansinkweg en is het rechter hoekpand van 
een rij verschillende woningen die grenst aan het C.T. Storkplein, het centrum van ’t Lansink. Aan 
de deels gewijzigde achtergevel is in 1960 een aanbouw toegevoegd, de praktijkruimte in de tuin 
stamt uit 1973. Deze elementen zijn voor bescherming van ondergeschikt belang. 

Omschrijving: 
Het woonhuis is over twee bouwlagen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder afgewolfd 
geknikt zadeldak met rode Tuile du Nordpannen. Aan de voorzijde (W) in het dak een dakkapel 
onder een lessenaardak. Op de rechterhoek van de verdieping in de voorgevel is een achthoekige 
erker met tentdak geplaatst, gedekt met rode daktegels in rensdekking en bekroond door een piron. 
De erker rust op houten consoles met gesneden koppen, waarboven een gepleisterde borstwering 
met casementen. De gevels zijn boven een donkergrijze plint lichtgrijs gepleisterd en tussen de 
bouwlagen voorzien van waterlijst. Op begane grond recht gesloten vensters met vier ruits 
bovenlichten en op verdieping in erker recht gesloten vensters met kleine roedeverdeling. De 
vensters op begane grond in voor- en zijgevel behangen met luiken. Links in de voorgevel een 
houten deur met drie ruits bovenlicht, in zijgevel (Z) een dubbele glasdeur behangen met luiken en 
voorzien van zes ruits bovenlicht. Een identieke dubbele glasdeur is op begane grond links in de 
achtergevel (O) geplaatst. Rechts daarvan een houten deur met drie ruits bovenlicht en een venster. 

Waardering: 

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege: 

- De ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp ’t Lansink. 

- De aan traditionele Engelse stadshuizen verwante bouwstijl. 

- De beeldbepalende ligging aan de Lansinkweg. 

- De gaafheid van het exterieur. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Lansinkweg 35 Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1137 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1912 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L28   
 GM RM Monumentnummer: 511463 Opname in register:  20-11-1998 

Inleiding: 

Dubbel WOONHUIS, gebouwd in 1912 naar ontwerp van architect Karel Muller in een bouwstijl die 
verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen. Aan de voorkant zijn de loggia’s op de hoeken 
later met glas dichtgezet. Het dubbele woonhuis maakt deel uit van de eerste fase van Tuindorp ’t 
Lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de 
fa. gebr. Stork & Co was opgericht. In de periode 1911-1923 werd in drie fasen door Karel Muller, 
P.H. Wattez en L.A. Springer aan de ontwerpen van het Lansink gewerkt. Na 1945 voegde A.K. 
Beudt en Van Broekhuizen een laatste deel aan het Tuindorp toe. Model voor het Lansink stonden de 
Engelse tuindorpen. In de architectuur is naast de hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van 
Duitse elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, 
groenstructuur en architectuur. Het dubbele woonhuis staat aan de Lansinkweg, één van de 
toegangswegen tot het centrum van ’t Lansink. 

Omschrijving:  
Het dubbele woonhuis is in rode baksteen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder 
zadeldak met rode Tuile du Nord pannen. Aan voorkant (W) is het pand één bouwlaag hoog, aan de 
achterkant twee. In voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met driezijdige erkers over twee 
bouwlagen opgetrokken onder klokgevels. Alle geveldelen boven de begane grond zijn wit 
gepleisterd. In het pleisterwerk van voor- en zijgevels zijn gestileerde bloemmotieven uitgespaard 
en geschilderd. In de driezijdige erkers op begane grond bevinden zich vensters met zes ruits 
bovenlichten en op verdieping negen ruits vensters. Aan de bovenzijde worden de erkers door een 
geprofileerde kroonlijst afgesloten. Bij nr. 35 is de loggia aan weerszijden van de erker dichtgezet 
met een dubbele zes ruits glasdeur en twee vier ruitsvensters. De loggia van nr. 37 is dichtgezet 
met een venster en deuren zonder roedeverdeling. De daklijst wordt hier ondersteund door taps 
toelopende houten kolommetjes met kapitelen. In de zijgevels (N en Z) bevinden zich de entrees, 
waarnaast bij nummer 35 een venster met twee ruits bovenlicht en een acht ruits venster van de 
voormalige loggia. Naast de entree van nummer 37 bevindt zich en origineel venster met negen 
ruits bovenlicht. In de top onder een waterlijst, twee T-vensters. In de achtergevel (O) een deur met 
zes ruits venster, waarnaast een klein twee ruits venster en een dubbel venster met zes ruits 
bovenlicht. Op de grotendeels blinde verdieping een acht ruits venster. In het dakschil aan de 
achterzijde vier dakkapellen. Alle muuropeningen zijn recht gesloten. 

 

Waardering: 

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege: 

- De ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp ’t Lansink. 

- De vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen. 

- De gaafheid van het exterieur. 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Lansinkweg 37 Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1136 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: 1912 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L28   
 GM RM Monumentnummer: 511463 Opname in register:  20-11-1998 

Inleiding: 

Dubbel WOONHUIS, gebouwd in 1912 naar ontwerp van architect Karel Muller in een bouwstijl die 
verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen. Aan de voorkant zijn de loggia’s op de hoeken 
later met glas dichtgezet. Het dubbele woonhuis maakt deel uit van de eerste fase van Tuindorp ’t 
Lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de 
fa. gebr. Stork & Co was opgericht. In de periode 1911-1923 werd in drie fasen door Karel Muller, 
P.H. Wattez en L.A. Springer aan de ontwerpen van het Lansink gewerkt. Na 1945 voegde A.K. 
Beudt en Van Broekhuizen een laatste deel aan het Tuindorp toe. Model voor het Lansink stonden de 
Engelse tuindorpen. In de architectuur is naast de hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van 
Duitse elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, 
groenstructuur en architectuur. Het dubbele woonhuis staat aan de Lansinkweg, één van de 
toegangswegen tot het centrum van ’t Lansink. 

Omschrijving:  
Het dubbele woonhuis is in rode baksteen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder 
zadeldak met rode Tuile du Nord pannen. Aan voorkant (W) is het pand één bouwlaag hoog, aan de 
achterkant twee. In voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met driezijdige erkers over twee 
bouwlagen opgetrokken onder klokgevels. Alle geveldelen boven de begane grond zijn wit 
gepleisterd. In het pleisterwerk van voor- en zijgevels zijn gestileerde bloemmotieven uitgespaard 
en geschilderd. In de driezijdige erkers op begane grond bevinden zich vensters met zes ruits 
bovenlichten en op verdieping negen ruits vensters. Aan de bovenzijde worden de erkers door een 
geprofileerde kroonlijst afgesloten. Bij nr. 35 is de loggia aan weerszijden van de erker dichtgezet 
met een dubbele zes ruits glasdeur en twee vier ruitsvensters. De loggia van nr. 37 is dichtgezet 
met een venster en deuren zonder roedeverdeling. De daklijst wordt hier ondersteund door taps 
toelopende houten kolommetjes met kapitelen. In de zijgevels (N en Z) bevinden zich de entrees, 
waarnaast bij nummer 35 een venster met twee ruits bovenlicht en een acht ruits venster van de 
voormalige loggia. Naast de entree van nummer 37 bevindt zich en origineel venster met negen 
ruits bovenlicht. In de top onder een waterlijst, twee T-vensters. In de achtergevel (O) een deur met 
zes ruits venster, waarnaast een klein twee ruits venster en een dubbel venster met zes ruits 
bovenlicht. Op de grotendeels blinde verdieping een acht ruits venster. In het dakschil aan de 
achterzijde vier dakkapellen. Alle muuropeningen zijn recht gesloten. 

 

Waardering: 

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege: 

- De ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp ’t Lansink. 

- De vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen. 

- De gaafheid van het exterieur. 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: H. Leefsmastraat 191 Postcode: 7556 JE Kadaster: sectie Q 239 

Benaming: Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

bevat gedenksteen fusilatie plaats 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Loninkvoetpad 20 Postcode: 7554 PW Kadaster: sectie H 1223 

Benaming: De Boender Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

Beschermd: voorgevel met bovenkamer. 
Hallenboerderij met bovenkamer. De boerderij is opgetrokken in baksteen in kruisverband. De 
gevels staan op een rondlopend zandstenen plint. De boerderij wordt gedekt met Hollandse pannen; 
de bovenkamer wordt bedekt met een zadeldak, beëindigd met windveren en aan een zijde een 
houten topgevel. In de voorgevel 15-ruits vensters met zandstenen onderdorpels en behangen met 
luiken. In de top een halfrond raam. De entrees zijn voorzien van een 6-ruits bovenlicht. 
 In de symmetrisch gedeelde achtergevel deeldeuropeningen onder korfboog en met schampstenen 
uit de plint doorgezet. Naast de deuropening ijzeren rondboogvensters en twee staldeuropeningen 
onder korfboog. De openingen zijn van glaspuien voorzien. In de zijgevels kleine stalvensters en 
mestluik openingen. 

 

 

  
 


