MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: M.A. de Ruyterstraat 1

Postcode: 7556 CW

Benaming: Tichelwerk

Bestemming:

woonhuis thans kantoor

Bouwjaar: ca. 1885

Ontwerper:

J. van der Goot

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR: HGL 0303
GM
RM Monumentnummer:511471

Kadaster: sectie R 2299

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:
VILLA ‘Tichelwerk’ is in opdracht van de familie Stork door J. van der Goot ontworpen en rond 1900
in chaletstijl gebouwd. De villa ligt midden in een na-oorlogse woonwijk aan de rand van Hengelo.
De villa verkeert in originele staat. Door de ingrijpende aantasting van de oorspronkelijke
parkaanleg door Wattez sr. Is de tuin voor de bescherming van ondergeschikt belang.
Beschrijving:
Gepleisterd pand met verdieping op een samengestelde plattegrond onder overstekende zadeldaken
gedekt met Tuile du Nord pannen. In de dakvlakken zijn kleine, brede dakkapellen geplaatst onder
lessenaardaken.
Op de nok gepleisterde schoorstenen. De vensters in de gevels, soms onder in het pleisterwerk
aangegeven segmentbogen, zijn voorzien van brede aflopende natuurstenen vensterbanken.
De voorgevel (W) bestaat uit een centraal geplaatste drie verdiepingen tellende bouwmassa onder
een overstekend tentdak met aan weerszijden lager geplaatste geveldelen. Het rechter geveldeel
heeft een geveltop met vakwerkvulling en rust op consoles met daartussen een tandlijst. Dat
geveldeel wordt afgesloten door een overstekende steekkap op klampen.
De centraal geplaatste hoofdentree bestaat uit een terug liggende rondboog portiek met een kleine
gepleisterde balustrade waarin een toegangdeur met siersmeedijzer en een glas-in-lood bovenlicht
is geplaatst. Boven het portiek is een balkon uitgebouwd op consoles met geprofileerde houten
balusters. In de ontmoeting tussen dit geveldeel en het teruggeplaatste linker geveldeel zijn in een
afgeschuind muurvlak traplichten met glas-in-lood bloemmotieven geplaatst. Het linkerdeel van de
voorgevel heeft op de begane grond een vierlicht venster met daarboven een balkon met houten
balusters. Achter het balkon zijn dubbele glasdeuren geplaatst. In het rechter geveldeel op de
begane grond en de verdieping een venster, in de top is een drielicht venster. Op de
begane grond is over de gehele breedte van de rechtergevel (Z) en een deel van de achtergevel
(O) een houten serre toegevoegd. Deze is geplaatst op een stenen basement met een rijk
gedetailleerde houten opbouw. In de bovenlichten hiervan zijn glas-in-lood vullingen met
bloemmotieven geplaatst. Op de verdieping een centraal geplaatste, risalerende gevelpartij met
afgeschuinde hoeken. Daarboven een uitkragende zolderverdieping met houten loggia steunend op
een houten onderligger met dwergboogfries. De overstekende dakvlakken op klampen worden
bekroond met een piron en windwijzer in siersmeedwerk.

De achtergevel (O) heeft naast de serre een driezijdige erker onder een balkon met een houten
balustrade. De gevelnok is gedecoreerd met een uitkragende houten vakwerk op consoles met
daartussen een tandlijst. De overstekende dakvlakken worden gedragen door klampen en bekroond
door een klokkentorentje onder een helmdak gedekt met leien. In de toren hangt een klok. In het
linker geveldeel is boven de serre een loggia geplaatst met houten gesneden staanders, korbelen en
eveneens gesneden, open vakwerk onder een lessenaardak. De rechter gevelzijde bestaat uit een
lager geplaatst bouwdeel met een driezijdige erker op de begane grond.
Aan de linker zijgevel (N) is een lagere aanbouw toegevoegd met een vrij hangend balkon op
consoles onder een lessenaardak.
Het interieur van de begane grond is nog vrijwel in oorspronkelijke staat. Achter de entree een hal
waarin een engelse trap met rijk gedecoreerde hoekbalusters, waartussen de leuningen en
getordeerde spijlen zijn geplaatst. De vloer van de hal is uitgevoerd in terrazzo. De hal heeft een
gepleisterde cassetteplafond.
Aansluitend aan de hal vier kamers met tegen de wanden houten paneel lambriseringen, waarin
schoorsteenpartijen zijn opgenomen. In drie vertrekken zijn de plafonds met gepleisterde
decoraties. De vloeren zijn uitgevoerd in motiefparket. In het vierde vertrek is een houten blaken
plafond aanwezig; de wanden zijn hier voorzien van een hoge paneel lambrisering. In dit vertrek is
een kopie van een 18e eeuwse schoorsteen aangebracht met in de achterwand een handgeschilder
(Delftsblauw) tegeltableau (neo-rococo). In een van de vertrekken zijn de bovenlichten van de
vensters gevuld met glas-in-lood panelen, waarin schilderijen van W. Mares jr., Ruysdeal en Van de
Velde zijn weergegeven. In de linkervleugel is een betegelde keuken aanwezig.
Waardering:
Voormalige villa van familie Stork van cultuur- architectuurhistorische waarde:
- als voormalig woonhuis van één van de belangrijkste fabrikantenfamilies in Twente
- vanwege de gaafheid en de rijke detaillering van het exterieur geïnspireerd op chaletstijl
- vanwege de gave interieuronderdelen

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Marskant 72 en 74

Postcode: 7551 BW

Benaming:

Bestemming: woonhuizen

Bouwjaar: ca.1900

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM
GM

RM

Kadaster: sectie O 4790

MIPNR:
Monumentnummer:

Opname in register: 20-08-2002

Categorie: Wonen / Burgerwoningen
Beschrijving:
Verdiepingloos pand dat vermoedelijk door latere toevoeging in twee delen uiteenvalt. Het linkerdeel
heeft een zadeldak, het rechterdeel een afgeplat schilddak. Voorgevel geplaatst op een gepleisterde
plint en aan bovenzijde beëindigd met een gepleisterde lijst en een zinken goot op klossen, het
rechterdeel heeft een houten bakgoot op klossen. De gevel bevat vensters met getoogde
bovendorpel en stenen onderdorpels. Een dubbele deur met vakindeling leidt naar de werkplaats. In
rechter zuid gevel zijn, op de zolderverdieping, een hijsbalk en zolderdeur aangebracht.
Motivatie
Restant van de eenvoudige dorpsbebouwing uit het einde van de 19e eeuw. Van cultuurhistorisch
belang omdat het een belangrijk onderdeel vormt van de ontwikkelingsgeschiedenis van Hengelo.
Grote mate van gaafheid.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Marssteeg 22

Postcode:7551 DH

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar: onbekend

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM
GM

RM

Kadaster: sectie O 4791

MIPNR:HGL 0303
Monumentnummer:511471

Opname in register: 20-08-2002

Categorie: Bedrijf en Techniek / Productie
Door de gemeente gebouwd als schilderswerkplaats; exact bouwjaar onbekend. Vervolgens in
gebruik geweest als fietswerkplaats. In 2000 opnieuw een ambachtelijke functie door de vestiging
van een edelsmid.
Beschrijving:
Opvallend is het 'platte' dakgedeelte, dat enigszins aflopend naar 2 zijden in zink is uitgevoerd Aan
de lengtezijden twee keer over drie raamkozijnen, die identiek zijn uitgevoerd en dezelfde
roedeverdeling kennen. Boven de ingang van het pandje is een stenen boogconstructie toegepast en
het kozijn aan de voorzijde heeft specifieke stijlkenmerken. In de nok zijn aan de voorzijde twee
naar binnen slaande deuren aangebracht ten behoeve van opslag.
Motivatie:
Het betreffende pand kent een grote samenhang met de panden Marskant 72-74 en maakt deel uit
van de eenvoudige dorpsbebouwing uit het einde van de 19e eeuw en is uit dien hoofde van
cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang. Uniek pand met grote mate van gaafheid.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Mensinkweg

Postcode:

Benaming:

Bestemming: boortoren nr. 44

Bouwjaar: ca. 1920

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR: HGL 0576
GM
RM Monumentnummer: 511483

Kadaster: sectie K 1641

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 roedeverdeling.

Waardering:
De zouttoren is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:
-

de betekenis van de zoutwinning voor sociaal- economische geschiedenis van Hengelo en
omgeving

-

de bijzondere typologie van de toren

-

de beeldbepalende ligging van de toren in het landschap

-

de redelijk hoge mate van gaafheid

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Morshoekweg 15

Postcode: 7552 PE

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM Monumentnummer:21524

Kadaster: sectie M 2736

boerderij

Opname in register:

Beschrijving:
Boerderij met vakwerk in achter- en zijgevels; houten geveltoppen.
Houten schuurtje.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Morshoekweg 30

Postcode: 7552 PE

Benaming:

Bestemming:

woonhuis

Bouwjaar: 1933

Ontwerper:

H.E.Schutte

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie M 616

Opname in register:

Beschrijving:
zuivere vorm van het Nieuwe Bouwen
Het pand bestaat uit twee bouwdelen. Een deel op vrijwel vierkante grondslag over twee bouwlagen
en plat afgedekt en tegen de achterzijde aangebouwd een bouwdeel van een bouwlaag, eveneens
plat afgedekt. De bouwmassa is gepleisterd en wit geschilderd. Aan de noordzijde is een uitkragend
balkon over de gehele breedte aangebracht, aan een zijde sluitend tegen een doorstekend
muurdeel, aan twee overige zijden met balkonhek in buizenframe met afgeronde hoeken. In deze
gevel grote glaspuien met deuren. In de rechter gevel een entree onder betonnen luifel. De luifel
wordt doorgezet in de terugspringende lagere aanbouw. In de gevels rechthoekige raamopeningen.
Op twee hoeken van de hoofdbouw zijn opgaande schoorstenen geplaatst die worden gedekt met
een betonplaat. Achter het woonhuis een berging in baksteen, wit geschilderd met een halfronde
uitbouw en kleine loggia met hoekkolom.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) (versie DHA)
Adres: Mussenstraat 32

Postcode: 7557 BW Kadaster: O 2259

Benaming:Het Annink

Bestemming: woonhuis

Bouwjaar: 1939

Ontwerper:

G.A. Schrakamp

Soort monument:
BGKP
PRM
GM

RM

Opname in register:

Categorie: Verenigingsleven
Inleiding:
VERENIGINGSGEBOUW van de Christelijke padvindsters uit 1939 in de Engelse cottage stijl naar
ontwerp van G.A. Schrakamp, mogelijk geïnspireerd door architect Loggers. Het pand ligt aan de
Mussenstraat omringt door groen, wat inherent is aan de voormalige functie van het pand. Het pand
was eigendom van stichting ‘Het Annink’ die het padvindersblok beheerde ten behoeve van de
padvinderij. Sinds ca. 1986 stond het leeg en in 1994 is het in particuliere handen over gegaan. De
bijzondere bestemming bleef en naast de woonfunctie kwamen diverse kleine culturele groepen hier
samen.
Beschrijving:
Het gebouw heeft een kruisvormige plattegrond.
De blokhut telt één bouwlaag en wordt afgedekt door een zadeldak, voorzien van dakpannen met
grote overstekken en is afgewerkt met windveren en deklijsten.
De buitenwanden zijn opgetrokken in hout- skeletbouw met als buitenafwerking gepotdekselde
onbewerkte planken. De raampartijen, overwegend horizontaal, zijn symmetrisch in de gevel
geplaatst. Middels roedeverdeling zijn er ramen van vier, zes of acht ruitjes. De ruitjes hebben een
afmeting circa 30x30cm. De overgangen van buiten naar binnen waren functioneel voor de
leeftijdsgroepen, iedere groep had een rechtstreekse verbinding met buiten. De ingangen zijn
voorzien van een overkapping, waardoor een kleine veranda ontstaat. De buitendeuren zijn aan de
bovenzijde rond uitgevoerd. Voor de kleurstelling is van origine gekozen voor bruin voor het
exterieur en groen voor het interieur.
Bij het interieur vormt een bakstenen muur met drie grote schouwen, twee op de begane grond en
één op de verdieping, de kern van het gebouw. Vloeren zijn gemaakt van houten balklagen en
voorzien van houten delen. De belangrijkste zaal, de padvindsterzaal is 5 meter hoog. Het
spiegelbeeld van deze zaal is op de begane grond voor de kabouters en op de verdieping voor de
pioniersters bestemd. Bestuur en keuken vormen de ‘zijbeuken’ van het kruis, beide op de begane
grond gesitueerd.
Het interieur is plaatselijk gewijzigd en bekleed met brandwerende beplating in verband met de
gebruikersvergunning (brandweer) Verder is de wand tussen voormalige keuken en de zaal van de
kabouters verwijderd, er is een tweede toilet bovenaan de trap geplaatst. In de kamer van de
padvindsters is een tussenvloer aangebracht op niveau van de 1e verdieping.
Inmiddels zijn de geveldelen groen en de kozijnen, windveren en deklijsten wit geschilderd.
Oorspronkelijk was er een groot erf voorzien van waterput en vlaggenmast, afgescheiden van de
omgeving door een houtwal aan de noordzijde.

Motivatie:
Het uit 1939 daterende padvinderstershuis is van algemeen belang vanwege de architectuur- en
cultuurhistorische waarde als gaaf en representatief voorbeeld van een verenigingsgebouw in de
Engelse cottage stijl, kenmerkend voor het oeuvre van de architect G.A. Schrakamp, en tevens
vanwege de typologische zeldzaamheidswaarde. Het pand is beeldbepalend gesitueerd aan de
Mussenstraat.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Nijhuisbinnenweg 1

Postcode: 7554 RH

Benaming: erve Veldhuis

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie F 1832

boerderij

Opname in register:

Beschrijving:
19e eeuwse hallenboerderij onder afgewolfd zadeldak, belegd met verbeterde Hollandse pannen.
Het
woongedeelte is aan een zijde uitgebouwd en verhoogd in het dakvlak opgetrokken. Hierdoor
ontstaat een asymmetrische kapvorm in de voorgevel. De bakstenen gevels, uitgevoerd in
kruisverband, zijn geplaatst op een rondlopend zandstenen plint. In de voorgevel vensters met
roedeverdeling met halve luiken behangen en voorzien van zandstenen onderdorpels. Boven de
gesloten voordeur een 6-ruits bovenlicht. De rechte topgevel is beschoten met houten delen en
wordt afgesloten met windveren. In de achtergevel deeldeuren met stiepel onder rondboog met
aanzetstenen en een sluitsteen met datum 1845; het plint is als schampsteen in de deuropening
doorgezet; twee staldeuren onder korfboog met aanzetstenen en twee rondboog vensters met
ijzeren roedeverdeling.
In de zijgevels van het woonhuis vensters met roedeverdeling en zandstenen onderdorpels, ter
plaatste van de deel getoogde stalramen en aan elke zijde een staldeur. Het interieur van de
woonkamer heeft de originele schouwpartij en een betimmerde wand.; op de deel is het gebintwerk
nog in tact. Naast de boerderij een kookhuisje onder pannen zadeldak.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Nijhuisbinnenweg 14

Postcode: 7554 RH

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie F 1766

boerderij

Opname in register:

Beschrijving:
Kleine hallenboerderij onder afgewolfd zadeldak, aan een zijde belegd met Friese pannen, de overige
dakschilden met Hollandse pannen. De gevels zijn uitgevoerd in baksteen in kruisverband en van de
voorgevel geplaatst op en zandstenen plint. In de voorgevel twee grote 20-ruits vensters met luiken
behangen en voorzien van een zandstenen onderdorpel. In de top een halfrond venster met gedeeld
ijzeren raam. In de achtergevel een deeldeuropening onder korfboog met sluitsteen waarop jaartal;
1876. De opening is thans gevuld met een breed venster en schrootjes. Naast de opening twee
kleine rondvensters.
In de zijgevels vensters met roedenverdeling en stenen onderdorpels, aan een gevel met luiken
behangen.
Het interieur van het woonhuis is nog vrijwel geheel in tact. In de woonkamer schouwpartij met
betegeling en haardplaat, betimmerde wanden en paneeldeuren. De deel is verbouwd tot woning.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Nijhuisbinnenweg 16

Postcode: 7554 RH

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie F 1609

boerderij

Opname in register:

Beschrijving:
beschermd: voor- en achtergevel
Hallenboerderij onder afgewolfd zadeldak belegd met verbeterde Hollandse pannen. Het voorhuis is
aan een zijde uitgebouwd en in het dakvlak verhoogd. De bakstenen gevels, gemetseld in
kruisverband, zijn in de voor- en achtergevel geplaatst op een zandstenen plint. In de voorgevel
vensters met roedeverdeling met luiken behangen en voorzien van zandstenen onderdorpels. In de
topgevel een halfrond venster met straalsgewijze roedeverdeling, karakteristiek voor de boerderijen
van Twickel. In de achtergevel deeldeuren onder rondboog met sluitsteen waarin jaartal 1848. Naast
de deeldeuropeningen twee rondboogvensters en twee staldeuren onder korfboog. In de zijgevels
ter plaatse van het woongedeelte vensters met roedeverdeling en met luiken behangen; in het
stalgedeelte kleine getoogde stalramen en staldeuren.

