MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oelerschoolpad 14

Postcode: 7554 SR

Benaming: Groot Avest

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM Monumentnummer:21525

Kadaster: sectie F 1009

boerderij

Opname in register:

Beschrijving:
Boerderij onder zadeldak met houten topschild aan de voorzijde en wolfseind aan de achterzijde.
Vakwerkbovenkamer.
Schuifvensters met roedenverdeling en luiken.
In de sluitsteen van de spitsboog voor de niendeur datering 1882.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oelersteeg 23

Postcode: 7554 RG

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie F 1605

boerderij

Opname in register:

Beschrijving:
beschermd: voorgevel
Hallenboerderijtje onder afgewolfd zadeldak belegd met rode verbeterde Hollandse pannen. De
bakstenen gevels zijn geplaatst op een gedeeltelijk zandstenen en gepleisterde plint. In de
voorgevel meerruits vensters met stenen onderdorpels en met luiken behangen. In de top een
halfrond venster. Een deel van de achterbouw is geheel vernieuwd en ingericht als woonhuis.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oelersteeg 24

Postcode: 7554 RG

Benaming: De Vorger

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie F 224

boerderij

Opname in register:

Beschrijving:
beschermd: voor- en achtergevel
Hallenboerderij met bovenkamer onder met pannen gedekte zadeldaken en in baksteen uitgevoerde
gevels. De topgevels van de boerderij hebben uitkragende, beschoten geveltoppen op gebogen
consoles. De bovenkamer heeft vlakke beschoten geveltoppen. In de voorgevel van de boerderij en
de zijgevels van de bovenkamer, rechte meerruits vensters met luiken behangen. De vensters
hebben zandstenen onderdorpels. In de symmetrisch gedeelde achtergevel enigszins
teruggeplaatste deeldeuren met schampstenen en twee staldeuren, alle onder rondbogen met
aanzet- en sluitstenen. Naast de deeldeuropeningen twee kleine rondboogvensters. In de zijgevels,
die voor een deel zijn gemoderniseerd, ramen met roedeverdeling en stalramen.. De vensters in de
zijgevel van de bovenkamer zijn met roeden verdeeld en behangen met luiken. Het interieur is
gewijzigd.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oelersteeg 36

Postcode: 7554 RG

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie F 1674

boerderij, schuur, bakhuis

Opname in register:

Beschrijving:
19e eeuwse hallenboerderij onder enigszins geknikt en afgewolfd zadeldak belegd met verbeterde
Hollandse pannen. Het woongedeelte is aan een zijde uitgebouwd en verhoogd in het dakvlak
opgetrokken. De gevels, uitgevoerd in baksteen in kruisverband, zijn rondom geplaatst op een
zandstenen plint. In de voorgevel in het midden een groot dubbel venster en twee kleinere vensters,
met roedeverdeling en met luiken behangen. In de achtergevel deeldeuren met middelstijl (Stiepel)
onder rondboog, waarin datumsteen 1844, twee staldeuren onder korfboog en twee
rondboogvensters. In de zijgevels ter plaatse van het woonhuis vensters met luiken behangen en in
de deelmuren kleine, getoogde stalramen. Het interieur is enigszins gewijzigd.
Naast de boerderij een klein kookhuisje onder pannen zadeldak. Op het erf een schuur onder
afgewolfd zadeldak belegd met Hollandse pannen. Het dakvlak is aan de voorzijde overbouwd en
dichtgezet met schuin geplaatste houten delen. De zijgevels zijn uitgevoerd in baksteen, de
kopgevels in hout op een bakstenen plint. In de zijgevels getoogde mestdeurtjes en stalramen.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oelerweg 53, 55, 57 en 59

Postcode: 7553 GK

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar: 1920

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR: HGL 0036L48
GM
RM Monumentnummer: 511464

Kadaster: sectie I 3050

arbeiderswoningen

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:
Blok van vier arbeiderswoningen, gebouwd in de periode 1917-1926 naar ontwerp van Karel Muller.
De poort onder een fronton naar de achterkant, in combinatie met de torenachtige ingangsrisalieten
en de ligging, geeft het woningblokje het aanzicht van een stadspoort. Het blokje arbeiderswoningen
ligt namelijk in de binnenbocht van de Oelerweg, en vormt de grens van ’t Lansink. De achtergevels
van de woningen zijn gewijzigd. Het blokje met de vier arbeiderswoningen maakt deel uit van de
tweede fase van Tuindorp ’t Lansink 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 bouwblok is opgetrokken op langwerpige plattegrond met een kromming, over één bouwlaag, in
rode baksteen onder zadeldak met antracietgrijze Hollandse pannen. In de symmetrische voorgevel
zijn vier ingang risalieten over twee bouwlagen opgetrokken onder steekkappen. In het
middenrisaliet van het bouwblok bevindt zich een rondboog poortje onder een fronton. De deuren
zijn voorzien van zes ruits vensters en drie ruits bovenlichten. Ertussen zijn vensters met vier- en
zes ruits bovenlichten geplaatst en boven de deuren en in de twee dakkapellen, aan weerszijden van
de poort, vier ruits vensters. Naast de deuren kleine toiletvensters. In de zijgevels twee zes ruits
vensters. Op het dak gemetselde schoonstenen met rookverdelers.

Waardering:
Het blok met vier arbeiderswoningen is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig
belang:
-

als begrenzend onderdeel van Tuindorp ’t Lansink

-

vanwege de vormgeving die het bouwblok de uitstraling van een stadspoort geeft

-

vanwege de beeldbepalende ligging aan de oelerweg

-

vanwege de gaafheid van het exterieur

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oelerweg 95

Postcode: 7555 GL

Benaming: Bethlehemkerk

Bestemming:

Bouwjaar: 1933-1934

Ontwerper: A.K.Beudt/ P.v. Broekhuizen

Soort monument:
BGKP
PRM
GM
RM

MIPNR:
Monumentnummer:

Kadaster: sectie I 3324

Kerkgebouw met erf

Opname in register:20-08-2002

Categorie: Geloofsbeleving
De kerk is de laatste functionele toevoeging aan het Tuindorp 't Lansink; voor die tijd werden
regelmatig kerkdiensten in de Tuindorpschool gehouden. In WO II schuilplaats voor vele
onderduikers
De Kerk is ingewijd in 1934 blijkens in toren ingemetselde gedenksteen. Aangebouwd wijkgebouw in
Dieselstraat is in 1956 toegevoegd en voor bescherming niet van belang.
Beschrijving:
Zaalkerk met lagere voorbouw, beide onder forse zadeldaken. Terzijde staande slanke toren
eveneens met zadeldak. Aan drie zijden (voor en zij) omgeven door erf. Smalle gebrandschilderde
glas-in-lood ramen met ster en kelkmotieven.
Interieur is gaaf en symmetrisch; het dak rust op grote gebogen houten spanten.
Motivatie:
Het is het laatste klassieke hervormd kerkgebouw in Hengelo. Uniek door vorm en omliggend erf.
Door opname op gemeentelijke lijst ontstaat evenwicht in monumentenbestand ten aanzien van
Lambertus/ O.l. Vrouwekerk versus Waterstaatskerk/ Betlehemkerk. Daarnaast beeldbepalend
object aan de rand van Tuindorp.
Uit architectuurhistorisch oogpunt van belang wegens de unieke plaats die deze kerk in het oeuvre
van A.K. Beudt inneemt. Grote mate van gaafheid.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oldenzaalsestraat 14

Postcode: 7551 AL

Benaming: Ariënsschool

Bestemming: School

Bouwjaar: 1880

Ontwerper: J. Moll

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie O 4787

Opname in register:20-08-2002

Categorie: Onderwijs
Schoolgebouw welke het laatste object is van het voormalige Sint Anthoniusklooster.
Beschrijving:
Bakstenen schoolgebouw op vierkante grondslag met een verdieping en gedekt met een afgeplat
rondlopend schilddak. Symmetrisch gedeelde voorgevel met teruggeplaatste entreepartij in
middenrisaliet dat boven de gevel uitsteekt. Als top een tuitgevel met obelisken op schouders en in
de top. Entreepartij en bovenliggend raam gedekt met segmentboog in siermetselwerk met
verblendsteen. In de topgevel een trapeziumvormige zandstenen plaat met wapenschild. Gevels op
gepleisterde plint en worden op verdieping gedeeld door waterlijst. In de gevels sierbanden van gele
verblendsteen; aan bovenzijde worden gevels beëindigd met een brede uitkragende gootlijst op
geprofileerde klossen en lijstwerk. Zijgevels worden gedeeld en beëindigd met lisenen. In deze
gevels kruisvensters onder hanenkammen die in het metselwerk zijn versierd met gele
verblendsteen. Onderdorpels zijn van steen. Achtergevel is gesloten.

Motivatie:
Laat 19e eeuws schoolgebouw met kenmerken van de neorenaissance en als zodanig van
architectuur -historisch belang. Uit stedenbouwkundig oogpunt is pand beeldbepalend element voor
de omgeving. Ondanks achterstallig onderhoud grote mate van gaafheid.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oldenzaalsestraat 18

Postcode: 7551 AL

Benaming:

Bestemming: Volksbad

Bouwjaar:1919

Ontwerper: Gijzen

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie O 4787

Opname in register:20-08-2002

Categorie: Gezondheidszorg
Object past typisch bij de dienstverlening van de staat(mede gezien het zwemonderwijs) in de
eerste helft van de 20e eeuw,. In tal van steden hebben dit soort volksbaden na herbestemming een
culturele functie gekregen.
Beschrijving:
Pand in functionalistische bouwstijl. In 1967 door toenmalige stadsarchitect aangepast aan de
nieuwe eisen. Volledig symmetrische gevels. Verticale ingangspartij in voorgevel met in midden
hoogopgaande, boven het dak uitstekende, schoorsteenachtig bouwdeel. Bijzonder vormgegeven
(contrair aan gebouw) deuren, onder luifel. Aan weerszijden van entree vensters met bovenlichten,
vervolgens steeds verspringende geveldelen met hoog in de gevel kleine vensters. Rechtergevel aan
de Oldenzaalsestraat met middenrisaliet; gevel bevat de opschriften 'Schoolbad' en 'Volksbad'.
Gebouw is intact doch sterk verwaarloosd, ook aan binnenzijde.
Tegenover ingang een rijwielstalling welke voor een deel half open is met gepotdekseld hout en een
deel gesloten is. Geheel in originele staat.
Dienstwoningen zijn verdiepingloze panden met grote zadeldaken. Siermetselwerk in topgevel en
brede uitkragende dakgoten. Aan voorzijde (Oldenzaalsestraat) originele bloembakken op klossen
onder vensters.
Gehele complex is symmetrisch gebouwd.
Motivatie:
Voor Hengelo heeft dit object grote cultuurhistorische waarde doordat het als enige in zijn soort
overgebleven is (na het verdwijnen van de badinrichting van Stork) Daarnaast heeft gehele complex
grote mate van gaafheid

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oldenzaalsestraat 349

Postcode: 7557 GM Kadaster: sectie P 3100

Benaming: Algemene Begraafplaats

Bestemming:

Begraafplaats

Bouwjaar: 1910

Ontwerper:

Leonard A. Springer

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Opname in register:20-08-2002

Categorie: Landschappelijke structuren /-elementen
Na het besluit tot sluiting van de begraafplaats aan de Bornsestraat is bovenstaande begraafplaats
buiten het centrum aangelegd. Bescherming van toepassing op het oudste gedeelte (tot aan de
waterloop). Op de begraafplaats de grafmonumenten van bekende Hengelose notabelen zoals
verschillende leden van de Stork familie, de musicus Peusscher, (huis)artsen.
Beschrijving:
Parkachtig aangelegde begraafplaats in engelse landschapsstijl. Dit komt tot uiting in de fraaie en
verassende doorzichten en de kronkelende paden.
Toegang tot de begraafplaats wordt gevormd door een zeer fraaie neoclassicistische entree aan de
Oldenzaalsestraat. Portico met Dorische zuilen met cannelures en entasis van Bentheimer zandsteen
en een frontonbekroning. Fries van trigliefen en metopen en architraaf met guttae. Op het timpaan
van het fronton het jaartal 1910 in Romeinse cijfers. Aan linkerzijde een naoorlogse uitbreiding.
Aan de zijde van de Oldenzaalsestraat een bakstenen erfscheiding met hekwerk tussen vierkante
hekpijlers.
Motivatie:
Enige groot landschappelijk aangelegde begraafplaats in Hengelo van de vermaarde
landschapsarchitect Leonard A. Springer. Grote mate van gaafheid.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Olde Meulenweg

Postcode:

Benaming:

Bestemming: watermolen

Bouwjaar: 1690

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM Monumentnummer:21526

Kadaster: sectie F 1582

Opname in register:

Beschrijving:
Restant van een dubbele watermolen: vakwerk gebouwtje op rechthoekige grondslag; schilddak.
Herbouwd in 1690

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Olde Meulenweg 5

Postcode: 7554 RL

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie E 2085

boerderij

Opname in register:

Beschrijving:
beschermd: voorgevel en kap
19e eeuw boerderijtje opgetrokken in machinale baksteen en gedekt met afgewolfd zadeldak,
belegd met Hollandse pannen. De gevels zijn geplaatst op gepleisterde plinten. De recht gesloten
vensters zijn voorzien van stenen dorpels.
In de top een gietijzeren roosvenster.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Olde Meulenweg 7

Postcode: 7554 RL

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie E 2086

boerderij

Opname in register:

Beschrijving:
beschermd: voorgevel en kap
19e eeuw boerderijtje opgetrokken in machinale baksteen en gedekt met afgewolfd zadeldak,
belegd met Hollandse pannen. De gevels zijn geplaatst op gepleisterde plinten. De recht gesloten
vensters zijn voorzien van stenen dorpels

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Olde Meulenweg nabij 8

Postcode:

Kadaster: sectie E 1873

Benaming:

Bestemming:

vindplaats Havezathe

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:
archeologische vindplaats voormalige havezate Olde Meule.
Terrein waarin restanten van een laat middeleeuws huis met bijgebouwen, vermoedelijk uit het
begin van de 16e eeuw. Dit met grachten omringde huis werd omstreeks 1800 gesloopt. Tijdens het
graven van een bouwput voor een ligboxenstal zijn van 19 tot en met 23 augustus 1988 door het
R.O.B. funderingsresten blootgelegd van een op de voorhof gelegen bouwhuis. Het huis moet gezien
het (gedempte) grachtenstelsel ca. 40 meter zuidelijker hebben gelegen.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: O.L.Vrouwestraat 6

Postcode: 7557 HX

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar: ca. 1927

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie R 2074

pastorie

Opname in register:

Beschrijving:
behoort bij R.K. kerk Onze Lieve Vrouwe van Altijd Durende Bijstand
Delftse Schoolstijl
Pand met verdieping op vrijwel vierkante grondslag en gedekt met mansarde kap, belegd met
Hollandse pannen. In de bakstenen gevels smalle vensters met roedeverdeling in de bovenlichten en
enkele venster met kruiskozijnen. In de linker gevels de originele entree met links daarboven glasin-lood vensters, geplaatst in het metselwerk van het trappenhuis. Aan deze gevel een
verdiepingloos bouwdeel onder pannen zadeldak, dat de verbinding vormt met de kerk.
De gevels worden aan de bovenzijde beëindigd met een breed overstekende goot. In de dakvlakken
dakkapellen onder een pannen dakje, dat doorsteekt vanuit het hoger gelegen schild van de
mansarde kap. Rond het terrein een erf scheiding van gemetselde pijlers met ezelsrug, waartussen
een ijzeren hekwerk.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: O.L.Vrouwestraat 8

Postcode: 7557 HX

Benaming: O.L.Vrouwekerk

Bestemming:

kerkgebouw

Bouwjaar: 1927

Ontwerper:

Walter ter Riele

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR: HGL 0333
GM
RM Monumentnummer: 511473

Kadaster: sectie R 2074

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:
Driebeukige KERK, de O.L. Vrouwekerk, met aan de voorzijde een Mariakoepel, ontworpen door W.
te Riele Gzn. In 1926. De O.L. Vrouwekerk is een exemplarisch voorbeeld van Wolter te Riele’s
pogingen een synthese te vinden tussen een basiliek en een centraalbouw. Dit streven had hij
gemeen met Joseph Cuypers en Jan Stuyt. De kerk is een basiliek dankzij de plattegrond en indeling
, het silhouet wekt de indruk van een centraalbouw.De vormentaal van de basiliek geeft blijk van
zowel neo-gotische invloed als kenmerken uit de Delftse School bouwstijl.De kerk ligt op de hoek
van de O.L. Vrouwestraat en de St. Janstraat waar voor de kerk een plein is ontstaan. De met de
kerk verbonden pastorie (Z) is voor bescherming van ondergeschikt belang.

Beschrijving:
De driebeukige kerk is in rode baksteen opgetrokken onder zadeldak met rode Hollandse pannen. De
middenbeuk wordt aan achterzijde (O), boven priesterkoor, afgesloten door zware een vierkante
toren. De gevels worden beëindigd door een brede, overstekende goot. De zijbeuken worden aan
achterzijde gesloten door vijfzijdige zijkapellen, het koor door een driezijdige apsis. Aan rechterzijde
van toren is de sacristie gebouwd. Gevels zijn geleed door keperboog- en spitsboogvensters en
spaarvelden onder spitsbogen.
Aan voorzijde (W) is voor de middenbeuk een portaal met lessenaardak tussen twee hoektorentje
onder zadeldaken geplaatst, met daarin een entree. De gevel is geleed door waterlijst, waarboven
spaarvelden en een topgeveltje met rond venster. Links van de entree is een octogonale Mariakapel
uitgebouwd met afzonderlijke toegang.
De voorgevels van de drie beuken (boven en opzij van portaal) zijn geleed door spaarvelden,
waterlijsten en drie boven de daklijst stekende pilasters. De zijgevels zijn zes traveeën breed met
afwisselend hoge en lage steunberen. Tussen de steunberen keperboogvensters met glas-in-lood
binnen spitsboog overspanningen, die overgaan in lage steunberen.
De lisenen op de hoeken van de toren eindigen in hoektorentjes met een lessenaardak. Daartussen
spaarvelden en spitsboogvensters met vorktraceringen. Toren wordt afgedekt door twee elkaar
kruisende zadeldaken, waarop een overhoeks geplaatste dakruiter gedekt met daktegels. Interieur
uitgevoerd is schoon metselwerk.
Tussen de drie beuken zes rechthoekige kolommen, die in rode baksteen uitgevoerde netgewelven
met bruin gemetselde ribben en spitse muraal- en scheibogen dragen. Boven de ingangspartij een
balkon met gemetselde balustrade op een uitkragend segmentboogfries. Op verhoogde priesterkoor
en in beide zijkapellen zandstenen altaren.
Verder zijn ondermeer bewaard gebleven: de zwart-rode tegelvloer, het bankenplan en de banken,
de gebeeldhouwde kruiswegstaties in kerperboogvormige houten lijsten, zandstenen beelden onder
baldakijnen bevestigd aan de kolommen en in de absis en de in de muur gebouwde biechtstoelen
achter houten deuren met glas.
De Mariakapel wordt door smeedijzeren hekken gescheiden van de kerk, erin staat een Mariabeeld
en in drie nissen bevinden zich nog andere beelden en ikonen.
In de gedachtenisruimte in de zuidwesthoek van de kerk zijn in de ribben en wand decoraties in
goudverf aangebracht.
Waardering:
De kerk is van cultuur- en architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
-

als exponent van de bouwexplosie van katholieke kerken en pastorieën na het herstel van de
bisschoppelijke hiërarchie in 1853, die voorla in Twente decennia lang merkbaar was

-

vanwege de vermenging van neo-gotiek en Delftse school bouwstijl

-

vanwege de gaafheid van in- en exterieur

-

vanwege de beeldbepalende ligging van de kerk

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oude Deldenerweg 18

Postcode: 7555 PR

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM Monumentnummer:21520

Kadaster: sectie A 2911

boerderij

Opname in register:

Beschrijving:
Boerderij onder zadeldak met wolfeind aan de achterzijde; voorgevel en bovenkamer met houten
topgevels. Het woongedeelte heeft vensters met kalf en roedenverdeling, met halve luiken
behangen. Gevelsteen boven kamer 1784, voorgevel 1804. Sluitsteen achtergevel 1862.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oude Hengeloseweg 130

Postcode: 7622 HZ

Benaming: Klaas aan de Brug

Bestemming:

Bouwjaar: 1809

ssOntwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie A 4474

Boerderij/ Schippersherberg

Opname in register:20-08-2002

Categorie: Bedrijf en Techniek / Overige
Het object is gebouwd als boerderij annex schippersherberg. De bijgebouwen hadden de functie van
opslag voor turf en rogge ten behoeve van de handel tussen Hengelo, Borne en verder. Het
herberggedeelte is tot woning verbouwd.
Beschrijving:
De boerderij is opgetrokken in baksteen op een natuurstenen plint. Topgevels beslagen met
verticaal eiken beschot onder zadeldak en met holle pannen bedekt. Het zuidelijke deel is gebouwd
in 1809 en het noordelijke deel in de tweede helft van de negentiende eeuw. Zuid gevel heeft
muizentand versiering. Oost gevel heeft twee niendeuren waarvan de linker de letters DWSM en het
jaartal 1859 in de sluitsteen heeft staan en de rechter het jaartal 1904. Het interieur stamt nog uit
de eerste bouwtijd. De unieke bouwvorm is mede bepaald door de oorspronkelijke functie van het
huis: boerderij annex schippersherberg.
Motivatie:
Object is van groot cultuurhistorisch belang doordat van een in de geschiedenis bekende
concentratie van schippersherbergen aan de Lolee onder Almelo niets meer over is, hetgeen dit
object uniek maakt. Daarnaast heeft object grote mate van gaafheid.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oude Postweg 55-57

Postcode: 7557 DA

Benaming: St. Janschool

Bestemming:

schoolgebouw

Bouwjaar: 1928-1929

Ontwerper:

W. te Riele

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR: HGL 0332
GM
RM Monumentnummer: 511472

Kadaster: sectie O 4262

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:
Rooms-katholieke SCHOOL met een jongens- en meisjesvleugel. Tussen beide delen bevindt zich de
gymnastiekzaal. In 1928 door architect W. te Riele ontworpen in de trant van de Delftse school. De
voorgevel (Z) staat parallel aan de Oude Postweg. Tegenwoordig is het een Multi-functioneel
gebouw. De achterzijde van het pand heeft een kleine naoorlogse aanbouw, die buiten de
bescherming valt.

Beschrijving:
Samengesteld pand van twee bouwmassa's met terugliggend tussenlid opgetrokken in gele
baksteen. De twee vleugels en het tussenlid onder zadeldaken gedekt met Hollandse pannen. Boven
het midden van het tussenlid is een dakkapel onder een lessenaardak geplaatst. De twee
hoofdmassa's zijn vrijwel identiek gespiegeld en bestaan uit vier traveeën waarvan de eerste naast
het tussenlid de entree herbergt. Deze bestaat uit een dubbele deur in portiek met lisenen eindigend
in sierstenen met reliëf onder een hanenkam en een hardstenen afdekplaat. De toegang heeft een
granieten bordes met treden. De 12-ruits schuifvensters met kleine vaste ramen in de onderzijde
zijn in vier groepen van drie over de voorgevels verdeeld. Vensters voorzien van doorlopende stenen
onderdorpels. In tussendeel grote meerruits vensters. De vrijwel blinde kopgevels zijn aan
bovenzijde
uitgevoerd als trapgevel. In metselwerk van gevels lisenen gedekt met afzaten en
spaarvelden met afzaten. In de geveltop siermetselwerk in ruitverband boven een
segmentboogvenster met aan weerszijden smalle gevelopeningen. Aan de achtergevel zijn dwars op
het bouwvolume twee lagere aanbouwen geplaatst onder zadeldaken. De kopse topgevels hiervan
worden beëindigd door hoeklisenen waartussen twee horizontale vensterstroken van vijf en drie vier
ruits vensters. De indeling van de school en de detaillering van het interieur is nog grotendeels
oorspronkelijk.

Waardering:
Schoolgebouw van architectuurhistorische en stedenbouwkundig belang vanwege:
-

het fraai gedetailleerde, gave exterieur met kenmerken van Delftse school

-

de beeldbepalende kwaliteiten

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Oversteweg 2

Postcode: 7556 TZ

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar: ca 1914

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie R 457

kerk nu winkel

Opname in register: 03-11-1992

Beschrijving:
voormalige kerk Apostolische gemeenschap; Amsterdamse School stijl
ca. 1933 wegens bouw nieuwe kerk aan Dennenbosweg leeg; toen over naar Deutsche Evangelische
Gemeinde. In WO.II in bezit van A. Berghorst
Baksteen architectuur, Twents karakter door kruisramen, en geveltekens op dakkapellen.
Plattegrond heeft veel weg van Twentse boerderij met bovenkamer; hoofdingang lijkt niendeur
Bakstenen kerkje op rechthoekige grondslag onder steil zadeldak, belegd met Hollandse pannen.
Aan de achterzijde is een woning aangebouwd onder geknikt zadeldak. De zadeldaken zijn geplaatst
tussen doorlopende eindgevels. In de dakvlakken van het kerkgebouw zijn aan elke zijde vier grote
houten dakkapellen geplaatst met vensters bezet met glas-in-lood. Voor de symmetrisch gedeelde
voorgevel is een lagere entreepartij aangebouwd met een brede toegang onder korfboog; de hogere
kerkgevel wordt gemarkeerd door een rijk gedetailleerde bakstenen schoorsteen - overhoeks
geplaatst en aan het boveneinde verbreed. De zijgevels worden gedeeld in vier traveeën door laag
aangezette steunberen, die aan de bovenzijde zijn gepleisterd. De gevels zijn geplaatst op een
uitspringende plint.

