MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Pastoriestraat 14 en 16

Postcode: 7551 DK

Benaming: 't Neutje

Bestemming:

Bouwjaar: ca. 1650

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie O 4327

café

Opname in register:

Beschrijving:
Verdiepingloos pand op rechthoekige grondslag, afgedekt met afgewolfd schilddak belegd met
Hollandse pannen. De voorgevel op zandstenen plint in deels gepleisterd, deels in metselwerk
uitgevoerd. Het gepleisterde deel wordt beëindigd met geprofileerde gootlijst. In de gevel T-vensters
met getoogde bovendorpel en stenen, doorlopende onderdorpel. De vensters zijn geplaatst tussen
vier kolommetjes, evenals de toegangsdeur met getoogd bovenlicht.
In het metselwerkdeel een toegangdeur en venster met roedenverdeling, beiden gedekt met
gemetselde hanenkam. In de linker zijgevel vakwerk met leemvulling. De achter- en rechter zijgevel
zijn uitgevoerd in metselwerk.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Pastoriestraat 43

Postcode: 7551 DJ

Benaming: Dr. Poolhuis

Bestemming:

Bouwjaar:1850-1880

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie O 4202

woonhuis

Opname in register:

Beschrijving:
Vermoedelijk 17e eeuws pand met 19e eeuws voorhuis.
Verdiepingloos pand op rechthoekige grondslag en gedekt met afgewolfd zadeldak, belegd met
Hollandse pannen. Het voorhuis is uitgevoerd in baksteen en geplaatst op een zandstenen plint. De
zijgevels zijn, aansluitend op het voorhuis, samengesteld uit vakwerk met gepleisterde vulling. De
linker zijgevel is voorzien van een zandstenen plint. De achtergevel is uitgevoerd in baksteen. In de
symmetrisch gedeelde voorgevel is een eenvoudige voordeur met bovenlicht geplaatst, de ramen
hebben een 15-ruits roedenverdeling. In de topgevel een houten luik en twee rechthoekige
venstertjes. In de zijgevels karakteristieke venstertjes als onderdeel van de vakwerkconstructie. In
de vernieuwde achtergevel drie schuiframen met roedenverdeling.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Pastoriestraat 45

Postcode: 7551 DJ

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar: ca. 1895

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie O 1422

woonhuis

Opname in register:

Beschrijving:
Vrijwel vierkant verdiepingloos pand, uitgevoerd in machinale baksteen, onder afgeknot rondlopend
schilddak gedekt met tuile du nord pannen.
De symmetrisch gedeelde voorgevel heeft een verhoogde middenpartij in het vlak van de gevel. Ter
hoogte van de goot zijn kraagstukken aangebracht onder uitmetselingen met rondboog. De
uitkragende kap steunt hierop door middel van gewelfde korbelen. Onder de flauw hellende kap is
een brede makelaar met snijwerk aangebracht. De voorgevel wordt gedeeld door gepleisterde
speklagen en is geplaatst op een gepleisterde plint.
Aan de bovenzijde wordt de gevel beëindigd met een brede, gepleisterde lijst en overstekende
geprofileerde goot.
De vensters, voorzien van glas-in-lood bovenlicht, hebben een stenen onderdorpel en worden
gedekt met een gebogen strek, waarin een sluitsteen is aangebracht. In de linker zijgevel, die
identiek aan de voorgevel is uitgevoerd, is de toegang geplaatst in een terug liggende portiek,
waarin de (nog originele) voordeur is aangebracht. De achtergevel en de rechter zijgevel worden
beëindigd met resp. een gepleisterde lijst en een goot op klossen. Het deels nog originele interieur is
sober.
Aan de linkerzijde is een smeedijzeren hek rond de tuin aangebracht.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Pastoriestraat 51

Postcode: 7551 DJ

Benaming: Thomassonhuis

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

Kadaster: sectie O 4559

boerderij nu woonhuis

Opname in register:

Beschrijving:
Verdiepingloos gebouw op rechthoekige grondslag onder pannen zadeldak met een wolfseind aan de
achterzijde. De gevels zijn uit diverse soorten baksteen opgetrokken en geplaatst op een rondgaand
zandstenen plint. In de rechter zijgevel resten van oorspronkelijk gebintwerk, de achtergevel is
gepleisterd. De voorgevel heeft een beschoten topgevel, beëindigd met windveren en dekstukken.
Het interieur is bij recente restauratie opnieuw gewijzigd.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Paul Krugerstraat 25 en 27

Postcode: 7551 GV Kadaster: sectie O 2631/ O 2632

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar: ca 1905

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

woonhuizen

Opname in register:

Categorie: Wonen / Woningbouwcomplexen
Inleiding:
In de Afrikaanderbuurt is het niveau van de ruimtelijke kwaliteit hoog. Op landelijke schaal gemeten
komt de buurt niet in aanmerking voor de status van beschermd stadsgezicht. Dit onder meer
omdat de buurt daarvoor te klein is. Van een aantal panden zijn de monumentale waarden groot
genoeg om ze voor een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking te laten komen.
Dit ensemble is één van de 3 ensembles die vanwege hun architectuur en/ of ligging in samenhang
met hun gaafheid van belang zijn. Het is een eerste stap op weg naar meer bescherming van deze
buurt. Overigens pleit de MC voor een beeldkwaliteitplan voor de hele buurt en een onderzoek naar
de mogelijkheid van een subsidie voor restauratie. Overigens is veel informatie over deze buurt in
de nota van uitgangspunten O kwadraat uit mei 1995 terug te vinden.
Beschrijving:
Pand met rijk versierd metselwerk. Harmonisch in kleurgebruik, gave kozijnen met natuurstenen
dorpels. Bovenlichten met blank glas-in-lood in ruitvorm. Versierde dakgoten.
Motivatie:
Uit de veelheid van panden is voor dit ensemble gekozen vanwege het bijzondere kleurgebruik in
gebruikte materialen. Panden hebben grote mate van gaafheid en een hoge stedenbouwkundige
waarde.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Paul Krugerstraat 29 en 31

Postcode: 7551 GV Kadaster: sectie O 477/ O 476

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar: ca 1905

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR:
GM
RM
Monumentnummer:

woonhuizen

Opname in register:

Categorie: Wonen / Woningbouwcomplexen
Inleiding:
In de Afrikaanderbuurt is het niveau van de ruimtelijke kwaliteit hoog. Op landelijke schaal gemeten
komt de buurt niet in aanmerking voor de status van beschermd stadsgezicht. Dit onder meer
omdat de buurt daarvoor te klein is. Van een aantal panden zijn de monumentale waarden groot
genoeg om ze voor een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking te laten komen.
Dit ensemble is één van de 3 ensembles die vanwege hun architectuur en/ of ligging in samenhang
met hun gaafheid van belang zijn. Het is een eerste stap op weg naar meer bescherming van deze
buurt. Overigens pleit de MC voor een beeldkwaliteitplan voor de hele buurt en een onderzoek naar
de mogelijkheid van een subsidie voor restauratie. Overigens is veel informatie over deze buurt in
de nota van uitgangspunten O kwadraat uit mei 1995 terug te vinden.
Beschrijving:
Pand in goede staat met rijke versiering en fraai metselwerk. Groot harmonisch kleurgebruik. Gave
kozijnen met natuurstenen dorpels. Bovenlichten met gekleurd glas-in-lood in blokmotief. Ingang in
portiek met open versierd metselwerk.
Motivatie:
Uit de veelheid van panden is voor dit ensemble gekozen vanwege het bijzondere kleurgebruik in
gebruikte materialen. Panden hebben grote mate van gaafheid en een hoge stedenbouwkundige
waarde.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Paul Krugerstraat 45A t/m C Postcode: 7551 GW

Kadaster: sectie O 357

Benaming:

Bestemming:

woonhuis

Bouwjaar: 1928

Ontwerper:

W.M.Dudok

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

Opname in register:

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Paul Krugerstraat 54 t\m 64

Postcode:

Benaming: Schaepmanmavo

Bestemming: voormalig schoolgebouw

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM
GM

RM

Categorie:
Beschrijving:
Motivatie:

7551 GZ

Kadaster: O 5107

MIPNR:
Monumentnummer:

Opname in register:20-08-2002

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Plein 1918

Postcode: 7553 BJ

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR: HGL 0036L38
GM
RM Monumentnummer:511451

Kadaster:

plein met 8 woningen

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:
Vier dubbele WOONHUIZEN, gebouwd in de periode 1917-1926 naar ontwerpen van de architecten
Karel Muller en A.K Beudt, in een vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse
tuindorpen. De woonhuizen staan diagonaal aan een kruising en vormen de vier gevelwanden van
Plein 1918. De erfscheidingen voor de woonhuizen bestaan uit lage, in rode baksteen gemetselde
muurtjes met rollagen en klossen, onderbroken door lage gemetselde pijlers met ijzeren buizen
ertussen.
Aan de meeste achtergevels zijn aanbouwen toegevoegd. De roedenverdeling in de vensters en de
oorspronkelijke deuren zijn ook voor een groot deel verdwenen.
De woonhuizen maken deel uit van de tweede fase van Tuindorp ’t Lansink, dat werd ontworpen in
opdracht van de Hengelose Bouwvereniging die in 1867 door de fa. Gebr. Stork en Co. was
opgericht. In de periode 1911-1929 werd in drie fases door Karel Muller, P.H. Wattez en L.A.
Springer aan de ontwerpen van het Lansink gewerkt. Na 1945 voegden 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 hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse
elementen. In Nederland is het tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg,
groenstructuur en architectuur.

Waardering:
Het complex met dubbelwoningen is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig
belang vanwege:
-

de ruimtelijke en functionele relatie met andere onderdelen van ’t Lansink

-

de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen

-

de ensemblewaarde van de woonhuizen in samenhang met het plein en de bomen.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Plein1918 1 en 3

Postcode: 7553 BJ

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR: HGL0036L38
GM
RM Monumentnummer:511452

Kadaster: sectie L 980\ L 981

woonhuis

Opname in register: 20-11-1998

Beschrijving:
Onderdeel van complex van 4 dubbele woonhuizen (zie nr. 511451)
Dubbel woonhuis in rode baksteen over één bouwlaag opgetrokken op een rechthoekige plattegrond
onder een zadeldak met rode Tuile du Nord pannen.
In de voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met puntgevels over twee bouwlagen
opgetrokken. In de achtergevel is in het midden een recht gesloten geveldeel over twee bouwlagen
opgetrokken. De geveldelen boven de begane grond zijn (aan alle zijden) witgepleisterd.
Op de begane grond in de voorgevel en driezijdige erker met bovenlichten en een voordeur. De
horizontale vensterpartij in de geveltoppen is geplaatst onder een waterlijst en boven een
gepleisterde dorpel. Deze horizontale vensterpartijen bestonden oorspronkelijk uit vier kozijnen met
een zes ruits roedenverdeling. Boven het venster in de geveltoppen zijn gestileerde bloemmotieven
uitgespaard en geschilderd. In de zijgevels bevinden zich op de begane grond verschillende
formaten vensters en een deur met 3-ruits zijlicht. In de top, onder een waterlijst, twee vensters.
Aan de achterkant loopt het dakvlak aan de zijkant lager door over een schuurtje. In het hoog
opgetrokken geveldeel is (oorspronkelijk) een samengesteld kozijn met een dubbele deur geplaatst.
Daarboven bevindt zich onder een strek een venster met waterdorpel.

Waardering:
Het complex met dubbelwoningen is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig
belang vanwege:
-

de ruimtelijke en functionele relatie met andere onderdelen van ’t Lansink

-

de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen

-

als onderdeel van het waardevolle en gave ensemble

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Plein1918 4 en 6

Postcode: 7553 BJ

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR: HGL0036L38
GM
RM Monumentnummer:511454

Kadaster: sectie L 1470/ L 1471

woonhuis

Opname in register: 20-11-1998

Beschrijving:
Onderdeel van complex van 4 dubbele woonhuizen (zie nr. 511451)
Dubbel woonhuis in rode baksteen over een bouwlaag opgetrokken op een rechthoekige plattegrond
onder een zadeldak met rode Tuile du Nord pannen.
In de voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met puntgevels over twee bouwlagen
opgetrokken. In de achtergevel is in het midden een recht gesloten geveldeel over twee bouwlagen
opgetrokken. De geveldelen boven de begane grond zijn (aan alle zijden) witgepleisterd.
Op de begane grond in de voorgevel en driezijdige erker met bovenlichten en een voordeur. De
horizontale vensterpartij in de geveltoppen is geplaatst onder een waterlijst en boven een
gepleisterde dorpel. Deze horizontale vensterpartijen bestonden oorspronkelijk uit vier kozijnen met
een zes ruits roedenverdeling. Boven het venster in de geveltoppen zijn gestileerde bloemmotieven
uitgespaard en geschilderd. In de zijgevels bevinden zich op de begane grond verschillende
formaten vensters en een deur met 3-ruits zijlicht. In de top, onder een waterlijst, twee vensters.
Aan de achterkant loopt het dakvlak aan de zijkant lager door over een schuurtje. In het hoog
opgetrokken geveldeel is (oorspronkelijk) een samengesteld kozijn met een dubbele deur geplaatst.
Daarboven bevindt zich onder een strek een venster met waterdorpel.

Waardering:
Het complex met dubbelwoningen is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig
belang vanwege:
-

de ruimtelijke en functionele relatie met andere onderdelen van ’t Lansink

-

de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen

-

als onderdeel van het waardevolle en gave ensemble

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Plein1918 5 en 7

Postcode: 7553 BJ

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR: HGL0036L38
GM
RM Monumentnummer:511453

Kadaster: sectie I 2486/ I 2487

woonhuis

Opname in register: 20-11-1998

Beschrijving:
Onderdeel van complex van 4 dubbele woonhuizen (zie nr. 511451)
Dubbel woonhuis in rode baksteen over een bouwlaag opgetrokken op een rechthoekige plattegrond
onder een zadeldak met rode Tuile du Nord pannen.
In de voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met puntgevels over twee bouwlagen
opgetrokken. In de achtergevel is in het midden een recht gesloten geveldeel over twee bouwlagen
opgetrokken. De geveldelen boven de begane grond zijn (aan alle zijden) witgepleisterd.
Op de begane grond in de voorgevel en driezijdige erker met bovenlichten en een voordeur. De
horizontale vensterpartij in de geveltoppen is geplaatst onder een waterlijst en boven een
gepleisterde dorpel. Deze horizontale vensterpartijen bestonden oorspronkelijk uit vier kozijnen met
een zes ruits roedenverdeling. Boven het venster in de geveltoppen zijn gestileerde bloemmotieven
uitgespaard en geschilderd. In de zijgevels bevinden zich op de begane grond verschillende
formaten vensters en een deur met 3-ruits zijlicht. In de top, onder een waterlijst, twee vensters.
Aan de achterkant loopt het dakvlak aan de zijkant lager door over een schuurtje. In het hoog
opgetrokken geveldeel is (oorspronkelijk) een samengesteld kozijn met een dubbele deur geplaatst.
Daarboven bevindt zich onder een strek een venster met waterdorpel.

Waardering:
Het complex met dubbelwoningen is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig
belang vanwege:
-

de ruimtelijke en functionele relatie met andere onderdelen van ’t Lansink

-

de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen

-

als onderdeel van het waardevolle en gave ensemble

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)
Adres: Plein1918 8 en 10

Postcode: 7553 BJ

Benaming:

Bestemming:

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:
BGKP
PRM MIPNR: HGL0036L38
GM
RM Monumentnummer:511455

Kadaster: sectie I 2250/ I 2251

woonhuis

Opname in register: 20-11-1998

Beschrijving:
Onderdeel van complex van 4 dubbele woonhuizen (zie nr. 511451)
Onderdeel van Tuindorp ’t Lansink.
Dubbel woonhuis in rode baksteen over een bouwlaag opgetrokken op een rechthoekige plattegrond
onder een zadeldak met rode Tuile du Nord pannen.
In de voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met puntgevels over twee bouwlagen
opgetrokken. In de achtergevel is in het midden een recht gesloten geveldeel over twee bouwlagen
opgetrokken. De geveldelen boven de begane grond zijn (aan alle zijden) witgepleisterd.
Op de begane grond in de voorgevel en driezijdige erker met bovenlichten en een voordeur. De
horizontale vensterpartij in de geveltoppen is geplaatst onder een waterlijst en boven een
gepleisterde dorpel. Deze horizontale vensterpartijen bestonden oorspronkelijk uit vier kozijnen met
een zes ruits roedenverdeling. Boven het venster in de geveltoppen zijn gestileerde bloemmotieven
uitgespaard en geschilderd. In de zijgevels bevinden zich op de begane grond verschillende
formaten vensters en een deur met 3-ruits zijlicht. In de top, onder een waterlijst, twee vensters.
Aan de achterkant loopt het dakvlak aan de zijkant lager door over een schuurtje. In het hoog
opgetrokken geveldeel is (oorspronkelijk) een samengesteld kozijn met een dubbele deur geplaatst.
Daarboven bevindt zich onder een strek een venster met waterdorpel.

Waardering:
Het complex met dubbelwoningen is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig
belang vanwege:
-

de ruimtelijke en functionele relatie met andere onderdelen van ’t Lansink

-

de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen

-

als onderdeel van het waardevolle en gave ensemble

