
MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Rotersweg 8 Postcode: 7554 RA Kadaster: sectie H 1196 

Benaming: Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

19e eeuwse hallenboerderij onder afgewolfd zadeldak, belegd met Hollandse pannen. De bakstenen 
gevels. Uitgevoerd in kruisverband, zijn rondom geplaatst op zandstenen plint. In de voorgevel 
steekt het dakvlak van het wolfseind ver voor de gevel en wordt ondersteund door drie gebogen 
houten consoles. In deze gevel vensters met luiken behangen. De schuiframen hebben 
roedenverdeling, de bovenlichten zijn niet gedeeld. Ter plaatste van de oorspronkelijke deur is thans 
een raam. Deze opening is niet met luiken behangen in verband met de plaatsing van de console. In 
de achtergevel teruggeplaatste deeldeuren (Onderschoer) met een rondboogopening en twee 
schampstenen vanuit het plint; twee staldeuropeningen onder korfboog en twee rondboogvensters. 
In de bogen aanzet- en sluitstenen. In de zijgevels eenvoudige vensters voor het woongedeelte 
en een reeks kleine stalramen. Het interieur van het woonhuis is ingrijpend gewijzigd. Het 
gebintwerk van de deel is nog in tact. Op het erf een schuur onder afgewolfd pannen zadeldak. Het 
dakvlak van het wolfseind en de aansluitende dakschilden zijn overbouwd en met schuin geplaatste 
houten delen dichtgezet. De wanden zijn uitgevoerd in baksteen met in de eindgevels een houten 
bekleding. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Rougoorweg Postcode: 7554 SC Kadaster: sectie K 1637 

Benaming: Bestemming: boortoren nr. 16 

Bouwjaar: ca. 1920 Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGl 0576  
 GM RM Monumentnummer:511486 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: Ruysdaelstraat 45 Postcode: 7556 WS Kadaster: Q 258 

 Benaming: Wilbertschool Bestemming: schoolgebouw 

 Bouwjaar: 1929 Ontwerper: Gijzen, gemeentewerken Hengelo 

 Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  

 GM RM Monumentnummer: Opname in register:01-07-2008 

 Categorie: Onderwijs 

 

Inleiding: 

De school ligt in de wijk het Wilbert. Deze buurt is eind twintiger jaren gebouwd. Wijk en school 
vormen één geheel met de monumentale bomen op het schoolplein en de openbare ruimte. 
De school lijkt op de Wilderinksschool 

 

Beschrijving: 

Het gebouw heeft kenmerken van de Haagse school en invloeden van Dudok. Het betreft een 
éénlaags bakstenen schoolgebouw met een zadeldak waarop genuanceerde verbeterde Hollandse 
pannen liggen. De lokalen zijn gesitueerd aan het plein en de gangen liggen aan de buitenzijde 
hiervan. De plattegrond is afleesbaar in de gevels.  Aan de straatzijde ligt een langgerekt a-
symmetrisch volume met een kleine sprong waar de entree voor de schoolleiding en het 
gymnastieklokaal zich bevindt. Deze sprong markeert de hoek van de winkelhaak die het eigenlijke 
gebouw vormt en het schoolplein omsluit. In de oksel van de winkelhaak ligt de hoofdentree met 
hoger metselwerk waarin glazen bouwstenen zijn verwerkt. Deze toren met aan de basis gemetselde 
volumes waarop kleine kunstwerken staan markeert de entree aan het schoolplein. De gevels zijn 
hier sterk symmetrisch. De verjongde kopgevels van het gebouw hebben als kenmerk vlechtwerk-
metselwerk en een overdekte hoekentree met een gemetselde kolom waarop natuursteen bollen, de 
randbalk en het dak dragen. 

Het metselwerk bestaat uit een gele baksteen met een rood trasraam in kettingverband gemetseld 
en met een doorgestreken voeg. Ook zitten er metselwerk versieringen in zoals terug liggende 
rollagen en uitkragende randen van baksteen direct onder de dakgoot. De wit geschilderde houten 
kozijnen en ramen hebben een roedeverdeling. De deuren zijn donkergroen met glasroeden. De 
kleine dakkapellen versterken het dak en laten zien dat er van oorsprong alleen bergruimte onder de 
kap zat. Recent is er op de verdieping via de bestaande trap een administratie ruimte gerealiseerd 
met een niet geheel passende dakkapel. Het interieur is in goede staat. Indeling en materiaalgebruik 
oorspronkelijk, hal en gangen zijn voorzien van een bijzonder tegelpatroon en aan de wand zitten 
nog de originele tegels. Onderdeel van de gangen zijn kleine nisjes met pantry’s welke ieder zijn 
voorzien van een oeill de boeuff. 
 
Motivatie: 
 
Het schoolgebouw heeft een hoge mate van authenticiteit, bevindt zich in goede staat en aan de 
binnenzijde is het oorspronkelijke karakter nog niet verloren gegaan. 
 
 

   
 
 
 


