
MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Sluitersdijk 3 Postcode: 7554 PG Kadaster: sectie F 1768 

Benaming:  Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

Hallenboerderij onder afgewolfd zadeldak met opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De bakstenen 
gevels, uitgevoerd in kruisverband, zijn geplaatst op een rondlopend zandstenen plint. Het 
woongedeelte is enigszins verbreed en in het dakvlak verhoogd. In de voorgevel meerruits 
schuifvensters met stenen onderdorpel en met halve luiken behangen. Boven de voordeur een 12-
ruits bovenlicht. In de top van de gevel een halfrond venster.  
In de symmetrisch gedeelde achtergevel deeldeuren onder verhoogde korfboog met datumsteen 
1846 in de sluiting. De zandstenen plint wordt in de opening van de deeldeuren als schampsteen 
doorgezet. Naast de deeldeuren ijzeren vensters met roedeverdeling en twee staldeuren onder 
korfboog. In de zijgevels kleine stalramen en mestdeurtjes. 
 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Steynstraat 27 en 29 Postcode: 7551 GJ Kadaster: O 3836/ O 442 

Benaming: Bestemming: woonhuizen 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  

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

Categorie: Wonen / Woningbouwcomplexen 

 

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: 

Verdiepingloos blok van twee woonhuizen op gemetselde plint. Boven en onder kozijnen 
doorlopende kleurlijn. Brede plint onder dakrand. Pand heeft vier dakkapellen: buitenste twee met 
zadeldakjes, zinken wangen en rijk versierd houtwerk. De  middelste twee hebben een plat dak en 
zijn eenvoudig uitgevoerd. Boogconstructies boven ramen en deuren die worden afgesloten met een 
witte sluitsteen. 
 
Motivatie: 

Uit de veelheid van panden is voor dit object gekozen vanwege de horizontale gelaagdheid van het 
blok en vanwege de bouwhoogte. Daarnaast weegt de representativiteit ten aanzien van de gehele 
Afrikaanderbuurt mee. 
 
 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Stationsplein 1 Postcode: 7551 CN Kadaster: sectie O/4960 

Benaming: Bestemming: perron overkapping 

Bouwjaar: 1899-1902 Ontwerper: G.W. van Heukelom 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0291     
 GM RM Monumentnummer: 511470 Opname in register:   20-11-1998 

 

 

Inleiding: 

PERRONOVERKAPPING uit 1899 van architect G.W. van Heukelom, bij het na-oorlogse station van 
Hengelo. 

Beschrijving: 

Perronoverkapping heeft een Y-vormige plattegrond met de twee poten aan de oostkant. De twee 
poten en het westelijke deel van de kap sluiten later aan op het middelste gedeelte. De overkapping 
is uitgevoerd in geklonken stalen vakwerk kniespanten, verbonden met dwarsliggers. De onderste 
ligger is in de aansluiting op het kniespant rond gebogen. De kap is gedeeltelijk met glas dichtgezet. 
Het flauw hellende houten zadeldak is gedekt met rubberoid. De overkapping heeft aan beide zijden 
een overstekende luifel op gebogen geklonken korbelen. 

 

 

 
 

Waardering: 

De perron overkapping is van cultuur- en architectuurhistorisch belang vanwege: 

- het ontwerp dat kenmerkend is voor de perronoverkappingen in het oevre van architect G.W. 
van Heukelom. 

- De beeldbepalende ligging op een dijk 

- De zeldzaamheid van gave vooroorlogse perronoverkappingen 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Tuindorp 't Lansink Postcode: Kadaster: 

Benaming: Bestemming: woonwijk 

Bouwjaar: 1911-1929 Ontwerper: K.Muller e.a. 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer: Opname in register:17-10-2003 

 

Beschrijving: 

Woonwijk gebouwd tussen 1911 en 1929 in opdracht van C.F. Stork. In eerste opzet bedoeld als 
complex van woningen ten behoeve van werknemers van de Machinefabriek Stork, Nederlandse 
Katoenspinnerij en Dikkers. 
In 1998 voorgedragen tot beschermd dorpsgezicht. 

Per 17 oktober 2003 heeft Tuindorp ’t Lansink de status van beschermd dorpsgezicht.  

 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Twekkelerplein 26   Postcode:7553 LJ Kadaster: D14417 

Benaming: meesterswoning  bestemming: onderwijzerswoning 

Bouwjaar: 1903    Ontwerper: 

Soort monument: 

 BGKP PRM  MIPNR:     

 GM RM  Monumentnummer:   Opname in register: 17 januari 2006 

Categorie: Onderwijs 

 

Inleiding: 

Als gevolg van een explosieve stijging van de bevolking en nieuwe onderwijswetten zijn in Hengelo 
rond 1900 veel scholen in deze stijl gebouwd, onder andere op de hoek Marskant/ Willemstraat, aan 
de Krabbenbosweg, de Schefferlaan en aan de Oude Molenweg. Juist het grote aantal van dit soort 
schoolgebouwen rechtvaardigt de plaatsing van twee meest representatieve scholen met 
meesterswoning uit deze bouwperiode op de gemeentelijke monumentenlijst. 

 

Beschrijving:  

Eénlaags gangschool g: compleet met meesterswoning. Kenmerkend zijn de hoge mate van 
symmetrie, de zorgvuldig gedetailleerde gevelopbouw met plinten en gootlijsten  en verschillende 
kleuren verblendsteen. Het meestershuis is recentelijk gerestaureerd. 

 

Motivatie: 

Samen met de school aan de Beukweg (reeds gemeentelijk monument) een duidelijke representant 
van de bouwwijze aan het begin van de 20ste eeuw. Uit stedenbouwkundig oogpunt zijn school en 
meesterswoning beeldbepalende objecten. Beide hebben grote mate van gaafheid. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Twekkelerweg 62 Postcode: 7553 LN Kadaster: sectie S 566 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca. 1900 Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

Beschermd; voorgevelrij nummers. 62 t/m 68. 
Woningen met neorenaissance façade. 
Een blok van vier woningen van een bouwlaag en verhoogde eindgevels, geheel onder zadeldaken 
en afgeknot schilddak belegd met Bouletpannen.  
De symmetrische gedeelde voorgevel heeft aan weerszijden een topgevel. De in de baksteen, 
kruisverband, uitgevoerde gevel is geplaatst op een gepleisterde plint en wordt gedeeld door 
speklagen met diamantkop decoraties. In het middendeel wordt de gevel beëindigd met een 
overstekende bakgoot; in het daarboven gelegen dakvlak zijn twee gemetselde dakkapellen 
geplaatst.  
De topgevels, onder dwarskap, hebben ter hoogte van de aansluitende goot, zijrisalieten op 
kraagstukken, waartegen een klimmend boogfries aansluit. De gevel wordt gedekt met een 
geprofileerde deklijst met schouders en toppen met bolbekroningen. In de gevels, naast het 
middenvenster, zijn twee blindnissen. In de toppen datumstenen "ANNO" en "1900". 
De vensters in de gevel hebben getoogde bovendorpels en strekken met hoek- en sluitstenen met  
diamantkoppen. De geprofileerde houten onderdorpel is, in hout, in de gevel als waterlijst 
doorgezet. De zijgevels zijn gepleisterd, ter plaatse van de trap is een rondboogvenster geplaatst. 
Aan de achterzijde zijn verhoogde, gepleisterde en plat afgedekte aanbouwen toegevoegd. De 
interieuren zijn gewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Twekkelerweg 64 Postcode: 7553 LN Kadaster: sectie S 548 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca. 1900 Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

Beschermd; voorgevelrij nummers. 62 t/m 68. 
Woningen met neorenaissance façade. 
Een blok van vier woningen van een bouwlaag en verhoogde eindgevels, geheel onder zadeldaken 
en afgeknot schilddak belegd met Bouletpannen.  
De symmetrische gedeelde voorgevel heeft aan weerszijden een topgevel. De in de baksteen, 
kruisverband, uitgevoerde gevel is geplaatst op een gepleisterde plint en wordt gedeeld door 
speklagen met diamantkop decoraties. In het middendeel wordt de gevel beëindigd met een 
overstekende bakgoot; in het daarboven gelegen dakvlak zijn twee gemetselde dakkapellen 
geplaatst.  
De topgevels, onder dwarskap, hebben ter hoogte van de aansluitende goot, zijrisalieten op 
kraagstukken, waartegen een klimmend boogfries aansluit. De gevel wordt gedekt met een 
geprofileerde deklijst met schouders en toppen met bolbekroningen. In de gevels, naast het 
middenvenster, zijn twee blindnissen. In de toppen datumstenen "ANNO" en "1900". 
De vensters in de gevel hebben getoogde bovendorpels en strekken met hoek- en sluitstenen met  
diamantkoppen. De geprofileerde houten onderdorpel is, in hout, in de gevel als waterlijst 
doorgezet. De zijgevels zijn gepleisterd, ter plaatse van de trap is een rondboogvenster geplaatst. 
Aan de achterzijde zijn verhoogde, gepleisterde en plat afgedekte aanbouwen toegevoegd. De 
interieuren zijn gewijzigd. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Twekkelerweg 66 Postcode: 7553 LN Kadaster: sectie S 184 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca. 1900 Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

Beschermd; voorgevelrij nummers. 62 t/m 68. 
Woningen met neorenaissance façade. 
Een blok van vier woningen van een bouwlaag en verhoogde eindgevels, geheel onder zadeldaken 
en afgeknot schilddak belegd met bouletpannen.  
De symmetrische gedeelde voorgevel heeft aan weerszijden een topgevel. De in de baksteen, 
kruisverband, uitgevoerde gevel is geplaatst op een gepleisterde plint en wordt gedeeld door 
speklagen met diamantkop decoraties. In het middendeel wordt de gevel beëindigd met een 
overstekende bakgoot; in het daarboven gelegen dakvlak zijn twee gemetselde dakkapellen 
geplaatst.  
De topgevels, onder dwarskap, hebben ter hoogte van de aansluitende goot, zijrisalieten op 
kraagstukken, waartegen een klimmend boogfries aansluit. De gevel wordt gedekt met een 
geprofileerde deklijst met schouders en toppen met bolbekroningen. In de gevels, naast het 
middenvenster, zijn twee blindnissen. In de toppen datumstenen "ANNO" en "1900". 
De vensters in de gevel hebben getoogde bovendorpels en strekken met hoek- en sluitstenen met  
diamantkoppen. De geprofileerde houten onderdorpel is, in hout, in de gevel als waterlijst 
doorgezet. De zijgevels zijn gepleisterd, ter plaatse van de trap is een rondboogvenster geplaatst. 
Aan de achterzijde zijn verhoogde, gepleisterde en plat afgedekte aanbouwen toegevoegd. De 
interieuren zijn gewijzigd. 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Twekkelerweg 68 Postcode: 7553 LN Kadaster: sectie S 185 

Benaming: Bestemming: woonhuis 

Bouwjaar: ca. 1900 Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

Beschermd; voorgevelrij nummers. 62 t/m 68. 
Woningen met neorenaissance façade. 
Een blok van vier woningen van een bouwlaag en verhoogde eindgevels, geheel onder zadeldaken 
en afgeknot schilddak belegd met Bouletpannen.  
De symmetrische gedeelde voorgevel heeft aan weerszijden een topgevel. De in de baksteen, 
kruisverband, uitgevoerde gevel is geplaatst op een gepleisterde plint en wordt gedeeld door 
speklagen met diamantkop decoraties. In het middendeel wordt de gevel beëindigd met een 
overstekende bakgoot; in het daarboven gelegen dakvlak zijn twee gemetselde dakkapellen 
geplaatst.  
De topgevels, onder dwarskap, hebben ter hoogte van de aansluitende goot, zijrisalieten op 
kraagstukken, waartegen een klimmend boogfries aansluit. De gevel wordt gedekt met een 
geprofileerde deklijst met schouders en toppen met bolbekroningen. In de gevels, naast het 
middenvenster, zijn twee blindnissen. In de toppen datumstenen "ANNO" en "1900". 
De vensters in de gevel hebben getoogde bovendorpels en strekken met hoek- en sluitstenen met  
diamantkoppen. De geprofileerde houten onderdorpel is, in hout, in de gevel als waterlijst 
doorgezet. De zijgevels zijn gepleisterd, ter plaatse van de trap is een rondboogvenster geplaatst. 
Aan de achterzijde zijn verhoogde, gepleisterde en plat afgedekte aanbouwen toegevoegd. De 
interieuren zijn gewijzigd. 

 
 

 


