
Macht en Pracht van de 
Wederopbouw in Hengelo

een fietsroute langs diverse 
wederopbouwmonumenten (ca.12 km)

Het centrum van Hengelo heeft ten tijde  van de Tweede Wereldoorlog veel te 
lijden gehad van bombardementen. Vanwege de grote industriegebouwen aan de 
zuidkant van de spoorlijn (met name Stork) was de stad regelmatig doelwit. Na 
de oorlog is echter zeer voortvarend de wederopbouw ter hand genomen onder 
leiding van de architecten Pouderoyen en Van Couwelaar. In 1945 presenteerde 
Hengelo als één van de eerste gemeenten in Nederland haar Wederopbouwplan aan 
de regering. De belangrijkste opgaven waren het wegwerken van de oorlogsschade, 
het oplossen van de woningnood en het creëren van nieuwe functies zoals winkels 
en kantoren. De Wederopbouw is na de Industriële Revolutie in de 19e eeuw de 
tweede belangrijke periode in de ontwikkelingsgeschiedenis van Hengelo geweest. 
In deze naoorlogse periode werd de basis gelegd voor de huidige status van stad 
en regionaal centrum. Zowel de invulling van het Wederopbouwplan 1945 als het 
‘Uitbreidingsplan’ uit 1949 betekende een langdurige en intensieve investering in de 
ontwikkeling van Hengelo. De hieronder beschreven fietsroute brengt u niet alleen 
langs de verschillende wederopbouwpanden in het centrum van Hengelo maar ook 
langs de woonwijken van direct na WOII:  het Witte Dorp (1945), ’t Kotte (1945) en 
Klein Driene (1951-1956). De 3 wederopbouwmonumenten die nu rijksmonument 
zullen worden: Europatunnel, Stadhuis en St. Raphaëlkerk kunnen tijdens deze fiets-
route op zaterdag 14 september worden bezocht. Dit geldt ook voor de Telgenflat.
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CATEGORIE: INFRASTRUCTUUR 
EUROPATUNNEL 
Gebouwd in 1959, naar een ontwerp van Koen van der Gaast, 
architect op het architectenbuerau van de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen. 
 
 
De Europatunnel is  in 1959 in gebruik genomen. Gebouwd in 
opdracht en naar ontwerp van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. 
De tunnel verbindt de Spoorstraat met de Industriestraat. Aan de 
zijde van de Spoorstraat bevindt zich het sculptuur 
“Wederopbouw” van Martin Stolk. 
Aan de zijde van de Industriestraat bevindt zich een in koper 
uitgevoerde metaalplastiek van J. Van Eyl (Enschede) dat de 
geschiedenis van Hengelo voorstelt. 
 
De tunnel is opgebouwd uit betonnen, gecannelleerde kolommen 
met betonnen dragers die het tunneldek dragen en tevens een 
afscheiding vormen  tussen de verkeersstromen. De ingang is aan 
beide zijden opgetrokken uit baksteen met een betonnen 
kroonlijst en beëindigd door een ijzeren hek in meandervorm. 
Kenmerkend zijn de constructie en detaillering van de tunnel; de 
toegepaste kunst heeft een beeldbepalende uitstraling.  
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met overkragende daklijst. De gevels zijn symmetrisch ingedeeld met beton-
nen geledingen met daartussen vensterpuien met aluminium borstweringen 
en kozijnen. De oorspronkelijke openbare onderdoorgang naar de winkels is 
verdwenen. 

13 De noordoostzijde van de Markt wordt gevormd door - van oorsprong - twee 
winkelpanden, te weten Bisschoff (1950/hoek Brinkstraat) en de COSA 
(1949/hoek Telgen). Op de hoek van de Marktstraat (1-3) staat nog een ken-
merkend wederopbouwpand, waar tegenwoordig een reisbureau in zit. Bijzon-
der zijn de op de eerste en tweede verdieping aanwezige loggia-achtige balkons 
met geglazuurde tegels en ijzeren balkonhekken.

 
14 Aan de Brinkstraat 5-7 staat een dubbel woonhuis met bedrijfspanden uit 
 1948. Ooit was hier Fa Wilmink Foto gevestigd.

Â Op de hoek met de Enschedesestraat gaan we voor een bezoek aan het Gemeente-
huis linksaf en keren na het bezoek weer terug naar de kruising om vervolgens de 
Enschedesestraat rechtdoor te vervolgen.  

15 Gemeentehuis Hengelo (geopend tijdens Open Monumentendag) is een 
ontwerp van architectenbureau Berghoef en Klarenbeek en werd gebouwd 
tussen 1958 en 1963 in het hart van de oude Hengelose dorpskern. Het idee 
van het gemeentehuis, waarbij rondom een centrale hal zalen en werkruimten 
gegroepeerd zijn was geïnspireerd op het oude stadhuis van Stockholm. De 
vrijstaande toren toont vrijveel gelijkenis met de toren van het Palazzo Vecchio 
in Florence. In het gemeentehuis is veel gebruik gemaakt van mozaïeken en 
plastieken. Een deel daarvan verwijst naar de Twentse natuur en bedrijvigheid.

16 Diverse wederopbouwpanden aan de Enschedesestraat: nr. 14 (Ziengs/1948), 
nr. 16-18 (WE/1948), op de hoek van de Nieuwstraat het zeer opvallende pand 
van Oostvogel met grote vensterpui (nu leegstaand), nr. 45 (voormalige Rot-
terdamse bank 1954, nu Randstad), nr. 47 (voormalige Kamer van Koophandel 
1954/ nu De Kaemer).

Â Bij voorrangsweg  gaan we linksaf de Bataafse Kamp in om eventueel aan de 
voorzijde van het schoolgebouw even een kijkje te nemen. Vervolgens aan het einde 
RA en de Drienerstraat naar rechts aanhouden tot aan de stoplichten bij de Wolter 
ten Catestraat.

17 Het grote schoolgebouw van de Bataafse Kamp [7] kwam tot stand in 1954 
en werd evenals de Telgenflat door Feenstra en Van Broekhuizen ontworpen. 
Diverse kunstwerken van dit U-vormige gebouw sieren de gevels: o.a. wapen 
Hengelo in Vaurion boven ingang HBS, bronzen beeld Twentse Ros, glas in lood 
ramen in de trappenhuizen.

Â Bij de stoplichten volgen we het fietspad aan de overzijde naar links en slaan rechtsaf 
de Anninksweg in. Waar de Anninksweg rechtdoor gaat volgen we linksaf de Bergweg. 
Bij voorrangsweg rechtdoor (Mozartlaan). Vlak voor de rotonde staat aan de linker-
zijde de St. Raphaëlkerk.

18 De St. Raphaëlkerk (geopend tijdens Open Monumentendag) werd in 1960 
gebouwd naar ontwerp van H.J. van Wissen. De kerk heeft door zijn ronde 
vorm en verschillend materiaalgebruik aan de gevels een zeer bepalend karak-
ter voor de wijk Klein Driene. In het interieur bevindt zich op de wand achter 
het altaar een fresco met afbeeldingen uit de Apocalyps naar ontwerp van Eu-
gene Keller, die ook enkele glas in loodvensters heeft gemaakt. In het bijzondere 
koepeldak zijn duizenden flessen gebruikt als bekisting voor het betonnen dak. 
Naast de kerk staat een klokkentoren.

Â Na bezoek aan de St. Raphaëlkerk op de rotonde linksaf  (Haydnlaan). Voor een 
bezoek aan het Arboretum Klein Driene kunt u het beste meelopen met één van de 
gidsen van IVN/KNNV op de Open Monumentendag (12.30 en 14.30 uur vanaf de 
Raphaelkerk). We nemen de 1e weg rechts (Schumannstraat) en gaan op viersprong 
links (Jacob Obrechtstraat). Aan het einde RA en direct  eerste straat links (Johan 
Wagenaarstraat). Op nr. 20 bevindt zich het Museum Elektro Radio Nostalgie (is 
geopend van 12.00 - 17.00 uur/gratis).

19 De wijk Klein Driene [8] is de meest bekende woonwijk uit het ‘Uitbreidings-
plan van 1949’ en is tussen 1951-1956 gebouwd naar ontwerp van Van den 
Broek en Bakema uit Rotterdam.  Voor het eerst pasten de ontwerpers het 
idee van ‘herhaalbare wooneenheid’ toe: vier stroken met eengezinswoningen in 
twee lagen en twee stroken van drie en vier verdiepingen met meergezinswo-
ningen; een centrale groenzone en een straat splitste de wijk met zes wooneen-
heden in twee gelijke delen.

Â Einde weg links (Bachstraat) en bij voorrangsweg linksaf (Haydnlaan). Eerste weg 
rechts (Oude Postweg) en vervolgens opnieuw eerste weg rechts (Zwaluwstraat). Aan het 
einde gaan we linksaf (Kotmansweg) en na huisnr. 16 voet/fietspad rechtsaf. Tegenover 
speeltuin Vogelkwartier kunnen we rechts een voet/fietspad in dat ons aan de ventweg 
van de Oldenzaalsestraat brengt aan de voorzijde van ’t Venster.

20 Kerkgebouw ’t Venster van de Baptistengemeente is in dit overzicht van 
wederopbouwpanden het vermelden waard, omdat de klok die boven de kerk 
hangt afkomstig is van het afgebroken stadhuis uit de binnenstad.

Â We fietsen terug naar het smalle straatje achter ’t Venster en slaan rechtsaf.  Aan het
einde gaan we rechts naar de stoplichten en fietsen vervolgens via de Oldenzaalse-
straat links terug naar het centrum.

Uitgave: 
Stichting Erfgoed Hengelo, 2013 

Tekst: 
Homme Martinus/Rewert Wolthoff

Opmaak en productie: 
Grafisch Service Centrum 
gemeente Hengelo
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CATEGORIE: ECONOMIE 
TELGENFLAT 
Telgenflat, gebouwd in 1956, naar een ontwerp van 
architectenbureau Feenstra en Broekhuizen. 
 
Het flatgebouw, met de voor de bouwperiode kenmerkende 
detaillering, is gebouwd aan de rand van het marktplein. Het 
gebouw moest het hart van de nieuwe stad worden. Het is 
gebouwd als winkel en zakencentrum maar staat al geruime tijd 
gedeeltelijk leeg. 
De flat is opgetrokken uit een vierkante plattegrond, over 6 
bouwlagen, onder een plat dak met overkragende daklijst. De 
gevels zijn symmetrisch ingedeeld met betonnen geledingen met 
daartussen puien (de originele stalen puien zijn vervangen door 
aluminium). 
De eerste twee bouwlagen zijn teruggelegen, waardoor een 
overstek ontstaat dat gedragen wordt op betonnen kolommen. De 
bovenste verdieping ligt ook iets terug, waardoor een balustrade 
is gevormd. Tussen de geledingen op deze verdieping zijn, 
betonnen balustradehekken geplaatst. De over-kragende daklijst 
rust op de geledingen. 
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CATEGORIE: VORMING 
BATAAFSE KAMP 
Schoolgebouw, gebouwd in 1954, naar een ontwerp van G. 
Feenstra en E.H. van Broekhuizen 
 
De school heeft een beeldbepalende ligging aan het park Bataafse 
Kamp; de hoofdvorm van het gebouw is geheel gaaf.  
Het gebouw bestaat uit vijf bouwdelen die in een U-vormige 
plattegrond geplaatst zijn. De bouwdelen zijn opgetrokken vanuit 
een rechthoekige plattegrond, baksteen onder een met Hollandse 
pannen gedekt dak. Onder de daken bevinden zich betonnen 
daklijsten met lekgootjes. Kenmerkend is de architectonische 
detaillering met betonnen prefabonderdelen. De gevels zijn 
ingedeeld met vierkante vensters met stalen kozijnen en 
betonnen omlijsting.  
Het gebouw bevat twee hoofdingangen. De eerste ingang bevindt 
zich in het meest oostelijke bouwdeel, dat van het gymnasium. 
Deze ingang bevat ook dubbele stalen deuren met ramen in een 
betonnen omlijsting. De tweede ingang, van de voormalige HBS is 
gesitueerd in het westelijke bouwdeel. 
Aan en in het gebouw zijn diverse kunstwerken aangebracht. Het 
Wapen van Hengelo in Vaurion van J. Kip (Oldenzaal) prijkt boven 
de ingang van de HBS. Binnen zijn diverse muurschilderingen, 
wandversieringen en glas-in-lood ramen te vinden. 
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FIETSROUTE

Â Vanaf de Europatunnel (centrumzijde) gaan we  rechtsaf over het Stationsplein

1 De Europatunnel werd in 1959 in gebruik genomen en is gebouwd in 
opdracht van de Nederlandse Spoorwegen om de destijds verwachte verkeers-
stromen in betere banen te kunnen leiden tussen het centrum en het zuidelijke 
deel van de stad. Aan de centrumzijde bevindt zich het sculptuur ‘Wederop-
bouw’ van Martin Stolk en aan de zijde van de Industriestraat een in koper uit-
gevoerd metaalplastiek van J. van Eyl, voorstellend de geschiedenis van Hengelo.

2 Aan de zuidzijde van het Stationsplein staat het stationsgebouw uit 
1951, gebouwd naar ontwerp van H.G.J. Schelling. Het oude station werd ver-
woest in WOII, maar de perronoverkapping uit 1866 bleef gespaard. Het nieuwe 
station werd naast de restanten van het oude gebouwd en bevat een aantal 
sierbetonelementen. Het overstekende dak rust op gecanneleerde betonnen 
kolommen. Kenmerkend voor het station is de fraaie klokkentoren met verlicht 
uurwerk.

3 Tegenover het station aan de noordoostzijde van het plein staan een 
aantal kenmerkende winkels met woonhuizen erboven. De huidige winkel van 
Scapino is in 1954 gebouwd als bankgebouw van de Amsterdamse Bank. 
Ook hier is een gevelplastiek aangebracht.

Â Aan het einde van het Stationsplein volgen we het fietspad langs het Prins Bernhard
Plantsoen rechtdoor. Bij de stoplichten rechtsaf door de Velourstunnel. Na de tunnel bij 
de verkeerslichten linksaf en de Brouwerij naar links aanhouden.

4 Het Brouwhuis [1] van de Hengelose Bierbrouwerij kwam gereed in 
1954 naar ontwerp van Bureau Beltman. Ooit voortgekomen uit de Beierse Stoom 
Bierbrouwerij Meyling & Bartelink’ was de Hengelo Bier tot 1974  (overname 
door Stella Artois) een merk met nationale bekendheid. In 1988 werd de brouwe-
rij gesloten en om de stoomketel uit het brouwhuis te kunnen verwijderen is een 
deel van de muren gesloopt. Het huidige pand staat nog steeds op de nominatie 
om ingepast te worden in nieuwbouw.

Â Bij het Meijlingplein (met voor ons het Brouwhuis) gaan we rechtsaf en aan het einde
linksaf om vervolgens de Twekkelerweg naar links te blijven volgen. Op het Twekkeler-
plein gaan we rechtsaf de Waarbekenweg in. Op het Waarbekenplein houden we links 
aan en vervolgens rechtdoor de Hermanstraat in.

5 Aan de Hermanstraat 1 [2]  staat de voormalige kleuterschool uit
1959 naar ontwerp van Roel Meinen. In de voorgevel van deze school in de wijk 

Berflo-Es zijn gevelobjecten aangebracht van Hans Morselt uit Enschede: 
geabstraheerde voorstellingen van de vier jaargetijden.

Â Aan het einde gaan we linksaf (Lodewijkstraat) en bij voorrangsweg rechtdoor
(Marathonstraat).We steken de Kuipersdijk over en gaan rechtdoor (Ligusterstraat).

6 Het Witte Dorp, deel uitmakend van Veldwijk, bestaat uit 23 blokken 
van twee semipermanente montagewoningen, die nog in 1945 werden gebouwd 
om in de eerste woningbehoefte te voorzien. Om te voorkomen dat er een al 
te grote monotonie in de wijk zou ontstaan werden de woningen in de geo-
grafische en topografische terreinverhoudingen ingepast. De huizenblokken 
werden niet rug aan rug gebouwd, zodat de bewoners van de Gagel-, Kwakel- en 
Sleedoornstraat uitkijken op de achtertuinen van de huizenblokken ten westen 
van deze straten. Bestaande bomengroepen werden zelfs hiervoor gespaard. 
Het aangrenzende sportcomplex met het FBK-stadion werd ook al in 1945 met 
restanten van het puin uit de binnenstad opgetrokken.

Â We nemen de 2e straat rechts (Kwakelstraat), gaan aan het einde rechtsaf en bij de
 Kuipersdijk weer linksaf. Aan het einde gaan we rechts, steken het “zoutspoor” over 
en fietsen rechtdoor over de Pruisische Veldweg tot aan de kruising met de Twekkeler-
weg en gaan hier linksaf.
We nemen de eerste weg rechtsaf (Wethouder Kampstraat) en rijden deze helemaal 
uit tot aan de voorrangsweg (Boekeloseweg). 

7 De Wethouder Kampstraat en de verderop gelegen Wethouder Voogd-
straat kennen een bebouwing die kenmerkend is voor de wederopbouwtijd: 
sober van uitvoering en gelijk van opzet vanwege de schaarste en bouwkostprijs 
ten tijde van de bouw.

Â De Boekeloseweg steken we schuin naar rechts over en gaan de eerste weg rechts
(Groenhofstraat). Bij het plantsoen Groenhofstraat naar links aanhouden en op driesprong 
rechtsaf (Binnenbeekstraat). Bij de voorrangsweg (Breemarsweg) gaan we rechtdoor 
(Christian Huygenslaan) en vervolgens de eerste weg links (Jan van der Heydenstraat).

8 Aan deze straat staat de Breemarsschool [3], gebouwd in 1952, naar ontwerp 
van D.J. Schenk. Het gebouw bevat vier scrafito’s in de hal en een gave tegel-
vloer. Ook de originele betonnen trappen met natuurstenen treden en ijzeren 
leuningen met hout zijn nog aanwezig. Aan de buitenzijde bevindt zich een 
beeldplastiek van Martin Stolk.

Â Aan het einde gaan we rechtsaf en volgen de Industriestraat tot aan het kruispunt
met de Meijersweg/Boekelosweg en gaan hier links om direct rechtsaf ’t Kotte  in te 
fietsen.

9 Wijk ’t Kotte [4], onderdeel van Tuindorp ’t Lansink, is één van de oudste 
wederopbouwensembles, gebouwd in 1946 met gebruikmaking van puin uit de 
verwoeste binnenstad. De breedte van de woningen schijnt bepaald te zijn door 
de afmetingen van de stalen balken uit de verwoeste fabrieken. De bebouwing 
bestond aanvankelijk uit 82 panden, die in eerste instantie voor dubbele bewo-
ning geschikt werden gemaakt naar het zgn. ‘duplex-principe’.  Karakteristiek 
zijn de ‘w-tjes’ boven de deur, herinnerend aan het bezoek van HMK Wilhelmina 
in 1946 aan ’t Kotte. Op de hoek met de St. Ludgerusstraat staat een infor-
matiepaneel. Aan de Pastoor Rossumstraat werd enkele jaren later het 3-laags 
flatgebouw ‘Op ’t Kotte’ neergezet.

Â We fietsen rechtsaf de St.Ludgerusstraat in en weer linksaf de Pastoor van Rossum-
straat. Aan het einde nemen we schuin rechtdoor de Schouwinksweg. Aan het einde 
linksaf (Willem de Clerqstraat) en bij de Julianalaan/Lansinkesweg rechtsaf. Ter hoogte 
van de Brandweerkazerne gaan we linksaf onder het spoortunneltje door. Na dit 
spoortunneltje direct linksaf over het parkeerterrein aan de achterzijde van de 
Creatieve Fabriek, het voormalige Hazemeyercomplex.

10 De Creatieve Fabriek, ondergebracht in de voormalige bedrijfsgebouwen
van Hazemeyer (gedeeltelijk daterend uit de wederopbouwtijd) geeft een 
goede invulling aan het begrip Industrieel Erfgoed in Hengelo. In het voormalige 
ketelhuis is bijvoorbeeld nu een restaurant annex bierbrouwerij gevestigd en 
worden de oude fabriekshallen gebruikt voor tentoonstellingsruimte en andere 
evenementen.

Â Aan het andere einde van het terrein gaan we aan de Tuindorpstraat rechtsaf.  Vlak
voor de stoplichten gaan we rechtsaf de Helmersweg in om aan het einde linksaf te 
gaan. Bij de voorrangsweg volgen we aan de overzijde het fietspad langs de Marskant 
naar rechts.

11 De kerk “God is Liefde” [5] (aan de overzijde Marskant nr. 33-35) is een 
fraai voorbeeld van de wederopbouw uit 1950 naar ontwerp van architectenbu-
reau Koning & Wevers. Naast de kerk staat een kosterswoning en een pastorie.  
In de gevel zijn diverse elementen van sierbeton aangebracht.

Â In de bocht van de Marskant fietsen we linksaf de Brinkstraat in en komen aan 
op de Markt.

12 De Telgenflat [6] (4e etage op Open Monumentendag geopend) op de hoek 
van de Telgen en de Brink dateert van 1956 naar ontwerp van architectenbu-
reau Feenstra en Van Broekhuizen en is gebouwd door NV Duro (v.h. Gebr. 
Thomasson bv).  De Telgenflat moest na de verwoestende bombardementen 
het hart van de nieuwe stad worden. Het telt 6 bouwlagen onder een plat dak 
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CATEGORIE: ONDERDAK 
’t KOTTE. 
Uitbreidingsplan, gebouwd in 1946/47, naar een ontwerp van 
Johan C.H. Niegeman (1902-1977). 
 
 
Naast het veelbesproken wederopbouwplan voor het stadshart, 
kwam op basis van het positief getinte toekomstscenario ook een 
plan voor een algehele uitbreiding van Hengelo in 1949 tot stand.  
Door een snelgroeiend bevolkingsaantal en vijf jaar 
woningbouwstilstand, was de woningnood met een tekort van 
2300 woningen eind 1945 al zeer groot. 
Voordat het uitbreidingsplan uit 1949 tot uitvoering zou komen 
werden meerdere tussenoplossingen bedacht en gerealiseerd. 
Binnen deze context kwam reeds in 1946 het woningbouwplan ’t 
Kotte tot stand. Deze wijk werd uit sloopmaterialen opgebouwd, 
wat duidelijk in de vormgeving terug te vinden was. Zo werden de 
breedtematen van woningen door de afmetingen van stalen 
balken uit de vernielde fabrieken bepaald. Daarnaast was er een 
groot tekort aan vakarbeiders, waardoor de uitvoering werd 
vereenvoudigd. Dit had gevolgen voor de vormgeving van zowel 
het interieur als het exterieur van de woningen. De plattegrond 
van de woonwijk bestond uit blokjes van twee en vier panden, 
met op twee plaatsen woningen van een ander type in een meer 
gesloten bebouwing. Door stratenplan en rooilijn werd enige 
afwisseling in het straatbeeld nagestreefd. De wijk bestond uit 82 
woningen waarin direct na de oplevering het dubbele aantal 
gezinnen in werden ondergebracht. 
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