
MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Van Alphenstraat 19 Postcode: 7556 JT Kadaster: sectie O 494 

Benaming:  Bestemming: Sanatorium 

Bouwjaar: 1914-1915  Ontwerper: V.d.Goot & Kruisweg 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  

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

Categorie: Gezondheidszorg 

 

Inleiding: 

Dagsanatorium 't Weusthag heeft van 1914 tot 1936 als zodanig dienst gedaan. Daarna heeft het 
gebouw dienst gedaan als kinderhuis, kleuterhuis, dagkolonie en openluchtschool. In 1957 is 
Weusthagpark aangekocht door de gemeente en is pand bewoond door particulieren. Hoofdgebouw 
met een bijgebouw gelegen aan de rand van het Weusthagpark op een open plek, omringd door 
bomen. 

 

Beschrijving:   

Verdiepingloos hoofdgebouw op langwerpig grondplan, opgetrokken in witgeschilderd baksteen op 
lage gepleisterde plint. Voorgevel heeft in het midden een dubbele voordeur met zij- en bovenlichten 
waarboven een timpaan-vormige luifel doorloopt in de boeiboord van de erkers aan weerszijden. 
Aan de rechterzijde een niet oorspronkelijke uitbouw met plat dak.  Aan achtergevel  in het midden 
een uitbouw waar het schilddak doorloopt. Daarboven een dakkapel. Links van de achtergevel is het 
pand verder uitgebouwd. Het met blauwe vlakke Muldenpannen gedekte schilddak heeft houten 
windveren met dekkers en zinken mastgoot. Ter plaatse van eindgevels heeft dak een royale 
overstek, waarbij de muurplaten ondersteund worden door korbelen. Alle ramen hebben houten 
blinden met beneden een hoog en boven een laag veld waarin een roodwitte zandloper.  

Oorspronkelijke indeling bijna volledig intact, alsook verscheidene interieuronderdelen zoals de trap, 
radiatoren, aftimmeringen en een stalen stookluik in de vestibule. 

 

Motivatie: 

Ondanks de verschillende functies is exterieur van het pand vrij gaaf gebleven en is het interieur 
enigszins gewijzigd. De hoofdstructuren zijn nog grotendeels herkenbaar. Gezien het oorspronkelijke 
gebruiksdoel heeft dit pand een grote cultuurhistorische waarde voor de ontwikkeling van de 
gezondheidszorg in de gemeente Hengelo. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Veldbleekstraat 18 Postcode: 7551 DD Kadaster: sectie O 1102 

Benaming: Bestemming: bakkerij 

Bouwjaar: 1896 Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

Beschermd: voorgevel, oorspronkelijk pakhuis 
Vrijwel vierkant pand met twee verdiepingen en een zolderverdieping, gedekt met een overstekende 
pannen zadeldak met verbeterde Hollandse pannen.  
De bakstenen voorgevel wordt gedeeld door gepleisterde banden ter hoogte van de boven- en 
onderdorpels van de lichtopeningen. 
In de gevel op de verdiepingen openslaande deuren met getoogde strekken met hoek- en 
sluitstenen. Op de zolderverdieping dubbele rondboogdeuren met daarboven een hijsbalk. Op de 
verdiepingen eveneens 9-ruits ijzeren vensters onder getoogde strekken met hoek- en sluitstenen. 
Onder de geveltop twee gevelplaten met datumaanduiding "ANNO" en "1896". De onderbouw is 
ingrijpend gewijzigd. De linker gevel is boven de aansluitende bebouwing gepleisterd, de overige 
gevels zijn geheel ingebouwd. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Vijverlaan 65 Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 724 

Benaming: Bestemming: vijver en zwembad 

Bouwjaar: 1922-1923 Ontwerper: A.K.Beudt 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L57    
 GM RM Monumentnummer: 511432 Opname in register: 20-11-1998 
 
Inleiding: 
Het Tuindorpbad bestaat uit een ZWEMVIJVER met BASSINS, een POMPGEBOUWTJE, een 
BADMEESTERSKANTOORTJE, een DIENSTWONING voor de badmeester, de (voormalige) 
KINDERKLEEDKAMER en WISSELCABINES. De vijver is aangelegd in 1920. In 1922 ontwierp A.K. 
Beudt het jeugdbad (het oostelijk bassin) de kinderkleedkamer, twee blokken met kleedcabines en 
toiletten. De dienstwoning werd in 1923 gebouwd, de voeten wasplaats tegen de kinderkleedkamer 
in 1934, het kinderbad (het westelijk bassin) in 1938 en de startsteiger in 1950. 
De vormgeving van de vijver is, volgens de regels van de Engelse landschapsstijl, deels ingegeven 
door het aanwezige landschapspatroon. Het zwembad is ingericht als een grote vijver in een park, 
waar men kan wandelen, zwemmen en schaatsen.  
Rond de vijver zijn verschillende solitaire bomen geplant en zijn de grotere en duurdere huizen van 
het Lansink gebouwd. De ligwei die oorspronkelijk bij de vijver was aangelegd ontbreekt.  
De kassa en de oorspronkelijke wisselcabines voor heren zijn verdwenen, de betonnen vloerplaat ligt 
er nog. In 1995 is een restauratie gestart, waarbij de kleurstelling van donkerbruin en wit wordt 
vervangen door de (Waarschijnlijk oorspronkelijke) kleuren groen, wit en geel. Het oorspronkelijke 
winkeltje en toiletten is geheel vervangen door nieuwbouw en daarmee voor bescherming niet van 
belang; ook het geheel nieuwe douchegebouw valt buiten de bescherming. De kinderkleedkamer, 
waar eveneens de loketten voor het afgeven van  de kleding waren, wordt verbouwd tot 
multifunctionele zaal. In de voorgevel (Z) van de woning is o.a. een groot venster toegevoegd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het Tuindorpbad maakt deel uit van Tuindorp ’t Lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de 
Hengelosche 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 ’t Lansink gewerkt. Na 1945 voegden A.K. Beudt en Van Broekhuizen een laatste 
deel aan het Tuindorp toe. Model voor ’t 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. 

Het bouwterrein van het eerste deel van ’t Lansink moest opgehoogd worden. De zandput die 
daardoor ontstond liep dankzij de nabijheid van de waterleiding vol met water. De zo ontstane vijver 
kreeg op verzoek van de omwonenden een definitieve vorm en werd door K. Muller en P.H. Wattez 
gebruikt als centrum in het stedenbouwkundig plan voor de tweede fase van ’t Lansink. Deze fase 
besloeg de periode 1917-1926. 



De twee bassins zijn in het zuidelijke deel van de vijver aangelegd met er rechtsachter (ZW) het 
pompgebouwtje. Op de oever aan de zijkant staat – vanaf het water gezien – vooraan het 
badmeesterkantoortje, daarachter (Z) zijn de wisselcabines voor de dames gebouwd, en rechts (O) 
de kinderkleedkamer en het daaraan vast gebouwde woonhuis. Oorspronkelijk was hier de ligwei. 
Zuidelijk van de kinderkleedkamer ligt de oorspronkelijke betonnen vloerplaat van de verdwenen 
wisselcabines voor heren. 

 

Waardering: 

De zwemvijver en bijbehorende gebouwen zijn van cultuur-, architectuurhistorisch en 
stedenbouwkundig belang vanwege: 

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

- de aandacht voor de omgeving van de gebouwtjes 

- de plaats die Tuindorpbad ’t Lansink inneemt in het oeuvre van architect A.K. Beudt 

- de ensemblewaarde van het complex 

- de zeldzaamheid van zwemvijvers in Nederland 

- de gaafheid 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Vijverlaan 65 Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 724 

Benaming: Tuindorpbad Bestemming: Zwemvijver 

Bouwjaar: 1922-1923 Ontwerper: A.K.Beudt 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HLG 0036L5  
 GM RM Monumentnummer:511433 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Behoort tot complex met monumentnummer 511432. 
 
Aan de noordkant heeft de uit 1920 daterende ZWEMVIJVER een rechte oever, aan de zuidkant een 
lobvormige omtrek. Op ronde betonnen pijlers steunen de betonnen steigers van de rechthoekige 
BASSINS, die gedeeltelijk zijn bekleed met metselwerk, hout en damwandprofielen. Op de steigers 
rondom, het jeugdbad staan ronde startblokken van beton met overstekende stapstenen van 
grindbeton. Op de noordoost hoek van de steiger van het jeugdbad is de duikplank van stalen 
buizen en hout, vastgeklonken in een betonnen sokkel. Achter de bassins (Z) een betonnen trap van 
zes treden over de gehele breedte van het complex. Bovenin de trap bij het jeugdbad is een 
halfrond voetenbad uitgespaard. 

 

 
Waardering: 

Cultuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang vanwege: 

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

- de zeldzaamheid van zwemvijvers in Nederland 

- de gaafheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Vijverlaan  65 Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 723/ I 724 

Benaming: Tuindorpbad Bestemming: Pompgebouwtje 

Bouwjaar: 1922-1923 Ontwerper: A.K.Beudt 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HLG 0036L5   
 GM RM Monumentnummer: 511434 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Behoort tot complex met monumentnummer 511432. 
 
Het rond 1920 gebouwde POMPGEBOUWTJE is boven een bakstenen plint opgetrokken in geschilderd 
hout op een driehoekige plattegrond onder een tentdak van golfplaten. Op de top is een Indonesisch 
terracotta vrouwenkopje geplaatst. Aan de zuidkant bevindt zich een kleine rechthoekige aanbouw 
eveneens onder een golfplaat. 

 

 

 

Waardering: 

Het pompgebouwtje is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang 
vanwege: 

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

- de vormgeving en detaillering van het houten gebouwtje 

- de plaats die Tuindorpbad ’t Lansink inneemt in het oeuvre van architect A.K. Beudt 

- de gaafheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Vijverlaan 65 Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 724 

Benaming: Tuindorpbad Bestemming: Badmeesterkantoortje 

Bouwjaar: 1922-1923 Ontwerper: A.K.Beudt 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HLG 0036L5    
 GM RM Monumentnummer: 511435 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Behoort tot complex met monumentnummer 511432. 
 
Het rond 1920 gebouwde BADMEESTERKANTOORTJE IS over één bouwlaag opgetrokken in 
geschilderd gepotdekseld hout, op een rechthoekige plattegrond onder een overstekend schilddak 
met asfaltpapier. Tegen de noordgevel is een driezijdige erker gebouwd, aan de westkant zijn 
betegelde fonteintjes geplaatst in een driezijdige gemetselde en geschilderde nis. In de erker 
bevindt zich een deur en twee vensters, in de oostelijke gevel een twee ruits venster 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waardering: 

Cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van algemeen belang vanwege: 

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van het Tuindorpbad 

- de plaats die Tuindorpbad ’t Lansink inneemt in het ouevre van architect A.K. Beudt. 

- De vormgeving van het houten gebouwtje 

- De gaafheid  

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Vijverlaan 65 Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 724 

Benaming: Tuindorpbad Bestemming: Dienstwoning 

Bouwjaar: 1922-1923 Ontwerper: A.K.Beudt 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HLG 0036L5    
 GM RM Monumentnummer: 511436 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Behoort tot complex met monumentnummer 511432. 
 
De DIENSTWONING uit 1923 voor de badmeester is over één bouwlaag opgetrokken in geschilderd 
gepotdekseld hout, op een rechthoekige plattegrond onder een overstekend zadeldak. De beschoten 
geveltoppen van de zijgevels bestaan uit geschilderde planken, onder de goten van de langsgevels 
vormen de latten een fries. D.m.v. een platgedekt tussenlid is de woning aan de oostkant gekoppeld 
aan de voormalige kleedkamer. In dit tussenlid zijn aan de voorzijde (Z) een deur met een venster, 
een twee ruits venster en een venster met vier zijlichten geplaatst. Het venster in de deur en de 
zijlichten worden evenals de bovenlichten van de andere vensters beëindigd onder afgesnoten 
hoeken. 
De linker zijgevel (W) is geleed door drie vensters met drie ruits bovenlichten. De achtergevel (N) 
aan de vijverkant door een venster met bovenlicht en een deur met zijlicht in het tussenlid. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waardering: 

De dienstwoning voor de badmeester is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en 
stedenbouwkundig belang vanwege: 

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van het Tuindorpbad 

- de plaats die Tuindorpbad ’t Lansink inneemt in het ouevre van architect A.K. Beudt. 

- de vormgeving  

- de gaafheid 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Vijverlaan 65 Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 724 

Benaming: Tuindorpbad Bestemming: Kinderkleedkamer 

Bouwjaar: 1922-1923 Ontwerper: A.K.Beudt 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HLG 0036L5    
 GM RM Monumentnummer: 511437 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Behoort tot complex met monumentnummer 511432. 
 
De voormalige KINDERKLEEDKAMER uit 1922 is over één bouwlaag opgetrokken in geschilderd 
gepotdekseld hout, op een rechthoekige plattegrond onder een licht hellend overstekend zadeldak 
met asfaltpapier. De geveltoppen van de zijgevels zijn voorzien van witte beschotten. 
De westelijke eindgevels van de kleedkamer sluit aan op het tussenlid van de dienstwoning. In de 
oostelijke eindgevel is een betegeld voetbad met vaste krukjes geplaatst. In de nis zijn vier zestien 
ruits vensters onder afgesnoten hoeken geplaatst. De zuidelijke langsgevel is blind, aangezien de 
loketten waar de kleding werd afgegeven nu permanent gesloten zijn. De noordelijke gevel wordt in 
beslag genomen door twaalf zestien ruits vensters onder afgesnoten hoeken en een dubbele deur 
met recht gesloten twaalf ruits vensters. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waardering: 

De dienstwoning voor de badmeester is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en 
stedenbouwkundig belang vanwege: 

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van het Tuindorpbad 

- de plaats die Tuindorpbad ’t Lansink inneemt in het ouevre van architect A.K. Beudt. 

- de vormgeving  

- de gaafheid 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Vijverlaan 65 Postcode: 7553 CD Kadaster: sectie I 724 

Benaming: Tuindorpbad Bestemming: Wisselkabines 

Bouwjaar: 1922-1923 Ontwerper: A.K.Beudt 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HLG 0036L5  
 GM RM Monumentnummer:511438 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Behoort tot complex met monumentnummer 511432. 
 
De WISSELCABINES bevinden zich in een gebouw dat in geschilderd gepotdekseld hout over één 
bouwlaag is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, onder een overstekend zadeldak met 
asfaltpapier. De gevelwanden staan op kleine pootjes/ blokjes op een betonnen vloer. De toppen in 
de eindgevels (O en W) zijn  voorzien van windveren en gevelbeschot. De deurposten van de hokjes 
in de langsgevels (N en Z)  zijn aan de bovenzijde geprofileerd met afgesnoten hoeken. De 
deurstijlen steken uit aan de boven- en onderkant en zijn afgeschuind. 

 

 

Waardering: 

De dienstwoning voor de badmeester is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en 
stedenbouwkundig belang vanwege: 

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van het Tuindorpbad 

- de plaats die Tuindorpbad ’t Lansink inneemt in het ouevre van architect A.K. Beudt. 

- de vormgeving van het houten gebouwtje 

- de gaafheid 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Vondelstraat 2 Postcode: 7551 BC Kadaster: sectie O 1286 

Benaming: Bestemming: bibliotheek nu kerk 

Bouwjaar: ca. 1925 Ontwerper: A.K.Beudt 

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

Beschrijving: 

Bouwstijl: Amsterdamse School 
Eerste gebouw in Nederland dat als bibliotheek is gebouwd; initiatief van Machine fabriek Stork 
Een op  de hoek gelegen verdiepingloos pand, bestaande uit twee vleugels met in de ontmoeting 
een omlopende ingangspartij. Het pand is uitgevoerd is machinale baksteen in halfsteens verband. 
De overhoekse ingangspartij is verlaagd en wordt gedekt met een rondlopend, uitkragend 
lessenaardak met Muldenpannen. Daarboven een hoger opgaand bouwdeel met liggende vensters 
waartussen siermetselwerk banden. 
De terug liggende toegangsdeuren zijn geplaatst tussen lisenen. Onder de daklijst is een rij kleine 
ramen aangebracht. In de schuin weglopende zijgevels zijn, hoog in de gevel, samengestelde 
kozijnen aangebracht met bovenlichten. De onderdorpels van de ramen en onder de bovenlichten 
zijn voor de gevels stekende doorgaande betonnen banden aangebracht; tussen de vensters 
overhoeks siermetselwerk. De platte daken worden eveneens beëindigd met een doorgaande 
betonnen band. 

 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Watertorenlaan 56 Postcode: 7552 Kadaster: sectie N 662 

Benaming: Bestemming: watertoren + woning + div 

Bouwjaar: 1896 Ontwerper: J. Schotel 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0478    
 GM RM Monumentnummer: 511439 Opname in register: 20-11-1998 

 

Inleiding: 

In opdracht van de firma Stork en de Maatschappij tot waterverschaffing werd naar plannen van Ir. 
Schotel in 1896 deze WATERTOREN gebouwd. Het reservoir werd in de oorlog beschadigd en in 1959 
vervangen waardoor alleen de onderbouw nog kenmerken van de oorspronkelijk neo- 
renaissancistische watertoren vertoont. Ten oosten van de watertoren staat een KOLENSCHUUR. 
Ten noorden van de toren staat een GEBOUW VOOR EEN ELEKTRISCH GEMAAL uit 1922 waarvan de 
hoofdbouw na de oorlog aan de voorzijde is uitgebreid. Ten oosten daarvan staat een 
DIENSTWONING met WERKPLAATS  uit 1914, het TRAFOHUISJE staat hier tegenover. Op het terrein 
bevinden zich twee cisternen. 

 

 

 

Waardering: 

Watertoren met dienstgebouwen van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: 

- als uiting van de invloedrijke rol van de firma Stork voor de ontwikkeling van Hengelo 

- vanwege de gaafheid van de onderdelen van het complex 

- als gaaf complex van functioneel en ruimtelijk bij elkaar horende gebouwen. 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Watertorenlaan 56 Postcode: 7552 Kadaster: sectie N 662 

Benaming: Bestemming: Watertoren 

Bouwjaar: 1896 Ontwerper: J.Schotel 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0478    
 GM RM Monumentnummer: 511440 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Behoort tot complex met monumentnummer 511439. 
 
WATERTOREN, 29,2 m hoog met ijzeren hang bodemreservoir (300m3) De ronde bakstenen toren is 
geplaatst op een basement met een uitkragende geprofileerde natuurstenen plint. De ronde 
onderbouw is uitgevoerd in siermetselwerk met horizontale banden en wordt beëindigd met een 
brede geprofileerde waterlijst. In de onderbouw enkel en tweelicht vensters onder rondbogen met 
natuurstenen traceringen en deelzuiltjes en stalen diagonale kruisroeden. De vensteropeningen 
hebben verder brede natuurstenen onderdorpels met neuten.  
Daarboven de ronde schacht, die in de de aansluiting met het uitkragende reservoir is voorzien van 
betonnen consoles en lisenen. De vlakke bovenkant van het reservoir is versierd met betonnen 
modrillons. De risalerende entreepartij (N) heeft een tuitgevel met natuurstenen schouderstukken, 
deklijst en bekroning. De dubbele deur heeft een rondboog afdekking met hoek- en sluitstenen in de 
gemetselde boog. Aan weerszijden van de toren verdiepingloze aanbouwen onder zadeldaken 
gedekt met Tuile du Nord pannen met horizontaal gelede hoeklisenen en een bakstenen geveltop op 
een console. Zuidelijk de machinekamer met segmentboogvensters en een rozetvenster met 
natuurstenen sluitstenen in de geveltop; oostelijk een klein kantoor met drie rondboogvensters met 
natuurstenen aanzetstenen en neuten in de eindgevel. 
Het oorspronkelijke interieur waaronder een pijlschaal is voor een belangrijk deel nog aanwezig. De 
onderbouw heeft een betegelde lambrisering met daarboven blokpleisterwerk. De verdiepingsvloer is 
uitgevoerd met trog-gewelfjes tussen ijzeren balken. De stalen spiltrap die zich vanaf de begane 
grond omhoog windt wordt na de eerste verdieping als steektrap doorgezet naar de in staal 
uitgevoerde bordessen. 

Waardering: 

Watertoren van architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: 

- vanwege de bouwstijl met neo-renaissancistische kenmerken 

- vanwege de gaafheid van exterieur en interieur 

- als onderdeel van het complex 

- als beeldbepalend element in de omgeving 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Watertorenlaan 56 Postcode: 7552 Kadaster: sectie N 662 

Benaming: Bestemming: Gebouw voor elektrisch gemaal 

Bouwjaar: 1896 Ontwerper: J.Schotel 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0478  
 GM RM Monumentnummer:511441 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Behoort tot complex met monumentnummer 511439. 

 
Rechthoekig GEBOUW VOOR ELECTRISCH GEMAAL, bestaande uit twee bouwdelen; één hoog deel 
onder een rubberoid gedekt zadeldak en één lage aanbouw die om de zijgevels van de hoofdbouw 
loopt. De aanbouw is gedekt met een rubberroid lessenaardak die om de eindgevels overgaat in een 
zadeldak. Het gebouw is opgetrokken in een stalen vakwerk met baksteen vullingen en stalen 
ramen. De topgevels zijn voorzien van een houten beschot. 

 

 
 

 

Waardering: 

Gebouw voor gemaal van architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: 

- vanwege de gaafheid van exterieur en interieur 

- als onderdeel van het complex 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Watertorenlaan 56 Postcode: 7552 Kadaster: sectie N 662 

Benaming: Bestemming: Dienstwoning met werkplaats 

Bouwjaar: 1896 Ontwerper: J.Schotel 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0478  
 GM RM Monumentnummer:511442 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 
Behoort tot complex met monumentnummer 511439. 
 
DIENSTWONING MET WERKPLAATS. Het rechthoekige verdiepingloze gebouw waarin rechts de 
werkplaats en links de dienstwoning is opgetrokken in baksteen op een gepleisterde plint en wordt 
gedekt met een zadeldak belegd met Tuile du Nord pannen. In de gevels recht gesloten vensters 
met zes ruits bovenlichten onder gepleisterde lateien. De werkplaats heeft een dubbele 
toegangsdeur met bovenlicht. De topgevel van het woongedeelte is beschoten. De langsgevels 
worden beëindigd met een bakgoot op klossen. 

 

 
 
Waardering: 
Dienstwoning met werkplaats van architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde: 

- vanwege de gaafheid 
- als onderdeel van het complex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Watertorenlaan 56 Postcode: 7552 Kadaster: sectie N 662 

Benaming: Bestemming: Trafohuisje 

Bouwjaar: 1896 Ontwerper: J.Schotel 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0478    
 GM RM Monumentnummer: 511443 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 

Behoort tot complex met monumentnummer 511439. 

 
TRAFOHUISJE onder flauw hellend met rubberroid gedekt tentdak. De bakstenen gevels zijn 
geplaatst op een verticaal gemetselde plint. Tussen het metselwerk van de gevels en het 
overstekende dak zijn in de een terug liggende houten strook, ventilatieroosters aangebracht. 

 

 

Waardering: 

Trafohuisje van architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde: 

- vanwege de typologie 

- vanwege de gaafheid 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Watertorenlaan 56 Postcode: 7552 Kadaster: sectie N 662 

Benaming: Bestemming: Kolenschuur 

Bouwjaar: 1896 Ontwerper: J.Schotel 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL 0478   
 GM RM Monumentnummer: 511444 Opname in register: 20-11-1998 

Beschrijving: 
Behoort tot complex met monumentnummer 511439. 
 
Rechthoekige gepotdekselde KOLENSCHUUR onder een pannen gedekt zadeldak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waardering: 

Kolenschuur heeft architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde: 

- vanwege de gaafheid 

- als onderdeel van het complex 



- MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Wolfkaterweg 36 Postcode: 7554 PM Kadaster: sectie H 1564 

Benaming: Wolfkate Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: Ontwerper: 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR:  
 GM RM Monumentnummer:529152 Opname in register:27-01-2005  

Beschrijving: 

Boerderij met endskamer en aangebouwde schuur als onderdeel van het boerderijcomplex ‘Erve 
Wolfkate’ daterend uit 1861 met oudere kern. De boerderij met rechthoekige plattegrond van het 
type hallehuisboerderij bestaat uit een bouwlaag afgedekt deels met oude holle pannen, deels met 
riet. De gevels zijn opgetrokken in schoon metselwerk platvol gevoegd. Op de nok van de 
hallehuisboerderij bevindt zich een gemetselde schoorsteen voor rookafvoer van de schouw in de 
voorkamer. De gemetselde schoorsteen in het zijschild van de aangebouwde schuur diende voor de 
rookafvoer van de fornuispot. De fornuispot is ten tijde van de bescherming nog aanwezig. De 
endskamer dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw waarvan de gevels zijn voorzien van 
siermetselwerk bestaande uit rode en zwarte baksteen. 

De voorgevel (oostgevel) bestaat uit de teruggelegen voorgevel van de aangebouwde schuur, de 
voorgevel van de hallehuisboerderij en de voorgevel van de endskamer. Centraal in de voorgevel 
van de aangebouwde schuur bevindt zich een dubbele getoogde baanderdeur waarboven een luik. 

Uiterst links van deze deuren bevindt zich een negenruits schuifraam met rechts daarvan een recht 
gesloten geklampte deur.  Rechts van de baanderdeur bevindt zich een vierruits raam. De voorgevel 
van de hallehuisboerderij eindigt in een beschoten topgevel met stiepelteken. Op de begane grond 
bevindt zich links een zesruits schuifraam, een geklampte deur met bovenlicht en twee identieke 
ramen met roedenverdeling. De gesloten voorgevel aan de endskamer eindigt in een beschoten 
topgevel. De rechter zijgevel (noordgevel) bestaat uit de gevel van de endskamer, het voorhuis, het 
achterhuis en de gevel van de niet monumentale melkkamer. De gevel van de endskamer is 
voorzien van twee identieke, regelmatig verspreide ramen bestaande uit twee gekoppelde naar 
buiten slaande draairamen met bovenlicht. Hwet dak boven de gevel van het voorhuis is opgewipt 
waardoor deze gevel hoger is dan de gevel van het achterhuis. Links in de gevel bevindt zich een 
hoog geplaatst schuifraam met roedenverdeling (4x2 + 4x2) waaronder een kelderluik. Rechts in de 
gevel bevindt zich een hoog geplaatst raam en een kelderluik. Links in de gevel van het achterhuis 
bevindt zich een raam uit een drieruits bovenlicht, waaronder een stolpraam, waarnaast een 
paneeldeur, gevolgd door een identiek raam en een (niet oorspronkelijk) klein toiletraam. Rechts 
hiervan bevinden zich twee getoogde ijzeren zesruits stalramen afgewisseld door een getoogde 
geklampte staldeur. In de gevel van de melkkamer bevinden zich twee betonnen tweeruits 
stalramen. De achtergevel (westgevel) bestaat uit de gevel van de endskamer, het voorhuis, het 
achterhuis en de aangebouwde schuur. De gevel van de endskamer en het voorhuis zijn blinde 
geveldelen. De in 1979 gerealiseerde melkkamer uiterst links tegen de achtergevel van het 
achterhuis heeft geen monumentale waarde. Rechts hiervan bevinden zich centraal geplaatste terug 



gelegen niendeuren in een korfboogvormige afsluiting met wit gepleisterde aanzet- en sluitsteen. De 
sluitsteen is voorzien van de initialen [ RE/ GJE?] Aan weerszijden van de deuren bevindt zich een 
halfrond ijzeren stalraam. Uiterst rechts in de gevel bevindt zich een recht gesloten geklampte 
staldeur. In de gevel van de aangebouwde schuur bevinden zich eveneens baanderdeuren met 
korfboogvormige afsluiting met aan weerszijden een halfrond ijzeren zesruits stalraam. Uiterst 
rechts in de gevel van de aangebouwde schuur bevinden zich eveneens baanderdeuren met 
korfboogvormige afsluiting met aan weerszijden een halfrond ijzeren zesruits stalraam met 
vorktracering. De sluitsteen is hier voorzien van het jaartal [1861] rechts in de gevel bevindt zich 
een korfboogvormige geklampte staldeur. De gevel eindigt in een verticaal beschoten topgevel 
voorzien van luik en windveren met stiepelteken. De linker zijgevel (zuidgevel) bestaat uit de gevel 
van de niet monumentale melkkamer, de gevel van de aangebouwde schuur, het voorhuis en de 
endskamer. De gevel van de schuur is voorzien van vier regelmatig verdeelde ijzeren getoogde 
zesruits stalramen. Tussen de laatste twee ramen rechts bevindt zich een recht gesloten geklampte 
deur. Links in de terug gelegen gevel van het voorhuis bevindt zich een deur met rechts daarvan 
een stolpraam. In de gevel van de endskamer bevindt zich een deur met aan weerszijden een raam 
identiek aan die rechts in de voorgevel van het voorhuis. 

Het interieur van de boerderij is voor wat betreft de plattegrond nog grotendeels in tact. De 
afwerking van de voorkamer en de endskamer dateert waarschijnlijk uit het interbellum. In de 
hallehuisboerderij is het voor- en achterhuis herkenbaar. Het voorhuis bestaat uit een voorname 
middenkamer met schoorsteenmantel/ heerd gesitueerd tegen de zogenaamde brandmuur. In de 
rechter zijbeuk bevinden zich twee opkamers waaronder kelders. In het achterhuis bevinden zich 
ankerbalkgebinten met daarop slieten. Een inscriptie in de dekbalk [AWK 1766] In de zijbeuken 
bevinden zich afgetimmerde hilden. De endskamer bestaat uit een woonkamer voorzien van een 
schoorsteenmantel en twee slaapvertrekken. Aan de voorzijde van de aangebouwde schuur bevindt 
zich een stookhok met fornuispot. Voor het overige is de ruimte ingericht als stal.  

 

Erfaanleg: 

Bestaande uit een grotendeels onverharde toegangsweg uitkomend op het achtererf met aan de 
voorzijde de siertuin en de appelhof. De bestaande erfaanleg heeft nog een karakteristieke indeling 
waarbij het achtererf een grotendeels functioneel karakter heeft. Aan de voorzijde van de boerderij 
bevinden zich nog restanten van een keitjesbestrating. In het verlengde hiervan bevindt zich een 
boomgaard genaamd ‘de appelhof’. 

 

Vrijstaande schuur (1861):  

Als onderdeel van het boerderijcomplex ‘Erve Wolfkate’ met rechthoekige plattegrond bestaande uit 
een bouwlaag afgesloten door een zadeldak gedekt met rode oude holle pannen. De gevels zijn 
opgetrokken in schoon metselwerk met verticaal beschoten topgevels met geprofileerde windveren. 
Centraal in de voorgevel (oostgevel) bevindt zich een recht gesloten dubbele deur aan weerszijden 
geflankeerd door een recht gesloten enkele deur. Aan weerszijden van de deuren bevindt zich een 
vierruits raam. Uiterst rechts in het metselwerk bevindt zich een spinnenkopvenster. In de topgevel 
bevindt zich een luik. De linkerzijgevel (zuidgevel) is deels open, deels dicht en dan voorzien van 
schoon metselwerk. Centraal in de achtergevel (westgevel) bevindt zich een recht gesloten 
geklampte deur met aan weerszijden een twee ruits stalraam. De gevel eindigt in een verticaal 
beschoten topgevel met luik. In de rechter zijgevel (noordgevel) bevinden zich regelmatig verdeelde 
stalramen afgewisseld door recht gesloten staldeuren. 

  

Waterput met haal: 

Onder het maaiveld betreft het waarschijnlijk een ronde waterput. Boven het maaiveld heeft de put 
een vierkant plattegrond opgebouwd uit Bentheimer zandstenen blokken. Bij de put staat een 
houten haal. 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Wolfkaterweg 76 Postcode: 7554 PN Kadaster: sectie G 1083 

Benaming: Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

Beschermd: voor- en achtergevel en voorgevel van spieker 
Hallenboerderij onder gedeeltelijk pannen en rieten afgewolfd en geknikt zadeldak. Het 
woongedeelte is aan een zijde verhoogd. De bakstenen gevels zijn geplaatst op een rondlopend 
zandstenen plint. In de voorgevel schuifvensters met roedenverdeling en stenen onderdorpels, 
afgedekt met hanekam en behangen met luiken.  
De toegangsdeur heeft een bovenlicht met roedenverdeling. Op de zolderverdieping twee nieuwe 
vensters met roedenverdeling. 
In de zijgevels ter plaatse van het woongedeelte, vensters met roedenverdeling, in het stalgedeelte 
getoogde ijzeren ramen met roedeverdeling. 
In de achtergevel grote deeldeuren onder rondbogen met datumsteen 1854 als sluitsteen. Het 
zandstenen plint is in de deuropening doorgezet als schampstenen. De deeldeuropening wordt aan 
weerszijden geflankeerd door kleine ijzeren rondboogvensters. In de gevel tevens twee staldeuren 
onder korfboog. Op het erf een kleine schuur onder geknikt pannen zadeldak. De bakstenen gevels 
staan op een rondlopend zandstenen plint. De topgevels  zijn met hout beschoten. In de voortuin is 
een zandstenen put aanwezig.  
Het interieur is gewijzigd. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Wolfkaterweg 85 Postcode: 7554 PL Kadaster: sectie G 759 

Benaming: Bestemming: boerderij 

Bouwjaar: Ontwerper: 

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

Beschrijving: 

Beschermd: voor- achtergevel. 
Hallenboerderij onder pannen zadeldak, belegd met Hollandse pannen. De gevels zijn uitgevoerd in 
baksteen in kruisverband. De voorgevel is geplaatst op een zandstenen plint; in de gevel 6-ruits 
schuifvensters met (te) kleine luiken behangen. De vensters zijn voorzien van zandstenen dorpels. 
De topgevel is van hout en met twee consoles voor de gevel geplaatst. De achtergevel is geplaatst 
op en gepleisterde plint. In de gevel deel- en staldeuropeningen onder korfbogen met aanzet- en 
sluitstenen; naast de deeldeuropening twee rondboog vensteropeningen. 
De bakstenen gevels wordt halverwege beëindigd met een muizentand met daarboven een houten 
topgevel. De topgevels worden afgesloten met windveren. In de linker zijgevel drie rondboog 
mestdeurtjes en drie kleine stalramen. 
De rechter zijgevel is vernieuwd en gewijzigd. Het interieur is gewijzigd. 

 



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel) 

Adres: Woolderbeekweg 1 t/m 11 Postcode: 7553 BZ Kadaster: sectie I 

Benaming: Bestemming: rij woonhuizen 

Bouwjaar: 1938-1939 Ontwerper: V.Broekhuizen/ Fe 

Soort monument: 
 BGKP PRM MIPNR: HGL0175    
 GM RM Monumentnummer: 511466 Opname in register: 20-11-1998 
 
Nr. 1.  sectie I nr. 880 
Nr. 3.  sectie I nr. 1196  
Nr. 5.  sectie I nr. 1197 
Nr. 7.  sectie I nr. 2609 
Nr. 9.  sectie I nr. 2610 
Nr. 11.  sectie I nr. 877 

 

Beschrijving:  

Huisnummers 1 (enkel woonhuis),3 en 5 (dubbel woonhuis), 7 en 9 (dubbel woonhuis),11 (enkel 
woonhuis) Onderdeel van Tuindorp ’t Lansink. 
Ensemble van twee enkele en twee dubbele woonhuizen. De woningen zijn in rode baksteen onder 
twee bouwlagen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, onder een overstekend zadeldak met 
rode Hollandse pannen. Vanaf de bovendorpel van de vensters en deuren op de begane grond is 
boven een waterlijst de gevel witgepleisterd. De gevelindeling van de buitenste twee enkele 
woningen is vrijwel identiek. Evenals die van de middelste twee dubbele woningen. De vensters  zijn 
voorzien van stalen kozijnen met roedenverdeling, waarbij de indeling varieert van een drie- tot een 
16-ruits venster, met en zonder bovenlichten. Ook hebben alle vensters gemetselde en deels 
gepleisterde waterdorpels.  
In de voorgevels (N) van de twee buitenste woningen zijn de voordeuren onder een rondboog met 
daarboven een overstekende kroonlijst geplaatst. Naast de voordeur een glas-in-lood venster met 
gietijzeren diefijzers, erboven een rond venster en een traplicht, eveneens glas-in-lood. Boven de 
recht gesloten deuren met overstekende kroonlijst in de voorgevels van de middelste  woningen zijn 
halfronde 2-ruits vensters geplaatst. De achtergevels zijn voorzien van kleine aanbouwen met een 
balkon met een stalen hek, waarop een deur met 6-ruits venster uitkomt. 

 


