Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Monumentnummer*: 511431

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 maart 1999

Kadaster deel/nr:

10438/30

Complexnummer

Complexnaam

511423

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hengelo

Hengelo

Overijssel

Straat*

Nr*

C.T. Storkstraat

35

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

7553 AP

Hengelo

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HENGELO (O)

L

1151

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Winkel met woonhuis en op de begane grond een deel van de galerij. Het pand is opgetrokken vanuit een
rechthoekige plattegrond in rode baksteen onder zadeldak met de noklijn haaks op de C.T. Storkstraat. Het dak is
gedekt met rode Hollandse pannen en deels met (nieuwe) grijze pannen. In het dakvlak aan het C.T. Storkplain vier
dakkapellen onder schilddakjes, met roedenverdeling in de tweeruitsvensters. De voorgevel en pijlers van de galerij
zijn gemetseld op een zandstenen plint. De galerij heeft hier vijf stompe spitsboog openingen met zandstenen
sluitstenen, waarvan drie aan het plein gesitueerd zijn. De winkel heeft etalageruiten met driedelig bovenlicht en
een deur met bovenlicht. De zijgevel aan het plein wordt beeindigd met een driezijdige vitrine tegen de gevel. De
gevels op de verdieping zijn voorzien van recht gesloten vensters met roedenverdeling onder een segmentboog; de
vensters aan de zijde van het plein zijn behangen met luiken met dubbele rode zandlopers op een witte achtergrond
met een donkergroene rand.
Winkel met woonhuis en galerij van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de ruimtelijke en functionele relatie met de overige onderdelen van het complex
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- de functie (winkel) binnen 't Lansink
- de door Engelse en Duitse voorbeelden geïnspireerde bouwstijl
- de plaats die 't Lansink inneemt in het oeuvre van de architect Karel Muller
- de beeldbepalende ligging
- de gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Werk-woonhuis

Winkelwoning
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