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Inleiding
HERENHUIS met neo-classicistische kenmerken, ontworpen door de architect J. Moll in opdracht van de heer
Wilmink in 1880. De voordeur is vervaardigd naar een ontwerp van Caspar F. Homann. Dit pand, waar tegenwoordig
de oudheidkamer van Hengelo in is gevestigd, is één van de weinige oudere woonhuizen in het centrum van Hengelo.
Omschrijving
Vrijwel vierkant pand met verdieping, opgetrokken in bruine machinale baksteen onder een afgeknot schilddak
gedekt met muldenpannen.
De gevels, geplaatst op een gepleisterde plint, worden aan de bovenzijde beëindigd door een rondlopende
gepleiserde geprofileerde kroonlijst en een uitkragende geprofileerde goot.
De voorgevel (Z) wordt boven de vensters van de begane grond horizontaal geleed door een geprofileerde
cordonlijst, de vensterbanken van de vensters op de begane grond en verdieping gaan over in een waterlijst. In
deze gevel schuifvensters met glas-in-lood bovenlichten onder gepleisterde, geprofileerde segmentbogen met een
gedecoreerde sluitsteen. De entree met dezelfde segmentboogafdekking als de vensters heeft een rijk gedecoreerde
houten deur met deurijzers en een glas-in-lood bovenlicht.
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Aan de linkerzijde (W) is een lagere, plat afgedekte, aanbouw toegevoegd. De gevels hiervan zijn gepleisterd met
schijnvoegen. Aan de bovenzijde wordt deze aanbouw beëindigd met een overstekende, geprofileerde lijst.
Aan de linkerzijde van de aanbouw is een vijfzijdige uitbouw toegevoegd in dezelfde uitvoering als de aanbouw. In
de kopgevel hiervan is een geprofileerde blinde rondboognis geplaatst. In de overige gevels hiervan schuifvensters
met glas-in-lood bovenlichten onder een in het pleisterwerk aangegeven segmentboogvormige hanekam en een
rondlopende waterlijst. Tegen de achtergevel van de hoofdbouw (N) is een houten serre onder flauw hellend
lessenaardak toegevoegd.
Het originele interieur is nog aanwezig met onder andere een eenvoudige trappartij, plafonds met sierstucwerk en
suitedeuren tussen de hoofdvertrekken.
Waardering
Herenhuis van cultuur- en architectuurhistorisch belang:
- als voorbeeld van een eenvoudig herenhuis in neo-classicistische stijl
- vanwege de gaafheid van in- en exterieur
- als een zeldzaam voorbeeld van een ouder herenhuis in het centrum van Hengelo

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 7 maart 2021

Pagina: 2 / 2

