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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Samen met de Bornse smid Meyling richtte de textielfabrikant C.T. Stork in 1859 de firma Stork, Meyling & Co. op,
de eerste gespecialiseerde reparatiewerkplaats voor stoommachines in Twente. In 1865 trad Meyling uit de leiding
van de fabriek. De zaken werden voortgezet onder de naam Gebr. Stork & Co. in het spoorwegknooppunt Hengelo,
vlakbij het station van Hengelo en de Nederlandsche Katoenspinnerij. Op het terrein van de machinefabriek van de
Fa. Stork staat in de noord-westhoek een WATERTOREN die in opdracht van de Fa. Stork in 1917 gebouwd werd.
Omschrijving
De WATERTOREN op vierkante grondslag is opgebouwd uit een witgepleisterd betonskelet met vullingen van
machinale baksteen en vensters met stalen kozijnen.
Het gebouw wordt bekroond door een betonnen bovenbouw met geprofileerde hoeklisenen. Aan elk der zijden een
gebogen erker steunend op consoles en gedekt met een rondgaande geprofileerde kroonlijst met daarop een
afgeknot schilddak.
Waardering
Watertoren van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
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- als vroeg voorbeeld van het construeren en bouwen in gewapend beton
- vanwege de gaafheid
- als onderdeel van een van de grootste en belangrijkste industriecomplexen van Twente, voortgekomen uit de
ontwikkeling van de textielindustrie vanaf het midden van de 19e eeuw
- als markant bouwwerk met een beeldbepalende waarde voor Hengelo
- als onderdeel van een voor de stedenbouwkundige structuur van Hengelo belangrijk complex

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie

Nutsbedrijf
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