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Inleiding
HOTEL 't Lansink en de KLEUTERSCHOOL met GYMZAAL zijn in 1918 ontworpen door Karel Muller naar Engelse
voorbeelden. Het hotel was aanvankelijk één bouwlaag hoog, maar is voor 1923 verhoogd tot twee bouwlagen.
Verder zijn de achterzijde van het hotel en het interieur deels gewijzigd.
De kleuterschool en gymzaal maken nu deel uit van het hotel. In de oorspronkelijke kleuterschool zijn kamers en
een zaaltje ondergebracht, in de gymzaal een zaal. Op de gymzaal is in de zestiger jaren een bouwlaag toegevoegd.
Het hotel en de kleuterschool maken deel uit van de eerste fase 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 hotel en de kleuterschool zijn twee van de voorzieningen die van het tuindorp
een onafhankelijk dorp buiten Hengelo moesten maken.
Het complex is gesitueerd tegenover de winkelgalerij (C.T. Storkstraat 27 t/m 35a / HGL36L2) op de noordoosthoek van het als centrum functionerende C.T. Storkplein, waar de Lansinkweg en de C.T. Storkstraat elkaar kruisen.
Het hotel is aan de oostkant door een tussenlid verbonden met de voormalige kleuterschool en gymzaal. Voor de
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school is de oorspronkelijke erfscheiding met ijzeren hekjes tussen bakstenen pijlers nog aanwezig.
Waardering
Het hotel en de kleuterschool met gymzaal zijn van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang
vanwege:
- de oorspronkelijke functie binnen 't Lansink
- de door Engelse voorbeelden geïnspireerde bouwstijl
- de plaats die 't Lansink inneemt in het oeuvre van de architect Karel Muller
- de beeldbepalende ligging aan het C.T. Storkplein
- de gaafheid van het exterieur van hotel en kleuterschool
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Het samengestelde bouwvolume van het HOTEL is over twee bouwlagen in rode baksteen opgetrokken onder een
samengesteld schilddak met antracietgrijze Hollandse pannen. Het schilddak is voorzien van een ver overstekende
gootlijst op klampen en dakkapellen met zesruits vensters in verschillende samenstelling. De gevels zijn geleed door
combinaties van achtruits kozijnen met en zonder vierruits bovenlichten.
Tegen de zuidgevel van het hotel staat een torentje van drie bouwlagen onder een steil tentdak met leien. Op het
tentdak staat een met koper gedekte dakruiter, met aan alle zijden wijzerplaten en galmborden. De toegang tot het
hotel is in de oostgevel van de toren geplaatst onder een lessenaardakje met leien. De deur wordt bereikt via een
gemetselde trap en een bordes in de hoek van de toren en het verbindingslid tussen hotel en kleuterschool. De
smeedijzeren trapleuning is geplaatst op een gemetseld muurtje met een zandstenen dekplaat.
De zuidwest-hoek van het hotel wordt benadrukt door een terugwijkend bouwvolume met daarvoor een verhoogd
terras. Om het verhoogde terras is een muurtje gemetseld dat aan de C.T. Storkstraat (Z) aansluit op de gevel van
de toren en aan het C.T. Storkplein (W) op de gevel van het hotel. De trap naar het terras bevindt zich aan het
plein. De gootlijst op klampen tussen de begane grond en verdieping van het terugliggende deel herinnert aan de
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tijd dat het hotel één bouwlaag hoog was. Aan de achterzijde (N) bevinden zich platte aanbouwen over één en twee
bouwlagen.
In het hotel zijn onder meer nog enkele oorspronkelijke lambrizeringen, een pantry en trapleuning bewaard
gebleven. In het torentje staat het oorspronkelijke uurwerk.
Waardering
Hotel 't Lansink is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de oorspronkelijke functie binnen tuindorp 't Lansink
- de door Engelse voorbeelden geïnspireerde bouwstijl
- de plaats die 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect Karel Muller
- de beeldbepalende ligging aan het C.T. Storkplein en de C.T. Storkstraat
- de gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Horeca

Hotel
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De voormalige KLEUTERSCHOOL is in rode baksteen opgetrokken over twee bouwlagen op een rechthoekige
plattegrond onder een schilddak met bouletpannen. De GYMZAAL staat haaks op de achtergevel van de
kleuterschool en bestond oorspronkelijk uit één bouwlaag. De gevels op de begane grond van de kleuterschool en
gymzaal zijn geleed door twaalf- en zestienruits vensters met getoogde achtruits bovenlichten. Op de verdieping van
de school zijn rechtgesloten zestienruits vensters onder strekken geplaatst.
In de voorgevel aan de C.T. Storkstraat (Z) is een dubbele deur met twee achtruits vensters geplaatst. Boven de
deur een zandstenen plaquette met het opschrift "Kleuterschool" en een groot traplicht met kleine roedenverdeling.
Erfafscheiding, opgetrokken uit baksteen met ijzeren hekjes.
Het interieur van zowel de kleuterschool als de gymzaal zijn gewijzigd vanwege de functiewijziging als onderdeel van
het hotel.
Waardering De kleuterschool en gymzaal, die thans zijn opgenomen in Hotel 't Lansink, zijn van cultuur-,
architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de oorspronkelijke functie binnen 't Lansink
- de door Engelse voorbeelden geïnspireerde bouwstijl
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- de plaats die 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect Karel Muller
- de beeldbepalende ligging aan de C.T. Storkstraat
- de gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Onderwijs en wetenschap

Schoolgebouw
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