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Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

8

511424, 511425, 511426, 511427,
511428, 511429, 511430, 511431

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Hengelo

Hengelo

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject
Lansinkweg 23, 7553 AG Hengelo
Complexomschrijving
Inleiding
WINKELGALERIJ MET BOVENWONINGEN en drie WOONHUIZEN, in de periode 1911-1913 ontworpen door Karel
Muller naar Engelse en Duitse voorbeelden; voor de vormgeving van de drie woningen aan de Lansinkweg heeft de
architect gekeken naar de traditionele stadshuizen in Engeland.
Het geheel bestaat uit vijf winkels met bovenwoningen aan de C.T. Storkstraat en drie woningen aan de
Lansinkweg. Aan de achterzijde zijn diverse aanbouwen en dakkapellen toegevoegd en vensters gewijzigd. Van
enkele woningen is de oorspronkelijke indeling gedeeltelijk bewaard gebleven. Het complex maakt 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. De winkelgalerij is één van de
voorzieningen die van het tuindorp een onafhankelijk dorp buiten Hengelo moesten maken.
Het complex is gesitueerd tegenover het hotel (C.T. Storkstraat 18) op de zuidoost-hoek van het als centrum
functionerende C.T. Storkplein, waar de Lansinkweg en C.T. Storkstraat elkaar kruisen. De galerij met
bovenwoningen aan de C.T. Storkstraat wordt aan door middel van een poortje met het rijtje woningen aan de
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Lansinkweg. De vijf winkels met bovenwoningen zijn ontworpen als afzonderlijke panden met een gezamenlijke
galerij. De zuidelijke twee woningen van de drie aan de Lansinkweg zijn identiek en gespiegeld.
Waardering
Het complex met winkelgalerij en woonhuizen is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig
belang vanwege:
- de functie binnen 't Lansink
- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van '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 aan de Lansinkweg en het C.T. Storkplein
- de gaafheid van het exterieur
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Monumentnummer*: 511424
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

27

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

7553 AP

Hengelo

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HENGELO (O)

L

1147

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 evenwijdig aan de C.T. Storkstraat en een
tuitgevel aan de van Markenstraat. Het dak is gedekt met antracietgrijze Hollandse pannen. In de dakvlakken zijn
enkele rechthoekige dakkapellen gebouwd. De voor- en zijgevel en pijlers van de galerij zijn gemetseld op een
zandstenen plint en voorzien van zandstenen speklagen, sierstenen, aanzet- en sluitstenen. De galerij bestaat uit
door stompe spitsboogvormige bogen, waarvan 1 overhoeks aan de van Markenstraat. De winkel met een
etalageruit en deur met bovenlicht.
Op de verdieping is de gevel geleed door rechthoekige vensters met bovenlichten voorzien van roedenverdeling,
onder strek met zandstenen aanzet- en sluitstenen. In de geveltop een driedelig venster met roeden. Tussen de
galerij en de verdieping bevindt zich een gepleisterde sierlijst op klossen.
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
- de functie (winkel) binnen 't Lansink
- de door Engelse en Duitse voorbeelden geïnspireerde bouwstijl
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- 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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Monumentnummer*: 511425
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 maart 1999

Kadaster deel/nr:

10438/30

Complexnummer

Complexnaam

511423

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hengelo

Hengelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Lansinkweg

23

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

7553 AG

Hengelo

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HENGELO (O)

L

1152

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Het linker WOONHUIS is in rode baksteen opgetrokken over twee bouwlagen, op een rechthoekige plattegrond
onder een zadeldak met antracietgrijze Hollandse pannen. De noklijn van het dak staat evenwijdig aan de
Lansinkweg. In de voorgevel (W) aan de Lansinkweg is de entree geplaatst tussen vensters met vier- en zesruits
bovenlichten. Boven de paneeldeur een bovenlicht met diagonale roeden. Op de verdieping vensters met een kleine
roedenverdelimg. Alle muuropeningen onder strekken. In het dak twee dakkapellen met achtruits vensters.
De zijgevel aan het C.T. Storkplein (N) is een tuitgevel - waarvan de rechterkant hoger eindigt dan de linker - met
zandstenen dekplaat. Links in de gevel een deur onder een rondboog. Verder is de gevel geleed door vier vensters
met vierruits bovenlichten en een klein venster in de top. Links aan de gevel is een muurtje gemetseld met een
rondboogpoort en een zandstenen dekplaat.
Waardering
Het woonhuis is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de aan traditionele Engelse stadshuizen verwante bouwstijl
- de plaats die 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect Karel Muller
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- de beeldbepalende ligging aan de Lansinkweg en het C.T. Storkplein
- de gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 511426
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 maart 1999

Kadaster deel/nr:

10438/30

Complexnummer

Complexnaam

511423

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hengelo

Hengelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Lansinkweg

25

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

7553 AG

Hengelo

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HENGELO (O)

L

1153

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
WOONHUIS, identiek en gespiegeld aan het ernaast gesitueerde (monumentnummer 511427), over twee bouwlagen
opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder haaks op de Lansinkweg geplaatst zadeldak met antracietgrijze
bouletpannen. Onder de overstekende kap is de gevel opgetrokken in rode baksteen. Het vakwerk in de geveltop,
dat in detail verschilt van dat van het naastliggende huis, is gevuld met wit pleisterwerk.
De voordeur is een paneeldeur met drieruits bovenlicht. Naast de deur een klein rechthoekig venster. De enkele,
dubbele of driedelige H-vensters met vierruits bovenlichten zijn geplaatst onder strekken en behangen met
paneelluiken.
Waardering
Woonhuis van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de aan traditionele Engelse stadshuizen verwante bouwstijl
- de plaats die 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect Karel Muller
- de beeldbepalende ligging aan de Lansinkweg en het C.T. Storkplein
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- de gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 511427
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 maart 1999

Kadaster deel/nr:

10438/30

Complexnummer

Complexnaam

511423

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hengelo

Hengelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Lansinkweg

27

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

7553 AG

Hengelo

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HENGELO (O)

L

1154

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
WOONHUIS, identiek en gespiegeld aan het ernaast gesitueerde (monumentnummer 511426), over twee bouwlagen
opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder haaks op de Lansinkweg geplaatst zadeldak met antracietgrijze
bouletpannen. Onder de overstekende kap is de gevel opgetrokken in rode baksteen. Het vakwerk in de geveltop,
dat in detail verschilt van dat van het naastliggende huis, is gevuld met wit pleisterwerk.
De voordeur is een paneeldeur met drieruits bovenlicht. Naast de deur een klein rechthoekig venster. De enkele,
dubbele of driedelige H-vensters met vierruits bovenlichten zijn geplaatst onder strekken en behangen met
paneelluiken.
Waardering
Woonhuis van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de aan traditionele Engelse stadshuizen verwante bouwstijl
- de plaats die 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect Karel Muller
- de beeldbepalende ligging aan de Lansinkweg en het C.T. Storkplein
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- de gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 511428
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

29

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

7553 AP

Hengelo

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HENGELO (O)

L

1148

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
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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 evenwijdig aan de C.T. Storkstraat. Het
dak met opwippend overstek op ijzeren sierklampen is gedekt met rode tuile du Nordpannen. In het dakvlak twee
dakkapellen met dubbele vierruitsvensters. De voorgevel en pijlers van de galerij zijn gemetseld op een zandstenen
plint. De galerij hier met twee rechtgesloten openingen. De winkel heeft een etalageruit met driedelig bovenlicht en
een deur met bovenlicht. De gevel op de verdieping is gepleisterd en voorzien van reliëfs onder de kruisvensters
met roeden in de bovenlichten.
Winkel met woonhuis en galerij van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:
- de ruimtelijke en functionele relatie met de overige onderdelen van het complex
- 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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Monumentnummer*: 511429
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

31

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

7553 AP

Hengelo

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HENGELO (O)

L

1149

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 september 2019

Pagina: 13 / 18

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 evenwijdig aan de C.T. Storkstraat. Het
dak met opwippend overstek op ijzeren sierklampen is gedekt met rode tuile du Nordpannen. In het dakvlak twee
dakkapellen met dubbele vierruitsvensters. De voorgevel en pijlers van de galerij zijn gemetseld op een zandstenen
plint. De galerij hier met twee rechtgesloten openingen. de winkel heeft een etalageruit met driedelig bovenlicht en
een deur met bovenlicht. De gevel op de verdieping is gepleisterd en voorzien van reliefs onder de kruisvensters
met roeden in de bovenlichten.
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
- 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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Monumentnummer*: 511430
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

33

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

7553 AP

Hengelo

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HENGELO (O)

L

1150

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
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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 met
getimmerde overstek en windveer is gedekt met rode Hollandse pannen. De voorgevel en pijlers van de galerij zijn
gemetseld op een zandstenen plint. De galerij heeft hier twee rondboog openingen met zandstenen aanzetstukken.
De winkel heeft een etalageruit met driedelig bovenlicht en een deur met bovenlicht. De gevel op de verdieping is
voorzien van drie getoogde T-vensters met roeden in de bovenlichten. De geveltop met vakwerk en zesruitsvensters
kraagt in twee fasen uit op gesneden klossen.
Winkel met woonhuis en galerij van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:
- de ruimtelijke en functionele relatie met de overige onderdelen van het complex
- 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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Monumentnummer*: 511431
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
- de functie (winkel) binnen 't Lansink
- de door Engelse en Duitse voorbeelden geïnspireerde bouwstijl
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- 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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