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Complexnaam
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

4

511452, 511453, 511454, 511455

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Hengelo

Hengelo

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject
Plein 1918 1, 7553 BJ Hengelo
Complexomschrijving
Inleiding
Vier dubbele WOONHUIZEN, gebouwd in de periode 1917-1926 naar ontwerpen van de architecten Karel Muller en
A.K. Beudt, in een vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen. De woonhuizen staan
diagonaal aan een kruising en vormen de vier gevelwanden van Plein 1918. De erfscheidingen voor de woonhuizen
bestaan uit lage, in rode baksteen gemetselde muurtjes met rollagen en klossen, onderbroken door lage gemetselde
pijlers met ijzeren buizen ertussen.
Aan de meeste achtergevels zijn aanbouwen toegevoegd. De roedenverdeling in de vensters en de oorspronkelijke
deuren zijn ook voor een groot deel verdwenen. De woonhuizen maken deel uit van de tweede 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.
Waardering
Het complex met dubbelwoningen is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
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- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen
- de ensemblewaarde van de woonhuizen in samenhang met het plein en de bomen
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Monumentnummer*: 511452
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

16 maart 1999

Kadaster deel/nr:

10436/34

Complexnummer

Complexnaam

511451

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hengelo

Hengelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Plein 1918
Plein 1918

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

1

7553 BJ

Hengelo

3

7553 BJ

Hengelo

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hengelo Overijssel

L

981

Hengelo Overijssel

L

980

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Dubbel woonhuis, in rode baksteen over één bouwlaag opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder een
zadeldak met rode tuile du Nord pannen.
In de voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met puntgevels over twee bouwlagen opgetrokken. In de
achtergevel is in het midden een rechtgesloten geveldeel over twee bouwlagen opgetrokken. De geveldelen boven
de begane grond zijn (aan alle zijden) witgepleisterd.
Op de begane grond in de voorgevel een driezijdige erker met bovenlichten en een voordeur. De horizontale
vensterpartij in de geveltoppen is geplaatst onder een waterlijst en boven een gepleisterde waterdorpel. Deze
horizontale vensterpartijen bestonden oorspronkelijk uit vier kozijnen met een zesruits roedenverdeling. Boven de
vensters in de geveltoppen zijn gestileerde bloemmotieven uitgespaard en geschilderd. In de zijgevels bevinden zich
op de begane grond verschillende formaten vensters en een deur met drieruits zijlicht. In de top, onder een
waterlijst, twee vensters. Aan de achterkant loopt het dakvlak aan de zijkant lager door over een schuurtje. In het
hoog opgetrokken geveldeel is (oorspronkelijk) een samengesteld kozijn met een dubbele deur geplaatst.
Daarboven bevindt zich onder een strek een venster met waterdorpel.
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Waardering
De dubbelwoning is van algemeen cultuur-,architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen
- als onderdeel van het waardevolle en gave ensemble

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 511453
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

16 maart 1999

Kadaster deel/nr:

10436/34

Complexnummer

Complexnaam

511451

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hengelo

Hengelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Plein 1918
Plein 1918

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

5

7553 BJ

Hengelo

7

7553 BJ

Hengelo

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hengelo Overijssel

I

2486

Hengelo Overijssel

I

2487

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Dubbel woonhuis, in rode baksteen over één bouwlaag opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder een
zadeldak met rode tuile du Nord pannen.
In de voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met puntgevels over twee bouwlagen opgetrokken. In de
achtergevel is in het midden een rechtgesloten geveldeel over twee bouwlagen opgetrokken. De geveldelen boven
de begane grond zijn (aan alle zijden) witgepleisterd.
Op de begane grond in de voorgevel een driezijdige erker met bovenlichten en een voordeur. De horizontale
vensterpartij in de geveltoppen is geplaatst onder een waterlijst en boven een gepleisterde waterdorpel. Deze
horizontale vensterpartijen bestonden oorspronkelijk uit vier kozijnen met een zesruits roedenverdeling. Boven de
vensters in de geveltoppen zijn gestileerde bloemmotieven uitgespaard en geschilderd. In de zijgevels bevinden zich
op de begane grond verschillende formaten vensters en een deur met drieruits zijlicht. In de top, onder een
waterlijst, twee vensters. Aan de achterkant loopt het dakvlak aan de zijkant lager door over een schuurtje. In het
hoog opgetrokken geveldeel is (oorspronkelijk) een samengesteld kozijn met een dubbele deur geplaatst.
Daarboven bevindt zich onder een strek een venster met waterdorpel.
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Waardering
De dubbelwoning is van algemeen cultuur-,architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen
- als onderdeel van het waardevolle en gave ensemble

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 511454
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

16 maart 1999

Kadaster deel/nr:

10436/34

Complexnummer

Complexnaam

511451

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hengelo

Hengelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Plein 1918
Plein 1918

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

4

7553 BJ

Hengelo

6

7553 BJ

Hengelo

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hengelo Overijssel

L

1470

Hengelo Overijssel

L

1471

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Dubbel woonhuis, in rode baksteen over één bouwlaag opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder een
zadeldak met rode tuile du Nord pannen.
In de voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met puntgevels over twee bouwlagen opgetrokken. In de
achtergevel is in het midden een rechtgesloten geveldeel over twee bouwlagen opgetrokken. De geveldelen boven
de begane grond zijn (aan alle zijden) witgepleisterd.
Op de begane grond in de voorgevel een driezijdige erker met bovenlichten en een voordeur. De horizontale
vensterpartij in de geveltoppen is geplaatst onder een waterlijst en boven een gepleisterde waterdorpel. Deze
horizontale vensterpartijen bestonden oorspronkelijk uit vier kozijnen met een zesruits roedenverdeling. Boven de
vensters in de geveltoppen zijn gestileerde bloemmotieven uitgespaard en geschilderd. In de zijgevels bevinden zich
op de begane grond verschillende formaten vensters en een deur met drieruits zijlicht. In de top, onder een
waterlijst, twee vensters. Aan de achterkant loopt het dakvlak aan de zijkant lager door over een schuurtje. In het
hoog opgetrokken geveldeel is (oorspronkelijk) een samengesteld kozijn met een dubbele deur geplaatst.
Daarboven bevindt zich onder een strek een venster met waterdorpel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Waardering
De dubbelwoning is van algemeen cultuur-,architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen
- als onderdeel van het waardevolle en gave ensemble

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 511455
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

16 maart 1999

Kadaster deel/nr:

10436/34

Complexnummer

Complexnaam

511451

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hengelo

Hengelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Plein 1918
Plein 1918

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

8

7553 BJ

Hengelo

10

7553 BJ

Hengelo

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hengelo Overijssel

I

2251

Hengelo Overijssel

I

2250

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Dubbel woonhuis, in rode baksteen over één bouwlaag opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder een
zadeldak met rode tuile du Nord pannen.
In de voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met puntgevels over twee bouwlagen opgetrokken. In de
achtergevel is in het midden een rechtgesloten geveldeel over twee bouwlagen opgetrokken. De geveldelen boven
de begane grond zijn (aan alle zijden) witgepleisterd.
Op de begane grond in de voorgevel een driezijdige erker met bovenlichten en een voordeur. De horizontale
vensterpartij in de geveltoppen is geplaatst onder een waterlijst en boven een gepleisterde waterdorpel. Deze
horizontale vensterpartijen bestonden oorspronkelijk uit vier kozijnen met een zesruits roedenverdeling. Boven de
vensters in de geveltoppen zijn gestileerde bloemmotieven uitgespaard en geschilderd. In de zijgevels bevinden zich
op de begane grond verschillende formaten vensters en een deur met drieruits zijlicht. In de top, onder een
waterlijst, twee vensters. Aan de achterkant loopt het dakvlak aan de zijkant lager door over een schuurtje. In het
hoog opgetrokken geveldeel is (oorspronkelijk) een samengesteld kozijn met een dubbele deur geplaatst.
Daarboven bevindt zich onder een strek een venster met waterdorpel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Waardering
De dubbelwoning is van algemeen cultuur-,architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van 't Lansink
- de vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen
- als onderdeel van het waardevolle en gave ensemble

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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