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Monumentale panden in Enschede die de status hebben van gemeentelijk monument zijn in principe 

beschermd tegen sloop of architectonische en/of historische wijzigingen voor zover deze het 

oorspronkelijk ontwerp van het monument aantasten. De gemeente Enschede heeft tot taak om 

toezicht te houden op de kwaliteit van de Monumentenzorg. Dat gebeurt op dit moment vooral 

tijdens vergunningverlening. Plannen worden daarbij beoordeeld door de gemeente en er wordt dan 

getoetst aan de uitgangspunten voor goede monumentenzorg (materiaal, kleur, toe te passen 

technieken). 

Veel van deze gemeentelijke monumenten zijn vaak 100 jaar of zelf ouder. Langzaam maar zeker en 

vaak over tientallen jaren echter worden met toestemming van het lokaal bestuur [kleine] wijzigen 

aangebracht die uiteindelijk vaak leiden tot monumentaal verval. 

Het spreekt vanzelf dat monumentale panden nieuwe functies krijgen en dat betekent dat 

aanpassingen noodzakelijk zijn. Die aanpassingen zijn echter in het directe belang van de nieuwe 

functie c.q. eigenaar en het is nu juist de gemeente die niet alleen een hernieuwde 

vergunningsaanvraag moet beoordelen maar vooral de historie van het gemeentelijk monument 

moet bewaken. 

Een mooi voorbeeld is de voormalige Ambachtschool aan de Boddenkampsingel. Gebouwd in 1922 

naar een ontwerp van de architect Arend G. Beltman. Opvallend bij de hoofdingang zijn de 

neoclassicistische en expressionistische elementen alsmede de muurschilderingen en glas 

in lood ramen in het gebouw. 

             

            

            

            

            

            

            

            

            

           Tijdens de 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de school gedeeltelijk verwoest. Na de oorlog, rond 

1950, zijn plannen voor herstel gemaakt. Hierbij kwam de oude kapvorm (mansardekap) 

niet terug. De nieuwe kap (een schilkap) en enkele versoberingen in de voorgevel 

(waaronder het achterwege laten van de gebogen lijst en het opschrift Anno 1922), 

werden uitgevoerd door De Lijke en Mink architecten. 
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De onderstaande foto’s geven aan welke veranderingen zich in de loop van de tijd 

kunnen voordoen. De foto links is het originele ontwerp van architect Beltman uit 1922, 

de foto rechts is een art impression [Bron: Renpart] van de renovatieplannen van de 

nieuwe eigenaar Renpart die voornemens is om hier 90 appartementen te realiseren. Er 

zijn veel buitenramen toegevoegd maar ook de hoogte van verschillende ramen in de 

buitengevel zijn vergroot. Het ligt tevens in de bedoeling om de conciërge woningen aan 

de naastgelegen Boddenkampstraat te slopen 

 

 

 

 

 

 

        

      Let eens op de fraai gebogen kolommen op 

      De derde etage van de toenmalige Ambacht 

      School die sinds 1950 al zijn verdwenen. 

 

 

Gelukkig zou je kunnen zeggen dat de voormalige Ambachtschool destijds de monumentstatus 

heeft gekregen en niet ten prooi is gevallen aan de slopershamer. Toch moeten we constateren dat 

het monumentale verval van de voormalige Ambachtschool al sinds 1950 is ingezet. Het 

eindresultaat na de nu voorgenomen renovatie zal opnieuw een stap zijn in het monumentale 

verval van het ooit zo statige en ook historisch belangrijke schoolgebouw. 

  

 


