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1.

Inleiding

Sinds 2003 heeft de gemeente Enschede actief beleid geformuleerd voor haar gebouwde erfgoed. In
2004 is de gemeentelijke monumentenlijst geactualiseerd. Voor de 165 gemeentelijke monumenten
zijn een monumentenverordening en een subsidieverordening opgesteld. Hierbij is het gebouwde
erfgoed uit de naoorlogse periode (1945-1965) onderbelicht gebleven. Enkele representatieve
gebouwen uit deze periode zijn weliswaar opgenomen, maar uitgebreid onderzoek is er toen niet
gedaan. Enschede liep met deze aanwijzingen al wel vooruit op de huidige belangstelling voor het
naoorlogse erfgoed. Om ook aan deze 'nieuwe' monumenten aandacht te besteden is door Het
Oversticht in juni 2008 een rapport gemaakt onder de naam naoorlogse bouw in Enschede, onderzoek
en advies. Nu de herformulering van het erfgoedbeleid in Enschede aan de orde is, is het ook tijd de
voorgestelde panden uit het rapport aan te gaan wijzen als gemeentelijk monument. Hiermee wordt de
gemeentelijke monumentenlijst uit 2003 aangevuld. In dit rapport bevinden zich de redengevende
omschrijvingen van 11 nieuwe gemeentelijke monumenten in Enschede.

2.

Opzet beschrijvingen

De redengevende (monument)omschrijving is het instrument dat gebruikt wordt als basis voor de
bescherming van een object als monument. De redengevende (monument)omschrijving is een
letterlijke beschrijving van de uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname.
Wanneer een pand een vermoedelijke (monumentwaarde) heeft en (preventief) beschermd wordt, kan
deze waarde met een redengevende omschrijving officieel vastgelegd worden. Vooraf heeft er
meestal al een inventarisatie plaatsgevonden waarvan de resultaten zijn gebruikt bij het opstellen van
de redengevende omschrijving.
Inleiding
In de inleiding wordt de stedenbouwkundige context vermeld, de ligging in de wijk en/of straat, evenals
het vermoedelijke bouwjaar, de bouwstijl, informatie over de architect en zijn oeuvre, en bekende
historische gegevens. Omdat archiefonderzoek in principe niet nodig is, blijft meer gedetailleerde
historische informatie over het algemeen achterwege. Mocht archiefonderzoek wel deel uitmaken van
de werkzaamheden, dan kan in de inleiding meer cultuurhistorische informatie worden opgenomen en
gegevens over latere aanpassingen, verbouwingen en toevoegingen. Ook bijgebouwen kunnen
worden meegenomen, en erf- of tuinaanleg.
Beschrijving
De onderzoeker geeft een objectieve beschrijving van het exterieur, indien mogelijk van iedere zijde
van het object. In principe is een beschrijving van het exterieur voldoende om de cultuurhistorische
waarde van een object te bepalen, maar Het Oversticht adviseert, zeker bij boerderijen en kerken ook
het interieur te beschrijven. Op basis van onder andere bouwmassa, het uiterlijk van de gevels,
materiaalgebruik, bouwwijze, decoratie en locatie in de omgeving wordt de monumentwaarde
vastgesteld.
Waardering
In de waardering komt naar voren op welke vlakken het object waardevol is. Dit kan variëren van
algemene cultuurhistorische waarde tot stedenbouwkundige waarde, van sociaaleconomische waarde
tot architectuurhistorische waarde en van beeldbepalende waarde tot ensemblewaarde. De
beschrijving kan ook aangewend worden om enkel de cultuurhistorische waarde van een object aan te
tonen.
Selectiecriteria
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Het Oversticht heeft de bezochte panden en complexen beoordeeld op vooraf vastgestelde criteria.
Om de nieuwe monumenten goed te kunnen beschrijven en waarderen worden criteria gebruikt, die
zijn ondergebracht in vijf rubrieken. Deze selectiecriteria zijn grotendeels ontleend aan de criteria
zoals die zijn opgesteld tijdens het programma van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu RCE)
in de jaren negentig van de twintigste eeuw voor het Monumenten Selectieproject (MSP). Sindsdien
worden deze criteria algemeen toegepast in de monumentenzorg en bij het waarderen van
cultuurhistorisch erfgoed. De afwegingen om objecten, gebouwen of ensembles op de landelijke
monumentenlijst te plaatsen kunnen gebaseerd zijn op een of meerdere van de genoemde criteria,
maar verwijzen altijd terug naar de Monumentenwet van 1988.
Het betreft:
Architectuurhistorische waarden
 het object/ complex is een goed voorbeeld van een bepaalde bouwstijl en/ of bouwtechniek, al dan
niet met plaatselijke variaties;
 het object/ complex is een goed voorbeeld van het oeuvre van een architect, bouwmeester of
kunstenaar en neemt een belangrijke plaats in binnen de plaatselijke, regionale of landelijke
architectuurgeschiedenis;
 het object/ complex is van belang vanwege hoogwaardige (esthetische) kwaliteiten van het
ontwerp in het exterieur en/ of interieur(onderdelen), zoals gave verhoudingen en/ of een goede,
bijzondere of zeldzame detaillering in vormgeving;
 het object/ complex is van belang vanwege bijzonder en/ of zeldzaam kleur-, materiaalgebruik en/
of ornamentiek;
 het object/ complex heeft een bijzonder en/ of zeldzaam interieur of bevat bijzondere en/ of
zeldzame onderdelen in het interieur;
 het object/ complex is van belang vanwege een constructiewijze die historisch is overgeleverd of
vernieuwend is voor de tijd van ontstaan (innovatieve waarde/ pioniersfunctie);
 het object/ complex of onderdelen hiervan bezit(ten) bouwhistorische waarde.
 het object/ complex is van belang vanwege de architectonische gaafheid van ex- en/ of interieur.
Cultuurhistorische waarden
 het object/ complex is van belang vanwege een plaatselijk, regionaal en/ of landelijk historisch
gegeven, zoals bekende bewoners, beroepen, bijzondere activiteiten;
 het object/ complex is van belang vanwege zijn bestemming, die verbonden is met bijvoorbeeld
(een) sociaalhistorische, sociaaleconomische en/ of religieuze ontwikkeling(en);
 het object is van belang vanwege zijn verschijningsvorm, dat verbonden is met bijvoorbeeld (een)
sociaalhistorische, sociaaleconomische, technische of religieuze ontwikkeling(en);
 het object/ complex is van belang als goed en/ of zeldzaam voorbeeld van (een) technische,
functionele en/ of typologische ontwikkeling(en);
 het object/ complex is van belang vanwege een constructiewijze die historisch is overgeleverd of
vernieuwend is voor de tijd van ontstaan (innovatieve waarde/ pioniersfunctie);
 het object/ complex of onderdelen hiervan bezit(ten) kunsthistorische waarde.
Stedenbouwkundige waarden
 het object heeft ensemblewaarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de onderdelen
van een groter geheel (complex), dat van plaatselijk, regionaal of landelijk belang is;
 het object/ complex is onderdeel van een historisch gegroeid stedelijk/ landschappelijk gebied en
speelt daarin een beeldbepalende rol;
 het object/ complex is van belang vanwege de duidelijke relatie van het object/ complex met de
wijze van (historische) verkaveling/ inrichting en/ of voorzieningen;
 het object/ complex is van bijzondere betekenis voor het aanzien van een streek, stad, dorp of
wijk;
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het object/ complex is van belang vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met
groenvoorzieningen, wegen, wateren en/ of bodemgesteldheid;
het object/ complex is onderdeel van een belangrijk stedenbouwkundig/ landschappelijk concept;
het object/ complex is van belang vanwege het zichtbaar houden van het werk van een bekend
stedenbouwkundige of landschapsarchitect;
het object/ complex heeft een zeldzaamheidswaarde qua aanleg, structuur en relatie met de
omgeving;
het object/ complex is van belang in relatie tot de structurele en/ of visuele gaafheid van de
stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving.

Gaafheid
 het object/ complex is in exterieur en/of interieur gaaf behouden gebleven in hoofdvorm
detaillering, situering en materialisering;
 het object/ complex is van belang vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de samenstellende
onderdelen van het object/ complex;
 het object/ complex is van belang in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de
omgeving.
Zeldzaamheid
 het object/ complex is zeldzaam binnen de regio;
 uitzonderlijk belang van een van de bovengemelde criteria.

Resultaat
Het resultaat is een document dat een objectieve beschrijving bevat, een eventuele
bouwgeschiedenis, een waardestelling en enkele afbeeldingen. Op basis van de waardestelling kan
de gemeente, de provincie of het rijk het gebouw/complex opnemen in de monumentenlijst.
Wat is beschermd?
De juistheid van de Redengevende Omschrijving is van belang omdat deze geldt als basis voor de
wettelijke bescherming. Hierin worden de beschermde onderdelen van uw monument genoemd. De
redengevende (monument)beschrijving krijgt bij aanwijzing van een object de status van juridisch
document. Wijzigingen of verbouwingen aan het monument zullen worden getoetst aan de
beschrijving. Het is dus van groot belang om het object gedetailleerd in beeld te brengen. Maar
wettelijk gezien betreft de bescherming het gehele pand, dus zowel de buitenkant als de binnenkant.
Dit geldt ook als in de redengevende omschrijving bijvoorbeeld alleen de voorgevel is beschreven.
Verder geldt de richtlijn dat ook bouwdelen die onlosmakelijk aan het beschreven monument zijn
verbonden tot het beschermde monument behoren. Een uitzondering zijn de monumenten waarbij in
de beschrijving specifiek vermeld is dat de bescherming slechts een beperkt deel van het gebouw
betreft. Bijvoorbeeld “bescherming is beperkt tot…” of “deel x valt buiten de bescherming”. Ook bij
‘vanwege-monumenten’ is de bescherming beperkt tot het beschreven onderdeel, bijvoorbeeld een
kerkgebouw vanwege het orgel.

3.

Redengevende omschrijvingen
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Voormalige textielvakschool, Hengelosestraat 381, Enschede

Adres:
Postcode + plaats:
Kad. gemeente:
Sectie + nr(s):
Naam object:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:
Datering:
Architect:

Hengelosestraat 381
7521 DD Enschede
Lonneker
S. 2635
textielvakschool
school
school
1952
G. Elffers en G. Beltman

Constructie:
Gevels:
Dakvorm + bedekking:
Kozijnen:

beton
baksteen
plat
staal en hout

Bronnen
SAE bouwarchief dossier 5838 '21 en 648 '21

Inleiding
In 1952 werden de plannen gemaakt voor een textielvakschool aan de Hengelosestraat. De school
werd ontworpen door architectenduo G. Elffers en G. Beltman. Deze laatste was binnen de
textielkringen zeer bekend van de bouw van verschillende fabrieken en landhuizen.
In 1954 bezocht de toenmalige koningin de net geopende school. Het schoolcomplex bestond
oorspronkelijk uit diverse functionele bouwdelen; een apart deel voor de school en berging van
rijwielen, de kantine (die later verbouwd werd tot gymzaal), een magazijn, traforuimte, hal, ketelhuis
met kolenberging en een werkplaats. De school ligt met zijn hoofdentree aan de Herculesstraat,
parallel aan de Hengelosestraat. De kolenberging, het stookhok en de schoorsteen bevinden zich aan
de achterzijde van het complex.
De school werd gebouwd bij een sportterrein, dat inmiddels is volgebouwd. Voor de school is een
schoolplein ingericht met betonklinkers, dat door een laag gemetseld muurtje en een hekwerk van de
straat is gescheiden. Op het schoolplein, voor de werkplaats staat een rijwielberging. Deze is van
latere datum en voor bescherming niet van belang. In 1958 werd op de hoek van de Wegastraat een
conciërgewoning gebouwd. Aan de achterzijde van het oorspronkelijke gedeelte van de school
bevinden zich nieuwe gebouwen. Deze vallen, net als de conciërgewoning, buiten de bescherming.

Beschrijving
De school bestaan uit drie rechthoekige volumes van verschillende hoogte onder een plat dak. De
gevels met een zichtbare betonconstructie zijn grotendeels opgevuld met gemetselde gevelvlakken in
lichtgele bakstenen en grote vensterpartijen.
De twee hogere bouwdelen zijn door een laag, twee bouwlagen tellend tussenlid verbonden, waarin
de hoofdingang is ondergebracht. De voorgevel van dit tussenlid is zes traveeën breed en ingevuld
met vensterpuien met stalen kozijnen. De entree bevindt zich in de tweede travee van rechts achter

een betonnen portaal met ronde perforaties. Boven de entree is een groot balkon met een stalen
balkonhek aangebracht. Links op de hoek staat een drie bouwlagen tellend volume waarin de lokalen
zijn ondergebracht. De gevelindeling wordt bepaald door hoge gevelvelden op de begane grond, die
afwisselend zijn ingevuld met metselwerk en vensters met een betonnen borstwering voorzien van
verticaal reliëf. Dit ritme herhaald zich op elke verdieping vijf keer (10 lokalen in totaal). Op de begane
grond bevinden zich de rijwielbergingen, met alleen hoge een strook vensters op de verdieping. Op de
vrijwel gesloten kopse gevel aan de Hengelosestraat is het trappenhuis opgenomen, voorzien van een
vertikaal doorlopend, geperforeerd betonnen element dat het van daglicht voorziet. De zijgevel aan de
Herculesstraat bestaat voornamelijk uit vensterpuien met stalen kozijnen, onderverdeeld door
bakstenen stroken waardoor een vensterasverdeling van 3-9-3 is verkregen. Op de begane grond is
op enkele plaatsen de vensterindeling gewijzigd en kozijnen vervangen door kunststof. De vensters op
de verdiepingen dezelfde betonnen borstweringen als aan de schoolpleinzijde. De zij-ingang aan de
Herculesstraat onder een betonnen luifel komt uit op een trappenhuis, met eenzelfde
gevelbehandeling als de kopse gevel aan de Hengelosestraat.
De gymzaal aan de Herculesstraat is opgetrokken over twee bouwlagen. De gevel is ingedeeld in zes
traveeën die van elkaar gescheiden worden taps toelopende betonnen banden. De gevelvlakken zijn
grotendeels uitgevoerd in metselwerk. Onder de dakrand is een doorlopende rij gekoppelde, staande
vensters aangebracht met stalen kozijnen.
De werkplaats heeft een kwart ronde sheddakconstructie, parallel aan maar niet zichtbaar vanaf de
straat. De gevels zijn ingevuld met gemetselde vlakken en erboven vensterpuien met stalen kozijnen.
Tussen de berging en de werkplaats is een verdiept opgenomen entree. Het aangrenzende stookhok
is voorzien van een gemetselde schoorsteen.
De beschrijving en waardering zijn gebaseerd op waarneming vanaf de openbare weg. Het interieur is
niet bezocht en niet bij de beoordeling betrokken.

Waardering
De voormalige textielvakschool aan de Hengelosestraat is van algemeen belang vanwege de
architectuurhistorische, stedenbouwkundige, cultuurhistorische en ensemblewaarden:
 is van architectuurhistorisch belang vanwege de redelijk gaaf gebleven bouwvolumes en de
moderne bouwstijl die tot uitdrukking komt in de strakke vormen;
 is van stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de Hengelosestraat;
 heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een regionale vakschool;
 vertegenwoordigt ensemblewaarde door de functionele relatie tussen verschillende bouwdelen.

Lonnekerbrugstraat 175, Enschede

Adres:
Postcode + plaats:
Kad. gemeente:
Sectie + nr(s):
Naam object:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:
Datering:
Architect:
Constructie
Gevels:
Dakvorm + bedekking:
Kozijnen:

Lonnekerbrugstraat 175
7547 AM Enschede
Lonneker
T. 1807
rioolwaterzuivering
hoofdgebouw rioolwaterzuivering
hoofdgebouw rioolwaterzuivering
1942

baksteen
schilddak pannen en schaaldak + bitumen
staal

Bronnen
www.architectuurgidsenschede.nl

Inleiding
In 1942 werd een waterzuiveringsinstallatie aangelegd om het afvalwater van Enschede te zuiveren.
Het terrein met de installatie wordt omsloten door het Twentekanaal, de spoorlijn Hengelo-Enschede,
de Grolsch Veste en de Auke Vleerstraat. Centraal op het terrein staat het hoofdgebouw. In 1974
werd de installatie flink uitgebreid. Er kwamen nieuwe bassins en oxidatiebedden, een roostergebouw,
vijzelgemaal, zandvang en een bergingsvijver bij. Het terrein werd daarmee twee keer zo groot.

Beschrijving
Het hoofdgebouw is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond over drie bouwlagen. De gevels
zijn gemetseld in gele baksteen. Het pand wordt beëindigd door een met rode pannen gedekt
schilddak met op de hoeken twee gemetselde schoorstenen. De rechthoekige gevelopeningen zijn
voorzien van stalen kozijnen met roedeverdeling. De tweede en derde bouwlaag worden rondom
visueel gescheiden door een geprofileerde lijst met een bloktand eronder met grijze stenen op de
hoeken. De voorgevel (o) heeft op de begane grond een kozijn dat omlijst wordt door geblokt
siermetselwerk. Erboven gekruld siermetselwerk, aan weerszijden van het kozijnen kleine roosters. De
eerste verdieping is daar blind.
Achter het hoofdgebouw bevindt zich een eenlaags volume, onder een met bitumen gedekt schaaldak
met een ruime dakoverstek gedragen door steunen. Op de hoeken zitten vierkante trechtervormige
vergaarbakken van de hemelwaterafvoer. De trechters hebben een lichte profilering. De gevels zijn
ingedeeld met vensterpuien met stalen kozijnen en roedeverdeling tussen gemetselde muurdammen.
De borstweringen onder de vensters zijn uitgevoerd in metselwerk met blokmotief en liggen iets terug
ten opzichten van de onderdorpels van de vensters.

De twee bouwvolumes worden verbonden door een laag tussenlid met aan de buitenzijde een trap.
De beschrijving en waardering zijn gebaseerd op waarneming vanaf de openbare weg. Het interieur is
niet bezocht en niet bij de beoordeling betrokken.

Waardering
Het hoofdgebouw en werkplaats van de waterzuiveringinstallatie aan de Lonnekerbrugstraat 175 is
van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische,
 is van architectuurhistorisch belang vanwege de vroeg naoorlogse architectuur, die nog veel
stijlkenmerken heeft van de jaren ’30;
 heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een functioneel gebouw bij een
waterzuiveringsinstallatie.

Weerseloseweg 183 e.o, Enschede

Adres:
Postcode + plaats:
Kad. gemeente:
Sectie + nr(s):
Naam object:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:
Datering:
Architect:

Weerseloseweg 183 en omgeving
7522 PS Enschede
Lonneker
B. 4655
Drinkwaterpompstation
machinegebouw van pompstation
Drinkwaterproductiebedrijf (Vitens)
ca. 1900 (vm. Ontijzeringsinrichting) en 1952-1956 (machinegebouw)
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorzieningen

Constructie
Gevels:
Dakvorm + bedekking:
Kozijnen:

baksteen
zadeldak met dakpannen en plat dak met bitumen
staal

Bronnen
Stadsarchief Enschede - bouwarchief

Inleiding
Ten noorden van de stad Enschede, aan de westzijde van de Weerseloseweg, ligt het uitgestrekte
terrein van het voormalige Drinkwaterpompstation. Het oudste gebouw op het terrein, werd omstreeks
het begin van de twintigste eeuw gebouwd als Ontijzeringsinrichting (nu in gebruik als
beluchtingsruimte), en staat op een heuvel midden op het terrein. Langs de Weerseloseweg staat het
machinegebouw met erachter achtereenvolgens zes en twee bezinkbakken met fuseedaken (een
lichte, betonnen gewelfconstructie van in elkaar geschoven cilinders) en ten westen de spaarbekkens.
Het machinegebouw werd in 1956 op de plaats van een voorloper gebouwd. Het ontwerp dateert uit
1952 en werd getekend door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening in Den Haag. Het gebouw
heeft de plattegrond van een onregelmatige H waarvan de voorgevel is georiënteerd op het zuiden.
Het bestaat uit een klein volume (o) langs de straat, waarin de machinekamer was ondergebracht, en
een groter rechthoekige volume (w) met achtereenvolgens machinekamers, een schakelruimte en een
filterruimte. Beide volumes zijn met elkaar verbonden door een tussenlid met de hoofdentree en
kantoorruimte (z) dat voorzien is van decoratief tegelwerk en .
Het pompstation is in de loop der tijd uitgebreid met verschillende gebouwen, waaronder een
filtergebouw uit 1968 van architect Joh. Sluijmer. Oorspronkelijk maakte ook een conciërge- of
machinistenwoning deel uit van het ensemble.

Beschrijving
De voormalige Ontijzeringsinrichting is opgetrokken op een min of meer vierkante plattegrond met een
smallere uitbouw aan de zuidzijde waarin het trappenhuis is ondergebracht. Het pand telt twee
bouwlagen boven een kelder en een plint, en onder een zadeldak met een brede overstek en de nok
evenwijdig aan de straat, dat is gedekt met rode pannen. Alle gevels worden omlijst door hoeklisenen

en een getrapte fries onder de dakrand op de kopse gevels, en een rondboogfries op de langsgevels.
De plint is donker geschilderd, de gevels erboven zijn blauwgrijs gepleisterd met een lichtere kleur als
omlijsting van de vensters en vensterassen, en op de lisenen.
De zuidelijke gevel is op de begane grond voorzien van twee onregelmatig geplaatste, smalle staande
vensters en erboven op de verdieping twee gelijkvormige vensters. In de verdiept liggende
gevelvlakken zijn twee bredere staande vensters met 3x4 roedeverdeling opgenomen. De oostelijke
gevel heeft een middenliseen en is verdeeld in zes vensterassen met op de begane grond in de derde
vensteras een deur en op de verdieping erboven in de eerste, derde, vierde en zesde vensteras een
staand venster met 3x4 roedeverdeling. De smallere uitbouw is op de begane grond voorzien van een
deur en op de verdieping van twee smalle staande vensters. De westelijke gevel is min of meer gelijk
aan de oostelijke gevel, met in de smalle uitbouw alleen een staand vensters op de begane grond.
De noordelijke gevel is op de begane grond voorzien van drie geschilderde nissen en op de
verdieping van drie vensters die de schuine daklijn volgen.
Het machinegebouw is opgetrokken op een H-vormige plattegrond met gevels van gemêleerde gele
bakstenen, boven een gemetselde plint van roodpaarse klinkers. De vensters zijn voorzien van ijzeren
sponningen en roeden. De rij volumes aan de zuidzijde zijn voorzien van gekoppelde zadeldaken, die
zijn gedekt met gemêleerde roodbruine dakpannen. Het machinegebouw aan de straat heeft de nok
parallel aan de weg, het tussenlid en hogere volume erachter hebben een noklijn haaks op de weg.
De filterruimte heeft een platdak.
De voorgevel van het brede westelijke volume is voorzien van vijf hoge staande vensters met een 3x5ruits verdeling. De vensteromlijstingen zijn uitgevoerd in lichtgroen granito en aan de onderzijde
gekoppeld door een doorlopende onderdorpel. Het tussenlid is symmetrisch ingedeeld met twee
vierkante vensters aan weerszijden van de hoofdentree. Rechts ervan de vooruitstekende topgevel
van het oostelijke volume aan de straat met een groot staand venster met roedeverdeling.
De zijgevel langs de straat is voorzien van drie staande vensters met granito omlijsting en
doorlopende onderdorpel, en een deur. De oostelijke zijgevel van het machinegebouw bestaat uit de
kopse gevel van de voorbouw met een rij houtendeuren en laadluiken boven elkaar. In de platgedekte
bouwlaag erachter zijn twee vierkante vensters opgenomen en vier rondboogvormige vensters met
een kruisvormige roedeverdeling waarvan de zuidelijke later is gewijzigd in een entreepartij.
Aan de achterzijde is de topgevel van het oostelijke volume zichtbaar; een vrijwel gesloten gevel met
een rond venster in de top. De filterruimte is voorzien van vier staande vensters op rij.
De bezinkbakken zijn voorzien van gekoppelde fuseedaken met een overspanning van 12 en 14
meter. De bijbehorende schachtput links voor de bezinkbakken is uitgevoerd in gewapend beton.
De beschrijving en waardering zijn gebaseerd op waarneming vanaf de openbare weg. Het interieur is
niet bezocht en niet bij de beoordeling betrokken.
Waardering
Het Drinkwaterpompstation aan de Weerseloseweg is van algemeen belang vanwege de
architectuurhistorische, stedenbouwkundige, cultuurhistorische, bouwhistorische en
ensemblewaarden:
 is architectuurhistorisch van belang vanwege de esthetische waarde van het ontwerp voor een
functioneel gebouw, met name de zorgvuldige detaillering en het rijke materiaalgebruik;
 is stedenbouwkundig waardevol vanwege de beeldbepalende ligging van het machinegebouw aan
de Weerseloseweg en de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen op het terrein;
 vertegenwoordigt bouwhistorische waarde door de constructie in de vorm van fuseedaken van de
bezinkbakken;
 heeft cultuurhistorische waarde vanwege de herinnering aan de ontwikkeling van
drinkwatervoorzieningen vanaf het eind van de negentiende eeuw;
 vertegenwoordigt ensemblewaarde door de functionele samenhang met de andere gebouwen op
het terrein, met name de bezinkbakken en de voormalige Ontijzeringsinrichting.

Maranathakerk, Tweede Emmastraat 60, Enschede

Adres:
Postcode + plaats:
Kad. gemeente:
Sectie + nr(s):
Naam object:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:
Datering:
Architect:

Tweede Emmastraat 60
7545 MP Enschede
Enschede
H. 1480
Maranathakerk
Christelijk gereformeerde kerk
kerk
1953
A.P. Woltjer

Constructie:
Gevels:
Dakvorm + bedekking:
Kozijnen:

baksteen
zadeldak met pannen
houten en metaal

Bronnen
www.reliwiki.nl

Inleiding
In opdracht van de bouwcommissie van de christelijk gereformeerde kerk, ontwierp de Enschedese
architect A.P. Woltjer in 1953 een nieuwe kerkgebouw. Samen met de architecten Geels en Vos
ontwierp Woltjer ook het plan voor de Renatakerk aan de Brinkstraat, die in 1952 gebouwd werd.
Woltjer woonde destijds in Enschede aan de Varviksweg 5.
De kerk werd gebouwd ter vervanging van het door oorlogsschade verwoeste kerkgebouw aan de
Borneolaan, dat in 1930 door dezelfde architect was ontworpen. Naast een kerkruimte omvatte het
nieuwe plan verenigingslokalen en een rijwielbergplaats. In 1957 verleende de gemeente vergunning
voor het plaatsen van een gemetselde tuinmuur aan de voorzijde van de kerk. De kerk is gebouwd op
een hoekperceel tussen de Poolmansweg en de Tweede Emmastraat. De ruimte rondom de kerk is
ingericht met een gazon met solitaire bomen links en rechts van de kerk, en een voetpad. De
perceelscheiding bestaat uit lage gemetselde muren met ezelsrug en hekpijlers ter hoogte van de
toegangen. Erachter staan hagen. De bestrating is recent vervangen. De kerk is inwendig op enkele
plaatsen aangepast, zo is de scheidingsmuur tussen het voorportaal en de kerkzaal verplaatst. Het
interieur van de lokalen is op veel onderdelen niet meer origineel. De glas-in-loodramen zijn voorzien
van voorzetbeglazing. De entree is bereikbaar via twee gemetselde treden en een hellingbaan
voorzien van gemetseld muurtje. Deze zijn van latere datum en vallen buiten de bescherming.
Beschrijving
De kerk is opgetrokken over twee bouwlagen en vanuit een T-vormige plattegrond, waarbij het
kerkgebouw de staande poot van de ‘T’ vormt en de verenigingslokalen daar dwars op staan. De
lokalen tellen één bouwlaag. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. Het kerkgedeelte heeft een met
gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak, met de nok haaks op de straat, voorzien van houten

goten. Op de nok staan een gemetselde schoorsteen en een houten dakruiter met haan en zonder
klok. De lokalen hebben eveneens met gesmoorde Hollandse pannen gedekte zadeldaken, met de
nok haaks op die van het hoofdvolume.
De voorgevel van de kerk is vrij gesloten en wordt aan weerszijden beëindigd door lage gemetselde
steunberen. De entree in de middenas wordt benadrukt door een wit geschilderd portaal, dat iets tabs
naar binnen toe loopt. De toegang bestaat uit twee groen geschilderde houten deuren met een ruit en
brede, sierlijke witte handgrepen die dwars over de deuren zitten. Boven de entree bevindt zich een
smeedijzeren lantaarn met het Xi-Rho monogram. Daarboven is de naam van de kerk aangebracht.
Aan weerszijden van de entree is een klein vierkant venster opgenomen. Verder wordt de voorgevel
alleen doorbroken door een groot rond venster met kruisvorm boven de entree. Dit venster is van
tufsteen en wit geschilderd. Het glas-in-loodraam heeft een gebrandschilderde voorstelling.
De zijgevels bestaan uit zes traveeën, met in elke travee een verdiept muurvlak waarin de vensters
zijn opgenomen. Boven de staande vensters zijn de lateien wit gemaakt voor het contrast. In het
eerste en laatste travee is hoog in de gevel een vierkant venster opgenomen met een witte betonnen
omlijsting. In de eerste travee van beide zijgevels is tevens een zijingang aangebracht, beide voorzien
van een houten voordeur met erboven een kleine ijzeren lantaarn.
De gevels van de lokalen bevatten driedelige vensterpartijen gemarkeerd door een witte betonnen
omlijsting, met kozijnen van wit geschilderd hout, en groen geschilderde ramen. Het rechter lokaal
heeft een toegangsdeur met dezelfde detaillering als de voordeur.
Interieur
De kerk beschikt over het origineel houten bankenplan op een houten vloer, en een houten
spreekstoel met orgel erboven. De houten kap wordt gedragen door stalen spanten, die met
trekstangen verstevigd zijn. De trekstangen zijn verbijzonderd met krullen van ijzer smeedwerk. De
kap is afgewerkt met een houten cassetteplafond. Het balkon bestaat uit een betonconstructie. De
toegang bevindt zich naast de hoofdentree. Het glas-in-loodraam is centraal voorzien van het Xi-Rho
monogram en omgeven door diverse voorstellingen (evangelist Marcus is verbeeld door een leeuw).
Het interieur van de lokalen is zeer sober van karakter en valt buiten de bescherming.

Waardering
De Maranathakerk aan de Tweede Emmastraat 60 is van algemeen belang vanwege de
architectuurhistorische, stedenbouwkundige, cultuurhistorische waarden en de gaafheid:
 is van architectuurhistorisch belang vanwege de bouwstijl, die gebruik maakt van traditionele
elementen en contrasten;
 is van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging op een hoekperceel;
 de kerk is cultuurhistorisch van belang als voorbeeld van de naoorlogse wijkgedachte waarin
kerken van verschillende gezindten een centrale rol werd toegedacht;
 de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering.

Kerk Apostolisch genootschap Van der Waalslaan 25, Enschede

Adres:
Postcode + plaats:
Kad. gemeente:
Sectie + nr(s):
Naam object:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:
Datering:
Architect:

Van der Waalslaan 25
7535 CP Enschede
Lonneker
O. 9866
Kerk Apostolisch genootschap
kerk
kerk
1958
architecten H. Mastenbroek en J.A. de Herder

Constructie:
Gevels:
Dakvorm + bedekking:
Kozijnen:

staalconstructie van spanten met een windverband in het dakvlak
zijgevels baksteen, voorgevel natuursteen
zadeldak
hout en metaal

Bronnen
SAE, bouwarchief dossier 1795 I
www.reliwiki.nl
http://www.architectuurgidsenschede.nl/Objecten/Apostolische%20kerk%20Waalslaan/
www.apgen.nl
www.nai.nl

Inleiding
In 1958 werden plannen gemaakt voor de bouw van een gehoorzaal met vergaderzaal voor de
Stichting Apostolisch Genootschap. De ontwerptekeningen waren afkomstig van bureau Mastenbroek
en de Herder uit Zwolle. Bij het ontwerp hoorde ook een rijwielbergplaats.
Het Apostolisch Genootschap is een kleine religieuze beweging gericht op humaniteit. In 2010 telde
het genootschap in Nederland 85 gemeenschappen met samen circa 16.000 leden. Het genootschap
in Enschede is in 1895 ontstaan uit een klein groepje dat vergaderde in een huiskamer. In 1897 werd
vergaderd in een huurlokaal en vanaf 1904 in een eigen gebouw. In 1959 werd het nieuwe gebouw

aan de Van de Waalslaan in de wijk Wooldrik in gebruik genomen. De kerk is gebouwd naar een
ontwerp van de architecten H. Mastenbroek en J.H. de Herder in de destijds populaire brutalistische
bouwstijl met massieve vormen. Mastenbroek begon als architect te werken volgens de opvattingen
van het Nieuwe Bouwen. In zijn beginjaren ontwierp hij wit gestuukte gebouwen met lintvensters en
platte daken. Omdat grote opdrachtgevers het Nieuwe Bouwen niet erg welgezind waren, kreeg hij
weinig opdrachten. Mastenboek nam op den duur afstand van het radicale Nieuwe Bouwen en voegde
hij zich bij Groep '32, een groep modernisten die naast functionele ook esthetische normen hanteerde.
In de jaren dertig ging hij een samenwerkingsverband aan met Auke Komter, die vergelijkbare
opvattingen koesterde. Hun credo was 'logisch, harmonisch en eerlijk' bouwen, maar hun ideeën
waren voor veel opdrachtgevers nog te vooruitstrevend. Na de oorlog kwam een belangrijk deel van
de naoorlogse bouwproductie tot stand in de stijl van de zogenaamde 'shake hands' architectuur, een
compromis tussen de Delftse School en het Nieuwe Bouwen. Mastenbroek realiseerde in deze stijl
een aantal projecten in het noordoosten van het land, waar hij zich vestigde in een poging meer
opdrachten binnen te halen. De bungalow die hij in Wezep in 1955 realiseerde is uitgevoerd in
baksteen en heeft boven het dak uitstekende zijgevels. Het flatgebouw Hanekamp in Zwolle heeft
zelfs een zadeldak. Opvallend is dat hij bij deze opdrachten de vormgeving en een functionalistische
opvatting goed wist te combineren. Na de oorlog werkte hij samen met de Zwolse architect J.H. de
Herder.
Het kerkgebouw is in 1983 uitgebreid en 2001 gerenoveerd. De trap naar de toegang is vervangen en
de entree is gewijzigd.

Beschrijving
De kerk is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, onder een zadeldak. De voorgevel ligt
iets terug ten opzichte van de zijgevels en de dakrand, en is bekleed met lichte tufsteen boven een
plint van groenige natuursteen. De entree van de kerk bevindt zich rechts in de gevel en is
toegankelijk via vijf hardstenen traptreden. Links naast de entree is een rij met om en om geplaatste
trapeziumvormige vensters, voorzien van glas-in-loodramen en metalen ornamenten. Onder deze
vensters is in metalen letters de naam van de kerk ‘het apostolisch genootschap’ aangebracht. Het
bovenste deel van de gevel bestaat grotendeels uit een glas pui, die in verticale ijzeren kozijnen is
gevat. Links uit het midden is hierin een vierkant venster met een omlijsting van grintbeton gevat met
een glas-in-loodraam met een voorstelling van een wereldbol en handen die een fakkel overgeven. De
geveltop heeft een liggende ruitvorm betimmert met verticaal houten beschot en is in het midden
voorzien van een aantal kleine openingen die een staande ruit vormen. De zijgevels en achtergevel
van de kerk zijn gemetseld in lichte baksteen in Noors verband. De rechter zij gevel is op de begane
grond voorzien van twee smalle staande vensters, en een nieuwe deuropening. Beide zijgevels zijn
boven de begane grond voorzien van drie rijen smalle verticale vensters boven elkaar, met
respectievelijk 6,5 en 6 openingen met gekleurde glas-in-loodramen. Alle vensters zijn voorzien van
voorzetbeglazing. De schoorsteen is tegen de linker gevel gemetseld. De achtergevel is geheel
gesloten. Aan de achtergevel is over bijna de hele hoogte een smal deel aangebouwd ten behoeve
van het orgel, dit deel valt niet onder bescherming, de gehele nieuwe aanbouw aan de linkerzijde van
de kerk evenmin.
Interieur
De kerkoverspanning bestaat uit een staalconstructie van zeven spanten met een windverband in het
dakvlak. Het dak van de zaalkerk is voorzien van houten beschot. Het grootse deel van de
interieurinrichting, zoals de banken, de vloerenafwerking en het altaar, is niet oorspronkelijk is en valt
buiten de bescherming

Waardering
De kerk van het apostolisch genootschap aan de Van der Waalslaan is van algemeen belang
vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden:
 is van architectuurhistorisch belang vanwege de functionele vormgeving met traditionele
elementen die passen binnen het oeuvre van Mastenbroek en De Herder;
 is van waarde vanwege de gaafheid van de hoofdvorm van de kerk;
 de kerk is cultuurhistorisch van belang als voorbeeld van de naoorlogse wijkgedachte waarin
kerken van verschillende gezindten een centrale rol werd toegedacht en heeft cultuurhistorische
waarde als voorbeeld van een apostolische kerk in Enschede.

Voortsweg 131-133, Enschede

Adres:
Postcode + plaats:
Kad. gemeente:
Sectie + nr(s):
Naam object:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:
Datering:
Architect:

Voortsweg 131-133
7523 Enschede
Enschede
L. 2537
Kantoor Menko
Directiegebouw N.J. Menko
kantoor
1952-53
Op Ten Noort Blijdenstein

Constructie
Gevels:
Dakvorm + bedekking:
Kozijnen:

gele bakstenen
plat dak gedekt met bitumen, gedeeltelijk zaagtanddak
staal

Bronnen
Stadsarchief Enschede bouwarchief - inv. 1.778.511, dossier 195III

Inleiding
Het familietextielbedrijf Menko werd in 1856 opgericht door Nathan Jacob Menko (1839-1921). Het
voormalige fabriekscomplex van Menko in Roombeek stamt uit 1881 en daarop volgende jaren. De
weverij en ververij werden in 1906 gebouwd, Spinnerij Roombeek volgende in 1912. Het complex
besloeg in haar hoogtijdagen het gebied dat nu begrensd wordt door Roomweg, Voortsweg,
Hulsmaatstraat en Lonnekerspoorlaan.
Het voormalige directiegebouw van Menko werd gebouwd op de hoek van de Voortsweg, de
Hulsmaatstraat en de Bosuilstraat, en verving gedeeltelijk een voorgangerkantoor. Het nieuwe
gebouw werd in 1953 gerealiseerd naar een ontwerp van bureau Op ten Noort Blijdenstein uit Utrecht.
Het kantoor kreeg een sobere wederopbouwarchitectuur zonder decoraties, waarbij de
architectonische expressie wordt bepaald door de verschillende volumes en de ritmiek van de
vensters.
In 1965 werd Menko opgenomen in de KNTU (Koninklijke Nederlandse Textiel Unie), die in 1973
failliet ging. Nu staat alleen nog het opslaggebouw met de karakteristieke watertoren overeind en
enkele bouwdelen aan de Bosuilstraat. In het directiegebouw was het Projectbureau Roombeek
gevestigd. De voormalige fabriekshal biedt onderdak aan een garagebedrijf, waarvoor enige
aanpassingen in de vensteropeningen zijn aangebracht.

Beschrijving
Het kantoor bestaat uit een samengesteld volume met een smal, hoger opgaand middendeel aan de
Voortsweg, een lage korte zijvleugel aan de rechter (noord)zijde met een hogere fabrieksruimte
erachter langs de Hulsmaatstraat en een lage langere zijvleugel aan de linker (zuid)zijde begrensd
door een volume haaks ertegen aan langs de Bosuilweg. Alle gevels zijn opgetrokken in gele
bakstenen (IJsselstenen) in Noors verband gemetseld. Alle vensters verschillen van afmetingen, maar
zijn allemaal voorzien van granito kozijnen en in lichte kleur geschilderde stalen ramen. De smalle
betonnen daklijst langs de platte daken is gedeeltelijk afgewerkt met een zinken dakrand.
De hoofdentree is ondergebracht in het hoogste bouwdeel aan de Voortsweg. De begane grond
bestaat uit een glazen pui met stalen ramen en een smalle luifel die steunt op gemetselde
muurdammen op de hoeken. Erboven is een groot staan vensters opgenomen met 3x3
roedeverdeling, dat uitzicht biedt op het achterliggende trappenhuis en gedecoreerd is met een
geëtste voorstelling. De dakrand is voorzien van een betonnen voet met vlaggenmast.
De linker zijvleugel langs de Voortsweg is zes vensterassen breed en voorzien van zes vierkante
vensters met 3x2 roedeverdeling. Op het dak is parallel aan de straat een lichtstraat aangebracht. Het
meest linker bouwdeel haaks hierop (langs de Bosuilstraat) springt naar voren. In de kopse gevel van
dit bouwdeel is een verdiepte tweede entree opgenomen met een blauwe voordeur (van nr 131) en
een bovenlicht, ernaast een reeks van drie vierkante gekoppelde vierkante vensters met een
roedeverdeling van 3x2 waarvan het onderste raam opendraaiend en het middelste boven taats
kantelend. De vensters lopen overhoeks door, waar nog eens vier gekoppelde vensters de rechter
zijgevel sieren.
De korte rechter vleugel is slechts twee vensterassen breed. In de rechter zijgevel van deze vleugel
zijn twee kleinere vensters opgenomen, en erachter drie grotere vensters, waarvan de buitenste twee
grote vensters zijn vervangen door garagedeuren. Aan de achterzijde grenst een fabrieksruimte.
Achter de rechtgesloten gevel gaat een vierledig zaagtanddak schuil met glas op het noorden. De
zakgoten zijn in de achtergevel afleesbaar aan de vier vierkante gevelopeningen boven een zinken
vergaarbak op een regenpijp. De gevel van de fabrieksruimte aan de Hulsmaatstraat is voorzien van
drie gekoppelde vensters: een staand venster aan weerszijden van een vierkant venster in het
midden.
Aan weerszijden van de hoofdentree en beide zijvleugels zijn gedenkstenen ingemetseld. Links de
naam van de firma met een brievenbus eronder, rechts de eerste steen, die op 11 mei 1953 werd
geplaatst.
De beschrijving en waardering zijn gebaseerd op waarneming vanaf de openbare weg. Het interieur is
niet bezocht en niet bij de beoordeling betrokken.

Waardering
Het voormalige directiekantoor Menko aan de Voortsweg is van algemeen belang vanwege de
architectuurhistorische, stedenbouwkundige, cultuurhistorische, bouwhistorische en
ensemblewaarden:
 is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende sobere bouwstijl
met een esthetisch samenspel van volumes en vensters;
 is van stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging op de hoek van de
Voortsweg en de Hulstmaatstraat;
 vertegenwoordigt bouwhistorische waarde door de consequente toepassingen van granito
elementen rond de vensters en de dakrand en het aan het oog onttrokken zaagtanddak van de
fabriekshal;
 de cultuurhistorische waarde van het kantoor wordt bepaald door de vertegenwoordiging van de
textielfabricage in Enschede, van de weinige overgebleven restanten van de textielindustrie in
Roombeek en de firma N.J. Menko in het bijzonder;
 vertegenwoordigt ensemblewaarde door de ruimtelijke samenhang met de resterende elementen
van Spinnerij Roombeek aan de Bosuilstraat.

Directiekantoor in 1955 (Stadsarchief Enschede)

Detakerk, H.B. Blijdesteinlaan 30, Enschede

Adres:
Postcode + plaats:
Kad. gemeente:
Sectie + nr(s):
Naam object:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:
Datering:
Architect:

H.B. Blijdensteinlaan 30
7514 CC Enschede
Enschede
C. 6783
Detakerk
synodaal gereformeerde kerk
kerk
1949
Van de Lijke & Mink

Constructie:
Gevels:
Dakvorm + bedekking:
Kozijnen:

baksteen
zadel- en lessenaarsdak met pannen
staal en hout

Bronnen
SAE BWT archief nummer 149
www.reliwiki.nl
www.pgenschede.nl

Inleiding
In opdracht van de kerkraad van de gereformeerde kerk maakten het Enschedese architectenduo Van
de Lijke & Mink een ontwerpplan voor een nieuw kerkgebouw. De nieuwe kerk kwam te liggen op een
groot perceel aan de H.B. Blijdesteinlaan, op de hoek met de Dr. Benthemstraat. De eerste steen
werd gelegd op 8 oktober 1949 door ds. H. Volten. Gekozen werd voor de naam DETA. Het zijn de
eerste vier letters in het Grieks van de slotbede van het Onze Vader – Doxa Eis Tous Aionas
(Heerlijkheid tot in eeuwigheid). Bij de kerk hoort een catechisatielokaal en in 1950 werd vergunning
verleend voor de bouw van een rijwielbergplaats aan de Dr. Benthemstraat. Het catechisatielokaal is
via de Dr. Benthemstraat bereikbaar. Aan deze zijde is het bijgebouw ‘de Schakel’ gebouwd. Dit
nieuwe deel vormt een schakel tussen de oude bouwdelen. Aan de achterzijde op het terrein staat
nog een rijwielbergplaats, maar deze lijkt niet origineel. Alle ramen zijn bij de vuurwerkramp van 2000
gesneuveld en gereconstrueerd naar de gedocumenteerde originele toestand.

Beschrijving
De kerk is opgetrokken vanuit rechthoekige plattegrond. De kerk heeft een basilicale opzet met een
brede middenbeuk en aan weerszijden smalle zijbeuken. De gevels zijn gemetseld in donker rode
bakstenen in staand verband op een plint van donker paarse klinkers. Het zadeldak is gedekt met
pannen. De zijbeuken zijn voorzien van lessenaardaken, eveneens met pannen belegd.
De voorgevel van de kerk is voorzien van een brede middenrisalaliet met de entree in de middenas.
De entree bevindt zich in een apart aangebouwd portaal met een klein pannen gedekt lessenaardak.

De toegang bestaat uit twee groen geschilderde houten deuren. De houten deurpost is wit
geschilderd. De entree is bereikbaar via vier gemetselde treden.
Boven de entree bevindt zich een rond venster met een gekleurd glas-in-loodraam, daarboven een
uitgemetselde strook, die aan de onderzijde begrensd is door een natuurstenen rand halfrond het
venster, waarin de naam DETA is aangebracht. De strook vormt een topgevel met een klokkenstoel,
waarin een klok hangt een klok. Ter weerszijden van deze strook bevindt zich een smal venster met
ongekleurd glas. Links en rechts van de brede middenrisaliet zijn drie smalle, staande vensters met
glas-in-loodramen opgenomen. De zijbeuken zijn aan de voorgevelzijde voorzien van een kleine
toegang met een houten deur.
De zijgevels bestaan uit zes traveeën, door lisenen van elkaar gescheiden. In de traveeën van de lage
zijbeuken zijn drie segmentboogvormige vensters opgenomen met glas-in-loodraam met een
gekleurde voorstelling In de lichtbeuk zijn in elke travee drie staande vensters met glas-in-loodramen
geplaatst. De achtergevel is gesloten en uitgebouwd met een lager bouwdeel onder een met pannen
gedekt zadeldak. Deze aanbouwheeft een rij smalle vensters met stalen kozijnen met roeden en
kathedraalglas. Aan de achterzijde bevindt zich een haaks geplaatst bouwdeel, met een rechthoekige
plattegrond, onder een met pannen gedekt zadeldak. Hierin zijn segmentboogvormige vensters
opgenomen met zesruits ramen.
De groeninrichting van het ommuurde omliggende terrein bestaat uit een omhaagd gazon met enkele
solitaire bomen. De erfafscheiding bestaat uit een gemetselde muurtje met een ezelsrug van klinkers.
Het nieuwe bijgebouw ‘de Schakel’ valt buiten de bescherming.
Kerkinterieur
Het interieur van de kerk is gedeeltelijk origineel. Dit betreft het bankenplan en het balkon met orgel.
Aan de altaarzijde is een nieuw deel gebouwd. Een aantal aangrenzende vertrekken hebben nog wel
originele kozijnen en ramen. De afwerking van deze ruimten is niet meer origineel. De originele
interieuronderdelen zijn niet van dusdanige cultuurhistorische waarde dat deze meebeschermd
moeten worden.

Waardering
De Detakerk aan de H.B. Blijdensteinlaan 30 is van algemeen belang vanwege de
architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische:
 de architectuurhistorische waarden worden gevormd door de redelijk gave hoofdvorm en gave,
maar sobere detaillering. Daarnaast vormt de voor de vroege wederopbouwperiode kenmerkende
traditionele bouwstijl (zadeldak, pannen, bakstenen gevels) een belangrijke waarde;
 stedenbouwkundig heeft de kerk een waardevolle en beeldbepalende (hoek)ligging; de inrichting
van het terrein versterkt de stedenbouwkundige situering van de kerk;
 de kerk is cultuurhistorisch van belang als voorbeeld van de naoorlogse wijkgedachte waarin
kerken van verschillende gezindten een centrale rol werd toegedacht.

J.H. Boschstraat 30-32, Enschede

Adres:
Postcode + plaats:
Kad. gemeente:
Sectie + nr(s):
Naam object:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:
Datering:
Architect:

Jan Harm Boschstraat 30-32
7535 ZP Enschede
Enschede
G. 3124
Bethelkerk
kerk
kerk
1951
A.Chr. Kammeijer

Constructie:
Gevels:
Dakvorm + bedekking:
Kozijnen:

houten spanten (Nemaho)
baksteen
zadeldak + gesmoorde pannen
granito en hout

Bronnen
SAE bouwarchief dossier 575

Inleiding
Het kerkcomplex dateert uit 1951 en is ontworpen door architect Andre C. Kammeijer uit Heerde in
opdracht van het bestuur van de Vereniging ”Christendom”. Een voorganger van deze kerk stond ooit
aan de Haaksbergerstraat. Het nieuwe complex werd gebouwd als onderdeel van de wijk Veldkamp,
die grenst aan de wijk Pathmos, tegenover het Veldkampplantsoen. Het bestaat uit een kerkgebouw,
een vergaderzaal en een kosterswoning aan de J.H. Boschstraat. Op de blauwdruk staat ook een
rijwielbergplaats getekend. De kerk is door een laag tussenlid verbonden met de kosterswoning, dat
tevens de ontsluiting vormt van de achterliggende vergaderzaal. De kosterswoning staat op de hoek
van de J.H. Boschsstraat en de Heidestraat. Aan de zijde van de Heidestraat is een ijzeren hek met
een oprit voorzien van drie bomen, die leidt naar een nieuw aangebouwd gedeelte bij het complex. De
spanten van de kerk komen van Nemaho (Nederlandse maatschappij voor houtconstructies). Dit zijn
speciale verlijmde, gebogen houten spanten. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een
kleine aanbouw en de tuin die bij de woning hoort. Dit nieuwe gedeelte valt buiten de bescherming.
Rechts achter de kerkgebouw bevindt zich de vergaderzaal. Deze heeft een ingang met een enkele
houten deur en gesloten, gemetselde gevels onder een met gesmoorde pannen gedekt schilddak.
Naast de rechterzijgevel is later een rijwielbergplaats toegevoegd. Ook deze valt buiten de
bescherming.

Beschrijving
Het kerkgebouw is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond (zaalkerk) onder een met
gesmoorde pannen gedekt zadeldak. Op het dak staat een met koper beklede dakruiter met een klok
en een windvaan met vredesduif. De gevels zijn uitgevoerd in metselwerk. De voorgevel (z) heeft drie
gelijkvormige ingangen met houten deuren onder een toog. De deuren zijn voorzien van houtsnijwerk
en hebben het originele beslag in de vorm van de ‘geloof, hoop en liefde’ tekens. In het gevelveld
daarboven is siermetselwerk aangebracht, en vijf geprofileerde stervormige vensters in gemetselde
cirkels met glas-in-lood ramen van gekleurd glas rondom een gevelsteen met een Xi-Rho monogram
en het bouwjaar. De voorgevel is verder gesloten. Op de hoeken bevinden zich vier lichte hoekstenen.
De zijgevel (o) heeft vier staande vensters met een timpaanvormige rollaag erboven. In het eerste en
laatste travee een zeshoekig venster. De staande vensters zijn ingevuld met eenvoudige ongekleurde
glas-in-lood ramen. De gevel aan de westzijde heeft vijf zeshoekige vensters voorzien van glas-in-lood
ramen. Op de plek van het derde venster is het tussenlid tegen de gevel geplaatst. Het venster
ontbreekt daarom maar de timpaanvormige rollaag is daar wel aanwezig. Het dak heeft een overstek
bij de zijgevels en een gemetselde schoorsteen op de nok. De metalen goot wordt ondersteund door
houten gootklossen.
Het tussenlid is een eenlaags bouwdeel met gemetselde gevels en een met gesmoorde pannen
bedekt zadeldak. Het staat evenwijdig aan de straat en dus haaks op de kerk en de kosterswoning.
Opvallend zijn drie in de middenas geplaatste risalerende vensters van granito delen met glas-inloodramen. Hier rechts van bevindt zich de ingang met een houten, getoogde deur met sluitsteen. In
de voorgevel van het tussenlid zijn links en rechts van het midden twee kleine, getoogde vensters
aanwezig met heldere glas-in-lood ramen. Onder de dakranden bevindt zich de goot op metalen
gootsteunen met krul.
De kosterswoning is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, onder een met gesmoorde pannen
gedekt zadeldak. Op de nok staan twee gemetselde schoorstenen. De kopse gevel (z) heeft een
risalerend venster met een brede granito omlijsting. De entree van de woning bevindt zich aan de
rechterzijgevel (o) en bestaat uit een houten voordeur onder lichte toog. Deze gevel wordt verder
doorbroken door drie vierkante vensters met houten kozijnen, waarvan twee zich op de verdieping
bevinden. De linkerzijgevel (w) loopt evenwijdig aan de Heidestraat en heeft tevens een risalerend
venster met granito omlijsting als de kopse gevel. Daarnaast twee grote rechthoekige vensters met
houten kozijnen en op de verdieping drievensters met dubbele houten kozijnen. De woning is voorzien
van lichte granito hoekblokken.
Kerkinterieur
De kerk heeft van houten vloeren en een in hout uitgevoerd cassetteplafond. Boven de entree bevindt
zich een balkon, dat bereikbaar is via een trap. De stervorm van de vensters in de voorgevel komt
terug op de trapleuning. De wanden van de kerk zijn opvallend dik, waardoor de vensters diep liggen.
De kerk heeft nog haar originele bankenplan met houten banken met leren zittingen, een houten altaar
en preekstoel.
Alleen het interieur van de kerk is bezocht en bij de beoordeling betrokken. Het interieur van de
overige onderdelen is niet bezocht en zijn beschreven en gewaardeerd op basis van waarneming
vanaf de openbare weg.

Waardering
De Bethelkerk aan de J.H. Boschsstraat is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische,
stedenbouwkundige, cultuurhistorische, bouwhistorische en ensemblewaarden:
 is van architectuurhistorisch belang vanwege de traditionele bouwstijl met sobere stijlelementen,
die kenmerkend is voor de vroege naoorlogse periode en vanwege de gaaf bewaarde en originele
interieuronderdelen die deel uitmaken van het oorspronkelijke ontwerp;
 is van stedenbouwkundige waarde vanwege teruggerooide hoekligging;
 vertegenwoordigt ensemblewaarde met de afzonderlijke bouwdelen, die als een geheel ontworpen
zijn;
 de kerk is cultuurhistorisch van belang als voorbeeld van de naoorlogse wijkgedachte waarin
kerken van verschillende gezindten een centrale rol werd toegedacht;
 de kerk is bouwhistorisch ven belang vanwege het gebruik van houten (Nemaho)spanten.

Oliemolensingel 208-258, Enschede

Adres:
Postcode + plaats:
Kad. gemeente:
Sectie + nr(s):
Naam object:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:
Datering:
Architect:

Oliemolensingel 208-258
7511 BE Enschede
Enschede
D. 12426
n.v.t.
maisonnettes, bejaardenwoningen
maisonnettes
1955
J.B. Koning & ir. Johan Christian Rentjes (1916-2002)

Constructie:
Gevels:
Dakvorm + bedekking:
Kozijnen:

baksteen
plat met bitumen
oorspronkelijk hout, nu kunststof

Bronnen
Stadsarchief Enschede bouwarchief - in. 2425 ’21
www.nai.nl

Inleiding
In 1955 werd opdracht gegeven tot de bouw van 26 maisonnettes en een blok met vier gelijkvloerse
bejaardenwoningen. De maisonnettes zijn gebouwd in vier woonlagen. Elke woning beslaat twee
bouwlagen. Bij het ontwerp hoorde ook 20 garages en 30 kelderruimtes in de plint van de hoogbouw.
De architecten Koning & Rentjes zijn verantwoordelijk voor het ontwerp. Deze architecten hebben ook
de Velveflat aan de Gronausestraat in Enschede ontworpen. Het complex is gesitueerd aan de
Oliemolensingel met het hoge volume flink terug van de rooilijn en de bejaardenwoningen meer
vooruitgeschoven aan de straat. Het gazon voor de woningen is omhaagd en ingericht met enkele
perken. Deze groene inrichting rondom het gebouw is kenmerkend voor de bouwperiode, maar valt
buiten de bescherming. De aanleg voor de bejaardenwoningen is gewijzigd. In 2010-2011 zijn alle
houten kozijnen in de voor- en achtergevels vervangen door kunststof waarbij enkele ramen zijn
voorzien van een ventilatierooster en de balkondeuren in de voorgevel zonder bovenlicht zijn
uitgevoerd. Ook de deurindeling aan de achterzijde werd gewijzigd. De oorspronkelijke beplating van
de bejaardenwoningen is in dezelfde periode door groen kunststof imitatiehout vervangen.
Beschrijving
Het hoge volume van het complex bestaat uit vier bouwlagen op een plint onder een plat dak. De
voorgevel bestaat uit gemetselde muurvlakken van voornamelijk gele bakstenen, afgewisseld met
muurdammen van rode bakstenen. De verdiepingen worden constructief en visueel gescheiden door
betonnen vloeren. De gevelindeling van de maisonnettes is identiek. Op de eerste woonlaag zijn de
maisonnettes voorzien van een muurdam met donkerrode bakstenen en groot liggend venster links,
en een uitstekend betonnen balkon en een terug liggende balkon deur en een staand venster rechts.

Het balkon heeft een ijzeren balkonhek aan de voorzijde. Op de tweede woonlaag is de etage
voorzien van een liggend venster met een draaibaar raam en een vierkant venster boven de balkons.
De zijgevels zijn opgetrokken in donkerrode bakstenen. In de linker zijgevel, aan de zijde van de
Gronausestraat, is een gemetselde schoorsteen in het gevelvlak opgenomen. In de zijgevels is op
elke etage een venster opgenomen, waarbij die van de eerste verdieping van de woning groter is en
voorzien is van een Frans balkon. Tegen de rechter zijgevel aan de kant van de Marthalaan, is een
smal, lager en platgedekt volume gebouwd met de hoofdingang en een trappenhuis dat toegang geeft
tot de galerijen aan de achterzijde. De hoofdtoegang is voorzien van een luifel, het trappenhuis
erboven van vensterpuien met een borstwering van plaatmateriaal. De toegangen tot de woningen zijn
bereikbaar via de twee galerijen met balustrade van gekoppelde ijzeren hekdelen. De eerste
woonlaag heeft een gevel van rode bakstenen. Elke woning heeft een toegangspartij met een glazen
voordeur met zij- en bovenlichten en een bergingsdeur. Het zijlicht is aan de onderzijde schuin
begrensd. De bouwlaag erboven is opgetrokken in gele bakstenen en heeft dezelfde vensterindeling
als aan de voorzijde.
Voor de flat, tegenover de ingangspartij bevinden zich vier gelijkvloerse bejaardenwoningen onder een
plat dak. De zijgevels en de muurdammen tussen de vensterpuien zijn opgetrokken in donkerrode
bakstenen. De puien zijn voorzien van een borstwering met donkergroen plaatmateriaal. Het gazon
voor de woningen is toegankelijk via een houten hek met gemetselde hekpijlers.
De beschrijving en waardering zijn gebaseerd op waarneming vanaf de openbare weg. Het interieur is
niet bezocht en niet bij de beoordeling betrokken.

Waardering
Het complex van woningen aan de Oliemolensingel is van algemeen belang vanwege de
architectuurhistorische, stedenbouwkundige, cultuurhistorische, bouwhistorische en
ensemblewaarden.
 is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende sobere
architectuur en de typologische indeling met maisonnettes over twee verdiepingen;
 bezit stedenbouwkundige waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende ligging aan de
Oliemolensingel.
 vertegenwoordigt bouwhistorische waarde door de kenmerkende naoorlogse bouwwijze met een
combinatie van baksteen met betonnen (sier)elementen;
 heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de ontwikkelling van nieuwe woningtypen
tijdens de woningnood na de Tweede Wereldoorlog;
 vertegenwoordigen ensemblewaarde door de combinatie van een hoog volume met maisonnettes
en een laag volume met grondgebonden bejaardenwoningen;
 is waardevol vanwege de gaafheid van de hoofdvorm, de repeterende gevelindeling met vensters
en deuren en de typische wederopbouw detaillering.

Oldenzaalsestraat 202-246, Bentrotstraat 2-26, Laaressingel 1-23, Enschede

Adres:
Postcode + plaats:
Kad. gemeente:
Sectie + nr(s):
Naam object:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:
Datering:
Architect:

Laaressingel 1-23, Bentrotstraat 2-26, Oldenzaalsestraat 200-246
7523 AE , 7514 EK (Laaressingel), 7531 AB (Bentrotstraat) Enschede
Enschede
M. 1715
n.v.t.
woningen
woningen
1958
J. Jans

Constructie
Gevels:
Dakvorm + bedekking:
Kozijnen:

baksteen
licht hellend zadeldak
deels hout en deels staal, soms aluminium

Bronnen
SAE bouwarchief dossier 2232 '21

Inleiding
In 1958 werd vergunning verleend voor de bouw van een complex van drie flatgebouwen aan de
Bentrotstraat, Oldenzaalsestraat en de Laaressingel. Het complex bestaat uit 46 woningen, 24
garages en 24 bergingen. Het ontwerp is van de Almelose architect Jan Jans. Ook de groeninrichting
van het perceel waarop de drie gebouwen staan, was in het ontwerp opgenomen. Het hoekperceel is
ingericht met een omhaagd gazon voorzien van een aantal perken. Ook de bergingen op het omsloten
achterterrein horen bij het architectonische ontwerp. De entreepartijen van het blok aan de
Oldenzaalsestraat zijn vernieuwd en voorzien van een pui met aluminium kozijnen. De overige
kozijnen zijn voor een groot deel vernieuwd in hout. Dat geldt ook voor het blok aan de Bentrotstraat,
al zijn daar de meeste kozijnen vervangen door aluminium.

Beschrijving
Het appartementencomplex aan de Oldenzaalsestraat is gebouwd op een rechthoekige plattegrond,
met vier bouwlagen op een plint en onder een licht hellend zadeldak. De in de voor- en
achtergevelgevel zichtbare betonnen constructie is afwisselend opgevuld met gele bakstenen velden,
vensterpuien en balkondeuren. De zijgevels zijn gemetseld in rode bakstenen. Het langgerekte
flatgebouw wordt geflankeerd door smalle, drie bouwlagen hoge bouwdelen waarin de entree, het
trappenhuis en de ontsluiting van de galerijen aan de achterzijde zijn ondergebracht. Het pand is te
betreden via een hoge trap, die leidt naar de entree onder een korte luifel.
In de plint van het appartementencomplex zijn aan de voorzijde bergingen ondergebracht, die
voorzien zijn van een tweeledige venster. De maisonette-woningen hebben op de eerste en de derde
bouwlaag uitpandige balkons met ijzeren balustrade en deels een geperforeerde betonnen
afscheiding. De balkons zijn toegankelijk via een verdiept opgenomen deur. Daarnaast een groot
venster. Op de tweede en vierde bouwlaag zijn de woningen voorzien van inpandige balkons met een

betonnen balustrade, naast een gevelveld met gele bakstenen en een staand venster. Het dak heeft
een opstaande dakrand met een kleine overstek.
De achtergevel is in de plint voorzien van een rij garages. Twee galerijen ontsluiten de woningen op
de eerste en derde bouwlaag. De galerijen zijn voorzien van een betonnen baluster met het
terugkerende cirkelvormig motief. De entrees tot de woningen bevinden zich in een terugliggende
portiek. De gevelvelden van de woningen zijn uitgevoerd in gele baksteen. De woningen worden
gescheiden door rode baksten pilasters of muurdammen. Op de verdieping boven de entree heeft elke
woning twee tweeledige vensters. De achterzijde van de bouwdelen met het trappenhuis is voorzien
van doorlopende vensterpuien boven de garagedeur.
De flat aan de Laaressingel telt drie bouwlagen met bakstenen gevels onder een flauw hellend
zadeldak, gedekt met bitumen. De ritmiek van de voorgevel wordt bepaald door verticale stroken met
een wisselende gevelindeling. Links en rechts is een stook vensters opgenomen met een verticale
roede en een borstwering van donker plaatmateriaal, gelijkend op horizontaal beschot en
muurdammen aan weerszijden van rode baksteen. In het midden van de gevel zijn twee van deze
stroken naast elkaar en gespiegeld bedacht. Er tussen zijn bredere geveldelen opgenomen van gele
baksteen met op de begane grond een entree in een betonnen, vooruitspringende portiek. Aan
weerszijden is een vrijwel vierkant vensters opgenomen. De eerste verdieping is voorzien van drie
vierkante vensters, waarvan de middelste een stuk kleiner is. Erboven zijn twee inpandige balkons
aangebracht met ronde uitsparingen in het metselwerk en een terug liggende pui. Tussen beide
balkons, net onder de doorlopende betonnen dakrand, is een vierkant venster aangebracht. Beide
zijgevels zijn opgetrokken in rode baksteen. De indeling van de zijgevels bestaat op elke bouwlaag uit
een staand venster aan de voorgevelzijde, een smal staand venster vrijwel op de middenas en een
venster met een borstwering van licht plaatmateriaal dat is opgenomen in een over de verdiepingen
doorlopende omlijsting van gele baksteen, die anderhalve steen uitspringt. De flauwe topgevel wordt
beëindigd met een gemetselde schoorsteen.
De achtergevel is geheel opgetrokken in rode baksteen in halfsteensverband. De gevelindeling wordt
bepaald door de woningeenheden. Elke woning is voorzien van een liggend vensters en er naast een
keukendeur met aangrenzend een groot liggend vensters. De woningen worden links en rechts
vertikaal gescheiden door twee uitbouwen met op elke verdieping een houten deur naar een berging.
De keukendeur geeft toegang tot een betonnen balkon met ijzeren spijlenhek en de berging.
De flat aan de Bentrotstraat is op hoofdvorm identiek, maar heeft witte borstweringen en een andere
detaillering van de ramen.
De beschrijving en waardering zijn gebaseerd op waarneming vanaf de openbare weg. Het interieur is
niet bezocht en niet bij de beoordeling betrokken.

Waardering
Het complex met maisonnettes aan de Oldenzaalsestraat, Laaressingel en Bentrotstraat is van
algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, stedenbouwkundige, cultuurhistorische en
ensemblewaarden:
 is van architectuurhistorisch belang vanwege de kenmerkende bouwstijl voor eind jaren ’50 en
binnen het oeuvre van architect Jans;
 is van stedenbouwkundige waarde vanwege de zeer beeldbepalende ligging, met eigen groen
inrichting aan de Oldenzaalsestraat met de hoek Laaressingel, de Laaressingel en de
Bentrotstraat;
 is cultuurhistorisch van belang als voorbeeld van een nieuw type woning (maisonette) in
gestapelde bouw in de periode na de oorlog;
 vertegenwoordigt ensemblewaarde door de onderlinge relatie van de drie flatgebouwen aan de
Bentrotstraat en de Laaressingel en de Oldenzaalsestraat aan de straat en rond het binnenterrein
met meeontworpen schuren.

Kortenaerstraat 20-30, Enschede

Adres:
Postcode + plaats:
Kad. gemeente:
Sectie + nr(s):
Naam object:
Oorspronkelijke functie:
Huidige functie:
Datering:
Architect:

Kortenaerstraat 20-30
7513 Enschede
Enschede
H. 469
Trompflat
appartementen
appartementen
1953
architectenbureau Klein

Constructie:
Gevels:
Dakvorm + bedekking:
Kozijnen:

betonskelet
baksteen
plat
kunststof en staal

Bronnen
www.enschedeinansichten.nl
SAE bouwarchief dossier 1318 '21
Stichting Bonas - www.bonas.nl

Inleiding
Het appartementencomplex aan de Kortenaerstraat is gebouwd in 1953 naar ontwerp van
architectenbureau Klein uit Groningen. Het plan bestond uit 18 galerijwoningen en werd destijds
gerealiseerd voor een bedrag van 160.000 guldens. Het complex kwam bekend te staan als de
‘Trompflat’, waarschijnlijk vanwege de ligging in een groenstrook op de kop van de Maarten
Harpertszn. Tromplaan. De flat is een flink eind teruggeplaatst ten opzichte van de rooilijn en met de
balkonzijde georiënteerd op de Kortenaerstraat. Het appartementencomplex bestaat uit twee
bouwdelen, één kleiner en lager rechthoekig volume aan de zijde van de M.H. Tromplaan en een
groter, hoger rechthoekige volume aan de kant van de Bisschopsstraat. Het kleinere volume is een
slagje gedraaid ten opzicht van het grotere bouwdeel en met een tussenlid verbonden. In de
ontwerptekening is voor een aantal elementen de kleur benoemd. Zo zouden de balkondeuren rood
moeten zijn en de balkons van de galerij wit.
De openbare ruimte rondom het complex is voornamelijk ingericht als gazon met enkele perken. Aan
de achterzijde is een besloten gemeenschappelijke groene ruimte, speciaal voor de bewoners. Hier
bevinden zich ook de galerijen en de trappen. De groene inrichting rondom het gebouw is kenmerkend
voor de tijd, maar valt niet onder e bescherming. Alle kozijnen zijn vervangen door exemplaren van
kunststof, alleen de trapeziumvormige vensters in de plint hebben bijna allemaal nog stalen kozijnen.

Beschrijving
Het langgerekte flatgebouw staat evenwijdig aan de Kortenaerstraat en bestaat uit een groot en een
klein bouwdeel die verbonden zijn door een tussenlid. Het flatgebouw heeft een plat dak met overstek

aan de achterzijde. . Het kleine bouwdeel heeft een rechthoekige plattegrond, drie bouwlagen en in
gele baksteen gemetselde zijgevels. In dit deel zijn zes wooneenheden ondergebracht. De voorgevel
van de afzonderlijke woningen bestaat uit een vensterpui met een lage blauwe borstwering van glad
plaatmateriaal en een tweedelig venster, en een inpandig balkon met een kenmerkend betonnen
balkonafscheiding met ronde uitsparingen,die over het aangrenzende balkon doorloopt. De balkons
zijn fysiek en visueel van elkaar gescheiden door de gemetselde scheidingsmuren van gele bakstenen
tussen de woningen. De voorgevel is horizontaal geleed door gemetselde scheidingsmuren. De
verticale geleding wordt gevormd door de betonnen constructie. De schoorsteenkanalen zijn
overhoeks geplaatst.
De ruimte tussen beide bouwdelen, het tussenlid, is open, alleen de plint is gemetseld. Daarboven
bevindt zich een rasterwerk in ruitvorm. Het grote bouwdeel bevat twee keer zes wooneenheden, met
dezelfde gevelindeling als het kleine bouwdeel. Dit volume staat op een gemetselde plint van
roodpaarse klinkers waarin de bergruimten zijn ondergebracht. Deze bergingen hebben aan de
voorzijde trapeziumvormige vensters met tweedelige kozijnen van staal . Aan de rechterzijde, de kant
van de Bisschopsstraat, grenst op de eerste verdieping een uitbouw ter breedte van één venster. De
uitbouw wordt ondersteund door een ronde, betonnen poot. De andere drager is een gemetselde
pijler, die ook de zijgevel vormt. De aanbouw heeft een plat dak en vensterpuien. De borstwering
bestond volgens de bouwtekening oorspronkelijk uit gebeitst teakhouten beschot, maar is
tegenwoordig voorzien van gladde blauwe panelen. De zijgevel telt verder een vensteras met
vierkante betonnen tegels. Daarboven en ernaast zijn drie vierkante vensters opgenomen.
Ook aan deze zijgevel, maar dan aan de achterzijde, zitten de trappen, die zijn uitgevoerd in beton en
met ijzeren traphekken. Een aantal traphekken is afgewerkt met een houten leuning. De achtergevel
van het grotere volume lijkt sterk horizontaal geleed door de ervoor geplaatste betonnen galerijen. De
galerijen van de verschillende verdiepingen zijn verticaal met elkaar verbonden door gemetselde
pilaren van gele baksteen. Elke wooneenheid heeft een toegangsdeur, en ernaast een liggend
trapeziumvormig venster met twee schuifluiken en een vierkant raam. Aan de achterzijde is het
tussenlid dichtgezet met metselwerk waarin kleine vierkante openingen zijn opgenomen.
De beschrijving en waardering zijn gebaseerd op waarneming vanaf de openbare weg. Het interieur is
niet bezocht en niet bij de beoordeling betrokken.

Waardering
De Trompflat aan de Kortenaerstraat is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische,
stedenbouwkundige en cultuurhistorische die tot uitdrukking komen in:
 is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de naoorlogse periode kenmerkende
architectuur, die in hoofdvorm en detaillering gaaf is gebleven;
 is architectuurhistorisch van belang als woningtype; een voorbeeld van een galerijflat op kleine
schaal hetgeen typisch in opkomst is na de oorlog en bijzonder voor Enschede;
 is van stedenbouwkundige waarde vanwege zeer waardevolle, vrijstaande en beeldbepalende
stedenbouwkundige situering op de kop van de M.H. trompstraat;
 de voor de naoorlogse periode kenmerkende architectuur, die in hoofdvorm en detaillering gaaf is
gebleven.

