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VOORWOORD

Aan de Haaksbergerstraat in Enschede staat het Janninkcomplex. Deze textielspinnerij 
is in 1900 gebouwd voor de firma Gerhard Jannink & Zonen. Tien jaar na de sluiting in 
1962 is de voormalige fabriek verbouwd ten behoeve van jongerenhuisvesting en voor 
het onderbrengen van het Twents-Gelders textielmuseum, het latere Museum Jannink. 
Dit museum heeft in 2007 haar deuren gesloten en is opgegaan in het nieuwe museum 
de ‘Twentse Welle’. 

De voormalige textielfabriek aan de Haaksbergerstraat 147 in Enschede is kadastraal 
bekend als Gemeente Enschede, Sectie F, nummer 2095 en staat sinds 1981 ingeschre-
ven als rijksmonument onder nummer 15299 (zie Bijlage). Het gehele complex is 
eigendom van woningbouwvereniging De Woonplaats.

In 2011 heeft De Woonplaats aan het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurge-
schiedenis (BBA) in Utrecht de opdracht gegeven om een bouwhistorisch onderzoek te 
verrichten waarvan de resultaten in een rapport zijn verwerkt.1

Naar aanleiding van dit rapport is een verzoek gekomen voor een aanvullend onder-
zoek naar enkele nader te noemen aspecten van de genoemde textielfabriek.2

De verslaglegging van deze aanvulling berust op een bezoek aan het gebouw (18 
januari 2013) en de daaruit volgende analyse. Het onderzoek ter plaatse bestond uit 
visuele waarnemingen van in het zicht zijnde onderdelen. Het veldwerk is uitgevoerd door 
dr.ing. R. Stenvert. Dank bij de totstandkoming gaat uit naar de heer Jaap Krommendijk 
van De Woonplaats.

Ronald Stenvert
februari 2013

1 Stenvert, Ronald, Janninkcomplex Haaksbergerstraat 147 Enschede, Bouwhistorisch onderzoek met 
waardestelling, BBA-rapport 564, Utrecht 2011.
2 Volgens de offerte van 26 oktober 2012.
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CULTUURHISTORISCHE WAARDEBEPALING 
CASCORESTAURATIE

Inleiding
Het BBA-rapport uit 2011 over het Janninkcomplex behandelt de stichting van de 
textielfabriek, de architect Sidney Stott, het ontwerp van de fabriek, de latere ontwik-
kelingen en de herbestemming, én de beschrijving en analyse van het gebouw en een 
waardestelling met aanbevelingen. De samenvatting uit het rapport van 2011 is ook in 
dit aanvullende rapport opgenomen. Ten behoeve van dit aanvullende rapport is een 
verder uitgewerkte situatietekening gemaakt (afb. 1).

Ten behoeve van de aanstaande cascorestauratie van het Janninkcomplex is door De 
Woonplaats een Plan van Aanpak opgesteld.3 De geplande werkzaamheden zijn te ver-
delen in vijf hoofdgroepen:
1. herstel gevelmetselwerk
2. herstel voegwerk
3. herstel pleisterwerk
4. aanpassen kozijnen en beglazing
5. betonherstel.

Ter voorbereiding van de cascorestauratie is in het kader van het Periodiek Instandhou-
dingsplan (PIP) overleg gepleegd met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in Amersfoort. 
Daaruit kwam de vraag naar voren naar een nadere bepaling van de cultuurhistorische 
waarde van de herbestemming van 1977-1984, zowel voor het geheel als voor het uiter-
lijke aspect van het gebouw.

Bevindingen
De bovengenoemde vijf punten in het Plan van Aanpak kunnen in drie groepen worden 
verdeeld:

De punten 3 en 5 het herstel van het pleisterwerk en het betonherstel vinden in het 
inwendige van het gebouw plaats. Het betonherstel van de boven- en onderzijde van de 
vloeren dient zorgvuldig uitgevoerd te worden waarbij de roestvorming op de balken en 
met metaalgaas aangepakt dient te worden en het geheel goed aangevuld moet worden. 
De Woonplaats heeft al ervaring opgedaan met betonherstel bij de restauratie van de 
Tricotfabriek in Winterswijk.

Het pleisterwerk van de muren dient aan te sluiten bij het oorspronkelijke werk. Daar-
bij moet bedacht worden dat de muren van het gebouw inwendig altijd gepleisterd zijn 
geweest. Alle ontpleisterde muren zijn in een later stadium ontstaan en dus niet oorspron-

3 Jaap Krommendijk, Plan van Aanpak voor het restauratieproces casco van de Lancashire Mill Gerhard Jannink 
en Zonen te Enschede, Enschede 2013.
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kelijk. De witte bepleistering diende onder andere om het gebouw van binnen lichter te 
maken. Daarom is het aan te bevelen om de wanden weer zoveel mogelijk te pleisteren.

De punten 1 en 2 betreffen het herstel van het muurwerk aan de buitenzijde.
Bij de herbestemming zijn de gevels schoongespoten waarbij de buitenhuid is bescha-

digd. Deze schade is niet meer te herstellen en deze bakstenen worden niet vervangen. 
Enkel de gescheurde of ernstig beschadigd baksteen zal worden vervangen (afb. 2). Per 
geveldeel kan de mate daarvan dit verschillend zijn. Bakstenen met een lichte beschadi-
ging zouden kunnen blijven zitten, omdat dit niet in strijd is met het industriële karakter 
van het gebouw. Bij fabrieksgebouwen is niet altijd overal eerste kwaliteit baksteen aan 
de buitengevel toegepast.

Gezocht dient te worden naar bakstenen die passend zijn in kleur en structuur. De 
oorspronkelijke baksteen is een Twentse baksteen. In het bestek uit 1908 is sprake van 
het gebruik van ‘Groenlosche steen’ naast de ‘Twentsche steen’. In het bestek van de 
weverij komt dit terug: ‘als voorwerkers bezigen miskleurig hardgrauw (Groenlosche 
steen) en voor achterwerkers 1e soort zwarte Twentsche steenen, alles in kalkmortel 
vermengd met portland cement’.4 De Groenlose steen was afkomstig van de in 1893 
gestichte steenfabriek Firma Gebroeders Wiegerink5 en had een goede reputatie omdat 
deze steen ook bij de bouw van Rigtersbleek werd voorgeschreven. De Twentse steen 
kwam ‘van Robers, Schreurs of Gerritsen’. De fabriek van E. Schreurs stond in Lon-
neker en is mogelijk ook de fabriek waar de Twentse steen voor Jannink van afkomstig 
was. Beide fabrieken zijn inmiddels gesloten, evenals alle andere steenfabrieken in 
de wijde omgeving. Bij vervanging is het van belang om een vergelijkbare kwaliteit 
baksteen te gebruiken, bij voorkeur afkomstig van andere gebouwen in de (ruime) 
omgeving. In een aantal gevallen, met name bij de meer bijzondere profielstenen zal 
het gebruik van nieuw gebakken stenen niet te voorkomen zijn.

In de loop der tijd is een deel van de oorspronkelijke voegen vervangen door port-
landcementvoegen die voor schade hebben gezorgd. Die voegen gaan verwijderd 
worden en vervangen door een gesneden voeg. Daarbij is het zaak om deze wel netjes, 
maar zo min mogelijk geprononceerd uit te voeren omdat het een industrieel gebouw 
betreft en een sterk geprononceerde voeg sterk de restauratie benadrukt en in feite ver-
wijst naar de betere woningbouw waar een opliggende gesneden voeg in die bouwtijd 
gebruikelijk was. Hier dient het voegwerk vooral om de gevel strakker te laten lijken 
en een zekere mate van de kleine beschadigingen weg te werken. Overwogen kan wor-
den om deze beschadigingen - voorafgaand aan het voegen - eerst met een op kleur 
gebrachte reparatiemortel bij te werken. 

Om verder verval te voorkomen worden ook de nog aanwezige ijzeren delen, zoals 
keilbouten, uit de gevel verwijderd.

Punt 4 betreft de aanpassing van de kozijnen en de beglazing. Bij de herbestemming 
zijn de oude houten kozijnen vervangen door nieuwe houten kozijnen (afb. 3). Een 
aantal kozijnen heeft inmiddels houtrotplekken en dienen hersteld te worden.

4 GAE Bouwstukken Haaksbergerstraat 147-149.
5 In 1918 ging de fabriek F.O.W. Groenlo heten. In 1975 sloot de fabriek definitief haar poorten.
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In het algemeen is het van belang om het oorspronkelijke gevelbeeld als geheel 
zoveel mogelijk te herstellen. Dat betekent dat de bestaande groen geschilderde houten 
draairamen die zijn opgebouwd uit twee platen multiplex met daartussen isolerende 
beglazing vervangen gaan worden. Ook worden de witte platen ter hoogte van de 
tussenvloeren vervangen door een beglazing. Die vervanging kan geschieden door 
daarvoor geschikt glas als Colorbel (geëmailleerd en thermisch behandeld glas) dan 
wel gelaagd glas met een ondoorzichtige laag aan de binnenzijde. Op deze wijze zal 
het verbrokkelde beeld van de huidige kozijnen meer tot een eenheid gemaakt worden. 

Aanbevelingen
Bij de voorgenomen restauratie van het Janninkcomplex wordt zo zorgvuldig mogelijk 
met het gebouw omgegaan. Dat gebouw is van groot belang als een goed bewaard 
gebleven voorbeeld van een katoenspinnerij met een representatieve sprinklertoren.

Daarnaast is het tevens een goed voorbeeld van een herbestemd industrieel gebouw, 
waarbij vooral de gekozen oplossing - om tot goede woningbouw te komen op de eerste 
en tweede verdieping - gezien kan worden als exemplarisch voor die tijd (afb. 4 en 5).

Het gebouw heeft als zodanig een primaire waarde als belangrijk industrieel gebouw en 
een secundaire waarde als herbestemming. Bij die herbestemming kan de verbouwing 
tot wooneenheden als het belangrijkste aspect beschouwd worden en de inrichting tot 
museum op de begane grond als ondergeschikt. De kwaliteit van de herbestemming 
komt vooral in het inwendige van die verdiepingen tot zijn recht. De bij de verbouwing 
tot museum aangebrachte ingang is minder gelukkig. Ook de inbouw van een entresol 
op de begane grond was eerder ingegeven door nut en noodzaak dan door iets anders. 
Dat de functie van een textielmuseum in een textielfabriek inmiddels tot het verleden 
behoort is te betreuren, maar een niet meer te veranderen feit. De geplande sloop van 
de entresol is daarom niet bezwaarlijk omdat dat onderdeel op zichzelf geen architec-
tonische kwaliteit vertegenwoordigde.

Wat het uitwendige aspect betreft, blijven de schuin geplaatste kozijndelen in de gevel 
de belangrijkste uitdrukking van de herbestemming tot wooneenheden. De panelen ter 
hoogte van de tussenvloeren en de groen geschilderde openslaande ramen horen ook 
bij deze fase van herbestemming. Beide laatstgenoemde onderdelen zijn echter visueel 
nogal sterk aanwezig en verstoren daarmee het oude gevelbeeld van de fabriek.

Gezien de zorgvuldige benadering zoals voorgestaan door De Woonplaats - waarbij 
veel aandacht wordt besteed aan het herstellen van de gevels van de fabriek - is het 
belangrijk om het beeld van de oude textielfabriek te herstellen ten koste van de archi-
tectonisch en cultuurhistorisch ondergeschikte panelen en draairamen uit de fase van de 
herbestemming. Aan de schuin geplaatste kozijndelen buiten en aan de binnenruimen 
in het interieur blijft het belang van deze herbestemming af te lezen.

Bij de nieuwe bestemming van de begane grond is het van groot belang om het gave 
beeld van de ononderbroken gevel aan de Haaksbergerstraat te behouden. Het ritme 
van de kozijnen op de verdieping in samenhang met het smeedijzeren hekwerk ervoor 
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vertegenwoordigt een belangrijke waarde. Zorgvuldig ontworpen openingen aan de 
noordoost- en zuidoostgevel komen eerder in aanmerking dan enige doorbreking aan 
de Haaksbergerstraat.
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AANVULLING BOUWHISTORISCH ONDERZOEK 2011

In het rapport uit 2011 wordt bij het onderdeel Beschrijving op zowel pagina 16 als op 
pagina 17 gesproken over ijzeren vensters zoals ook in de redengevende omschrijving 
(Bijlage) vermeld staat. Deze vermelding blijkt echter bij nader inzien feitelijk onjuist 
te zijn. In het bestek van de door Stott enkele jaren eerder ontworpen fabriek Richters-
bleek in Enschede is sprake van houten kozijnen en ramen.6 Dit gegeven uit het bestek, 
in combinatie met nadere bestudering van oudere foto’s (afb. 6) en foto’s van vóór de 
herbestemming, maakt het waarschijnlijk dat er vanaf de bouw sprake is geweest van 
houten kozijnen. Alle oude houten kozijnen zijn bij de herbestemming tussen 1977 en 
1984 vervangen door nieuwe in oude vormen en afmetingen.

Bij het bezoek in 2011 bleek het niet mogelijk de gang tussen spinnerij en weverij te 
bezoeken, de gang waar de stichtingssteen en een herdenkingssteen zijn ingemetseld. 
Ter aanvulling is in dit rapport een foto opgenomen van het penant met de stichtings-
steen van de fabriek met het opschrift ‘E. Jannink Gz. 1900’ en daarboven de herden-
kingsteen ter nagedachtenis aan H.E. Jannink met een portret en het opschrift ‘Hendrik 
Engbert Jannink, Geboren 6 juli 1904 te Enschede. Gefusilleerd 5 sept. 1944 te Vucht’. 
Beide stenen zijn door het schoonspuiten van de gevel bij de herbestemming aan de 
oppervlakte helaas wat aangetast (afb. 7).

Ten behoeve van deze aanvulling is een afbeelding toegevoegd van de stoftoren van 
het gebouw. Deze toren staat tegen het machinehuis en diende oorspronkelijk bij de 
ontluchting van de stof die vrijkwam bij het openen van de katoenbalen. Sinds de her-
bestemming wordt de toren benut is als trappenhuis (afb. 8). Tussen de stoftoren en de 
sprinklertoren aan de andere zijde bevindt zich een patio op de eerste en tweede verdie-
ping met een plat dak en met daarin een luik. Dit luik blijkt bij nader inzien toegang te 
geven aan wat is overgebleven van de zogeheten ‘rope-race’.7 Deze ruimte is het res-
tant van de oorspronkelijk grotere ruimte tussen het machinehuis en de sprinklertoren 
waarin de aandrijfriemen liepen die de door de stoommachine opgewekte bewegingen 
overbrachten naar de machines op de verschillende verdiepingen. De ‘loze’ ruimte is 
vanaf de begane grond niet toegankelijke, maar enkel via een luik in het dak op de 
eerste verdieping (afb. 9). In de ruimte bevinden zich nog enkele bouwsporen van 
doorgangen en aanhechtingen. 

6 Stott, Sidney, Bestek en Voorwaarden [...] door de firma G.J. van Heek & Zonen [..] Het bouwen van eene 
SPINNERIJ van 3 verdiepingen, WEVERIJ met voorgebouw van 2 verdiepingen, MACHINEKAMER, KETELHUIS 
en KANTOOR, zoomede het graven van een RESERVOIR, een en ander met annexe werken, op een terrein 
gelegen aan den Lokaalspoorweg Boekelo-Enschede, bekend onder den naam van Rigtersbleek, Enschede 
1897.
7 Met dank aan Jaap Krommendijk die de ruimte (her)ontdekt heeft.
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SAMENVATTING

De voormalige spinnerij van de firma Gerhard Jannink & Zonen, gelegen aan de 
Haaksbergerstraat aan de zuidwestzijde van de binnenstad van Enschede, is een rijks-
monument. De fabriek werd in 1900 gebouwd als een combinatie van een spinnerij en 
een kort daarop gebouwde, aansluitende weverij ter uitbreiding van haar fabrieken in 
de binnenstad en diende voor de productie van manchester stoffen. Het gebouw kwam 
te liggen aan de in 1903 geopende spoorlijn van Enschede naar het Duitse Ahaus. Het 
ontwerp werd gemaakt door de Engelse architect Sidney Stott (1858-1937) die was 
gespecialiseerd in de bouw van spinnerijen en kort daarvoor in Enschede de fabriek 
Rigtersbleek voor G.J. van Heek had ontworpen. De uitvoering berustte bij de vaste 
architect van de firma Jannink Hendrik Reijgers (1861-1923). De katoenspinnerij 
kwam in 1901 in bedrijf en bood uiteindelijk onderdak aan 30.000 spoelen.

Het gebouw heeft een L-vormige plattegrond met twee haaks op elkaar staande volu-
mes, met op de snijlijn de kenmerkende sprinklertoren. In het dwarsdeel westelijk van 
de toren vond op de begane grond aan de achterzijde de voorbereiding plaats, aan de 
voorzijde de expeditie en op de verdieping stonden de ringspinmachines. Het zaaldeel 
oostelijk op de toren bevatte op de begane grond de kaarden en de voorspinnerij en op 
de verdieping de self-actoren. De fabriek groeide snel en in 1908 werd de toren met 
een verdieping verhoogd ter voorbereiding van de verhoging van het zaaldeel met een 
derde bouwlaag ten behoeve van de sterkerij. Ook is toen het machinehuis in het ver-
lengde van de toren met een verdieping verhoogd. Bij een bombardement in 1944 werd 
de bovenste verdieping van het zaaldeel sterk beschadigd. Dit werd aangepast hersteld. 
In 1962 werd de katoenspinnerij stopgezet.

Na jaren van leegstand werd het complex in 1976 door de gemeente gekocht om 
geschikt te maken voor jongerenhuisvesting. Het bij de textielfabriek horende ketel-
huis, een aanbouw aan de zuidzijde werd gesloopt en van de weverij resteert enkel een 
stuk muur aan de zijde van de Haaksbergerstraat. De schoorsteen met daarop de naam 
van de fabriek is bewaard gebleven.

Naar plannen van Sake de Boer werden in 1977 op de eerste en tweede verdieping 
van het zaaldeel woningen gebouwd, in 1983 gevolgd door de drie bouwlagen van het 
dwarsdeel. De voorzijde op de begane grond van het dwarsdeel en de gehele begane 
grond van het zaaldeel werd ingericht ten behoeve van het Twents-Gelders textielmu-
seum (later Museum Jannink) naar plannen van A. Verhoeven. Dit museum is in 2009 
opgegaan in de Twentse Welle, waardoor het museumdeel momenteel leeg staat.

De spinnerij is geconstrueerd met bakstenen buitenmuren en een groot aantal gietijze-
ren zuilen (van Sepp & Co. uit Enschede) met daarop stalen moerbalken die in beton 
zijn gegoten en vloervlakken van kleinere stalen I-balken, eveneens in beton gegoten. 
De balken zijn aan de onderzijde met draadgaas afgewerkt en als plafond gepleisterd. 
In de toren is een gietijzeren sprinklerreservoir op stalen balken geplaatst. Bij de her-
bestemming zijn, vanwege het gewicht van de woningen en een betere knikbestendig-
heid, twee rijen gietijzeren zuilen aan noord- en zuidzijde, en één rij aan de oostzijde 
vervangen door stalen H-vormige kolommen. Wel zijn in de nieuwe constructie de giet-
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ijzeren kapitelen opgenomen. Op de begane grond werd ten behoeve van het museum 
een insteek gerealiseerd.

De katoenspinnerij is een belangrijk voorbeeld van een industrieel gebouw met een 
representatieve sprinklertoren. Uitgevoerd met stenen muren en gietijzeren kolommen 
heeft het een voor die tijd vroege toepassing van in beton gegoten stalen vloerbalken. 
Architectonisch en sociaal-economisch is het een belangrijk restant van een verdwenen 
industrie. Het gebouw heeft zijn behoud te danken aan een destijds bewonderenswaar-
dige herbestemming tot woningen en een museum.
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BIJLAGE: Redengevende omschrijving 
monumentenregister
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AFBEELDINGEN
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Afb. 1  Bewerkt uittreksel van de kadastrale kaart Haaksbergerstraat 147, 7513 EL Enschede, kadastrale gemeente 
Enschede, sectie F, perceel 2095. De kaart is noordgericht. Toegevoegd is de benaming van de verschillende 
onderdelen (spinzaal, dwarsdeel, etc.). Tevens is aangegeven de (verdwenen) rope-race en de stoftoren. (Herkomst 
uittreksel: www.kadaster.nl)
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Afb. 3  Deel van een travee aan de zuidoostzijde van 
de fabriek met de witgeschilderde kozijnen waarin 
witte borstweringsplaten en groene ramen zijn aange-
bracht bij de herbestemming tot woningen.

Afb. 2  Detail van een penant aan de zuidoost-
zijde van de fabriek met de bezande profielsteen en 
de bezande (en bij herbestemming schoongespoten) 
vormbaksteen met hier en daar beschadigingen.
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Afb. 4  Het Janninkcomplex gezien vanaf het zuidoosten op de drielaagse spinzaal met links de voet en het 
onderste deel van de schoorsteenpijp. Ter plaatse van de vierde travee van rechts, met beneden blinden, zat oor-
spronkelijk een uitbouw met toiletten. Rechts bevindt zich de ingang naar het voormalige museum. 
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Afb. 5  Het Janninkcomplex gezien vanuit het noordoosten richting de sprinklertoren, het dwarsdeel en de restant 
van de muur van de weverij (rechts). Na de herbestemming is de gevel evenals het hekwerk daarvoor als geheel 
intact gebleven. 
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Afb. 6  Deel van de gevel van de spinzaal op de derde verdieping na bombardement in 1944. (Herkomst: beeld-
bank Stadsarchief Enschede)
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Afb. 8  Bovenste deel van de stoftoren gezien vanuit 
de vide op de eerste verdieping. De stoftoren doet nu 
dienst als traptoren.

Afb. 7  Detail penant met onderaan de stichtings-
steen van de fabriek met het opschrift ‘E. Jannink 
Gz. 1900.’ en daarboven de (eveneens schoongespo-
ten) steen met het portret van H.E. Jannink en het 
opschrift ‘Hendrik Engbert Jannink, Geboren 6 juli 
1904 te Enschede. Gefusilleerd 5 sept. 1944 te Vucht’. 
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Afb. 9  De voormalige ‘rope-race’, gezien in zuidoostelijke richting. In deze ruimte liepen de aandrijfbanden van 
de machinekamer naar de verschillende verdiepingen. De ruimte op de begane grond (met enkele bouwsporen 
van doorgangen en aanhechtingen) is na herbestemming als loze ruimte enkel ontoegankelijk via een luik in het 
toen gemaakte dak.
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© Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voor-
afgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.
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