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De aanvraag betreft het verzoek om het woonhuis, de tuin en de schuur aan de Vlierstraat 820 in 
Enschede op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het woonhuis is in 1954 door Hein 
Salomon ontworpen voor het echtpaar Van Gelderen-Menko dat er vanaf 1957 tot 2019 eerst met 
hun gezin en later alleen gewoond heeft. Het woonhuis is een voorbeeld van de moderne naoorlogse 
bungalow architectuur. Het woonhuis ligt verscholen in een groot, deels bosachtig perceel en is 
omgeven door een ruim opgezette tuin. Het tuinontwerp is van de hand van Mien Ruys en stamt uit 
1957. In 1972 is het tuinontwerp door Mien Ruys aangepast omdat een zwembad aan de tuin 
toegevoegd werd. In het bosrijke deel van het perceel staat een ook door Hein Salomon ontworpen 
schuur. 
 
De aanvrager heeft een cultuurhistorische quickscan op laten stellen door het Monumenten Advies 
Bureau. De quickscan beschrijft het woonhuis en de tuin en geeft inzicht in het ontwerp en de 
historische context ervan. Aan de quickscan is een waardering toegevoegd die de monumentale 
waarden in kaart brengt en als onderbouwing dient voor het verzoek tot plaatsing op de 
gemeentelijke monumentenlijst.  
 
De monumentencommissie heeft de quickscan bestudeerd en is van mening dat de quickscan 
vakkundig is opgesteld en een goed beeld geeft van het woonhuis en de waardering ervan. De 
commissie onderschrijft de hoge architectuurhistorische waarde, ensemblewaarde, algemeen 
historische waarde en zeldzaamheidswaarde. Het exterieur en interieur van het woonhuis is in de 
loop der tijd bijna niet veranderd. Het is een zeer gaaf voorbeeld van een woonhuis dat het tijdsbeeld 
van een gezin van een welvarende textielfabrikant uit de jaren 1950 tot leven brengt. 
 
De commissie merkt op dat het woonhuis in vergelijking met andere woonhuizen uit dezelfde 
periode een bijzonder hoge architectonische kwaliteit heeft. Het mooie ronde trappenhuis, dat het 
eindpunt van een lange zichtlijn is, laat de invloed van Le Corbusier zien, waar architect Salomonson 
aan het begin van zijn carrière werkte. 
 
De tuin wordt in de quickscan beoordeeld met een positieve monumentwaarde. De commissie 
constateert op basis van historische en huidige foto’s dat de oorspronkelijke tuinaanleg nog 
grotendeels intact is. De aanvrager gaf bij een locatiebezoek aan dat grindtegels origineel en door 
Mien Ruys zelf gemaakt zijn. Vanwege de nog overwegend gave oorspronkelijke opzet met originele 
materialen en deels zelfs nog met originele beplating is de commissie van mening dat ook de tuin een 
hoge monumentwaarde vertegenwoordigt.  
 
De schuur is niet de quickscan opgenomen. De commissie ziet dat de schuur weliswaar een 
doelmatige uitstraling heeft, maar ook in detail ontworpen is. Ook is de plek van de schuur zorgvuldig 



in overeenstemming met de inrichting van het perceel gekozen. De commissie is van mening dat de 
schuur een positieve monumentwaarde heeft en onderdeel uitmaakt van het totale ensemble. 
 
 
Conclusie 

De commissie is verheugd dat dit prachtige, zeer gave woonhuis uit 1957 met de bijbehorende tuin 

en schuur behouden kan worden. Zij is van mening dat het ensemble monumentwaardig is en 

adviseert plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Zij ziet de redengevende omschrijving 

graag tegemoet. 
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