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Onderwerp Kenmerk Datum 

Advies aanwijzing gemeentelijke monumenten, 
uw kenmerk 2015214, dd. 22 maart 2017.  2017-008 22 juni 2017 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

In uw bovengenoemde brief vraagt u de Monumentencommissie om advies betreffende het verzoek tot 
aanwijzing gemeentelijk monument van: 

1. Diverse markepalen en stenen in de gemeente Hengelo; op verzoek dd. 29 november 2016 van de 
Werkgroep markegrenzen van Museum Hengelo.  

2. Het spoortraject (talud exclusief rails en dwarsliggers) en de kunstwerken van het voormalige GOLS 
tracé; op verzoek dd. 28 november 2016 van Railpleasure. 

De Werkgroep markegrenzen van Museum Hengelo heeft tevens verzocht om verschillende objecten 
(markepalen en stenen) toe te voegen aan de Cultuur Historische Waardenkaart Hengelo. 

De Monumentencommissie heeft beide verzoeken besproken in haar vergadering van 10 april jl.. De 
commissie is onder de indruk van het voorwerk dat voor beide aanvragen is verricht en de uitgebreide 
documentatie die ter onderbouwing is aangereikt. Het betreft: 

. Ingekomen brief Werkgroep Markegrenzen, 

. Masterplan Werkgroep Markegrenzen, 

. Grensafbakeningen in Hengelo, een inventarisatie. 

. Ingekomen brief Railpleasure, 

. Redengevende beschrijving lokaalsporen, 

. Bestek bruggen Hengelo-Boekelo 4 doc. A188097-099, 

. Spoorviaducten Twekkelerweg-Boortorenweg, 

. Spoorbrug, Boortorenweg, 2 doc. Oost- en westzijde, 

. Spoorbrug Twekkelerweg, 2 doc. Oost- en westzijde. 

Ad 1. 
De commissie adviseert positief op het verzoek om de markepalen  aan te wijzen als gemeentelijk monument, 
als deze origineel zijn en op de historisch juiste plekken liggen.  

De commissie adviseert positief op het verzoek om alle markepalen en stenen uit de voordracht toe te 
voegen aan de Cultuur Historische Waardenkaart (dus ook de niet originelen en de objecten die niet juist zijn 
gepositioneerd). 

 
 



 

 
 
 
 
Ad 2. 
De commissie adviseert positief op het verzoek om het spoortraject en de kunstwerken van het voormalige 
GOLS tracé aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

 
 

 

 

Graag tot nadere informatie bereid, 

 
Namens de voorzitter van de Monumentencommissie,  
met vriendelijke groet, 
 

 

H. van Egmond, Secretaris. 

 


