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Voorwoord van de wethouder
Voor u ligt de definitief vastgestelde gemeentelijke monumentenlijst 2008 van de gemeente
Losser. Het voorbereiden van de gemeentelijke monumentenlijst heeft de nodige tijd gekost.
Het gemeentebestuur achtte het namelijk van groot belang alle belanghebbenden goed te
informeren en de aanwijzingsprocedures zorgvuldig uit te voeren. Verschillende eigenaren
van panden of objecten die op de nominatie stonden aangewezen te worden als
gemeentelijk monument bleken daar niet onverdeeld gelukkig mee te zijn. Zij vreesden de,
met de aanwijzing als gemeentelijk monument samenhangende, vergunningsplichtige
werkzaamheden voor aanpassing of verbouwing. Alle betrokken eigenaren zijn daarom op
verschillende momenten tijdens het proces in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen en
bezwaren toe te lichten. Hen is niet alleen schriftelijk, maar ook middels persoonlijke
gesprekken deze ruimte geboden. Het gemeentebestuur heeft naar aanleiding hiervan voor
een beperkt aantal monumenten besloten de aanwijzing als gemeentelijk monument niet
door te zetten. Hieruit blijkt dat een aanwijzing als gemeentelijk monument niet
onveranderlijk is. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen andere
belangen vooropgesteld worden.
Een aanwijzing als gemeentelijk monument betekent dat de monumentale waarden van het
desbetreffende pand, perceel of object een beschermde status krijgen. Doelstelling hiervan
is om de monumentale waarden voor de toekomst en het nageslacht te waarborgen door
aanpassing of wijziging vergunningsplichtig te maken. Dit betekent niet dat er nooit meer iets
aan een gemeentelijk monument gewijzigd kan worden. In het geval van een aanvraag voor
aanpassing of wijziging van de monumentale waarden zal er door het gemeentebestuur een
afweging worden gemaakt tussen de gebruikersbelangen enerzijds en de monumentale
belangen anderzijds. Als de gebruikersbelangen in zo'n geval zwaarder dienen te wegen,
dan kan dit betekenen dat de monumentale waarden toch aangepast of gewijzigd mogen
worden.
Rest mij iedereen te bedanken die nauw betrokken is geweest bij het voorbereiden,
opstellen en vaststellen van de gemeentelijke monumentenlijst. Met name Het Oversticht en
de gemeentelijke monumentencommissie verdienen het om hier nog eens genoemd te
worden. Zonder hun niet aflatende inzet zou de gemeente Losser niet zijn verrijkt met een
60-tal beschermde monumentale panden en objecten waarvan de monumentale waarden
een blijvende verrijking zijn van ons gezamenlijke cultuur-historische erfgoed.

Liane Venema-Veenvliet
Wethouder Monumentenbeleid
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Austweg 11
7587 CB DE LUTTE
Inleiding
BOERDERIJ van het dwarshuistype met dubbele schuur, gelegen ten oosten van De Lutte.
De boerenhoeve is in 1915 gebouwd in opdracht van Zanderink; een klein deel van de
boerderij, tussen woon- en bedrijfsgedeelte dateert van 1886.
Omschrijving
De boerderij bestaat uit een dwarsgeplaatst woonhuisgedeelte en een dubbele schuur. Het
woonhuisgedeelte heeft een iets overstekend gebroken wolfdak met zwarte muldenpannen,
windveren en gemetselde schoorstenen op de nokhoeken. In de langsgevel een hoog
opgetrokken, de daklijst onderbrekende middenpartij onder aangekapt schilddak. Links
daarvan de entree die wordt omlijst door uitspringende vensters, gevat in breed kozijnhout.
De gevels op de begane grond worden ingedeeld door T-vensters met drieruitsbovenlichten
onder strek, behangen met luiken. In de linker kopse gevel(O) een groot venster met glas-inlood bovenlicht. Op de verdieping dubbele draairamen met roedenverdeling. Op de rechter
gevelhoek een overhoeks geplaatste ronde serre met balkon en gekleurde glas-in-lood
bovenlichten. Het bedrijfsgedeelte is opgemetseld op een gepleisterde plint onder dubbel
zadeldak met rode muldenpannen, windveer, trekbalken en makelaars. In de achtergevel
twee rechtgesloten baanders binnen een omlijsting van gecanneleerde pilasters met een
kroonlijst waarop twee halve bollen; aan de voet van de pilasters schampstenen. Gele
baksteen is ter decoratie gebruikt in de rollagen boven de gevelopeningen en de daaruit
voortvloeiende sierbanden. In de geveltop bovendien decoratief metselwerk in gele
baksteen. Ter weerszijden van de baanders boven elkaar geplaatste, getoogde ijzeren
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stalramen en getoogde staldeuren. In de geveltoppen twee ijzeren roosvensters.
Waardering
De boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische
en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het dwarshuistype met een dubbele schuur;
- de gaafheid en de fraaie detaillering van het exterieur, met name de achtergevel;
- de beeldbepalende ligging.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0174
Austweg 11
7587 CB DE LUTTE
Losser
D 5034
20-03-2007
Erve Aust
boerderij
boerderij
1915
1
zadel / wolfdak

machinale baksteen
muldenpannen
hout, ijzer

Bijgebouwen e.d.
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Bentheimerstraat 18
7587 NH DE LUTTE
Inleiding
WOONHUIS, oorspronkelijk als buitenverblijf in opdracht van H.C. Boll in 1913 gebouwd
naar ontwerp van De Bazel. In 1956 is het huis verbouwd waarbij het oorspronkelijke
ontwerp ingrijpend is gewijzigd (oorspronkelijk o.a. rieten schilddak); het vooraanzicht is nog
redelijk intact. Rondom het pand is een ruime tuin; aan de achterzijde een aangebouwde
garage.
Omschrijving
Pand van één bouwlaag onder hoog opgaand overstekend schilddak. De gevels zijn
opgetrokken in -witgeschilderde- baksteen. De voorgevel heeft een driezijdige erker,
opgemetseld tot dito dakkapel onder kegeldak. De hoge vensters ter weerszijden zijn
voorzien van persiennes. De entree bevindt zich in de rechterzijgevel in een portiek onder
segmentboog. De tweelichtsvensters in de zijgevels zijn voorzien van persiennes.
Waardering
Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische,
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de oorspronkelijke functie als buitenverblijf;
- de hoofdvorm naar ontwerp van de Bazel.
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Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

LS0167
Bentheimerstraat 18
7587 NH DE LUTTE
Losser
G 2470
20-03-2007
De Boschkamp
buitenverblijf
woonhuis
1913 / 1956
De Bazel
1
schilddak

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

machinale baksteen
daktegels
hout

Bijgebouwen e.d.
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Borgbosweg 1
7588 PN BEUNINGEN
Inleiding
HALLEBOERDERIJ met schuur, gelegen aan de noordwestelijke entree van Beuningen
gelegen.
Omschrijving
Boerderij op rechthoekige plattegrond onder zadeldak met hollandse pannen en windveren.
De voor- en achtergevel hebben beschoten geveltoppen. De in roodbruine baksteen
gemetselde gevels rusten op een gepleisterde plint. De voorgevel(W) wordt ingedeeld door
de entree en hoge vensters. In de symmetrisch ingedeelde achtergevel dubbele deeldeuren
met ter weerszijden rondboog-stalramen en getoogde staldeuren. In de zijgevels kleine
getoogde ijzeren stalramen; in de noordelijke zijgevel een (toegevoegde) haaks op het
hoofdvolume geplaatste uitbouw onder zadeldak.
De evenwijdig aan de boerderij geplaatste schuur heeft een zadeldak met Hollandse pannen
en windveren. De geveltoppen zijn beschoten. In de voorgevel een korfboogbaander met
rondboog-stalramen ter weerszijden. In de zijgevel mestluiken onder getoogde zesruits
stalramen.
Waardering
De boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische
en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de gaafheid van de hoofdvorm;
- het type: een karakteristieke, eenvoudige hallehuisboerderij;
- het ensemble met de schuur;
- de markante situering aan de entree van het dorp.

10

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0178
Borgbosweg 1
7588 PN BEUNINGEN
Losser
A 2163
20-03-2007
De Slinge
boerderij
boerderij

1
zadeldak

machinale baksteen
Hollandse pannen
hout

Bijgebouwen e.d.
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Borgbosweg 8 - 10
7588 PN BEUNINGEN
Inleiding
BOERDERIJ waartegen aan de zuidzijde een monumentaal herenhuis is gebouwd. Op het
landgoed Borg-Beuningen werd in 1836 op de plaats van de oude borg, die waarschijnlijk uit
1709 dateerde, een nieuw pand gebouwd. In 1879 is het herenhuis tegen deze nieuwe borg
aangebouwd en is het boerderijgedeelte uitgebreid. In ± 1927 werd de boerderij uitgebreid
met een stal en mestbewaarplaats. Tijdens een ingrijpende restauratie in 1972 is dit
gedeelte weer afgebroken, waardoor de oude buitenmuur weer zichtbaar werd. De oude
achtergevel is bij deze restauratie geheel nieuw opgemetseld.
Omschrijving
Het pand bestaat uit twee bouwlichamen; een herenhuis op L-vormige grondslag en een
driebeukige boerderij.
Het herenhuis heeft een overstekend met Hollandse pannen gedekt schilddak met een
gootlijst op consoles. Op de nok bevindt zich een open klokketorentje. Vanuit het onderste,
gesloten deel rijzen vier kleine vierkante zuiltjes omhoog, waaruit rondbogen ontspringen.
Op deze bogen rust de ingesnoerde, met leien gedekte spits.
De gevels zijn gepleisterd en voorzien van schijnvoegen. In de vierassige voorgevel op
beide verdiepingen hoge, deels openslaande zesruitsvensters. In de kopse gevels vensters
van hetzelfde type. De entree tussen pilasters, in de linker(W) kopse gevel is later
ingebroken ter plaatse van een venster en bevond zich oorspronkelijk aan de voorgevel;
naast de huidige entree is een groot negenruitsvenster. In de rechtergevel zijn openslaande
tuindeuren.
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Het boerderijgedeelte onder zadeldak heeft grotendeels vernieuwde vakwerk gevels. In de
geheel vernieuwde achtergevel zijn nog enkele oude rondboog-stalramen.
Waardering
Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en
stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het voorbeeld van een tegen de boerderij aangebouwd semi-permanent verblijf;
- de combinatie van een laat 19e eeuws herenhuis met een in oorsprong oudere boerderij;
- de redelijke gaafheid van het exterieur van het herenhuis;
- de markante ligging aan de Borgbosweg.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0149
Borgbosweg 8 - 10
7588 PN BEUNINGEN
Losser
A 2204
20-03-2007
Borg-Beuningen
boerderij
woonhuis / atelier
± 1832, 1879 en 1927
2/1
afgeknot schild / zadeldak

baksteen / pleisterwerk
Hollandse pannen
hout

Bijgebouwen e.d.
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Brinkstraat 36
7581 GD LOSSER
Inleiding
HOTEL/SLIJTERIJ uit het begin van de 20e eeuw, gelegen in het centrum van Losser, met
de langsgevel aan de straat. Aan de rechtergevel(Z) is een aangebouwde garage; aan de
linker(N)- en achtergevel(O) een later aangebouwd restaurantgedeelte.
Omschrijving
Het pand is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder plat dak, met boven de
langsgevels dakschilden onder steile dakhelling en een goot op klossen. De in bruine baksteen gemetselde gevels worden opgeluisterd door drie dubbele banden van gele baksteen
ter hoogte van de wissel-, boven- en onderdorpels.
In het dakvlak aan de voorgevel (W) zijn drie dakkapelletjes onder lessenaarsdak, met
tweeruits bovenlichten. Het dakvlak wordt doorbroken door een topgeveltje met
samengesteld rondboogvenster met roedenverdeling. Hieronder is de entree van het hotel in
een rondboogportiek; boven de portiek een tegeltableau waarop 'Hotel'.
Ter weerszijden van de entree rechtgesloten vensters met bovenlichten en één
dubbelvenster, allen onder een segmentboog met baksteen-mozaïeken in de boogtrommels
en een doorlopende lekdorpel. In het slijterijgedeelte is een tweede portiek met twee deuren
onder bovenlicht met roedenverdeling. Rechts daarvan een etalageruit met een ijzeren
hoekstijl, ijzeren puibalk en doorlopend bovenlicht met kleine ruitjes.
De lager opgetrokken garage heeft een steil afgeknot schilddak met dakkapellen als bij het
hotel, rechtgesloten inrijdeuren en drie dubbele gele bakstenen sierbanden.
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Waardering
Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en
stedenbouwkundige waarde, die tot uitdrukking komen in:
- de oorspronkelijke functie;
- de architectonische detaillering en gaafheid van het exterieur;
- de beeldbepalende situering in het centrum van Losser.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0001
Brinkstraat 36
7581 GD LOSSER
Losser
N 376
19-06-2007
Hotel Smit
hotel / slijterij
hotel / slijterij
± 1900
1
plat dak

machinale baksteen
muldenpannen
hout

Bijgebouwen e.d.
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Brinkstraat 40 - 42
7581 GD LOSSER
Inleiding
VERENIGINGSGEBOUW rond 1930 in opdracht van de Nederlands Hervormde Gemeente
in het centrum van Losser gebouwd. Het pand wordt van de straat gescheiden door een
kleine voortuin en gemetselde tuinmuur met ezelsrug.
Omschrijving
Twee panden van één bouwlaag onder met Hollandse pannen gedekt zadeldak met steile
dakhelling. Het linker(N) pand is hoger opgetrokken onder verspringend dakvlak. Beide
panden zijn opgetrokken in donkerbruine baksteen met onder de dakrand een uitkragende
streks gemetselde rand. Het rechterpand heeft aan de voorgevel over de gehele breedte
een ronde gemetselde erker met vensters; de geveltop is blind. De voorgevel van het linkerpand wordt ingedeeld door een grote vijfdelige vensterpartij met bovenlichten en roedenverdeling; in de geveltop een kleinere driedelige vensterpartij. De vensters aan de zij- en
achtergevels zijn van verschillend formaat en samenstelling. Alle vensters zijn voorzien van
breed kozijnhout en roedenverdeling en/of zijn samengesteld. De linkerzijgevel wordt
ritmisch ingedeeld door pseudo-steunberen, waartussen vensters zijn geplaatst.
Beide zijgevels van het noordelijke pand hebben een sterk risalerende, zich verjongende
topgevel. Het zuidelijke pand heeft in de zijgevel een vergelijkbare topgevel met een dubbele ronde deur.
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Waardering
Het verenigingsgebouw is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de voor de jaren '30 typerende bouwstijl;
- de oorspronkelijke functie;
- de situering aan de Brinkstraat in Losser.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0007
Brinkstraat 40 - 42
7581 GD LOSSER
Losser
N 3911 / N 4034 / N 4035 / N 4036
17-06-2008
Ons gebouw
woonhuis / verenigingsgebouw
woonhuis / bedrijfsruimte
ca. 1930
1
zadeldak

machinale baksteen
Hollandse pannen
hout

Bijgebouwen e.d.
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Denekamperstraat (nabij huisnr. 23)
Hakenbergweg 16 - 18
7587 LN DE LUTTE
Inleiding
TOEGANGSHEK, VILLA en HALLEBOERDERIJ op het landgoed De Hakenberg. Het
toegangshek, aan de weg naar Denenkamp, is de entree van de Hakenbergweg. De
halleboerderij met schuur is gebouwd in 1898 en ligt ten noordoosten van de weg. In opdracht van Blijdenstijn is op het landgoed in 1928 een houten vakantiehuis gerealiseerd. Het
huis is als bouwpakket uit Oostenrijk gekomen en in zes weken opgebouwd. Het ligt tegen
de helling van de Hakenberg en heeft een parkachtige tuin met vijver, aangelegd naar
ontwerp van P. Wattez.
Omschrijving
Twee hekpijlers op vierkant grondplan, opgebouwd uit blokken Bentheimer zandsteen.
Tussen de pijlers een groot smeedijzeren hekwerk, ter weerszijden smeedijzeren
vleugelstukken.
De halleboerderij heeft een zadeldak rode Hollandse pannen, windveren en aan de
achterzijde een wolfeind. De in roodbruine baksteen gemetselde gevels rusten op een
gepleisterde plint. De voorgevel heeft een beschoten geveltop boven een rand
siermetselwerk. Deze vijfassige gevel wordt ingedeeld door de voordeur (met tweeruits
bovenlicht en stoep van Bentheimer zandsteen) en twee vier- en twee zesruitsvensters, alle
onder segmentboog. In de achtergevel een onderschoer onder korfboog met een diep
terugliggende baander; ter weerszijden halfronde stalraampjes. In de geveltop een
drielichtsvenster. De schuur naast de boerderij heeft een zadeldak met wolfeind aan de
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achterzijde waaronder eenzelfde drielichtsvenster. De voorgevel heeft een houten geveltop
en drie inrijdeuren onder korfboog met gepleisterde aanzet- en sluitstenen. In de zijgevel
getoogde ijzeren zesruits stalramen.
Het in hout geconstrueerde zomerhuis is opgetrokken vanuit een L-vormige plattegrond en
heeft in hout opgetrokken gevels op een gemetselde plint. De houten delen op de begane
grond zijn horizontaal, op de verdieping verticaal geplaatst. Centraal in de symmetrisch ingedeelde voorgevel is een grote serre met glazen deuren en vensters met roedenverdeling; op
de verdieping een houten balkon. Ter weerszijden van de serre wordt de voorgevel ingedeeld door meerruitsvensters met opgelegde omlijsting en luiken. Op de etage grote
vierkante driedelige vensters met een horizontale roedenverdeling. De vensters aan de
overige gevels, allen met roedenverdeling, zijn deels behangen met luiken. Aan de beide
zijgevels een vijfzijdige houten erker met balkon. De entree met rondboog-bovenlicht en
roedenverdeling bevindt zich aan de oostgevel in de erker. In deze gevel zijn garagedeuren
aangebracht.
Waardering
Het complex is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische
en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de geschiedenis van de Twentse fabrikanten-buitenplaatsen;
- het houten huis als voorbeeld van een in chaletstijl, als bouwpakket ontworpen vakantiehuis;
- de onderlinge relatie van de onderdelen, de centrale en hoge ligging van het huis op de
Hakenberg;
- de relatie van het huis met de parkachtige tuinaanleg en het omringende landschap.

Mipnummers
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

LS0188, LS0190, LS0189
Denekamperweg (nabij huisnr. 23) ; Hakenbergweg 16 - 18
7587 LN DE LUTTE
Losser
D 2318 / D 4030 / D 2884
20-03-2007
De Hakenberg
toegangshek, zomerhuis, boerderij
toegangshek, woonhuis, woonhuis
1896, 1928
Schontaler (LS190)
1, 2
zadeldak, schilddak

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

machinale baksteen, hout
Hollandse pannen
hout

Bijgebouwen e.d.

schuur, tuin met vijver
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Egheriaweg 2
7587 NE DE LUTTE
Inleiding
LANDHUIS Egheria, oorspronkelijk in 1909 op het hoogste punt van de Tankenberg
gerealiseerd in opdracht van E.H. Ten Cate, naar ontwerp van Karel Muller. Dit huis is ten
gevolge van een bombardement in 1944 verwoest en in 1948 in dezelfde opzet, maar
kleiner, herbouwd. Uit de vroege periode resteren nog -ten NO van het huis- een stal en een
gemetselde omheining van een bloemen-, moestuin waarin ook nog een oude druivenkas
staat. De grote tuin rondom het huis was oorspronkelijk in een kenmerkende eenheid met
het woonhuis ontworpen door L. Springer. Deze aanleg is voor het overgrote deel
verdwenen; enkele bijzondere bomengroepen en restanten van padenbelopen resteren nog.
Het huis richt zich met de voorgevel naar het zuidoosten; het oorspronkelijke landhuis richtte
zich naar het noordwesten. Aan de entree van het landgoed staat een smeedijzeren
toegangshek, bereikbaar middels een statige eikenlaan.
T.b.v. de zelfvoorziening heeft de opdrachtgever in het huis o.a. een waterzuiveringsinstallatie aan laten brengen.
Omschrijving
Het woonhuis van twee bouwlagen is opgetrokken vanuit een U-vormige plattegrond onder
overstekend concaaf gewelfd schilddak met rode Hollandse pannen en vier gemetselde
schoorstenen. De noklijn verspringt ter hoogte van de poten van de U. De gevels zijn
opgetrokken in witgeschilderde baksteen. De entree bevindt zich centraal in de
zuidoostelijke langsgevel in een portiek onder segmentboog. Ter weerszijden en op de
verdieping vierkante en liggende samengestelde vensters met roedenverdeling, behangen
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met luiken met zandlopermotief. In het dakvlak twee kapellen onder schilddak met twee
vierruitsvensters. Tegen de rechtergevel een pomphuisje van één bouwlaag met plat dak en
een hoge gemetselde schoorsteen, waarin de waterzuiveringsinstallatie is aangebracht.
Aan de achterzijde bevindt zich tussen de poten van de U-vorm op de begane grond een
loggia met een balkon op de verdieping. Ter weerszijden daarvan gebogen erkers en op de
verdieping vensters en balkondeuren met roedenverdeling.
De veestal is opgetrokken in bruine baksteen onder een gebroken zadeldak met concaaf
gewelfde uiteinden en windveren. De voorgevel heeft een beschoten geveltop boven een
rand siermetselwerk met blok- en muizetand. Voorts twee brede getoogde deuren met
zesruitsvenster ter weerszijden van een dito venster en een dubbel hooiluik in de top. Alle
gevelopeningen onder segmentboog.
Rond de bloemen- en moestuin is een hoge gemetselde muur met ezelsrug en pleisterwerk
aan de tuinzijde. In de zuidzijde van de muur een rondboog-toegang met smeedijzeren hek.
Het toegangshek tot het landgoed aan het einde van de eikenlaan bestaat uit een
smeedijzeren hek tussen gemetselde pijlers met lantaarns.
Waardering
Het landgoed is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische,
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de historie: de geschiedenis van de Twentse fabrikanten-buitenplaatsen;
- het feit dat het woonhuis een kopie is van een ontwerp van Karel Muller;
- het woonhuis met hek, ommuring, tuin en schuur als waardevol ensemble;
- de fraaie ligging op het hoogste punt van de Tankenberg.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

LS0198
Egheriaweg 2
7587 NE DE LUTTE
Losser
E 3148
20-03-2007
Het Egheria
woonhuis
woonhuis, praktijk
1909 / 1948
Karel Muller / Feenstra / van Boekhuizen
2
schilddak

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

geschilderde baksteen
Hollandse pannen
hout

Bijgebouwen e.d.

stal, muur, toegangshek, pomphuis
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Enschedesestraat 19
7582 AE LOSSER
Inleiding
Het oorspronkelijk als WOONHUIS voor de bovenmeester gebouwde pand is in 1914 naar
ontwerp van F. Croonen gerealiseerd. Het woonhuis is met de noordgevel naar de
Enschedesestraat gericht en ligt met de langsgevel(W) aan de Zweermanstraat.
Omschrijving
Het pand is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder een met Tuile du Nord
pannen gedekt, gebroken en afgeknot schilddak met dakkapellen en een goot op klampen.
Het risalerende deel van de voorgevel onder afgewolfde kap met windveren en pumeel. De
gevels worden ingedeeld door soms geschakelde vensters onder bovenlichten met
roedenverdeling; in de topgevel onder wolfeind een venster met eveneens roedenverdeling
in de zijlichten. Alle vensters worden afgesloten door een strek en hebben een hardstenen
lekdorpel. De entree bevindt zich in een teruggelegd geveldeel onder een overstek met
houten lateien op een octogonale gesneden hoekkolom die rust op een bakstenen muurtje.
Aan de westgevel is een in 1959 aangebouwde driezijdige erker. Aan de achtergevel een
lage platte aanbouw en terrasdeuren.
Waardering
Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische,
architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de gaafheid van de hoofdvorm;
- de fraaie detaillering;
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-

de beeldbepalende situering aan de Enschedesestraat, in het centrum van Losser.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0095
Enschedesestraat 19
7582 AE LOSSER
Losser
N 2943
20-03-2007
woonhuis bovenmeester
woonhuis
1914
F. Croonen
1
gebroken, afgeknot schild- / wolfdak

machinale baksteen
Tuile du Nord
hout

Bijgebouwen e.d.
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Enschedesestraat 111
7582 PM LOSSER
Inleiding
WOONHUIS uit 1936, gelegen ten westen van Losser aan de Enschedesestraat.

24

Omschrijving
Pand van één bouwlaag onder een rieten wolfdak met getimmerd overstek en grote
dakkapellen. Op de linkergevelhoek(O) is een vijfzijdige erker onder een overstekend rieten
kegeldak. De erker heeft een gemetselde onderbouw en grote geschakelde vensters. De
rondboogentree met zijlichten bevindt zich in de rechterzijgevel. In de gevels voorts enkele
rechthoekige vensters met roedenverdeling en breed kozijnhout. In het wolfeind aan de
voorzijde is een halfrond venster. Aan de linkergevel een platte uitbouw met balkon.
Waardering
Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en
stedebouwkundig waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de voor de jaren '30 karakteristieke vormgeving;
- de ligging aan de uitvalsweg van Losser.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0019
Enschedesestraat 111
7582 PM LOSSER
Losser
I 6165
20-03-2007
woonhuis
woonhuis
1936
1
wolfdak

machinale baksteen
riet
hout

Bijgebouwen e.d.
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Gronausestraat 2 - 4
7581 CG LOSSER
Inleiding
De R.K. KERK 'Maria geboorte' ligt aan de westkant van het centrum van Losser. Het
kerkgebouw in neogotische bouwstijl vertoont overeenkomsten met een hallenkerk en is in
1901-'02 gerealiseerd naar het ontwerp van Alfred Tepe. De PASTORIE (LS0011) is
middels een laag tussenlid met de zuidzijde van de kerk verbonden. Naast de entree in de
voorgevel (N) is een gedenksteen met opschrift DEN KONING DER EEUWEN - DEN
VERLOSSER DER WERELD - JEZUS CHRISTUS- ALLE EER EN GLORIE - 25 MAART
1901. De pastorie is korte tijd na de kerk gebouwd door dezelfde architect. Aan de westzijde
van het complex is een begraafplaats.
Omschrijving
Kerk
Kerkgebouw in neogotische bouwstijl (vertoont overeenkomsten met een hallenkerk)
bestaande uit een middenschip onder een met leien gedekt zadeldak en twee zijschepen
onder schilddaken; op het dak kleine dakkapellen met tentdakjes. Aan de linkergevel(O)
bovendien een dwarsschip onder schilddak. Naast dit dwarsschip de sacristie en een slanke
octogonale toren met vier uurwerken, bekroond door een ingesnoerde spits met bol en
weerhaan. De gevels worden aan de voet horizontaal geleed door een uitkragend trasraam
en een doorlopende gemetselde onderdorpel. Zich verjongende met leien gedekte
steunberen, waartussen spitsboogvensters, geven een verticale geleding. Alle spitsboogvensters hebben glas-in-lood, een bakstenen tracering met maaswerk in de koppen en
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een gemetselde afzaat. De entreepartij bevindt zich in de symmetrisch ingedeelde
risalerende topgevel(N) van het middenschip. De entree met spitsboog bovenlicht en de
grote spitsboogvensterpartij daarboven liggen iets terug in de gevel en zijn gevat in een
gemetselde lijst. Ter weerszijden daarvan twee smalle spitsboogvormige spaarvelden. In de
geveltop boven een cordonlijst drie spaarvelden met tracering.
Het interieur heeft een kruisribgewelf op ronde zuilen. De gebrandschilderde ramen zijn rond
1922 vervaardigd door Hubert Hertel. De koorbanken en de 13 apostelbeeldjes uit 1811, zijn
in 1948 door Cuypers gerealiseerd. Het hoofdaltaar is in 1936 door Hans Mengelberg
omgebouwd.
Pastorie
De pastorie is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder een met leien gedekt
afgeknot schilddak met kleine dakkapellen onder tentdakje met piron. De entree bevindt zich
in de voorgevel(O) in het middenrisaliet met een door het dakvlak brekend trapgeveltje,
afgedekt met ezelsruggen. In de linkergevel(Z) is een breder middenrisaliet, eveneens met
trapgeveltje. De gevels worden ingedeeld door driedelige vensterpartijen met bovenlichten
en enkelruitsvensters met bovenlicht. Alle vensters onder segmentbogen met bakstenen
boogtrommels hebben op beide bouwlagen een doorlopende onderdorpel en ter hoogte van
de bovendorpels een rand siermetselwerk rondom. Aan de linkergevel is een rechthoekige
serre onder plat dak.
Waardering
Het complex is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en
stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het voorbeeld van / de overeenkomsten met een hallenkerk;
- de neogotische bouwstijl;
- de plaats in het oeuvre van architect Tepe;
- de gaafheid van exterieur, interieur van complexonderdelen;
- beeldbepalend ensemble voor het dorp Losser en omgeving;
- de ruimtelijke en visuele samenhang tussen kerk en pastorie.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

LS0010 / LS0011
Gronausestraat 2 - 4
7581 CG LOSSER
Losser
N 1218
29-04-2008
Maria Geboorte kerk
Rooms Katholieke kerk, pastorie
Rooms Katholieke kerk, pastorie
1901 / '02 en '04
A. Tepe
1/2
zadel / (afgeknotte) schilddaken

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

machinale baksteen
leien (maasdekking)
hout / baksteen

Bijgebouwen e.d.
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Gronausestraat 72
7581 CH LOSSER
Inleiding
WOONHUIS, oorspronkelijk met praktijkruimte, in 1934/'35 gebouwd naar ontwerp van
architect Sluymer, in opdracht van de Bruyn. Het vrijstaande pand ligt aan de rand van het
centrum van Losser. Rondom de ruime tuin loopt een gemetselde erfscheiding met ezelsrug.
Omschrijving
Pand van één bouwlaag onder samengesteld schilddak met dakkapellen, getimmerd
overstek en hoog opgetrokken geveldelen aan de voor- en achterzijde (ZO- en ZW-hoek).
De in Noors verband gemetselde gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen op een
lichtbruine plint.
De voor(O)- en de zijgevel(Z) hebben een driezijdige erker; daartussen op de zuidoosthoek
een veranda met een zich verjongende gemetselde kolom. De entree bevindt zich in de
noordgevel in een portiek met rond glas-in-lood venster daarboven. Op de gevelhoek een
tweede, stalen rondboogdeur. De gevels worden verder ingedeeld door rechtgesloten -deels
stalen- vensters met roedenverdeling, dikwijls geschakeld tot horizontale vensterpartijen. In
de achtergevel grote balkondeuren en een rondboogdeur met een hoog glas-in-lood traplicht
daarboven.
Op de noordwesthoek is een aangebouwde garage onder schilddak.
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Waardering
Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische,
architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- een karakteristiek voorbeeld van een jaren dertig villa;
- de opvallende architectonische detaillering;
- de situering aan de rand van het centrum van Losser.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0068
Gronausestraat 72
7581 CH LOSSER
Losser
N 1602
20-03-2007
woonhuis / huisartsenpraktijk
woonhuis
1934 / '35
Sluymer
1
schilddak

machinale baksteen
grijze verb. Hollandse pannen
hout, staal

Bijgebouwen e.d.
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Gronausestraat 166 - 168
7581 CL LOSSER
Inleiding
Vroeg 20e eeuws, eenvoudig DUBBEL WOONHUIS. Het pand ligt met de langsgevel direct
aan de doorgaande weg, aan de zuidkant van het dorp Losser. Het pand is recentelijk
verbouwd tot één woonhuis.
Omschrijving
Pand van één bouwlaag onder zadeldak met rode muldenpannen. De in roodbruine
baksteen gemetselde gevels rusten op een gepleisterd trasraam met profiellijstje aan de
voorgevel; de linkergevel is geheel gepleisterd. De voorgevel wordt afgesloten door een
smalle gepleisterde daklijst en een goot op gesneden klossen. Deze zesassige gevel is
symmetrisch ingedeeld met twee houten deuren op de gevelhoeken en T-vensters, allen
met glas-in-lood bovenlichten onder segmentbogen met gepleisterde aanzet- en sluitstenen
en decoraties in de gepleisterde boogtrommels. Over de gevel lopen gepleisterde banden
tussen de segmentbogen, ter hoogte van de wisseldorpel en de doorlopende onderdorpel.
De kopse gevels worden ingedeeld door twee vensters en daarboven een deur in de top.
Waardering
Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en
stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het type: voorbeeld van een vroeg 20e eeuwse eenvoudige dubbelwoning;
- gaafheid van de voorgevel;
- ligging binnen het straatbeeld van de Gronausestraat.
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Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0071
Gronausestraat 166 - 168
7581 CL LOSSER
Losser
N 3729
20-03-2007
dubbel woonhuis
dubbel woonhuis
1907
1
zadeldak

machinale baksteen, pleisterwerk
muldenpannen
hout

Bijgebouwen e.d.
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Haermansweg (nabij huisnr. 6)
7587 NW DE LUTTE
Inleiding
De SCULPTUUR van Diana staat in de bosrand ten oosten van de Haermansweg op het
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landgoed 'Boerskotten' van de fam. Essink. Het beeld van deze godin van de jacht herinnert
aan het feit dat het landgoed in vroeger tijden een jachtgebied was. De sculptuur is
afkomstig van de familie Focking uit Oldenzaal en omstreeks 1928 hier geplaatst. Het beeld
was als present van Mevr. Focking aan T.B. Kock (1737-1809) geschonken. Het wapen op
de sokkel van het beeld is waarschijnlijk van de familie Focking.
Omschrijving
Uit één stuk gemaakt beeld van een vrouwenfiguur op een sokkel met bakstenen voet. De
figuur is gekleed in een tuniek met op haar rug een koker met pijlen. Op de sokkel bevinden
zich gevlochten ornamenten in relief, en twee wapenschilden onder een kroon. Het rechterschild is in vier velden verdeeld waarop kruislings twee burchten en twee kruizen zijn
aangebracht; op het linkerschild zijn drie klaverblaadjes afgebeeld.
Waardering
De sculptuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en stedenbouwkundige
waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de fraaie detaillering;
- de gaafheid van het sculptuur;
- de verwijzing naar de oorspronkelijke functie van het gebied als jachtterrein;
- de relatie met het landgoed en bijbehorende objecten.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

LS0137
Haermansweg (nabij huisnr. 6)
7587 NW DE LUTTE
Losser
G 2032
20-03-2007
sculptuur van Diana
sculptuur van Diana

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen
Bijgebouwen e.d.
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Hanhofweg 11
7587 LV DE LUTTE
Inleiding
Vroeg 20e eeuwse BOERDERIJ met tweekapsschuur waarin de stallen overdwars geplaatst
zijn. Op het erf staat een nieuw woonhuis, en aan de schuur is een derde kleine schuur
bijgebouwd. Het complex ligt even ten noorden van De Lutte.
Omschrijving
Boerderij met tweekapsschuur onder zadeldaken met windveren en makelaar aan de
achterzijde. De gevels zijn opgetrokken in baksteen op een plint deels van Bentheimer
zandsteen deels gepleisterd. Onder de beschoten geveltoppen loopt een rand siermetselwerk met muize-, blok-, en zaagtand. In de achtergevel twee rechtgesloten baanders met
schampstenen, binnen een omlijsting van gepleisterde lisenen met kroonlijst. Ter weerszijden ijzeren getoogde- en rondboog stalramen, deels met aanzet- en sluitstenen in de
bogen erboven. De voorgevel van het schuurgedeelte is gewijzigd. De vijfassige voorgevel
van het woongedeelte heeft een houten deur onder getoogd bovenlicht en vier getoogde
zesruitsvensters onder segmentboog.
In het interieur is nog een fraaie tegelkamer aanwezig.
Waardering
De tweekapsboerderij boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische,
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de architectonische gaafheid;
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-

het type: een voor deze streek karakteristiek boerderijtype met meerkapsschuur;
de fraaie achtergevel en tegelkamer.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0177
Hanhofweg 11
7587 LV DE LUTTE
Losser
D 4053
20-03-2007
Erve Dalkotte
boerderij
boerderij
ca. 1905
1
zadeldaken

machinale baksteen
verbeterde Hollandse pannen
hout

Bijgebouwen e.d.
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Harinkweg 5
7587 NX DE LUTTE
Inleiding
19e eeuwse VAKWERKSCHUUR op een boerenerf, gelegen in een bocht van de weg, nabij
de oostgrens van de gemeente. De schuur ligt direct naast en ten noorden van de
(verbouwde) boerderij.
Omschrijving
De schuur is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder geknikt zadeldak met
rode Hollandse pannen en windveren. De vakwerkgevels zijn ingevuld met rode baksteen. In
de voor- en achtergevel een dubbele houten deur tot aan de beschoten geveltoppen.
Waardering
De 19e eeuwse schuur is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische,
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het voorbeeld van dit, voor het oosten van Twente karakteristieke, type schuur;
- de fraaie situering en relatie met omgeving.
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Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0136
Harinkweg 5
7587 NX DE LUTTE
Losser
G 3268
20-03-2007
schuur
schuur
ca. 1880
1
geknikt zadeldak

machinale baksteen, hout
Hollandse pannen

Bijgebouwen e.d.
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Hogeboekelweg 1
7582 AH LOSSER
Inleiding
TRANSFORMATORHUISJE rond 1920 gerealiseerd aan de westelijke entree van Losser,
nabij het kruispunt Broekhoekweg en Enschedesestraat. Het huisje ligt met de voorzijde
naar de openbare weg gericht.
Omschrijving
Het huisje is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder een gebroken zadeldak
met muldenpannen. De gemetselde gevels hebben een gepleisterde bovenbouw. De kopse
gevels verjongen zich door de als steunberen uitgemetselde gevelhoeken. In deze topgevels
een stalen deur en bovenin staande luchtroosters.
Waardering
Het transformatorhuisje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische,
architectuurhistorisch en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de oorspronkelijke functie en de typologie;
- de architectonische gaafheid;
- de markante ligging aan de westelijke entree van Losser.
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Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0114
Hogeboekelweg 1
7582 AH LOSSER
Losser
N 3154
20-03-2007
transformatorhuisje
transformatorhuisje
± 1920
1
gebroken zadeldak

machinale baksteen, pleisterwerk
muldenpannen

Bijgebouwen e.d.
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Hoofdstraat 60 - 62
7586 BV OVERDINKEL
Inleiding
DUBBEL WOONHUIS, rond 1920 gebouwd aan de entree van het dorp Overdinkel. Het
pand ligt enigszins teruggerooid, met de langsgevel evenwijdig aan de straat. Aan de
voorgevel en rechterzijgevel bevinden zich later toegevoegde erkers. Ook de tuin aan de
voorzijde is een latere toevoeging.
Omschrijving
Het pand is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder een met tuile du Nord
pannen gedekt zadeldak. Het bovenste deel van de in bruine baksteen gemetselde gevels is
gepleisterd. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een hoog opgetrokken middenpartij
onder schilddak. De entrees met staand zijraam bevinden zich aan de voorzijde op de
gevelhoeken. Tussen de deuren bevinden zich twee grote zeshoekige erkers met smalle
houten kozijnen met roedenverdeling. Direct boven deze erkers twee driedelige vensters.
Alle vensters hebben een roedenverdeling en geglazuurde lekdorpels. De zijgevels met
gepleisterde geveltoppen worden ingedeeld door vensters van hetzelfde type.
Waardering
Het dubbele woonhuis is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische
en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking in:
- het type: een voorbeeld van een vroeg 20e eeuws dubbel woonhuis;
- de ligging aan de entree van het dorp.
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Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0029
Hoofdstraat 60 - 62
7586 BV OVERDINKEL
Losser
K 5696 / K 5697
19-06-2007
dubbel woonhuis
dubbel woonhuis
ca. 1920
1
zadeldak

machinale baksteen; pleisterwerk
Tuile du Nord
hout

Bijgebouwen e.d.
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Hoofdstraat 76 - 78
7586 BV OVERDINKEL

42

Inleiding
R.K. KERK 'Heilige Gerardus Majella', in 1907 naar ontwerp van H. Kroes gerealiseerd. De
zaalkerk is met de voorgevel en klokketoren naar de Hoofdstraat van Overdinkel gericht.
Aan de zuidelijke langsgevel is de kerk door middel van een tussenlid met de PASTORIE
verbonden. Aan de westzijde is een begraafplaats. Aan de achterzijde van de kerk en
pastorie bevindt zich een processiepark met kapellen en altaar.
Omschrijving
Kerk
De zaalkerk heeft op de zuidoosthoek een toren op vierkante plattegrond onder een met
leien gedekte spits, bekroond door een windvaan met o.a. weerhaan. Boven een cordonlijst
worden de gevels van de toren ingedeeld door een gedrukt spitsboogvormig spaarveld met
lichtopeningen en in de top drie galmgaten en een uurwerk. De dubbele beslagen voordeur
van de kerk bevindt zich in een keperboogvormig ingangsrisaliet onder drielichtsvenster,
gevat in een spitsbogige omlijsting. In de geveltop zijn twee sierbanden in gele baksteen.
De vensterpartijen aan de voor- en zijgevels bestaan uit een spitsboogvormig spaarveld
waarbinnen een drielichts- en een rond venster met gele bakstenen omlijsting; in de
zijgevels zijn de vensters tussen zich verjongende met leien gedekte steunberen. Alle
vensters zijn voorzien van glas-in-lood, hebben gemetselde afzaten en een doorlopende
waterlijst. Aan de achterzijde is een vijfzijdig koor onder schilddak met steunberen waartussen smalle spitsboogvensters.
Pastorie
De pastorie is gerealiseerd op rechthoekig grondplan onder een met leien gedekt afgeknot
schilddak met een brede goot op klossen; aan de voorzijde twee tweelichts dakkapellen.
Centraal in de symmetrisch ingedeelde voorgevel(O) is een portiek, afgesloten door een
open boogfries op een zandstenen latei. De houten deur heeft meerruits boven- en zijlichten. Op de verdieping boven de entree een venster met bovenlicht; ter weerszijden op beide
bouwlagen dubbelvensters met bovenlichten. Alle vensters hebben roedenverdeling in de
bovenlichten en worden afgesloten door een zandstenen latei. Rondom het pand lopen drie
gele bakstenen banden ter hoogte van de boven- en onderdorpels. De grotendeels blinde
zijgevels zijn deels gewijzigd. Aan de achterzijde is een grote rechthoekige serre met glasin-lood bovenlichten.
Processiepark / kerkenbos
Het processiepark is gelegen aan de achterzijde van de kerk. Het is een park met en
rechthoekige plattegrond, waarin een bos is aangeplant. Door het park loopt een
processiepad langs twee kapellen, een aan de noordzijde en een aan de zuidzijde. De
kappellen zijn opgetrokken in baksteen. Halverwege het park is een groot plein met een
altaar. Dit altaar is opgetrokken vanuit een vierkante plattegrond, in baksteen onder een
koperen koepel. Het altaar bevindt zich tegen een wit geschilderde achterwand. Aan
weerszijden van de koepel zijn lagere koepels geplaatst.
Waardering
Het complex is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en
stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het type: als voorbeeld van een vroeg 20e eeuwse zaalkerk;
- de architectonische en visuele relatie tussen kerk en pastorie;
- het ensemble van kerk en pastorie als markant en beeldbepalend element voor het dorp
en omgeving.
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Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

LS0031/ LS0032
Hoofdstraat 76 - 78
7586 BV OVERDINKEL
Losser
K 5378 / K 4069
29-04-2008
Heilige Gerardus Majella
Rooms Katholieke kerk, pastorie, processiepark / kerkenbos
Rooms Katholieke kerk, pastorie, processiepark / kerkenbos
1907
H. Kroes
1/2
zadeldak, afgeknot schilddak

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

machinale baksteen
leien

Bijgebouwen e.d.

kapelletjes, altaar, (processie) park / kerkenbos
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Hoofdstraat 182 - 184
7586 BW OVERDINKEL
Inleiding
De N.H. KERK en PASTORIE liggen met de voorgevel aan de Hoofdstraat in Overdinkel. De
in neogotische trant gebouwde kleine zaalkerk is in 1908 gebouwd; het front is in de jaren
'50 vernieuwd. Aan de linkerzijde naast de kerk staat de in dezelfde tijd gebouwde pastorie
(LS0102).
Omschrijving
Kerk
De kerk heeft een zadeldak met op de nok aan de voorzijde een octogonale, grotendeels
houten klokketoren met spitsboogvormige galmgaten op een met zink beklede onderbouw.
Bekroning door koperen helmdak met weerhaan boven een brede geprofileerde lijst. In de
gepleisterde voorgevel een korfboog-entree met dubbele deur. Boven de deur een rond
venster met stervormige roedenverdeling en bakstenen omlijsting. De vijfassige zijgevels
worden geleed door zich verjongende lisenen waartussen gietijzeren spitsboogvensters met
tracering. In de linkergevel een rondboogdeur en -venster. In de gepleisterde achtergevel
twee spitsboogvensters. In het deels vernieuwde interieur een houten plafond op korbelen
en fraaie kroonluchters.
Pastorie
De pastorie is opgetrokken vanuit een L-vormige plattegrond; het linker bouwdeel bestaat uit
twee lagen, het rechter uit één laag. Het lage bouwdeel onder afgeknot zadeldak met gepro-
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fileerde gootlijst, het hoge deel onder overstekend zadeldak met voorschot op korbelen.
De gemetselde gevels op een gepleisterde plint worden opgeluisterd door gele bakstenen
banden ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters. De gevels worden
ingedeeld door deels vernieuwde T- en enkelruitsvensters met enkel- en tweeruits
bovenlichten onder segmentbogen. De entree onder bovenlicht bevindt zich in de voorgevel
van het lage bouwdeel. In de geveltop een klein roosvenster met gele bakstenen omlijsting.
Waardering
De N.H. kerk is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorisch
en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het voorbeeld van een vroeg 20e eeuwse zaalkerk;
- de neogotische bouwstijl;
- het ensemble met de pastorie.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0101 / LS0102
Hoofdstraat 182 - 184
7586 BW OVERDINKEL
Losser
K 5026
29-04-2008
Nederlands Hervormde kerk, pastorie
Protestantse kerk, pastorie
1908
1/2
zadeldak / afgeknot zadeldak

machinale baksteen
Hollandse / bouletpannen
gietijzer / hout

Bijgebouwen e.d.
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Judithhoeveweg 5
7581 DL LOSSER
Inleiding
De Judithhoeve is een vroeg 20e eeuwse, als proefboerderij gebouwde, BOERDERIJ van
het kop-romp type, gelegen ten westen van Losser. Op het erf staan een schuur en een
lindeboom, die in 1921 geplant is ter herinnering aan H.M. Blijdenstein.
Omschrijving
De kop-romp boerderij heeft een met rode muldenpannen gedekt, afgewolfd zadeldak met
brede geprofileerde windveren en een getimmerd overstek op klossen. De gevels zijn
gemetseld in roodbruine baksteen op een trasraam van donkere baksteen. De voorgevel
heeft drie rechtgesloten meerruits-schuifvensters met luiken; in de geveltop een liggend
meerruitsvenster met luiken. In de zijgevels een tweeruitsvenster en in de rechtergevel(O)
een schuifvenster als in de voorgevel; de linkergevel heeft een houten deur onder drieruits
bovenlicht en een vernieuwd venster. Alle vensters onder strek en met gemetselde
lekdorpel.
In de voor- en achtergevel van het bedrijfsgedeelte een baander onder korfboog. De
geveltop van de achtergevel is beschoten boven een rand siermetselwerk met zaag- en
bloktand. Aan de achtergevel is een excentrisch geplaatste aanbouw onder geknikt overstekend zadeldak met windveer, rondboogdeuren en getoogde zesruits stalramen. De zijgevels
van het bedrijfsgedeelte worden geleed door zich verjongende steunberen waartussen
steeds twee ijzeren getoogde zesruits stalramen.
Naast de boerderij(O) een schuur onder schilddak met rechtgesloten zesruits stalramen en
in de langsgevel een door het dakvlak brekend hoog opgetrokken geveldeel met een
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baander onder opgetild dakvlak.
Waardering
De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en
stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het voorbeeld van een vroeg 20e eeuwse proef-boerderij;
- het type: kop-romp;
- de architectonische detaillering en de gaafheid van het exterieur;
- de fraaie situering en de erfindeling.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

LS0021
Judithhoeveweg 5
7581 DL LOSSER
Losser
H 6768
20-03-2007
Judithhoeve
boerderij
boerderij
1912
1
wolfdak

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

machinale baksteen
muldenpannen
hout

Bijgebouwen e.d.

schuur, gedenksteen en linde
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Kerkhofweg (nabij huisnr. 275)
7586 AD OVERDINKEL
Inleiding
Particuliere BEGRAAFPLAATS uit het begin van de 20e eeuw, gelegen ten zuidoosten van
Overdinkel, nabij de Duitse grens.
Omschrijving
De kleine begraafplaats heeft een rechthoekige plattegrond. Het door bomen omgeven
terrein wordt in de lengte doorsneden door een rechte verharde laan. Ter weerszijden van
het eerste deel van deze laan staan voornamelijk naaldbomen. De vroeg 20e eeuwse
grafzerken staan in de noordwestelijke hoek van het terrein in rechte rijen opgesteld. Aan
het einde van de laan staat een klein baarhuisje onder zadeldak.
De naam van de begraafplaats is afgeleid van het eerste kind dat op deze plaats is
begraven.
Waardering
De begraafplaats is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en
stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het voorbeeld van een vroeg 20e eeuwse particuliere begraafplaats.
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Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

LS0200
Kerkhofweg (nabij huisnr. 275)
7586 AD OVERDINKEL
Losser
K 5546
20-03-2007
Ebeltjeshof
particuliere begraafplaats
particuliere begraafplaats
1911

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen
Bijgebouwen e.d.

baarhuisje
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Kloosterstraat ongenummerd
LOSSER
Inleiding
Hervormde BEGRAAFPLAATS uit het begin van de 20e eeuw. De begraafplaats ligt aan de
oostzijde van Losser nabij het voormalige pastoriegebouw der R.K. Gemeente.
Omschrijving
Eenvoudige begraafplaats met rechthoekig padenbeloop en haag rondom. Rond de entree
aan de oostzijde staan enkele hoge beuken en eiken. In de noordoostelijke hoek enkele
vroeg 20e eeuwse grafzerken. Aan de westzijde een baarhuisje met gemetselde gevels
onder een zadeldak met Hollandse pannen. De ijzeren rondboogvensters zijn voorzien van
tracering.
Waardering
De begraafplaats is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en
stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de functie;
- als voorbeeld van een eenvoudige vroeg 20e eeuwse begraafplaats;
- de situering in het dorp Losser;
- de historisch-ruimtelijke relatie met het vm. pastoriegebouw (gemeentelijk monument).

52

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

LS0059
Kloosterstraat ongenummerd
LOSSER
Losser
N 390
20-03-2007
Nederlands Hervormde begraafplaats
Protestantse begraafplaats
1900

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen
Bijgebouwen e.d.

baarhuisje
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Kostersgaarden 44 - 52
7581 AC LOSSER
Inleiding
Voormalig klooster "Maria Bijstand" te Losser
Omschrijving
Het gebouw werd in 1881 in opdracht van het Rooms-Katholiek Kerkbestuur gebouwd als
R.K. Pastorie. Het als stadsvilla in neo-renaissancestijl aan te duiden gebouw bestaat uit
twee haaks opelkaar staande bouwlichamen voorzien van verdieping en zadeldaken. Het
rechterdeel, twee vensters breed, springt naar voren. De ingang bevindt zich in de zijvleugel
die drie assen breed is. De zadeldaken worden door trapgevels beëindigd. Het gebouw is
uitgevoerd in dieprode baksteen met horizontale banden. De vensters bezitten korfbogen
met in geaccentueerde constructieve delen en zijn voorzien van de oorspronkelijke T-ramen.
Sierankers geven een indruk van de inwendige structuur. Het geheel is gelegen in een
relatief diepe landschappelijk aangelegde tuin die aan de straatzijde wordt afgesloten door
een smeedijzeren hek. Het gebouw is door haar eenvoudige en heldere opzet een goed
voorbeeld van een villa in Hollandse renaissancestijl, representatief voor de pastoriebouw in
de laatste decennia van de negentiende eeuw.
De kapel werd aangebouwd in 1911 en heeft prachtige gebrandschilderde ramen. De eerste
steen is gelegd in 1881 door pastoor Wiegink. In 1962 is aan de linkerzijde van het klooster
een refter aangebouwd. De kapel is niet zoals het klooster opgetrokken met schoon
metselwerk, doch de muren zijn aangepleisterd.
Voormalig eigenaar: de Roomsch Catholieke Kerkgemeente van de Heilige Maria geboorte,
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ook de RK. Parochicele Kerkgemeente van de Heilige Maria geboorte en ook Roomsch
Katholieke Parochie van de Heilige Maria geboorte.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

Kostersgaarden 44 - 52
7581 AC LOSSER
Losser
N 3287
19-01-1988
klooster "Maria Bijstand"
woonflat
1881

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen
Bijgebouwen e.d.
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Lossersestraat ongenummerd
DE LUTTE
Inleiding
ARBORETUM POORT-BULTEN is gesticht in 1910 door de Oldenzaalse textielfabrikant
A.J.H. Gelderman. Samen met zijn echtgenoot kocht hij het perceel aan de Lossersestraat
om er een pinetum, een proeftuin voor Europese naaldbomen, te stichten. Spoedig werden
echter ook loofbomen aangekocht uit de Kaukasus, China, Japan en Noord-Amerika. Deze
aangekochte bomen werden door tuinarchitect L.A. Springer, die een grote dendrologische
kennis bezat, in fraaie boomgroepen gezet. De verschillende bomen zijn door hem per soort
geplant. Tussen de boomgroepen kwamen gazons. In 1973 is door W.J. Hendriks, tevens
dendroloog en tuinarchitect, in het landschapspark een stelsel van slingerpaden aangelegd,
die goed aansluiten bij het karakter van de oorspronkelijke aanleg van Springer.
Dendrologisch gezien is het arboretum met pinetum zeer waardevol. Het assortiment dat is
aangeplant bevat een gedeelte van de soorten uit de Nationale Plantencollectie.
Aan de westelijke zijde ligt een weide die in de jaren ’90 van de twintigste eeuw een nieuwe
invulling als poelenlandschap heeft gekregen. In dit gedeelte is het accent gelegd op de
natte milieus; een weide van populieren, poelen, plas/dras milieus en solitairen, die in het
natte milieu hun habitat hebben. De insteek van het nieuwe gebied is meer ecologisch en
heeft daarmee een hele eigen karakteristiek.
Dit nieuwe gedeelte valt buiten de bescherming, maar is wel op een zeer zorgvuldige wijze
vormgegeven en heeft tevens een parkachtige uitstraling. Ondanks de eigenkarakteristiek
van dit nieuwe gedeelte sluit het op een goede wijze aan bij het oude gedeelte. Het oude en
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het nieuwe deel zijn door bruggetjes over de waterloop met elkaar verbonden.
Op het terrein bevinden zich ook een houten informatiecentrum en bijenhuis. Beide objecten
vallen buiten de bescherming.
Omschrijving
Het arboretum is ontstaan op een rechthoekig perceel, dat begrensd wordt door de
Lossersestraat (oost), de Postweg (zuid) en de spoorlijn (noord). Aan de westzijde gaat het
perceel over in een bosstrook, met aan de rand een laan van Amerikaanse eiken en
Rododendrons, die zeer waarschijnlijk reeds bij de aanleg of kort erna zijn aangeplant.
Het oude gedeelte wordt gekenmerkt door een padenstelsel van half-verharding, dat zich
slingerend tussen de boom- en struikgroepen en gazons beweegt. Door het park lopen
smalle slootjes, die enerzijds de verschillende boom- en struikgroepen van elkaar scheiden
en anderzijds het vrij natte gebied, waarop het arboretum is gelegen, afwateren. In het
arboretum zijn twee natuurstenen gedenkstenen opgenomen voor L.A. Springer en W.J.
Hendriks.
Waardering
Het arboretum is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, landschappelijke en
tuinhistorische waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de situering en vormgeving van de boom- en struikgroepen en de vormgeving van de
gazons door L.A. Springer;
- de structuur van slingerende paden van W.J. Hendriks;
- de parkachtige uitstraling van de gehele aanleg van het arboretum.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect

Lossersestraat ongenummerd
DE LUTTE
Losser
G 2566
16-10-2007
Arboretum Poort Bulten
arboretum
arboretum / landschapspark
1910
L.A. Springer / W.J. Hendriks
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Lutterzandweg 19
7588 PA BEUNINGEN
Inleiding
Oorspronkelijk in 1928 in opdracht van Scholten gebouwd THEE- en JACHTHUIS. Na de
tweede Wereldoorlog is het pand verbouwd, waarbij het (linker)deel in baksteen tot stand
kwam en het riet van de kap is vervangen door pannen.
Omschrijving
Het oudste, houten gedeelte van het huis lijkt uit drie bouwvolumes opgebouwd, onder
overstekende kappen in verschillende vormen. Het oostelijke lage bouwdeel heeft een
zadeldak; haaks hierop staat een tweede bouwdeel met aan de voorzijde(Z) een bijzondere
afsluiting in de vorm van een opgetild ingezwenkt tentdak op houten standvinken, zodat een
veranda ontstaat. Aan de westzijde het terugliggende derde bouwdeel onder hoog opgaand
schilddak. De gevels zijn gepotdekseld en worden ingedeeld door eenvoudige rechthoekige
vensters met roedenverdeling. De entree bevindt zich aan de achterzijde(N) in het nieuwste
gemetselde bouwdeel onder pannen zadeldak.
Waardering
Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en
stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de oorspronkelijke functie als jacht- en theehuis;
- de bijzondere hoofdvorm;
- de markante landschappelijke ligging.
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Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
Gevels
Dakbedekking
Kozijnen

LS0183
Lutterzandweg 19
7588 PA BEUNINGEN
Losser
P 523
20-03-2007
Landgoed Meuleman / Jachthuis Het Meuleman
jachthuis / theehuis
woonhuis
1928 e.v.
1
zadel-, schilddak

hout, machinale baksteen
Hollandse pannen
hout

Bijgebouwen e.d.

59

Martinusplein 4
7581 AN LOSSER
Inleiding
HEININKSHOES, gebouwd omstreeks 1665. De boerderij is gelegen aan het Martinusplein
in het centrum van Losser. Zeer waarschijnlijk heeft voor 1665 op deze plaats een andere
boerderij gestaan, maar deze is door brand verwoest. Daarna is deze boerenwoning
gebouwd in vakwerkstijl. Omstreeks 1825 is het pand op grondige wijze verbouwd en met
één gebond verlengd. Rond 1900 is het pand nogmaals verbouwd. De ronde niendeurboog
werd hierbij vervangen door een gemetselde latei waarbij de houten geveltop verdween. De
laatste wijzigingen die de boerderij heeft ondergaan dateren uit 1974, toen het geheel
gerestaureerd is. Bij deze restauratie zijn onder andere de buitenmuren opnieuw
opgemetseld en is de aangebouwde schuur (“schoppe”), waarin vroeger de smederij
gevestigd was, afgebroken.
Omschrijving
De boerderij is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen over één
bouwlaag, onder een met Hollandse pannen gedekt zadeldak. De voorgevel bevat een
beschoten geveltop met windveren. In de middenas een entree met houten deur. Aan
weerszijden hiervan vensters met houten kozijnen, roedeverdeling en zandstenen
lekdorpels. De rechterzijgevel is opgetrokken in vakwerk met in de eerste drie vakken
vierkante 16-ruits vensters met houten kozijnen. In het laatste, meest rechtse vak een groot
rechthoekig venster onder strek met houten kozijnen, roedeverdeling en houten luiken.
De achtergevel bevat een beschoten geveltop. In de middenas bevinden zich getoogde
baanderdeuren met vierruits vensters. Links daarvan een 8-ruits venster met houten
kozijnen en luiken. Links in de achtergevel een 16-ruits venster met houten kozijn.
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Waardering
Het object is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische
en stedenbouwkundige waarden die tot uitdrukking komen in:
- de voormalige functie van boerderij met smederij; zichtbaar houden van geschiedenis
Losser als agrarisch dorp;
- de beeldbepalende ligging aan het Martinusplein in centrum van Losser;
- de redelijke mate van gaafheid van de hoofdvorm;
- het bijzonder type: geen uitgesproken boerderij-model, maar met duidelijke kenmerken
van boerenbedrijf.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
Gevels
Dakbedekking
Kozijnen

Martinusplein 4
7581 AN LOSSER
Losser
N 4028
20-03-2007
boerderij / smederij
kantoor
ca. 1665
1
zadeldak

baksteen
Hollandse pannen
hout

Bijgebouwen e.d.
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Martinusplein 8
7581 AN LOSSER
Inleiding
Oorspronkelijk in vakwerk opgetrokken zgn. AKKERBURGERWONING. In de westgevel zijn
nog restanten vakwerk te vinden. Het woonhuis ligt met de voorgevel aan het Martinusplein,
in het centrum van Losser.
Omschrijving
Het pand is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder met Hollandse pannen
gedekt wolfdak met windveer. De grotendeels in handvormsteen gemetselde gevels rusten
op een zandstenen plint en worden afgesloten door een daklijst. In de vierassige voorgevel
een houten deur met meerruits-bovenlicht. De rechtgesloten vensters met bovenlicht onder
strek zijn voorzien van roedenverdeling en hebben zandstenen lekdorpels. In de geveltop
drie gietijzeren rondboogvensters met roedenverdeling. De linkergevel heeft een zijdeur
onder bovenlicht met stervormige roedenverdeling. In de achtergevel rechtgesloten
inrijdeuren.
Waardering
Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorisch en
stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de oorspronkelijke functie;
- het type: akkerburgerwoning;
- de beeldbepalende ligging.
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Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0005
Martinusplein 8
7581 AN Losser
Losser
N 344
20-03-2007
Bonkenhoes
woonhuis
café
1825 / 1900
1
wolfdak

handvormsteen
Hollandse pannen
hout / ijzer

Bijgebouwen e.d.
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Mekkelhorsterstraat 27
7588 PL BEUNINGEN
Inleiding
Vroeg 20e eeuwse MEERKAPSBOERDERIJ, gelegen in het noorden van de gemeente,
even buiten Beuningen. De boerderij is grotendeels verbouwd, de achtergevel is nog in
redelijk oorspronkelijke staat.
Omschrijving
Boerderij met meerkapsschuur onder zadeldaken met muldenpannen, eenvoudige
windveren en geveltekens. De gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen op een
gepleisterde plint. De achtergevels van de meerkapsschuur hebben beschoten geveltoppen
boven een blok- en zaagtandlijst in gele baksteen. Centraal in beide gevels een baander,
omlijst door natuurstenen pilasters en een kroonlijst met blokmotief. Ter weerszijden
getoogde negenruits-vensters en rechtgesloten staldeuren onder segmentboog.
Waardering
De meerkapsboerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische,
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het type van een meerkapsboerderij;
- de gaafheid van de hoofdvorm;
- de fraai gedecoreerde, redelijk gave achtergevel.
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Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0154
Mekkelhorsterstraat 27
7588 PL BEUNINGEN
Losser
P 61
20-03-2007
Erve Hasman
boerderij
woonhuis
ca. 1900
1
geknikt zadeldak

machinale baksteen
rode muldenpannen
hout

Bijgebouwen e.d.
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Paasbergweg 8
7587 LW DE LUTTE
Inleiding
De Paasberg is een bescheiden als cottage gebouwd LANDHUIS, gerealiseerd rond 1912
naar ontwerp van Karel Muller. Op het terrein staat een houten chauffeurswoning, in 1914
uit een bouwpakket vervaardigd. Bij de entree tot het terrein staat een fraai toegangshek.
Omschrijving
Het landhuis is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder overstekende rieten
kap met wolfeinden en gemetselde schoorstenen met schoorsteenborden. In de dakvlakken
enkele dakkapellen met segmentboog en roedenverdeling in de vensters. In de kopse
voorgevel een ronde erker met geschakelde vensters met roedenverdeling in de bovenlichten; op de erker een gemetseld balkon. Rechts van de erker -waar oorspronkelijk de
veranda was- twee grote segmentboogvormige vensterpartijen binnen een omlijsting van
blokken zandsteen. In de geveltop kruisvensters met roedenverdeling. In de achter- en zijgevels vensters van hetzelfde type als in de voorgevel. De vensters zijn deels behangen met
luiken/persiennes. De linkergevel(W) heeft een hoog opgaande hoektravee waar de entree
met zijlicht is gevat in een zandstenen omlijsting. Aan de achterzijde is een aanbouw met
garage van later datum.
De houten chauffeurswoning is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond onder
zadeldak met muldenpannen. De gevels worden ingedeeld door vensters met vierruits
bovenlichten, deels behangen met luiken.
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Het toegangshek bestaat uit smeedijzeren spijlen met gietijzeren punten tussen pijlers van
Bentheimer zandsteen.
Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische
en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de typologie;
- de architectonische detaillering en het ontwerp van Karel Muller;
- de visuele en ruimtelijke relatie tussen woning, chauffeurswoning en hek;
- de fraaie ligging.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

LS0196
Paasbergweg 8
7587 LW DE LUTTE
Losser
D 3063
20-03-2007
De Paasberg
woonhuis (buitenhuis)
woonhuis
± 1912
Karel Muller
1
wolfdak

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

machinale baksteen
riet
hout

Bijgebouwen e.d.

chauffeurswoning; toegangshek
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Pasmastraat hoek Spinnersweg
7586 PZ OVERDINKEL
Inleiding
In opdracht van de gemeente Losser door de directeur Gemeentewerken M.H.P. Steijlen
ontworpen MUZIEKKOEPEL uit ca. 1952, gelegen in een plantsoentje op de hoek van de
Pasmastraat en de Spinnersweg in Overdinkel. Vanaf de straathoek loopt een diagonaal
grindpad naar de muziekkoepel in de zuidoostelijke hoek van het vierkante plantsoen.
Omschrijving
Zeshoekige muziekkoepel met een gemetseld podium onder een gewelfde houten kap op
gecanelleerde kolommen. Het zeszijdige tentdak is gedekt met dakleer en heeft een
smeedijzeren sierbekroning op de nok.
Aan de voorzijde van de muziekkoepel (N) geeft een gemetselde trap van vijf treden
toegang tot het podium. Boven de entree is het dakschild opgetrokken in een rondboog. Het
eenvoudige smeedijzeren traliehek rond het podium loopt door als trapleuning aan
weerszijden van de gemetselde trap.
Waardering
De muziekkoepel is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische,
cultuurhistorisch en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de kenmerkende typologie;
- de architectonische gaafheid;
- de markante situering op een straathoek in een overwegend naoorlogs woonwijkje in het
dorp Overdinkel.
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Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0109
Pasmastraat hoek Spinnersweg
7586 PZ OVERDINKEL
Losser
K 4681
30-05-2006
muziekkoepel
muziekkoepel
1952

tentdak

dakleer

Bijgebouwen e.d.
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Plechelmusstraat 7
7587 PV DE LUTTE
Inleiding
R.K. KERK uit 1931, gelegen aan het Dorpsplein in De Lutte. De kerk is in 1931 gebouwd op
de fundamenten van een Waterstaatskerk uit 1831. Een aantal glas-in-lood vensters, twee
kroonluchters en een gedeelte van de muur in de linkerzijgevel (Z) is nog afkomstig van de
oude Waterstaatskerk uit 1831. Aan de achterzijde is een begraafplaats en een naoorlogse
Lourdesgrot (gemetseld van Bentheimer zandsteen); aan de linkerzijgevel bevindt zich een
nieuwe aanbouw.
Omschrijving
Kerk
Kruiskerk onder een met leien gedekt zadeldak, met een excentrisch geplaatste toren met
vierzijdige spits. De in bruine baksteen gemetselde gevels op een met streklaag afgesloten
trasraam hebben een rand siermetselwerk onder de dakrand. Het ingangsportaal onder
zadeldak aan de voorgevel (O) heeft een teruggelegde rondboog-ingangspartij met dubbele
houten deur onder glas-in-lood bovenlicht. Hierboven een roosvenster met bakstenen
tracering. Rechts naast het portaal de kapel onder zadeldakje. De toren op vierkante
plattegrond heeft boven elkaar geplaatste rondboogvormige lichtspleten, dito galmgaten en
uurwerken aan de vier zijden; aan de voorzijde een heiligenbeeld. In de linkerzijgevel
bevindt zich direct naast de nieuwe aanbouw een muurgedeelte met venster met
zandstenen omlijsting afkomstig van de oude Waterstaatskerk.
Aan de achterzijde een vierzijdig koor en een sacristie onder zadeldak. Ter weerszijden van
het koor in de achtergevel een rond glas-in-lood venster.
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Interieur
De gevels worden ingedeeld door verticale rondboogvensters met glas-in-lood. In de
kruisarmen zijn deze trapsgewijs geplaatst en hebben, behalve de middelste verticale rij,
gebrandschilderd glas afkomstig van F. Nicolaas & Zn te Roermond uit ca. 1892. Van de
rest van de rondboogvensters hebben de laatste vensters van het middenschip en de laatste
vensters in het dwarsschip gebrandschilderd glas van hetzelfde atelier. Ook deze zijn van
omstreeks 1892. Het middenschip wordt beëindigd door een houten tongewelf afkomstig uit
de Waterstaatskerk.
In de kerk bevinden zich verder het oorspronkelijke bankenplan, fraaie deuren met glas-inlood vensters en twee kroonluchters uit de oude waterstaatskerk.
Waardering
De Plechelmuskerk is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische
en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het type: een voorbeeld van een kruiskerk uit de jaren dertig van de twintigste eeuw;
- de aanwezigheid van diverse onderdelen afkomstig uit de oude waterstaatskerk uit 1831,
waaronder de gebrandschilderde glas-in-lood ramen die afkomstig zijn van F. Nicolaas &
Zn te Roermond uit 1892;
- de gaafheid van hoofdvorm, interieur en exterieur;
- de ligging als markant herkenningspunt voor het dorp De Lutte en omgeving.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

LS0123
Plechelmusstraat 7
7587 PV DE LUTTE
Losser
O 1111 / O 127
11-02-2003
Plechelmuskerk
Rooms Katholieke kerk
Rooms Katholieke kerk
1931
Clemens Hardeman
1
zadeldaken

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

machinale baksteen
leien, schubbedak

Bijgebouwen e.d.

71

Plechelmusstraat 12 - 14
7587 AM DE LUTTE
Inleiding
BOERDERIJ met meerkapsschuur, aan de noordelijke entree van het dorp De Lutte
gelegen. De boerderij ligt met de achtergevel naar de Bentheimerstraat, met de langsgevel
evenwijdig aan de Plechelmusstraat. Voor het woongedeelte staan twee leilindes. Door
verbouwing (1984) is het exterieur deels, het interieur geheel gewijzigd.
Omschrijving
Boerderij met driekapsschuur onder geknikte zadeldaken met rode Hollandse pannen. De
gevels zijn opgetrokken in bruine baksteen op een plint van Bentheimer zandsteen. De
houten geveltoppen hebben een rand siermetselwerk onderlangs met muize-, zaag- en
bloktand. In de achtergevels drie gevelopeningen onder korfboog met aanzet- en sluitsteen,
waar oorspronkelijk de baanderdeuren zaten. Ter weerszijden rondboog-stalramen met
roedenverdeling. De voorgevels van de schuren hebben dezelfde indeling en detaillering.
Het brede woonhuis heeft een vijf-assige voorgevel: de voordeur en vierruits-vensters
hebben een bovenlicht onder strek; in de geveltop en zijgevels kleinere vensters van
hetzelfde type. In de zijgevels van de schuren halfronde stalraampjes met roedenverdeling.
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Waardering
De boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische
en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het type: een voor deze streek karakteristieke meerkapsboerderij;
- de markante ligging in het dorp De Lutte.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0168
Plechelmusstraat 12 - 14
7587 AM DE LUTTE
Losser
O 1024
20-03-2007
Erve Boerrigter
boerderij
sociaal-cultureel centrum
ca. 1895
1
zadeldaken

machinale baksteen
Hollandse pannen
hout

Bijgebouwen e.d.
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Postweg 35
7587 PB DE LUTTE
Inleiding
Voormalig JACHTHUIS, in 1920/'21 in opdracht van H.J.H. Gelderman gebouwd naar
ontwerp van K. Muller. Het huis behoorde oorspronkelijk bij het achterliggende Arboretum
(LS0122A). Het achterhuis is vernieuwd. De kozijnen aan de noordelijke en oostelijke gevel
zijn vernieuwd.
Omschrijving
Het woonhuis is opgetrokken vanuit een L-vormige plattegrond onder hoog schilddak met
tuile du Nordpannen, gemetselde schoorstenen en meerruits dakkapellen. Het achterhuis
(N-zijde) is lager dan het haaks hierop gebouwde voorhuis.
De in roodbruine baksteen gemetselde gevels hebben een rollaag ter hoogte van het
trasraam, en onder de dakrand twee streks uitgemetselde banden en tandlijsten. De gevels
worden ingedeeld door kruiskozijnen en vensters onder bovenlichten met roedenverdeling
onder strek en met halve luiken. Op de linkergevelhoek(W) is een deels gemetselde serre
met roedenverdeling in de vensters. De entree bevindt zich aan de rechter(O) korte gevel. In
het achterhuis grote drielichtsvensters met luiken en roedenverdeling in de bovenlichten.
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Waardering
Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en
stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de oorspronkelijke functie als jachthuis;
- de relatie met het achterliggende arboretum;
- als voorbeeld van het oeuvre van K. Muller;
- de fraaie ligging en relatie met het arboretum.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm

LS0122
Postweg 35
7587 PB DE LUTTE
Losser
G 2356
20-03-2007
Poortbulten
jachthuis / jachtopzienerswoning
woonhuis
1920 / '21
K. Muller
1
schilddak

Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

machinale baksteen
Tuile du Nord
hout

Bijgebouwen e.d.
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Singravenweg 9
7588 RN BEUNINGEN
Inleiding
BOERDERIJ gelegen op het terrein van Singraven in het noorden van de gemeente Losser.
Op het erf staat een schuur uit 1954.
Omschrijving
Halleboerderij onder met Hollandse pannen gedekte kap met wolfeinden, windveren en
uileborden met geveltekens. De gemetselde gevels zijn aan de kopse gevels deels
beschoten. De overhangende beschoten verdieping aan de voorgevel steunt op
standvinken; onder de dakrand is een doorlopende vensterpartij met vierruitsvensters. Op
de begane grond een erker, links daarvan de entree met kleine vierkante vensters ter
weerszijden. De overige vensters van het woongedeelte hebben roedenverdeling en zijn
behangen met luiken in de kleuren van het huis Singraven. In de rechterzijgevel een hoge
inspringende baander. Centraal in de achtergevel een korfboogbaander, ter weerszijden
rechtgesloten staldeuren met vierruitsvensters; boven de baander een hooiluik. De zijgevels
van het bedrijfsgedeelte hebben kleine rechtgesloten stalramen.
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Waardering
De halleboerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische,
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het voorbeeld van een rond de jaren '30 gebouwde boerderij;
- de architectonische detaillering van het exterieur;
- de fraaie ligging op het terrein van Singraven.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0147
Singravenweg 9
7588 RN BEUNINGEN
Losser
A 3092
19-06-2007
Hoog Ende
boerderij
woonhuis
1929
1
wolfdak

machinale baksteen
Hollandse pannen
hout

Bijgebouwen e.d.
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Tankenbergweg 6
7587 MK DE LUTTE
Inleiding
BOERDERIJ De Tanken is in de jaren '30 gerealiseerd op de Tankenberg. De achtergevel is
van ouder datum. De boerderij behoorde oorspronkelijk bij het landgoed Egheria.
Omschrijving
Pand op rechthoekige plattegrond onder met Hollandse pannen gedekt zadeldak met
windveren. In bruine baksteen gemetselde gevels op een hoge gepleisterde plint; de
achtergevel bestaat uit roodbruine baksteen. In de vijfassige voorgevel twee hoge
rechtgesloten vensters met bovenlicht, twee vierkante vensters en een houten voordeur
onder bovenlicht. In de geveltop een vierkant venster. Alle vensters zijn voorzien van
roedenverdeling, gemetselde lekdorpels en behangen met luiken met zandlopermotief.
Centraal in de symmetrisch ingedeelde achtergevel is een baander in een korfboogvormige
gevelopening met gepleisterde hoeken. Ter weerszijden ijzeren rondboogvensters met
roedenverdeling en getoogde staldeuren onder segmentboog. Boven de baander is een
hooiluik onder rondboog bovenlicht met roeden. De zijgevels hebben enkele getoogde
zesruits stalramen en staldeuren; voorts kleine rechtgesloten tweelichtsvensters met roedenverdeling en luiken.
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Waardering
De boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische
en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- het type: een eenvoudige halleboerderij;
- de fraaie situering;
- de relatie met het landgoed Egheria.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0192
Tankenbergweg 6
7587 MK DE LUTTE
Losser
E 3233
20-03-2007
De Tanken
boerderij
boerderij
1930 en eerder
1
zadeldak

machinale baksteen
Hollandse pannen
hout / ijzer

Bijgebouwen e.d.
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Tankenbergweg (nabij huisnr. 6 - 8)
7587 MK DE LUTTE
Inleiding
De KOEPEL op de Tankenberg is in opdracht van Peeze Binkhorst gerealiseerd. De
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KOEPEL is in 1955 door Jan Jans opnieuw opgebouwd ter plaatse van een oudere 19e
eeuwse koepel, die de aanleiding was tot de bouw van het landhuis Egheria in 1909
(LS198). De tekst op het zandstenen bordes van de koepel is van J. Weeling, rector van het
gymnasium te Oldenzaal. Voorts een tekst van Tacitus, boek I cap. 51.
Omschrijving
Zeshoekige THEEKOEPEL onder iets ingezwenkt tentdak, met Hollandse pannen gedekt.
De gevels zijn opgetrokken in baksteen op een onderbouw van Bentheimer zandsteen. Aan
de voorzijde een deels uit Bentheimer zandsteen bestaande opening met korfboog; ervoor
een bordes van hetzelfde materiaal met daarop een tekst van drie coupletten. In de zijgevels
rondboog- en ronde gevelopeningen met zandstenen lekdorpels.
Waardering
Het koepeltje en de kapel zijn van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische,
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de oorspronkelijke functie;
- de typologie;
- de historisch-ruimtelijke relatie met de omgeving;
- de theekoepel in het bijzonder vanwege de plaats binnen de ontwikkeling van Twentse
buitenplaatsen;
- de fraaie situering op de Tankenberg.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0193A
Tankenbergweg (nabij huisnr. 6 - 8)
7587 MK DE LUTTE
Losser
E 3149
20-03-2007
koepel
koepel
1955 en 1948
Jan Jans
tent / zadeldak

baksteen, Bentheimer zandsteen
Hollandse pannen Tuile du Nord

Bijgebouwen e.d.
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Torenstraat 2
7581 AM LOSSER
Inleiding
Het WOONHUIS met een aangebouwd BEDRIJFSGEDEELTE in het verlengde ligt met de
langsgevel (W) direct aan de Torenstraat. Voor het bedrijfsgedeelte staan twee lijlindes. Aan
de achterzijde langs de Brinkstraat is een gemetselde erfscheiding met ezelsrug en stalen
buis.
Omschrijving
Woonhuis en smaller bedrijfsgedeelte onder gebroken zadeldaken met wolfeinden en
geprofileerde gootlijsten; het dak is gedekt met Hollandse pannen. Het pand is opgetrokken
vanuit een rechthoekige plattegrond; de langsgevel aan de straatzijde springt terug ter
hoogte van het smallere bedrijfsgedeelte. De in bruine baksteen gemetselde gevels rusten
op een gepleisterde plint.
De gevels van het woonhuisgedeelte worden afgesloten door een smalle daklijst met
tandlijst. In de symmetrisch ingedeelde vijfassige voorgevel is een getoogde portiek waarin
een dubbele deur met siersmeedwerk. De gevels van het woonhuis worden ingedeeld door deels gewijzigde- licht getoogde T-vensters onder segmentboog. De vensters worden met
elkaar verbonden door een doorlopende lekdorpel.
Het bedrijfsgedeelte heeft een goot op klampen. In de langsgevel getoogde zesruitsschuifvensters onder strek. In de kopse gevel een baander onder korfboog met aanzet- en
sluitstenen. In de geveltop een getoogd hooiluik tussen rondboogvensters.
De doorlopende -deels gewijzigde- achtergevel(O) heeft ter hoogte van het woongedeelte
getoogde zesruits-schuifvensters en een vernieuwde deur; de deels blinde gevel van het be-
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drijfsgedeelte heeft getoogde gevelopeningen onder strek.
Waardering
Het pand is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorisch en
stedenbouwkundige waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de oorspronkelijke functie;
- de typologie: woonhuis met bedrijfsgedeelte;
- de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;
- de markante ligging op de hoek van de Toren- en de Brinkstraat.

Mipnummer
Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
gevels
dakbedekking
kozijnen

LS0003
Torenstraat 2
7581 AM LOSSER
Losser
N 3049
19-06-2007
woonhuis met bedrijfsgedeelte
woonhuis met bedrijfsgedeelte
1892 - '93
1
gebroken afgewolfd zadeldak

machinale baksteen
Hollandse pannen
hout
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Kruisseltlaan, Tankenbergweg, Alleeweg, Beuningerstraat, Lossersedijk, Welpeloweg,
Ruhenbergerweg, Broekhoekweg, LOSSER
Inleiding
COMPLEX VAN MARIAKAPELLEN EN LANDKRUIZEN. In de gemeente Losser zijn in de
twintigste eeuw meerdere Mariakapellen en landkruizen geplaatst. Deze objecten werden
veelal door particulieren geplaatst en verrezen voornamelijk uit dankbaarheid voor de
terugkeer van de zoon of zonen des huizes uit de Tweede Wereldoorlog. De kapellen liggen
verspreid over het grondgebied van de gemeente Losser.
Omschrijvingen
Kruisseltlaan (ongenummerd) te De Lutte
Kapel ten westen van De Lutte, in opdracht van het R.K. kerkbestuur van De Lutte gebouwd
door Steylen, directeur van Gemeentewerken in Losser.
De kapel is opgetrokken in Bentheimer zandsteen vanuit een rechthoekige plattegrond,
onder een zadeldak met windveren en een houten voorschot op standvinken. In de kapel
hangt een afbeelding van Maria tussen gesneden engelen.
----
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Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument

Losser
G 2546
19-06-2007

Tankenbergweg (nabij huisnr. 8) / Alleeweg (ongenummerd) te De Lutte
De kapel op de Tankenberg, aan de Alleeweg, is in opdracht van Peeze Binkhorst
gerealiseerd. De kapel is in 1948 gebouwd; het opschrift op de gedenksteen luidt GEDENKT
UW HELDEN GEVALLEN TIJDENS DE OORLOG 1940- '45.
De kapel is gebouwd op rechthoekige plattegrond onder met Tuile du Nordpannen gedekt
zadeldak. Op de linkergevelhoek een toren op rechthoekige plattegrond met lichtspleet en
galmgaten onder zadeldak. In de zich verjongende voorgevel bevindt zich een rondboogentree met geprofileerde omlijsting. In de kapel staat een stenen beeld van Maria met kind.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
E 3034
Aanwijzing monument
19-06-2007
Hoek Beuningerstraat / Lossersedijk te De Lutte
Het landkruis is op initiatief van de JBTB gemaakt door mevrouw Busscher. Het originele
corpus werd in 1980 gestolen en vervangen door het huidige corpus. Bij dit landkruis werd
jaarlijks gebeden voor een goede oogst.
Kruisbeeld, opgetrokken in hout met een ijzeren beeld van Jezus. Boven in het kruis zit een
opschrift. Het beeld is geplaatst op een zandstenen plateau en onder een met pannen
gedekte overkapping.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
D 4268
Aanwijzing monument
19-06-2007
Hoek Welpeloweg / Ruhenbergerweg te Overdinkel
De kapel is in opdracht van de familie Bulters gebouwd, uit dankbaarheid voor de behouden
terugkeer van hun zonen uit de Tweede Wereldoorlog. Het oorspronkelijke Mariabeeld is
midden jaren ’80 gestolen en vervangen door een ikoon.
De kapel is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen, onder een met
Hollandse pannen gedekt zadeldak. Aan de voorzijde wordt de opening gevormd door een
spitsboog. In een spitsbogige nis staat het Maria-ikoon.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
K 3773
Aanwijzing monument
19-06-2007
Broekhoekweg (ongenummerd) te Losser
De kapel staat aan de doorgaande weg aan de westzijde van Losser en is opgetrokken in
baksteen vanuit een rechthoekige plattegrond onder gepleisterd koepeldak. De voorzijde
bestaat uit een topgevel met een spitsboogvormige opening. De gewelfde zij- en achtergevels hebben uitgemetselde hoeken. Voor de kapel is een gemetselde stoep met twee treden
en een smeedijzeren hek met opschrift AVE MARIA. In de kapel staat een Mariabeeld
afkomstig uit de RK kerk.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
N 2796
Aanwijzing monument
19-06-2007
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Hanhofweg, Paandersdijk, Schoolweg, Oldenzaalsestraat 131, Bentheimerdijk 5,
Beuningerstraat, LOSSER
Inleiding
COMPLEX VAN MARIAKAPELLEN EN LANDKRUIZEN. In de gemeente Losser zijn in de
twintigste eeuw meerdere Mariakapellen en landkruizen geplaatst. Deze objecten werden
veelal door particulieren geplaatst en verrezen voornamelijk uit dankbaarheid voor de
terugkeer van de zoon of zonen des huizes uit de Tweede Wereldoorlog. De kapellen liggen
verspreid over het grondgebied van de gemeente Losser.
Omschrijvingen
Hanhofweg (ongenummerd) te De Lutte
De kapel dateert uit 1997 en is gebouwd op initiatief van de heer Kock. Het materiaal van de
kapel is geleverd door de Naoberschap van de Hanhofweg.
De kapel is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond, in vakwerk, onder een met
pannen gedekt zadeldak met houten windveren. De kapel is aan de voorzijde geopend en
bevat een houten geveltop op standvinken. In de kapel staat een Mariabeeld op gemetseld
altaar van natuursteen. Voor de kapel staat een ijzeren hek en is sierbestrating aangelegd. ---
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Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument

Losser
D 3884
19-06-2007

Hoek Paandersdijk / Schoolweg te Beuningen
De kapel is opgetrokken in vakwerk, vanuit een rechthoekige plattegrond, onder met pannen
gedekt zadeldak met windveren. De voorgevel bevat een houten voorschot op standvinken.
In de kapel staat een Mariabeeld met kind.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
A 2617
Aanwijzing monument
19-06-2007
Oldenzaalsestraat 131 te Losser (kapel erf Becks)
De kapel is opgetrokken in baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond, onder een met
pannen gedekt zadeldak. De voorzijde bevat een spitsboog met aan weerszijden
gemetselde consoles. In de kapel staat een stenen Mariabeeld met kind. De kapel staat op
een halfrond gemetseld plateau.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
H 5768
Aanwijzing monument
19-06-2007
Bentheimerdijk 5 te Beuningen (landkruis erf Bekboer)
Het landkruis is opgetrokken in hout, onder een zadeldakje met geschubde windveren.
Daaronder een vrij klein stenen beeld van Jezus.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
P 111
Aanwijzing monument
19-06-2007
Beuningerstraat (nabij huisnr. 64) te Beuningen
Het landkruis is opgetrokken in hout, met een ijzeren beeld van Jezus. Het kruis is geplaatst
onder een afdak met zadeldak op vier houten kolommen.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
A 2929
Aanwijzing monument
19-06-2007
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Rotermansweg, Gronausestraat 319, Haermansweg, Hassinkhofweg 2, LOSSER
Inleiding
COMPLEX VAN MARIAKAPELLEN EN LANDKRUIZEN. In de gemeente Losser zijn in de
twintigste eeuw meerdere Mariakapellen en landkruizen geplaatst. Deze objecten werden
veelal door particulieren geplaatst en verrezen voornamelijk uit dankbaarheid voor de
terugkeer van de zoon of zonen des huizes uit de Tweede Wereldoorlog. De kapellen liggen
verspreid over het grondgebied van de gemeente Losser.
Omschrijvingen
Rotermansweg (nabij huisnr. 4) te Overdinkel (Kapel erf Roterman)
De kapel is opgetrokken in baksteen, vanuit een vierkante plattegrond, onder een houten
zadeldak met windveren. In de geveltop bevindt zich een houten beschot. In de nis bevindt
zich een Maria Lourdesbeeld.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
K 4576
Aanwijzing monument
19-06-2007
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Gronausestraat 319 te Glane (kapel Wolters)
De kapel bestaat uit een gemetselde muur waarin een nis is uitgespaard met daarin een
stenen Mariabeeld. De muur heeft een opgaande geveltop.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
I 8197
Aanwijzing monument
19-06-2007
Haermansweg (ongenummerd) te De Lutte (landkruis Boerskotten)
Het landkruis dateert uit 1945 en is in 1946 ingezegend.
Het landkruis is van hout, met een ijzeren beeld van Jezus. Het kruis staat op een
gemetseld voetstuk met een gedenksteen.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
G 2581
Aanwijzing monument
19-06-2007
Hassinkhofweg 2 te Beuningen (landkruis erf Remerink)
Het landkruis is opgetrokken in hout en bevat een stenen Jezusbeeld. Het kruis staat op een
sokkel van keien en beton en wordt omringd door een ijzeren sierhek. De kapel ligt aan de
Mekkelhorsterweg.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
P 245
Aanwijzing monument
19-06-2007
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Lossersedijk 10, Volterdijk, Snoeyinksweg 1, Paasbergweg, Middelkampweg, Welpeloweg,
Invalsweg, LOSSER
Inleiding
COMPLEX VAN MARIAKAPELLEN EN LANDKRUIZEN. In de gemeente Losser zijn in de
twintigste eeuw meerdere Mariakapellen en landkruizen geplaatst. Deze objecten werden
veelal door particulieren geplaatst en verrezen voornamelijk uit dankbaarheid voor de
terugkeer van de zoon of zonen des huizes uit de Tweede Wereldoorlog. De kapellen liggen

90

verspreid over het grondgebied van de gemeente Losser.
Omschrijvingen
Lossersedijk 10 te De Lutte (kapel erf Binkhorst)
De Kapel is opgetrokken in baksteen, vanuit een halfronde plattegrond. De voorgevel is
gemetseld en bevat een nis met daarin een Mariabeeld. Het beeld staat achter een houten
kozijnen met glas-in-lood venster met het opschrift “AVE MARIA”. Onder de nis bevindt zich
een gedenksteen. De spitsbogige voorgevel bevat een natuurstenen omlijsting.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
H 7425
Aanwijzing monument
19-06-2007
Volterdijk (ongenummerd) te Beuningen (landkruis Volterdijk)
Het landkruis is opgetrokken in hout met een ijzeren beeld van Jezus. Het kruis draagt een
houten zadeldak. Aan de voet van het kruis liggen een aantal grote keien.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
A 2806
Aanwijzing monument
19-06-2007
Snoeyinksweg 1 te Losser (erf ’t Oal Luthoes)
De kapel is opgetrokken in baksteen, vanuit een vierkante plattegrond, onder een
overstekend zadeldak onder dakpannen. Het zadeldak bevat houten windveren. Aan de
voorzijde bevindt zich een spitsbogige opening met daarachter een Maria-ikoon. Voor de
kapel staat een ijzeren sierhek.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
H 7373
Aanwijzing monument
19-06-2007
Paasbergweg / Middelkampweg (ongenummerd) te De Lutte (kapel Paasbergweg)
Het Mariabeeld van deze kapel staat geplaatst tegen een gemetselde achterwand. Voor en
boven deze wand is een houten stellage aangebracht met houten standvinken. Deze dragen
een met pannen gedekt zadeldak met houten geveltop. Een pad met keien leidt naar de
kapel.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
D 4700
Aanwijzing monument
19-06-2007
Hoek Welpeloweg / Invalsweg te Overdinkel
Dit landkruis wordt ook wel schuttersmonument genoemd.
---Kadastrale gemeente
Losser
Sectie + nummer
K 5249
Aanwijzing monument
19-06-2007
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Waardering
Het complex van kapellen en landkruizen is van algemeen belang vanwege de
cultuurhistorische en situationele/landschappelijke waarden, die tot uitdrukking komen in:
- de beeldbepalende ligging aan wegen / paden en op kruispunten;
- de functie: als objecten ter uiting van dankbaarheid;
- de onderlinge samenhang: terugkerend element in het landschap van Losser en
omgeving;
- de mate van zeldzaamheid voor de provincie Overijssel.

Adres
Postcode + plaats
Kadastrale gemeente
Sectie + nummer
Aanwijzing monument
Naam object
Oorspronkelijke functie
Huidige functie
Datering
Architect
Aantal bouwlagen
Kapvorm
Materialen
Gevels
Dakbedekking
Kozijnen

Losser
19-06-2007
kapellen / landkruizen
kapellen / landkruizen

divers

divers
divers
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www.losser.nl

