Kleine monumenten (I)

Oude Hengelose kasteelpoort
markeert ingang van Het Stroot

De historische poort voor de illg allg

IM/I

Het St mot.

De fraaie toegangspoort van
Bentheimersteen van het in 1830
afgebroken Huis te Hengelo
markeert de ingang van het
landgoed Het Stroot in
Twekkelo. In vroeger eeuwen
heeft Twente rrreer van deze
rnorrurnenrale poorten gekend.
De Hengelose verhuisde naar
Enschede en gaf vele jaren cachet
aan het hotel De Gouden Klomp,
In 1902 werd de textielindustrieel
G.J. van Heek eigenaar.
Hij plaatste de poort bij zijn
buitenhuis.
D e Gouden Kl omp w ordt in ' 768
voor het ee rst als lo gement vc rme ld.
H et lag net buiten het lan g d o o r
g rac h ten o m ringde sta dj e, w aar de
ve rbind ingswegen m et O lde nzaal (n u
D e H euru e) en met Grona u
(tegen woo rdig D e Klomp) bij elkaa r
k w am en . Als de stads poorten

's nachts gcs lo ten waren , konden late
reiz igers da ar no g terecht.
Dc o ude ka steelp oort gaf to eg an g tot
het binnen plein tje m et
sta llingsgelcgcn hei d aan de ka nt van
dc weg naar Grona u. Hi er reden de
koetsen binnen en stapte n de reizigers
in en ui t. Ook stop te er de
postwagen.
Bij de stads brand va n 1862 gi ng het
lo gem en t gro tendeels verloren, maa r
het werd herbouwd . De po ort
overlee fde d e brand en werd na d e
eeuwwisseling vcrplaa tst naar H ct
Stroo t. H et hotel complex kr ccg lat er
ande re bestemmingen . H et w erd
g elij kvlocrs d aaraan aa ngepas t.
Aan dc vcrdiepin g en het d ak is de
v ro egere stij l nog tc herk ennen .
Nu zij n de kantoorboekh andel
Platvo et en het C hinese rcstua ra n t
H on g Kong er gevestig d .

