
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Locaties borden in de grond 
(niet commerciële reclame)  

 
 

1. Bornsestraat, vanuit Hengelo gezien, voor de kruising met de Europalaan aan de linkerzijde van de weg achter de sloot naast 
Holtersweg 30 (Firma Bleeker).  

2. Haaksbergerstraat hoek Wethouder Voogdgeertstraat (tussen paalnr. 52 en de ter plaatse aanwezige betonnen paaltjes). 
3. Twekkelerweg hoek Petroleumhavenstraat. 
4. Laan van Driene/ hoek Koolzaadstraat.  
5. Deurningerstraat, vanuit Hengelo gezien, voor de rotonde met de Westelijke Esweg aan de rechterzijde van de weg,  

achter de sloot naast August Vordingstraat 263.  
6. Hasselerbaan bij de haag ter hoogte van de tuin Oldenzaalsestraat 543.  
7. Beckum: Beckumerschoolweg hoek Pastoor Ossestraat, op het gras onder de bomen, minimaal 5 meter van de weg.  
8. Deurningerstraat hoek Hamerstraat, 10 meter achter het fietspad bij de tuin van Deurningerstraat 185.  
9. Wegtersweg, hoek Slachthuisweg vanaf de Weideweg gezien, 5 meter achter het fietspad.  
10. Kuipersdijk, aan de overzijde van nummer 50 (Raab Karcher Eshuis).  
11. P.C. Hooftlaan, komende van de Beethovenlaan, 50 meter voor Sportlaan Driene aan de Linkerzijde.  
12. P.C. Hooftlaan, komende van de Beethovenlaan, tussen de Lupinestraat en de fietsoversteekplaats bij Sportlaan Driene  

aan de rechterzijde.  
13. Westelijke Esweg, vanaf de Deurningerstraat gezien, rechts schuin achter het bushokje.  
14. Hasselerbaan 20 meter van de overgang over de A1 aan beide zijden van de weg, achter het fietspad.  
15. Deldenerstraat, vanuit Delden gezien, ter hoogte van het bordje FBK Stadion tussen Trivium en het bushokje,  

rechts van het fietspad.  
16. Kruising Haaksbergerstraat/ hoek Diamantstraat, in het gras ter hoogte van nummer 1. 
17. Parijsstraat: groene strook/ berm bij de rotonde aan de noordoost kant tussen Parijsstraat 1 en Liverpoolstraat in.  
18. Groene strook/ berm tussen Bornsedijk en Slangebeekweg en Ardennenstraat in. 
19. Hart van Zuid: Groene strook tussen Dikkersplein en Laan Hart van Zuid in. 
20. Groene strook/ berm tussen Breemarsweg en Laan Hart van Zuid in: optie 1. 
21. Groene strook/ berm tussen Breemarsweg en Laan Hart van Zuid in: optie 2.  
22. Groene strook/ berm aan de Wemenstraat.  
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