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Complexnaam
Scholencomplex
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

4

9919, 507909, 507910, 507911

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Borne

Borne

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject
Ennekerdijk 13, 7622 ED Borne
Complexomschrijving
Inleiding
In opdracht van de joodse textielfabrikant Spanjaard werd de joodse SCHOOL in 1895 gebouwd. De WONING van de
chazzen (voorganger) werd twee jaar later aan de zuidzijde bijgebouwd waarbij de eclectische bouwstijl van de
school werd voortgezet.
De mikwe (RITUEEL BADHUIS) staat aan de noordzijde van de school. De school en de woning staan naast de
synagoge (mon. nr. 9919) parallel aan de straat en vormen samen een synagogecomplex. Behalve de synagoge zijn
de panden ontworpen door de aannemer F. Morselt te Borne.
School en woning zijn verbouwd tot woningen waardoor de achtergevels gewijzigd zijn, het voormalige badhuis doet
tegenwoordig dienst als opslag.
Waardering
Synagoge, Joodse school met woning en badhuis van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:
- vanwege de belangrijke rol die de joodse gemeenschap in de ontwikkeling van Borne heeft gespeeld
- als eenvoudig pand in eclectische stijl
- als ensemble van gebouwen (waarbij ook de synagoge hoort) met een bijzondere waarde voor de joodse
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Monumentnummer*: 9919
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

26 november 1975

Kadaster deel/nr:

2554/59

Complexnummer

Complexnaam

507908

Scholencomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Borne

Borne

Overijssel

Straat*

Nr*

Ennekerdijk

17

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borne

I

Postcode*

Woonplaats*

7622 ED

Borne

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
2085

Rijksmonumentomschrijving**
V.m.Synagoge. Eenvoudig gebouwtje met rechte gevel waarin twee spitsboogventers aan de straatzijde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk
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Monumentnummer*: 507909
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

4 februari 1998

Kadaster deel/nr:

9826/39

Complexnummer

Complexnaam

507908

Scholencomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Borne

Borne

Overijssel

Straat*

Nr*

Ennekerdijk

13

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borne

I

Postcode*

Woonplaats*

7622 ED

Borne

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
2087

Rijksmonumentomschrijving**
Eén bouwlaag tellende SCHOOLMEESTERSWONING opgetrokken in bruinebaksteen op een rechthoekige plattegrond
onder een afgeknot schilddak met grijze Friese pannen.
De voorgevel (O) heeft een deur met bovenlicht en twee zesruits vensters boven een lekdorpel. De muuropeningen
zijn voorzien van een segmentboog met sluitsteen. De gevel wordt beëindigd door een gootlijst.
In de zijgevel (Z) bevindt zich een tweede deur met bovenlichten een zesruits schuifvenster.
Waardering
Voormalige woning van de chazzen van cultuurhistorisch enstedebouwkundig belang vanwege:
- de oorspronkelijke functie behorend bij de joodse school
- de ensemblewaarde van het synagogecomplex
- de beeldbepalende situering

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Onderwijzerswoning
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Monumentnummer*: 507910
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

4 februari 1998

Kadaster deel/nr:

9826/39

Complexnummer

Complexnaam

507908

Scholencomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Borne

Borne

Overijssel

Straat*

Nr*

Ennekerdijk

15

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borne

I

Postcode*

Woonplaats*

7622 ED

Borne

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
2086

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Eén bouwlaag tellende SCHOOL opgetrokken in bruine baksteen opeen rechthoekige plattegrond onder een met
grijze Friesepannen gedekt overstekend zadeldak. Het pand is horizontaalgeleed met witte sierbanden en een
lekdorpel onder de vensters.
De oostgevel aan de straatzijde heeft twee samengestelde vensters onder een boogtrommel met aanzet- en
sluitstenen. Daarboven bevindt zich een roosvenster. De dakoverstek van de topgevel is versierd met sierspanten
die steunen op houten consoles en eindigen in een makelaar. De zijgevel heeft een deur en drie zesruits vensters
onder eensegmentboog met sluitsteen.
Waardering
School van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundigbelang:
- vanwege de eenvoudige eclectische bouwstijl
- als representant van de joodse gemeenschap in Borne
- vanwege de ensemblewaarde als onderdeel van het synagogecomplex
- vanwege de beeldbepalende situering

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Cultuur, gezondheid en wetenschap

Onderwijs en wetenschap
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Monumentnummer*: 507911
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

4 februari 1998

Kadaster deel/nr:

9826/39

Complexnummer

Complexnaam

507908

Scholencomplex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Borne

Borne

Overijssel

Straat*

Nr*

Ennekerdijk

15

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Borne

I

Postcode*

Woonplaats*

7622 ED

Borne

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
2086

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Eenvoudig vierkant RITUEEL BADHUISJE van bruine baksteen onder een met grijze Friese pannen gedekt tentdak.
Op het dak staat een gemetselde schoorsteen. Aan de oostzijde heeft het pand een deur en een klein venster. In de
achtergevel (W) bevindt zich een smalle horizontale vensterstrook van drie vensters.
Waardering
Badhuis van cultuurhistorisch en stedebouwkundig belang:
- vanwege de oorspronkelijke functie van joods badhuis
- als onderdeel van het synagogecomplex

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Gezondheidszorg

Badhuis
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