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                                                                                                                          Borne, 16 januari 2023 

                                                                                                                          Betreft: boerderij “de Lemerij” 

 

Aan Burgemeester en Wethouders der gemeente Hengelo,                                                                                           
Postbus 18,                                                                                                                                                                                               
7550 AA Hengelo 

 

Geacht bestuur,  

De recente publicaties in het dagblad “Tubantia” resp. d.d. 22 december 2022 en   
4 januari 2023 omtrent de ontwikkelingen rond de boerderij “de Lemerij”, 
Burenweg 70 te Hengelo heeft ons erg verontrust. 

Wij krijgen sterk de indruk dat u niet voornemens bent het complex, waarbij wij 
denken aan  het hoofdgebouw (de boerderij), de bijbehorende schuur, de 
voormalige Joodse begraafplaats als mede het groen waarmee de gebouwen 
worden omringd,  in de toekomst in zijn huidige glorie wilt behouden.  

Eventuele (gedeeltelijke) sloop, dan wel wijziging in de huidige situatie zouden wij 
niet alleen zeer betreuren maar is ook in strijd met het gegeven dat de boerderij 
met schuur op de gemeentelijke monumentenlijst staat.                                                                     
Hierbij willen wij tevens opmerken dat het hier o.i. niet alleen gaat om genoemde 
gebouwen zelf maar ook om de onmiddellijke omgeving, het oprijlaantje, de 
voormalige joodse begraafplaats en de houtopstanden. Samen maken deze 
elementen deze plek tot een unieke plek.  

Een unieke plek, met in het bestemmingsplan “Veldkamp  2014” de stemming 
“groen” en een aanduiding “karakteristiek”. Onder 2.2.5., “groen” staat o.a. 
geschreven:                                                                                                                                                        
“De groen-blauwe geledingszone tussen de twee deelgebieden verbindt de 
groenzones ten oosten van de spoorlijn met het landschap ten zuiden van de A1 
en vormt daarmee een belangrijke ruimtelijke en landschapsecologische drager. 
De zone is ingericht voor droge en natte groenvoorzieningen en recreatief 
medegebruik. De bestaande beplantingen en de Lemerij worden zo veel mogelijk 
behouden” 

Wij gaan er van uit dat u zich hieraan zult houden.                                                                             
Niet alleen omdat u dit, gezien de monumentale status van boerderij en schuur 
verplicht bent. Ook omdat, in een omgeving van bedrijvigheid met al zijn 



blokkendozen en verkeer, een plek als deze rust geeft aan allen die hier passeren 
en aan hen die ’s middags tijdens de lunchpauze een ommetje maken.  

Hetzelfde geldt voor alle bewoners van  Borne, met name de bewoners van de 
aangrenzende Bornse wijken wanneer ze een wandeling richting Twickel maken. 
Bij het zien van “de Lemerij” komen ze terug in de voor hen zo vertrouwde en 
rustgevende omgeving. 

Tot slot:  

In 2017 is met uw toestemming de schippersherberg  “Klaas aan de Brug” gelegen 
op “Westermaat Plein” afgebroken. Dit doet ons nog steeds pijn. Een gemeentelijk 
monument met de omschrijving: 

“Object is van groot cultuurhistorisch belang doordat van een in de geschiedenis 
bekende concentratie van schippersherbergen aan de Loolee onder Almelo niets 
meer over is, hetgeen dit object uniek maakt  Daarnaast heeft dit object grote 
mate van gaafheid” 

Wij gaan er van uit dat u bij “de Lemerij” niet weer dezelfde fout maakt. Immers: 
wanneer een monument wordt afgebroken is het voor goed verloren.  

Wat rest is “de Wet van het uitgestelde verdriet.” 

 

Hoogachtend, 

 

Het bestuur van de Heemkundevereniging Borne, 

Annemarie Haak,                                                                              Bertie Velthuis                                                                                                                           
voorzitter                                                                                           secretaris 

 

 

 

 

 

Wij hebben van deze brief een c.c. gestuurd naar: 

Het gemeentebestuur van Borne;                                                                                                                               
de gemeenteraad van Hengelo;                                                                                                                    
de gemeenteraad van Borne;                                                                                                                              
het dagblad Tubantia;                                                                                                                                 
weekblad “hart van Borne”;                                                                                                                              
internet site BorneBoeit;                                                                                                                                      
weekblad “week van Borne”.                                                                                                                                                                                                                                      


