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Onderwerp: cultuurhistorische waarde complex Roto Smeets
Geacht college,

Het is niemand ontgaan, dat Roto Smeets Deventer, de woegere Nederlandse Diepdrukindustrie, vorig voorjaar gesloten is, waardoor een belangrijke industrie en werkgever voor de Deventer' gemeenschap verloren ging. 'De NDI', een afkorting die voor duizenden Deventenaren een begrip was en voor honderden Deventenaren de naam van een jarenlang gewaardeerde werkplek.
Aangezien de SIED belang stelt in zowel het materiële als het immateriële industriële erfgoed,
kan zij zich nu al verheugen over het feit dat -mede door bemoeienis van de gemeente- het
omvangrijke en belangrijke archief van Roto Smeets veilig wordt gesteld.
De SIED Àn ,i"t in dit schrijveÀ op een ander aspect vaà de sluiting: het behoud van delen
van-het gebouwencomplex van Roto Smeets. Een omvangrijk complex, dat een nieuwe functie zal krijgen of (deels) plaats zal moeten maken voor nieuwe ontwikkelingen. We weten
inmiddels dat u actief betrokken bent in het proces van een nieuwe invulling van het terrein.
Om die reden bieden wrj U -in goed overleg met uw organisatie- hierbij een rapport aan, dat
ingaat op de cultuurhistorische waarde vaÍ een aantal gebouwen van Roto Smeets.

Als reactie op het concept van de eerste uitgave van ons rapport De Deventer Bergweide, Cultuurhistorische visie (2000), ontvingen wij van Uw Monumentenraad (nu Monumentenadviesraad) in zijn brief van 24 okÍober 2000 aan Uw college waardering voor onze aanbevelingen, maar ook de suggestie om nog enige extra panden in het rapport op te nemen, waaÍonder
van het complex van Roto Smeets het deel dat in de jaren l95l-1961door de Deventer architect Postma ontworpen is. In de tweede uitgave van bovengenoemd rapport ooDe Deventer
Bergweide cultuurhistorische visie" (december 2017) is dit pand dan ook weer opgenomen
(pagina 130, 131).
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In het bijgaande rapport '\4/aardering van het industrieel erfgoed van Roto Smeets ' beschrijven wij de ontwikkeling van het Roto Smeets-complex en geven wij aan, wat naar ons idee de
waarde is van de onderdelen die door Postma zijn ontworpen. De consequentie van deze
waarde stellen wij gelijk aan wat de Monumentenraad indertijd aangaf: beschermen.
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Wij zouden hetzwr op prijs stellen als U onze cultuurhistorische analyse en de waardering
"beschermentt als sturend projectonderdeel mee zou willen nemen in het inmiddels door U
opgeskrte projectbegeleiding voor de toekomst van het terrein van de vroegere NDI.
Wtj gaan er varnrit dat wij tussentijds actief worden geïnformeerd over de voortgang.
In zijn nieuwe omgeving zalnaar wij hopen ook dit gebouwencomplex van Postna -zoals dat
ook de beeldbepalende gebouwen in het nabije HaÍenkwartier doen- in hoge mate bijdragen
aan de unieke uitstraling van een nieuwe Deventer buurt.
De Stichting Oud Deventer en Erfgoedvereniging Heemschut ondersteunen deze actie.

ft van deze brief aan de leden van de gemeenteraad.
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