SUPERGAAF
WAT MAAKT EEN GEBOUW BIJZONDER?
DE BOUWPROFESSIONAL AAN HET
WOORD OVER ZIJN OF HAAR FAVORIETE
GEBOUW OF INTERIEUR.
TEKST PETER DE WINTER FOTO’S RUUD DILLING

Architect Ellen
Schild van Studio
Groen+Schild uit
Deventer

‘DE VOORMALIGE
DRUKKERIJ
WORDT DÉ
HOTSPOT VAN DE
NIEUWE WIJK’
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VOORMALIGE
DRUKKERIJ ROTO
SMEETS

D

e verlaten gebouwen van de voormalige Roto
Smeets drukkerij aan de kop van het Havenkwartier aan de rand van de binnenstad van Deventer
zijn in de ogen van architect Ellen Schild van Studio

Groen + Schild een gaaf voorbeeld van een industrieel complex
dat het verdient bewaard en gekoesterd te worden. De drukkerij
ging twee jaar geleden failliet en de gemeente besloot om het
terrein waarop het gebouw ligt te herontwikkelen. Van de bestaande gebouwen blijft het industrieel erfgoed behouden. De
rest wordt gesloopt.
Op het terrein wordt plaats gemaakt voor wonen, bedrijvigheid,
kunst, cultuur en horeca. Hiermee geeft Deventer invulling
aan de groeiende behoefte aan nieuwe woontypologieën voor
young professionals en vitale ouderen, die in de nabijheid van de
binnenstad willen wonen, werken en recreëren.
Projectontwikkelaar Sjan van Ettikhoven van de SVE Group
kocht het terrein na het winnen van de tender die door de curator was uitgeschreven. SVE Group werkt nauw samen met
Robert Mulder van Mulderblauw architecten. Samen met Dirk
Simons van de SVE Group stelde Robert Mulder een ontwerpteam samen, dat bestaat uit stedenbouwkundige Stefan
Bödecker van BFAS, landschapsarchitect Martine van Vliet en
architect Joris Lüchinger. Studio Groen + Schild werd aan het
bouwteam toegevoegd omdat de SVE Group graag een Deventer architectenbureau bij de plannen wilde betrekken. “Robert
Mulder en Stefan Bödecker zijn een keer bij me in onze studio
geweest. We raakten in gesprek over mijn kennis van de stad,
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de woonvisie van de gemeente en over de vraag hoe je een der-

Wat je momenteel niet meer ziet, maar wat een andere kwaliteit

gelijk project het beste in de stad kunt laten landen. Het klikte.

van het gebouw is, is het contrast in materialisering. “Postma

Na een uur stonden ze weer buiten en was ik onderdeel van

ontwierp de drukkerij als een kaal grijs betonskelet ingevuld

het team.”

met rood metselwerk. Dat prachtige contrast en lijnenspel is

Ellen Schild is komende jaren dus sterk betrokken bij de heront-

helemaal verdwenen, omdat de bakstenen in de loop van de tijd

wikkeling van Roto Smeets en het industrieel erfgoed dat op de

aan de buitenkant geschilderd zijn. Die fout gaan we herstellen.

locatie staat. Maar dat is niet de reden dat ze het gebouw voor

De bakstenen worden van verf ontdaan waarmee we de kwali-

de rubriek Supergaaf heeft uitgekozen. “Het gebouw stamt uit

teit van het gebouw weer zichtbaar maken.”

1951 en is ontworpen door de Deventer architect Jan Diederik Postma. De ronde betonnen sheddaken die zo kenmerkend

Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) onderzocht het

zijn voor dit gebouw zijn door hem ontwikkeld en ontworpen.

gebouw en bepaalde dat het behouden moest worden. Deze

En dat is uniek in Nederland. Sheddaken zie je overal, maar ze

waardenstelling met betrekking tot het gebouw is door de ge-

zijn bijna nooit rond en nog minder vaak van beton. Daar komt

meente overgenomen. De drukkerij krijgt evenwel geen monu-

bij dat de ronde sheddaken echt dé signatuur van Jan Postma

mentale status, maar in het handelingsperspectief van de ge-

is. Daarnaast is het inmiddels ook een zeldzame dakvorm. Naar

meente met betrekking tot Roto Smeets staat wel dat het moet

mijn beste weten is de Deventer Koekfabriek het enige andere

worden herbestemd.

gebouw in Nederland met dergelijke daken.”

“Hoe we de plek precies gaan herbestemmen is nog niet hele-

Behalve om zijn daken vindt Schild het gebouw een prachtig

maal duidelijk. Het krijgt in ieder geval een publieke functie. De

voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Verder prijst ze de

kelder onder het gebouw kunnen we als parkeergarage gebrui-

daglichttoetreding. “De daken liggen op het noorden, waardoor

ken. Verder spelen we met het idee er een soort foodmarkt voor

er een heel mooi constant licht naar binnen valt. Destijds nodig

lokale producten van te maken. Eventueel in combinatie met

om de kwaliteit van het drukwerk te kunnen bepalen. Nu een

restaurants. Maar de drukkerij gaat hoe dan ook dé hotspot van

extra kwaliteit die we goed kunnen gaan benutten.”

de nieuwe wijk worden.” n
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