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Dit nurnmer van Niivert i jd valt  vr i in 'e1 samen met het 10-jarig bestaan. Om precies tc zi jn

op ,3 jul i  1995 is de SIED opgcricht. Die oprichtir-rg had al les te maken met de actuele pro-

blematiek die in de Raambuurt speelde. L,r 'rvaren plannen om dit oudste woon- en indus-

triegebied van Deventer - een van de rneest kenrnerkencle in Nedcrland - te slopen. Een

aantal panden was al in 1987 door de I{ijksctienst r.oor de MonLrmentenzorg geïnventari-

seerd. Hct was van groot belang om deze industr iële monumenten

ook op de definit ieve monumentenl i jst te kri  jgen. Naast de zeven

uiteindel i jk geselecteerde panden bevatte de l i jst r-rog meer interes-

sante panden in de Raambuurt. Mede daarom namen de gemeente-

l i jke Monumentenraad, de Maatschappij  voor Nijrrerheid en Hanclel

en de Stichting Oud-l)eventer ir.r 1995 het initiatief tot oprichting

van een st icht ing voor industr ieel ertgoed. Het jaar 1996 r,r 'erd uitÉle-

roepen tot het IaaÍ van het Industr ieel Erfgoed.

Op initiatief van dr.ir. _f an Dirkzrn'ager, lid van de Monumentenraacl, werd er. op l6 mei

1995 een bi jeenkomst van geïnteresseerden gehouden. Op 3 jul i  daaropvolgend werd de

Stichting Industr ieel Erfgoed Deventer en omstreken in het stadhuis, in aanwezigheid van

burgerneester Van Lidth de Jeude, opgericht. .]an Dirkzwager werd de ecrste vooÍzitter..

Het l igt voor de hand dat we in deze Nijvert i jd aandacht besteden aan de nu bi jna voltooi-

de transformatie van de Raambuurt. ieclereen kan nu zien wat een combinatie van behoud

en restauratie van industrieel erfgoed en een op dit erfgoed geïnspireerde architectuur voor

cle stad kan opleveren. De SIED heell daarin een rol kunnen vervullen vooral dankzii de

positleve opstelling van de gemeente l)eventer, de Woningstichting Hanzewonen en de NV

Bergkwart ier. Gaat u zelf  ki jken en oordelen!

De SIED heeft in die t ien jaar haar plek ir-r de stad gevonden. Maar er is nog veel werk te

doen. Met name ook in dit  gebied. Nu staat de omgeving van de Sluisstraat en de Bergsingel

in de belangstelling. Hierbij gaat het opnieuw om het behoud van waardevolle en karakte-

ristieke industriële gebor.rr,r'en en de combinatie daarvan met nieuwbouwproiecten met

eigentijdse architectuur die de bijzondere sfeer van deze buurt erkent. Opnieuw een uitda-

ging voor iedereen die hierbij betrokken isl

Uitgave van dit nummeÍ is mede mogelijk door een

bi  jdrage van \ \ 'oningst icht ing Hanzcwonen.

Moge dit nummer u allen daarbij lnspireren.

Gijs van Elk, voorzitter.

De Stlchl ing Industr ieel  Erfgoed Deventer,  is

opger icht  in ju l i  1 995. Doel  is  het behoud van

.ndusLr iee'e ' Íqoed in Devpl tF en omgFVing.

Or( werkgebied omval Bdlnmen, Dever ler ,

Dlepenveen, O st,  Twel lo,  Voorst en Wijhe.

Cegevens vast leggen, histor isch onderzoek

doen en daarover publ iceren zi jn belangri jke

onderdelen van ons werk.

We organíseren excursies, bi jeenkomsten en

lezingen en geven advies op het gebied van

hergeo u n ran i rou\ t r ieel  engoed

Natuurl i jk zetten we ons ln voor hergebrulk van

morumenten van bedr i  Í  en rechnien

Voor meer informatie kunt u onze brochure

aanvragen, bel (05/0) ó41 1 51 oÍ mai l

into@sied.nl .

U kunt ook onze Internetsi te bezoeken:

www-sied.nl

Architectenburo Ghiisen Partners

Rabobank Zuid-Sal land

tmpress

Schaap Bl iksembevei l ig ing en
Ontstoringstechniek
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De Raambuurt, herrezÍ
Wie op de kaart  van Jacob van Deventer (1559)

de Raambuurt zoekt, ziet een vrijrvel onbebouwd ter-

rein ten zuiden van de haven liggen. Daar stonden de

'ramen waarop de lakense

stof werd gespannen

om deze na het

vervilten weer

enigszins op te

rekken.

Het gebied was eigendom van het stadsbestuur. In de

zeventiencle eeuw werd dit hele gebied, nu Raambleek

genoemd, opgenomen in de vestingwerken en het bleef

militair gebied tot 1874.

Het oudste industrieterrein

In 1755 koopt Hendrick Lindeman de veertiende-

eeuwse stads\,\'atermolen, die aan de kop van de haven,

dus ongeveer bij de huidige

Íotonde ligt. Hij richt er

een'Isermólle'  ( i jzermo-

1en) op, een hoogoven die

ijzeroer uit de streek ver-

werkt tot gietproducten.

Wanneer in de negentiende

eeuw de bedriiven in de binnen-

stad willen uitbreiden, ontstaat

er een probleem: binnen de ves-

ting is er nauwelijks nog ruimte.

Een van de alternatieven was een

verplaatsing 'bulten het schoots-

veld'. Een ring van 600 meter

vanaf de wallen moest vrij blij-

ven van bebouwing. Pas vanaf

1874 mocht dichterbii worden

gebouwd en kon de gemeente de

vrijkomende gronden van het

riik kopen voor industrie. Zo

werd in 1BB0 de Bergpoortstraat

aangelegd, waaraan ook vele

woningen werden gebouwd.

Veevoederfabriek ten Hove vestigde

er zich en al snel lag aan de Buiten-

gracht een groot industriecompiex.

Aan het eind van de straat op het

bast ion "Orange" bouwde de grut-

tersfiÍma Weijers in 1899 een silo

met fabriek, in 79O7 uitgebreid

met magaziin.

Verreweg het grootste bedrijf

wordt de ijzergieterij vanaf 7826

onder Ieiding van de familie

Nering Bógel. Al in 1830 plaatst

het bedrijf de eerste stoommachi-

ne en tien jaar later start de eigen

productie. Geleidelijk aan vergroot

Nering Bógel  z i jn product ieruim-

ten in de richting van de latere

Raamstraat. Na de verplaatsing

van de gasfabriek in 1911 naar de
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Zutphenseweg bouwt de gieteri j

op het vr i igekomen terrein een

grote giethal en een (inmiddels

gesloopt) kantoor (tegenover

Senzora) aan de Raamstraat.

Ook aan de zuidkant,  langs de

Bergsingel komen bedri jven: in

1BB9 ontwerpt Gerrit te Riele een

) pakhuis voor de Inkt- en

Zegellakfabriek van P. van Son en

Co. In fraaie neorenaissance stil1.

Op het andere bastion, het

Prinsenbolwerk, verrijst in 1BBB de

'Stoombleek- wasch- en str i jk in-

richting' van G.W.S. Nierdt.

Ernaast, aan de Sluisstraat, komt in

1894 drukkerii de Lange. Het ont-

werp is van stadsarchitect Mulock

Houwer.

Zo wordt in enkele decennia het

hele gebied volgebouwd, met

wonen en werken dicht op

elkaar. In 1BB3 bouwt de

'Vereniging tot Opbouw en

Verbeteri  n g van arbeiderswonin-

gen'voor 34.000 gulden 23

woningen langs de

Bergpoortstraat tegenover het

stoffige ten Hove en met pal

erachter de machinefabriek van

Nering Bógel: het zal onrustig

wonen ziln geweestl

Sloop en behoud

De neergang van de Raambuurt.

Een eerste schok is het fail]isse-

ment van ijzergieterii Nering

Bógel in 1932: het bedri j fbleek

niet bestand tegen de gevolgen

van de wereldcrisis. Nog voor de

oorlog legt de gemeente twee

woonstraten aan op het leegge-

komen terrein: de Gieteriistraat

en de Werfstraat.

In de jaren negentig van de vorige

eeuw komt aan vrijwel alle indus-

triële bedriivigheid een einde.

Alleen snoep- en wasmiddelenfa-

brikant Senzora (Schoemaker EN

ZOnen RAambuurt)  is  nu nog in

bedriif. Omdat een groot deel
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)n en .o.  behouden

van de buurt dreigde te veÍpauperen maakte de gemeente plannen

voor sloop en herbouw. Omdat er een grote vervuiling van de bodem

was aangetoond, maakte de gemeente begin iaren negentig plannen

voor sloop en grootschalige nieuwbouw van de wilk. Deze zou biina

geheel verdwiinen. Zeven (fabrieks)panden in de Raambuurt waren

vanwege hun monu-

mentale kwaliteit al in

1,987 op een inventa-

risatielijst van het rijk

gezet. Twee daarvan,

het complex arbeiderswoningen aan de Bergpoortstraat en de

Inktfabriek aan de Bergsingel, werden in hetzelfde laar aangewezen aIs

gemeenteliik monument. In deze periode veranderde het denken over

het industrieel erfgoed zoals in Engeland al veel eerder was gebeurd. In

het jaar 1995 ijverden de Stichting Oud Deventer en de net opgerichte

SIED voor onder meer

de aanwijzing van

industriemonumenten.

1996 Werd uitgeroepen

tot het'Jaar van het

Industrieel Erfgoed'. In

het bestemmingsplan Raambuurt werden de voormalige drukkerij van

de Lange en het ketelhuis bii het Kunstenlab door de gemeente als te

behouden gekenmerkt. Ook stemde de gemeente in met de aanwijzing

van zeven riiksmonumenten.

Waarom was dit industriecomplex nu zo bijzonder? Bijna nergens in

ons land was een nog zo gaaf geheel aanwezig van woningen en

fabrieken in een grote verscheidenheid van functies en bouwstijlen.

Bovendien waren eÍ twee zogenaamde 'fabrieksstraten,, beheerst door

de daaraan gelegen bedrijven, respectievelijk ten Hove/Weijers en de

Bergsingel (Senzora).

Toen het behoud van de beoogde monumenten niet meer ter discussie

stond, konden zij in de plannen worden opgenomen. Zowel particu-

lieren als de N.V. Bergkwartier hebben de noodzakelijke stappen geno-

men voor een nieuwe functie en hergebruik.
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De'historische winst '

Van het complex van ten Hove is het grootste gebouw, het aan de Buitengracht gelegen

zaadpakhuis uit 1890 behouden gebleven, evenais de eraan vast gebouwde stoomgrutterij

aan de Bergpoortstraat met rechts ervan de schoorsteen.

De silo van Weiiers is historisch gezien bijzonder door de combinatie van een gemetselde

buitenkant en een geheel houten binnenwerk, bestaande uit acht graansilo,s (,karen').

Inmiddels is in de silo door renovatie van het zeven verdiepingen tellende magazijn 1,5 km

schaplengte beschikbaar voor'Het gemeentelijk en provinciaal depot voor bodemvondsten

Dr. A. Verlinde'(voormalig provinciaal archeoloog van Overijssel). De fabriek erachter huis-

vest kantoÍen van gemeentelifke, provinciaie en zelfstandige archeologen.

Aan de Raamstraat is het vroegere modellenmagazijnvan Nering Bógel, waarin vanaf 1933

de maalder i j  van Scheepers gevest igd

was, gespaard en nu in gebÍuik als sier-

smederij. Dichtbij de ontstaansplek van

de gieterij aan de Emmastraat staat de

in 7926 door architect Postma ontwoï-

pen modelmakerij. Het is een van de

weinige gave voorbeelden van de stijl

van de Nieuwe Zakelijkheid in onze

stad. Nadat Noury en van der Lande

(later AKZO) het in 1933 kocht, werd het enkele jaren geleden'Kunstenlab',waarin kantoren,

ateliers, de kunstuitleen en expositieruimten zijn ondergebracht.

Met veel moeite zijn ook twee negentiende-eeuwse wooneenheden bewaard: het al genoem-

de monument uit 1883 en een uit 1895 aan de Raamdwarsstraat. Voor het behoud van het

ketelhuis van Nering Bógel,op de hoek van de Hallenstraat en de Raamstraat, lateÍ in gebruik

bij drukkerij Ovimex, bleek onvoldoende draagvlak. Een gerechtelijke actie door de SIED

mocht niet meer baten.

Sporen en monumenten

Een aantal kleinere elementen

houdt de herinnering aan het

industriê1e verleden levend: het

industriespooÍ in de Bergpoort-

stÍaat, dat diende voor de aan-

voeÍ van steenkool en de afvoer

van producten. De zaagtand-

vorm in de nieuwe gevels in de

Raamstraat veÍwijst naar de zoge-

heten sheddaken van fabrieken.

Gevelstenen ziin o.a. te vinden

aan de kopgevel van Bergpoort,

straat 6 en in de tuinmuur achter

Bergpoortstraat 22 vindt men

een kopie van de gevelsteen uit

de Isermólle van grondlegger

Lindeman.

Op de gevels van de nieuwe

woongebouwen in de Bergpoort-

straat zullen ter herinnering aan

het industrieel verleden worden

vermeld:  Kuiper i  j ,  Breker i ,

Grutterij en Ziederij.

Zo zijn en bliiven heden en ver-

leden in dit  herrezen stadsdeel

met elkaar verbonden.

Bronnen:

Het arl ikel werd samengesteld door lpe de

Craaf. Hij gebruikte o.a. de volgende bronnen:

- J. ten Hove, Aan knellende banden

ontworsteld, 1 998.

- j.L.M. van de Laar, Wandelen langs industriêle

monumenten in de Raambuurt, 1 996.

- Archief en documentatie SIED;

Met dank aan het Stadsarchief Deventer voor

gebruik van Íoto's en i l lustraties.

Donateur kan men worden door overmaking van: € 1 5,-  (of  meer) voor part icul ieren, € 25,- (oÍ  meer) voor organisat ies, € 50,- (of  meer) voor bedri jven op postbankrekening

41 51 4l  t .n.v.  de St icht ing Industr ieel  Erfgoed Deventer.  Adres: Vonderstraat 1 1 1, 741 9 BN Deventer

Vormgeving: Al l ison, graÍ ische vormgeving en reclameadvies, Deventer. tsBN 1 388-2759


