De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuuriandschap en Monumenten (RACM), voorheen de
Rijksdienstvoor de Monumentenzorg, is bezig met de inventarisatievan waardevolle

De stichtingIndustrieel
ErfgoedDeventer,is
opgerichtin iuli 1995. Doelis het behoudvan

bebouwing uit de Wederopbouwperiode(1940,1965).In 2001 heeft de rijksdiensteen pro-

industrieel
erfgoedin Deven[eren omgeving.

iectteam Wederopbouwgevormd, dat onder leiding staatvan PeterNijhof, eerderprojectleider van het Industrieel ErfgoedProject.De inventarisatieis inmiddels een heel eind

Onswerkgebiedomvat Bathmen,Deventer,
Diepenveen,
Olst,Twello,Voorsten Wijhe.

gevorderd,daarnavindt nog een selectieplaats:welke gebouwenzijn beschermingwaard?
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doen en daaroverpublicerenziin belangrijke

Inmiddels zijn de geïnventariseerde
gebouwen op de websitevan de rijksdienst

onderdelenvan onsweÍk.

te vinden en wel onder nryl'r,v.racm.nl,vervolgens klikken op het pictogram

We organiseren
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en

Wederopbouwdatabank.De databankheeft een biizondere functie gekregen,

lezingenen gevenadviesop het gebiedvan

want aan belanghebbendenen geïnteresseerden
wordt gevraagdom te controleren of de opgenomen gegevenskloppen. Ook kunnen er nieuwe objecten

hergebruikvan industrieel
erfgoed.

worden voorgedragen.Ik heb even de proef op de som genomen. Het blijkt
dat eÍ op de Wederopbouwdatabankslechtsdrle fabriekspandenuit Deventer

monumentenvan bedrijfen techniek.
VoormeerinÍormatiekunt u onzebrochure

staan,namelijk het pand van de voormalige Condensfabriek(nu bedrilvenver-

aanvragen,
bel (0570)64115l of mail

zamelgebouw)aan de Harderwijkstraat,de Fittingfabriek (thans Nefit) aan de

info@sied.nl.

Zweedsestraat
en een gedeeltevan het gebouw van de NederlandseDiepdruk
Industrie (thans Roto Smeets)aan de Groningenstraat,de laatstezonder ver-
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Natuurlijk
zettenwe onsin voor hergebruik
van

U kunt ook onze Internetsite
bezoeken:

melding van de architect
(Postma).Die liist valt nog we1aan te vullen, zoalsaileen ai hierna zal blilken.
Binnen het inventarisatiepÍojectvallen biizondere gebieden,dit kunnen
woonkernen ziin en bedriiventerreinen,dus ook havengebieden.
De SIEDgaat een inventarisatiemaken van bedrijfspandenuit de Wederopbouwperiodedie
het waard zijn om in de landelijke inventarisatieop te nemen. Hetzelfdegeldt voor het
bedriiventerreinencomplexBergweide,dat een karakteristiekgebieduit de Wederopbouw
is. Wii zullen daarom niet alieen reagerenop de Wederopbouwdatabank,maar ook met
een voor een breed publiek toegankeiijke publicatie komen. Dit nummer van Niivertiid is
daarvan een voorproefje,waarbij wii de heer AJ. Roeterdinkhartelijk danken voor het
beschikbaar stellen van foto's. In tal van gebouwen is toegepastekunst aarrwezig,veelal in
de vorm van een glas-in-loodraam of een mozaïek met een atbeeldingvan een aspectvan
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het bedrijf. Ook die gegevensnemen we in
onze inventarisatiemee.
Ik wens u veel leesplezier.

Gijs van Elk
faargang11, nummer19,luni 2007
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lndustriële
wederop bouwarchitectuur
in Deventer

ï oen Deve nte r in ap ril 1 945 bev r ijd was , lagen de t er r e i n e n r o n d o m d e
haven in de Bergweideer nog vrijwel onbebouwd bi j. Dank zij de niet aflatende

was en de fundering lichter kon worden. De voorge-

inspanningen van wethouder mr. De Boerwaren ver voor de oorlog een basiskanaal
vanaf de IJsselen twee havenarmen gereedgekomen,een net van industriesporen

toe, tot wel 40 meter. Ook de lichte bekisting en de

was deelsuitgevoerd.In 1940 lag er al een plan voor een sluis,die in de voorhaven

voÍmen de zogehetenhypparschalen(hyperbolische

werd gebouwd,zodat het havenpeil onafhankelijk werd van het peil van de rivier.

paraboloïde,'kroepoek')een uitdagingvoor architecten

De Prins Bernhardslulsis in 1951 gereedgekomennaar ontwerp van het bureau

Een industrieel voorbeeld is Weverij Meyerink te

spannenbewapeningstond grote vrije overspanningen
Íepeterendedakdelenboden voordelen. Vanaf 1960

Witteveen & Bos,het eerstegrotereontwerp van dit toen jonge Deventerbureau.

Winterswijk, een bekend voorbeeldhet NS-stationvan

Daarmeewas de BergweideextÍa aantrekkelijkvoor vestigingvan industrie. En die

Tilburg.

kwam er: binnen ongeveertien iaar verreeseen aantal grote fabrieksgebouwen
aan het water. Het vervoerpeÍ spoor en over wateÍ speeltin de naoorlogsejaren
namelijk nog een belangrijkero1.In 1961werd nog één havenarm gegraven(het
water bij 'het Goed'), maar dat was tevensde laatste:het vrachtvervoerover de
weg werd belangrijker.Inmiddels is bijna overal het industriespoorverdwenen:
de vraagnaar goederenvervoerper spoor nam tot voor kort sterk af. De kantoren
en productiegebouwenuit die tijd dragen in meerdereof mindere mate de architectonischekenmerken van de Wederoobouw.
Materiaalschaarste in Nederland
Door de ontmanteling van Hoogovenstijdens de bezettingwas er in de eerste
jaren na de oorlog gebrekaan staalvoor dakconstructiesen ïamen. In 1948 presenteertde firma de Vries Robbéhet nieuwe bouwmateriaalaluminium, dat
geleidelíjkopgangmaakte.Hout was nog vrij schaarsen betonbekistingenwerden
soms opnieuw gebruikt. Het bouwen met beton werd favoriet en ook daarin

Het kantoor maakt carrière in ons land
Al in de loop van de 19e eeuw nam het aantal admi-

experimenteerdemen om zuiniger te kunnen bouwen. Het meestkarakteristieke

nistratievetaken in bedrijven toe, waardoor kantoren

beeld van de Wederopbouwperiodeis het betonnen schaaldakof sheddak,waar-

nodig werden. Aanvankelijk werd vaak nog kantoor

mee voor de oorlog al in Frankrijk (Freyssinet)en Dultsland (Zeiss-Dywidag)

gehouden in de directievilla-voor zoveÍ op het fabriek-

ervaringwas opgedaan.

sterreinaanwezig.Daarnaastontstond steedsvaker een

De troef was hierbij de geringedikte van de schaalwaardoor minder beton nodi s

apart kantoorgebouwin voÍmen en materiaalgebruik

die afwekenvan de bedrijfsruimtes:meer verdiepingenen luxer. ook in de wedercpbouwperiode krijgen vriistaande kantoren van architecten een bijzonder ontvverp
met een fraaieafwerkingmee. Een prachtig voorbeeldis het in 1962 door Maaskant

doendebeschikbaarwas.Vanaf de Hunneperkadeis er

ontworpen kantoor vanJohnson Wax te Mijdrecht: een boemerangvormig gebouw,
dat op betonnen pilaren staatin een gÍoot waterbassin.

Al in 1948 verscheennabij de brug in de Hanzeweg
oveÍ het basiskanaalals eerstede Nederiands-

Postma en Deventer

AmerikaanseFittingfabriek (Nefit), mede met Marshallhulp gebouwd, ontwerp architectenbureaupostma.

In 1919 vestigdehet bureau van architect Postmazich in Deventer.
GeneÍatiegenootvan Oud, Rietvelden Dudok, bouwde hil al voor de Tweede

sinds kort weer goed zicht op de constructie;boven de
ingang is een glas-in-loodraamaangebracht.

Hoewel rondom en binnen de'poten'van het U-vor-

Wereldoorlogin Deventerde bioscoop Luxor aan de Brink en silo,svoor Noury en
van der Lande bij de Zutphenseweg.Nadat hrijin 1942fuseerdemet de bekende
architect van Harte, breidde het bureau zich sterk uit en ging tot de grootstevan
ons land behoren, met 150 man in dienst op vier locaties.Het bureau wordt tevens
de grootsteindustriële architect,vandaar dat veel Deventer,bedrijfsgebouwenuit
de Wederopbouwperiodevan de hand van Postmazijn.
De gebouwen in vogelvlucht
De DAVO Haardenfabriekvestigdezich al in 1946 in de Sint Olafstraat,tussende
eersteen de tweedehavenarm en bouwde daar een nieuwe fabriek naar een ontwerp van architectvan wairaven. Vóór de productieruimtemet lange'lichtstraten'
in het platte dak staateen kantoor van twee verdiepingen.op stÍaatniveaubieden
vier expeditiepoortentoegangtot de fabriek met daartussensteedsdrie ramen; in
de bovenverdiepingzien we 25 hoge stalen ramen met aan het einde van de gevel

mige gebouw is bijgebouwd, staatde oorspronkelijke

een erker:het directiekantoor.In 1966 eindigde de haardenproductie;daarnawas
het gebouw in gebruik bij Gamma en bii Stamacon.Nu staathet 1eeg.

constructie er nog steeds,met enkeie grote hal1enmet

Op het terrein van Roto Smeetsstaatde 'tweede'drukkerij van de voormalige

opvallendehoog deel: de ovens.

NederlandseDiepdruk Industrie die zich in 1930 aan de industriewegvestigde.
Architect Postmaontwierp in 1956 dezegrote inal(29 bii 68 m) met zogenoemde

In 1951verliet de DeventerkoekfabriekBussinkde

NEMAHO-spantenvoor de schaaldaken,uitgevoerd in staal,dat toen weervol-

lange 'lichtstraten'en in de hoek langs het water een

bakkerij in de Korte Assenstraaten trok in een een
fabriek door Postmaontworuen: een kantoor en een

Het meestindrukwekkende pand in
Wederopbouwstiiiis wel het directiekantoor van Thomassenen
Drijver aan de Zutphenseweg,dat
eind 1958 gereedkwam, weer naaÍ
een ontwerp van Postma.Enkele
spÍekendekenmerken:de verticale
betonelementen,waartussendiepIiggenderamen (aluminium met
dubbele ruiten); een asymmetrisch
aangebrachteingangspartijmet trap
en iuifel met daarachterde hal en
daarbovende directiekamer,het
geheelvooruitspringend in de
gevel.De bovensteverdieping
springt terug en heeft aan de kopse
kant een dakterras.

productiehal met de opvallend geplaatsteschoorsteenaan de Hanzewegen een magazijn aan de

Bilzonder is het in de ziimuur van

kanaalzijde.De hal is bijzonder door de uitvoering in betonnen schaaldelendie van opzij -aan de

d e h a l a a n g e b r a ch
te 'sch e r fte g e l -

Hanzeweg-een fraai ritme vormen door het zichtbarebetonskeletopgevuld met baksteen.De ramen

mozaïek' (van natuursteen)van de

van magazijn en fabriek zijn in schokbetonuitgevoerd:aliemaaltypisch Wederopbouw!

Deventer kunstenaarJo Pessink

Boven de hoofdingang zit ook hier een glas-in-loodraam.Naastde fabriek is onder de treurwilg de

(1928-1998). Een renovatie van het

grafsteenvan de stichter,de heer Bussinkte vinden, overgebrachtvan het kerkhof aan de Diepen-

gebouw is op til.

veenseweg,toen het gerucht ging, dat dit geruimd zot gaanworden.
NaastBussinkverreesin L954 naar ontwerp van Feenstraen Garseneen grote zuivelfabriek,de
CoóperatieveCondensfabriek(Coberco)die tot 1996 gecondenseerde
melk produceerdevoor de

Br onnen:

export. Ook hier de typische kenmerken:betonskeletin het zicht, ingevuld met baksteenen veel

lpe de CraaÍschreeÍhet artikel,waarbijhij o.a.de

stalenramen. Kantoren, laboratorium, fietsenstallingen dubbel woonhuis vormen sameneen groot

volgendebronnengebruikte:

complex. Indrukwekkend ziin de hoge stalen ramen en de schoorsteenaan de kant van de Harderwijkerstraaten vooral ook de enorme overdekteloswal voor de schepen.

- K. Loeff,Fabrieksgebouwen,
Riiksdienst
Mon, 2006;
Toonbeelden
van de Wederopbouw,
- M. Kuipers,
RDM/ NAr,2002;

TenslottestaattegenoverBussinkeen in 1960 gebouwd ontwerp van aÍchitect Van Rijn uit Gorssel
in opdracht van de betonmortelcentraleVan der Kamp. Op de beganegrond bevinden zich garages,

- C. Wezenberg,
AÍchitectPostma,Rondeel/CBK,
2000;
SIED.2000/2001
- RapportBergweide,

daarboven het kantooÍ, dat via een opvallende buitentrap bereikbaaris, waarna men een grote giazen
ruimte betreedt,uit welke seÍremen kan 'opstijgen' naar het kantooÍ. Ook hier boven de ingang een
glas-in-loodraammet typerendebeeldenvan de betonfirma, hoewel hier nu NICE Lettersis geves-

Met dank aande heerA.l. Roeterdink,
architektenbuÍo Roeterdink
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Athenaeumbibliotheek
Deventer.
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