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De Bergweide heeft een geschiedenis van tachtig jaar, een periode waarin er veel is veranderd

in Deventer, maar ook op het industrieterrein zelf. De foto boven dit artikel geeft bijvoorbeeld

de situatie in 1948 weer op de hoek Industrieweg - Hanzeweg. In het gebour,r'rechts zit nu het

Op- en Overslagbedrijf Kooman, links is het sportcomplex te zlen, dat ook alweer tientallen

jaren geschiedenis is. De gemeente maakt op dit  moment plannen om het wat veÍsleten

bedrijventerrein Bergweide nieuw leven in te blazen, te 'revitalisercn'. Orn dat voor elkaar te

krijgen investeert de overheid een bedrag van ongeveer 70 miljoen gulden.

De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer heeft een werkgroep die de geschie-

denis van dit bedÍiiven- en havencomplex uitplulst. Mede aan de hand daar-

van bepaalt de stichting de waarde van de infra-structuuÍ en van de nog

aanwezige oudere bebouwing. De resultaten daarvan staan in het rapport

'Historische kwaliteit Bergweide'.

Uit dit onderzoek blijkt dat de Bergweide naast een interessante geschiedenis nog vele karak-

teristieke kenmerken heeft, die de moeite van het behouden waard zijn. In april en mei orga-

niseren we de exposit ie 'Monumenten in de Bergweide' in het Rondeel. De reeks van

activiteiten die wij in mei binnen het thema 'Deventer industrie in verleden, heden en toe-

komst' organiseren, zullen wij binnenkort onder uw aandacht brengen.

We leven in een periode van grote welvaart. Daarom is het goed erbij stil te staan, dat het

bedriiventerrein in een arme tijd tot stand kwam. Lang niet iedereen zag toen de noodzaak

van een bedri jventerrein. Het was vooral mr. H.F. de Boer, wethouder van 1913 tot 1923, die

onvermoeid heeft gestreden voor de totstandkoming van

de havenwerken. Wij openen dit themanunmer over de

Bergweide om die reden met zijn poÍtret.

Ik wens u veel leesplezier.

Gijs van Elk, voorzitter

De st icht ing lndustr ieel  Erfgoed Deventer,

kortweg 5lED genoemd, is opger icht  in ju l i

1995.

Doel is het behoud van industr ieel  erígoed in

Deventer en omgeving. Ons werkgebied

omvat de gemeenten Bathmen, Deventer,

Diepenveen, Corssel,  Holten, Lochem, Olst,

Raalte en Voorst.

Cegevens vast leggen, histor isch onderzoek

doen en daarover publ iceren zi jn belangr i jke

onderdelen van ons werk-

We organiseren excurs es, bi jeenkomsten en

lezingen en geven advies op het gebied van

hergebruik van industr ieel  er fgoed.

Natuuf l i jk zetten we ons in voor hergebruik van

monuneaten vaa bedr, . Í  Ên lp,  hnrêl

Voor het ui tvoeren van deze act lv i tei ten neooen

we een projectgroep Behoud en twee werk-

groepen gevormd: de werkgroep Ondefzoek

en de werkgroep Publ ic i tei t .

Kortom: een act ieve club met enthousiaste

vr i jwi l l igers die zich inzetten voor het

industr ieel  erÍgoed in Deventer en

omgeving. Voor meer informatie kunt u onze

brochure aanvragen, te lefoon (05/0) 627358.
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hogere kredieten. Het lijkt er op,

dat de Boer ook in het college van

burgemeester en wethouders niet

meer op unanieme steun kon reke-

nen. Toen hij na tien jaar wethou-

derschap in 1,923 afscheid nam,

merkte de toenmal lge burgemees-

ter Van Humalda van Eijsinga in

zi jn over igeni  lovende toespraak

in de Raad f i jnt jes op:

"Het spreekt vanzelf, dat niet al1en

voor een dergel i jke kracht ige

figuur en voor de grote en kostbare

" lk heb een droom" moet de Deventer

gezegd, uitkijkend van de Snippelingsdijk

Dir:ecl nq de oorlog kreeg Devenfer een tijdeliik burgemeester,

ing, Doels, De wederopbouw von dé door bombordèmenten

a,vcor gehovendó stcd-vroe-g biinc ólle àondochi.

lBur:grameeslel. Doels werd een vurig pleitbezorggr'vaor een

,r ialU1r*;;r1.s 
von de nieuwe plonnen von de ,.  , i

Hovàncómm i rsie, Regdq in ziifl iniio llolierede i nkod uceerde

hi i  d ie plonnen. Rood en ombtenoren volgden in snel

wethouder H.F. de Boer omstreeks 1920 hebben

met de zompige stadsweiden aan zijn voeten. "lk
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Be rgweide, laat gereal ise
van wethouder mr. H. F. d

zie tussen Snipperlingsdljk en Schipbeek een

prachtig handelsterrein, met havens, wegen

en een spoorwegraccordement." De Boer had

immers groot leren denken als directeur van

de importfirma's DAVO en Djember. De overige

Deventenaren dachten iets kleiner. De aanleg

van zoveel kostbare spoorweg- en havenwer-

ken en het opslokken van zoveel land was niet voor te stellen. Het inschakelen van arbei-

ders via de werkverschaffins kon cle kosten van de Boers droom ook niet voldoende

drukken. In de raad werd rond 792111922 uitvoerig gediscussieerd over de steeds maar

De Bergweide no \V.O. l l
iempo. Binnen zes moonden kon bi1 de

minister goedkeur ing worden oongevroogd.

Die minister wqs zo onder de indruk von

deze slogvoordige burgemeester, dot hi i  zi in

goedkeur ing ol  op 1 Z iuni  1 94ó ver leende.

Áls homrnoge oon Doets op de d'og d,ot hi i

ofscheid nom von de gemeenterood.. .

werken waartoe hij inspireerde,

dezelfde waardering kunnen koes-

teren. C)nder de werken waaraan de

heer De Boer zijn naarn heeft ver-

bonden zijn er, waarvan de mate-

riële voordelen eerst in de

toekomst zullen worden onder-

vonden."

De Boer had zich overigens al

onsterfel i  jk  gcmaakt door,  nog t i j -

dens zijn ambtsperiode, toe te staan

een straat naar zich te laten noemen.
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Dubbele gevoelens

De Bergweide kwam slechts lang-

zaamtot ontwikkeling.

Concentrat ie van bedri lven op éen

terrein was in die tiid nog geen

algemeen aanvaard principe. De

eerste bedrijven hadden zich

betrekkelijk ver buiten de stad

gevestigd, maar later ook op de

vrijgekomen gronden van de ves-

tingwerken of langs invalswegen

en het spoor. De visie van een groot

bedriiventerrein op de Bergweide
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havenarmen en veel

rail. Raad noch indus-

tne was te overtuigen

van de noodzaak van

zo'n groot en voliedig

geoutilleerd handelster-

rein. Hij wist het plan

slechts fasegewijs te

realiseren. Drie havens

waren getekend, één zou men realiseren. "De twee

andere zijkanalen ziin maar een kwestie van fantasie

op de tekening om aan te geven hoe het zou kun-

nen worden." Drie havens waren er in 19251 De offi-

ciêle opening van de

Bergweide vond plaats in

1925. De aanleg in 1937

van een sportpark op de

opgehoogde Bergweide

illustreert de dubbele

gevoelens die ook toen nog bestonden iegens de

ontwikkeling van het grote handelspark.

De Bergweideplannen kregen bovendien de econo-

mische crisis van de dertiger iaren tegen. In 19.40 is

het terrein tot aan de huidige Hanzeweg min of

meer uitgegeven. De wisselende waterstanden van

de IJssel bleken toch een belemmering voor de ver-

dere ontwikkeling. Er kwam een nieuw plan voor

het graven van een kanaalvak tussen deze haven en

de bocht van het Overijssels kanaal bij Klosters en

voor de bouw van een sluis ter vervanging van de

oude Pothoofdsluis. Over de situering van die sluis

waren de meningen toch nog verdeeld.

Riikswaterstaat wilde een sluis midden in het nieuwe

kanaalvak, midden op de Bergweide. Ook binnen

de gemeentelijke kringen wezen de neuzen niet één

kant op: de hoofdopzichter verdedigde een sluis aan

de voorhaven, de directeur Gemeentewerken de

sluis 1n het kanaalvak. De industrie koos voor de

voorhaven en trachtte haar gelijk te krijgen door

inschakeling van het adviesbureau Dwars, Heederik

en Verhey (DHV) uit Amersfoort. In ziin rapport

van 1941 deelde het bureau de mening van de

opdrachtgevers. Maar het was inmiddels oorlog en

alle activiteiten werden stilgelegd.

Stoutmoedig plan

In 1945 begint een commissie van deskundigen

met de voorbereiding van de verbetering van de

industriehaven omdat slechts veertien bedrijven

zich op het nieuwe haventerrein hadden gevestigd.

Aanleiding voor de directeur ETI (Economisch

Technologisch Instituut te Zwolle) om het Deventer

gemeentebestuur een minimum behoefte aan bedrii-

venterreinen voor te rekenen: tot l97O maximaai 30

hectaren. Onder voorzitterschap van H.J. Ankersmit

ontwikkelde de commissie een heel wat stoutmoedi-

ger plan voor 50 ha., inclusief 3 havenarmen, een

sluis bij de voorhaven, doortrekking van het

Overijssels Kanaal en een gedeeltelijk verlegde twee-

de en derde havenarm. Binnen drie maanden was

een voorbereidingscommissie aan het werk en weer

drie maanden later waren de plannen gereed en ter

goedkeuring naar de minister gestuurd. De prins

Bernhardsluis werd in 1951, naar een ontwerp van

het toen nog piepjonge Deventer bureau

Witteveen+Bos, in gebruik genomen en beschikte

met zijn lengte van honderd meter en breedte van

bijna 12 meteÍ over voor die tijd aanzieniilke afme-

tingen. Deze voortvarendheid werkte door in de ves-

tigingscijfers: eind7947 waren 21 percelen nieuwe

industriegrond achter de sluis verkocht; in een paar

erde droom
le Boer

was gestoeld op nieuwe inzichten

in de mogelijkheden van het rail-

vervoer. Door de ontwikkeling van

spoorwegemplacement en

Handelskade zag De Boer de indus-

triële mogelijkheden op de

Bergweide door ophoging, infra-

structuur en havenwerken. In de

iaren twintig voert de stad met

hangen en wurgen een deel van

zijn plannen uit. De Boer was uit-

gegaan van een plan met drie
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maanden tijd 102.800 m':. Het plan van de Haven-

commissie werd in 1948 voltooid tot en met de tweede,

gewijzigde arm.

Voorspoedige groei

Hoewel oorspronkelijk het plan was om alleen de

stadszijde van het nieuwe terrein te gebruiken, bleek

het terrein aan de andere kant van het kanaal juist in

trek bij vooral grote bedrljven. Toen in 1947, in het

kader van het Marshallplan een Amerikaans-

Nederlandse combinatie een vestigingsplaats voor een

fittingfabriek zocht, kon Deventer dankzij voldoende

terrein aan water, de concurrentie van zich afschud-

den. Het was het begin van nu Nefit-Fasto. En van

meer grote Deventer bedrijven zoals Coberco en T & D/

Verblifa vestiging Deventer-Zuid. Bedrijventerrein

Bergweide is in 1950 gevorderd tot de huidige

Zweedsestraat.

In 1960 is het terrein voor 'droge industrie' tussen

Industrieweg en Hunneperkade praktisch vo1. De

belangstelling voor terreinen aan water en voor groot-

schalige industrie groeit. Uitbreidingsplan Bergweide

1960 wordt vastgesteld en de aanleg van de derde

havenarm blijkt toch urgent. Daarvoor moeten o.a. de

sportvelden van UD en de Deventer Hockey Vereniging

worden veÍplaatst. Om planolo-

glsche redenen wordt ook het

basiskanaal verlegd. De derde

arm wordt in 1961 gegraven/

aanslui tend op het dan opnieuw

aangepaste tracé van het

Overijssels Kanaal. De hierdoor

ontstane haakse bocht za1 door

de schippers besl ist niet in dank

zijn afgenomen. Ook groef men

nog tweehonderd meter kanaal

in zuidoostelijke richting tot aan

de Zweedsestraat. De vraag naar

nat industrieterrein manifesteer-

de zich opnieuw toen, dankzii

een premieregeling van het Rijk

(in 796511966), vestiging in

Deventer aantrekkeii j k gemaakt

werd.

Eerherstel

Omstreeks 1970 is het plan

Bergweide min of meer afgerond

en begint  men voorzichl ig met

de ontwikkeling van het nieuwe

industrieterrein Kloosterlanden,

dat midden jaren negentig al

weer vol raakt. Inmiddels had

met name het bedrijfsleven

enoÍm geïnvesteerd in bepaalde

gebieden op Bergweide. Maar

elders op datzelfde terrein dreigde

verpaupering en oniuist gebruik.

Aanleiding voor de gemeente om

in 7997 samen met het bedrijfsle-

ven een Werkgroep Revitalisering

Bergweide in te stellen. Doel:

"Eerherstel (sic!) en stimuleren

van intensief ruimtegebruik",

zegt de toenmalige wethouderJan

Bugter. De kosten, bijna zeventig

milioen, worden voor een

belangrijk deel door het Rijk

gedekt.

Met de voorbereiding van de

aanpak van het eerste deelgebied

bi j  de'eerste havenarm'is inmid-

dels begonnen.

Bron nen o nde rzoek

De tekst in dit nummer is van Cé Kelderman.

Hii heeÍt daarbij o.m. de volgende bronnen

geraadpleegd:

- Handelingen van de Raad l 880- 1 925

- Rapport Spoorwegverbinding 1 91 8

- Rapport verdere uitvoering spoorweg-

verbinding I 922

- Rapport behoefte Industrieterrein Deventer

Zwolle, 1945

- Rapportverbetering Industriehaven

Deventer, 1 945 (Havencommissie)

- Uitbreidingsplan Bergweide 1 960

- 'Ondernemen na de oor log'C. Kelderman
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