
  

Verslag van het gesprek tussen de gemeente Deventer en Bond Heemschut over plaatsing 

van de school Nieuwe Markt op de gemeentelijke monumentenlijst 
 

Datum: Deventer, 25 april 2012.  
Aanwezig: Dhr. P. Dekker en dhr. J. J. de Kroes (Bond Heemschut), mevr. G. Kroeze 

(Gemeente Deventer, verslag) 
 
Mevrouw Kroeze heet de aanwezigen welkom en geeft een toelichting over het doel van deze 
bijeenkomst en de verdere procedure. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. 
Naar aanleiding van het verzoek van de Bond Heemschut om het schoolgebouw aan de nieuwe Markt 
op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen geeft de gemeente de verzoeker de gelegenheid 
belangen in te brengen en het verzoek toe te lichten. Ze geeft het woord aan de genodigden. 
 
De heer Dekker geeft aan dat behoud / plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van 
waardevolle en beeldbepalende panden en elementen,in dit geval uit de naoorlogse bouwperiode, een 
belangrijk doel van de activiteiten van de Bond Heemschut. Als er een gewogen kader lag over deze 
naoorlogse periode dan was deze school zeker 1 van de meest behoudenswaardige panden. De 
Bond Heemschut heeft ook het advies van de heer P. Meurs gebruikt en gelezen. De conclusie van 
hem is: beschouw dit pand als gemeentelijk monument. 
 
Samenvatting van de besproken punten die pleiten voor behoud: 
 

 De school heeft de kwaliteiten om aangewezen te worden tot gemeentelijk monument. De 
aanwezige waarden rechtvaardigen het verzoek tot plaatsing:  

o cultuurhistorisch, omdat op deze plek sinds 1893 het Stedelijk Gymnasium was 
gevestigd. Bij het bombardement van 15 december 1944 werd het oude gebouw 
getroffen en na de oorlog gesloopt.  

o het gebouw uit 1954 is van belang in oeuvre van de architect W.P.C. Knuttel 
o architectuurhistorisch van belang het pand zorgvuldig is ontworpen en karakteristiek is 

voor de vroegnaoorlogse bouw; de gevelgeleding met betonnen banden, de stalen 
kozijnen met verspringende roeden, de flauwe dakhelling  

o stedenbouwkundige waarden; het is een geslaagde naoorlogse  inpassing rond het 
plein- met bijzondere aanhechting van de twee geveluiteinden aan de oudere 
bebouwing: in vorm verwijzen ze naar het oude (topgevel, gevelindeling) maar in 
materialen naar het nieuwe (gebruik beton en staal). 

o Gaafheid en herkenbaarheid; het exterieur is nog intact en herkenbaar door 
aanwezigheid van de originele elementen (stalen kozijnen, reliëf, glas-in-loodramen, 
bordes, sierhekwerk, stoeppalen).  

o Waarden zijn gerelateerd aan wat er nog is uit deze periode in Deventer. Zeker nu de 
schouwburg wordt gesploopt is de urgentie van bescherming  hoger. En andere 
voorbeelden zoals het ziekenfondsgebouw zijn minder opvallend  
 

 De bond Heemschut heeft het bij de selectie van het rijk (top 100) als rijksmonument 
voorgedragen (in een boekje) 

 De beelden die bij de school horen staan in Twello, Klein Noordijk. 
          

   
Mevrouw Kroeze geeft  de heren Duimel en Dekker aan dat het college een besluit neemt over het 
verzoek van de Bond Heemschut op basis van het verzoek, de verslagen van de gesprekken met 
belanghebbenden en het advies van de Adviesraad.  
 
Alvorens het verslag wordt verzonden wordt deze nog aan de heren toegezonden ter aanvulling. 
 
 
 
 
 
 
 



 


