
 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Deventer 
Postbus 5000 
7400 GC  DEVENTER 
 
Deventer,  14 februari 2012 
 
Geacht college, 
 
Hierbij verzoekt de provinciale commissie Overijssel van  Bond Heemschut het 
gebouw van het voormalige Hegiuslyceum, Nieuwe Markt, Deventer op de 
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit kan volgens ons op grond van de 
Erfgoedverordening 2010 van de gemeente Deventer. 
 
Naar onze mening namelijk is het gebouw van plaatselijk belang voor Deventer en 
wel om de volgende redenen: 

1. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde 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. 

2. Het nieuwe gebouw uit 1954 van de architect W.P.C. Knuttel is een geslaagde 
inpassing van een naoorlogs programma in de binnenstad en heeft hierdoor 
stedenbouwkundige waarde. Het gebouw vouwt zich als het ware om het 
plein. Aanhechting met oudere bebouwing is bijzonder door de twee 
geveluiteinden, die in vorm verwijzen naar het oude (topgevel, gevelindeling) 
maar in materialen naar het nieuwe (gebruik beton en staal). 

3. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde omdat de compositie van de 
verschillende bouwdelen zorgvuldig is ontworpen. Karakteristieke elementen 
uit de vroegnaoorlogse bouw zijn herkenbaar zoals de gevelgeleding met 
betonnen banden, de stalen kozijnen met verspringende roeden en een 
flauwe dakhelling. Het uitstekende balkondeel refereert aan de balustrade van 
de Grote Kerk. De stoep voor het gebouw is een karakteristiek Deventer 
element.  

4. Het gebouw is van waarde als onderdeel van het oeuvre van de architect  
      W.P.C. Knuttel. 

      5.   Het exterieur is nog intact en herkenbaar door aanwezigheid van de originele         
elementen (stalen kozijnen, reliëf, glas-in-loodramen, bordes, sierhekwerk, 
stoeppalen).  

   
Volgens ons heeft het gebouw voldoende transformatiemogelijkheden en is daarom  
geschikt voor een andere bestemming. 
 
Hoogachtend, 
Bond Heemschut, P.C.-Overijssel 

T. van Dalfsen   Mevrouw H. de Nekker-van den Berg 

Voorzitter    Secretaris 

     Haarbeek 16, 8033 BH Zwolle 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 


