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Herbestemming

Wonen in een
industriële
omgeving
Onlangs overleed de heer Gerrit Zwart, klein-
zoon van een van de oprichters van de firma Zandhuis 
& Zwart en laatste eigenaar van het bedrijf. Enkele jaren geleden verkocht hij
het pand – een bedrijfspand en twee woningen – aan Jeroen van den Adel van 
AdVicus. Dat bedrijf is gespecialiseerd in transformatie en herbestemming van 
karakteristieke panden. De ambitie is om panden een nieuwe duurzame 
toekomst te geven die past in de omgeving. Van den Adel was in 2017 winnaar 
van de Harry Rademakerprijs.

et gebied begrensd door de Veen-
weg, Rielerweg, Oude Holterweg en
spoorlijn was in de twintigste eeuw
een belangrijke industriële plek,
met ambachtelijke bedrijven, detail-
handel en fabrieken zoals van Tho-
massen & Drijver. In de wijken
eromheen was (en is) sprake van

kleinschalige woningbouw met arbeiders- en
middenstandswoningen, gemengd met kleine
bedrijven. Inmiddels is er veel veranderd. Op het
terrein van T&D zijn woningen en appartemen-
ten gebouwd en in de hoek is wijkcentrum De
Driehoek met speeltuin vernieuwd. In het 
gebied tot aan de Oude Holterweg zijn veel 
(bedrijfs)panden afgebroken; daar zijn diverse
typen woningen gebouwd die de wijk het aan-
zien van een tuindorp geven.

2016: Totaalplan voor het ‘laatste oude blok’
In dat grotere gebied is het blokje tussen de Veenweg, de 
Weseperstraat en de spoorlijn het laatste overblijfsel uit het
industriële tijdperk. Hier staan nog de panden van Bouwbasic
(gebouwd op de fundamenten van eierhandel Krudde), de
stoom- en machinewasserij De Ooievaar, Karwei (voormalig
Carbonia) en Zandhuis & Zwart. In 2016 werd een intentie-
overeenkomst tussen de gemeente en een projectontwikke-
laar getekend voor een plan om op de Bouwbasiclocatie aan
de Veenweg veertig nieuwe appartementen te bouwen, bij het
vroegere terrein van blikfabriek Thomassen en Drijver (T&D).
In het kader van die overeenkomst verrichtte Buro Dwars-
straat in opdracht van AdVicus en Goossen Te Pas Bouw 
(VolkerWessels) een stedenbouwkundige studie naar mogelijk-
heden van hergebruik en/of sloop in dit gebied.
In die studie werd het volgende totaalplan geschetst:
-  sloop van het gebouw Bouwbasic en vervanging door 
  nieuwbouwwoningen met meer architectonische kwaliteit 
  en een industriële sfeer;
-  behoud van de voorgevel van wasserij De Ooievaar vanwege 
  de cultuurhistorische waarde, woningbouw en gezamen-
  lijke functies voor bewoners;
-  sloop van het vaak verbouwde pand van de chemische 
  fabriek Carbonia (later Karwei) en nieuwbouw van woningen
  met dezelfde uitstraling als het oorspronkelijke pand;
-  behoud van de werkplaats en woningen van Zandhuis & 
  Zwart als woonfunctie, en vervanging van de noordelijke 
  loods door woningen.
Het geheel zou met behoud van cultureel erfgoed gemengde
functies moeten krijgen, flexibel en met mogelijkheden voor
collectief gebruik. Bovendien zou het energiezuinig moeten
worden. Het behoud van de gevel van wasserij De Ooievaar
was een voorwaarde van de gemeente om medewerking te
verlenen aan deze herontwikkeling. Dit totaalplan voor het
‘laatste blok’ heeft het niet gehaald. 

H

Interieur bedrijfshal van Zandhuis & Zwart, 2018

Locatie van het
‘oude blokje’ 

Foto: AdVicus

Frits Drijverstraat

Carboniastraat
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En daarna?
In december 2018 sloten de gemeente en RW 
Deventer B.V. (onderdeel van VolkerWessels) een
‘intentieovereenkomst voor de woningbouwont-
wikkeling aan de Veenweg/Weseperstraat te De-
venter’. Wethouder Kolkman kwalificeerde het
buurtje bij die gelegenheid als ‘rommelkaartje’.
Hij verklaarde dat de gemeente daar nog steeds
een 'visitekaartje op de route naar Go Ahead 
Eagles’ wilde realiseren, met als belangrijk uit-
gangspunt het behoud van de cultuurhistori-
sche betekenis van de locatie. Er zouden eisen
worden gesteld aan de kwaliteit van de locatie:
Bouwbasic en Zandhuis & Zwart zouden op el-
kaar afgestemd moeten worden, en de plannen
voor Karwei zouden daarbij moeten passen. 
Dat betekende bijvoorbeeld dat de gevels van De
Ooievaar en Karwei gespaard zouden worden.
Reggeborgh Wonen (VolkerWessels) kwam ech-
ter na studie tot de conclusie dat inpassing van
de gevels zou leiden tot een economisch onhaal-
baar plan en verzocht de gemeente om dat punt
te laten vallen. Die stemde daarin toe. Vervolgens
maakte de SIED daartegen bezwaar. In de ant-
woordbrief verklaarde de gemeente dat “de pan-
den echter geen monument (zijn) en daarmee is
behoud meer een integrale afweging in het ont-
wikkelingsproces dan een vooraf vaststaande
voorwaarde”. 
Of cultuurhistorisch waardevolle elementen 
behouden blijven, is zeer de vraag. Tot nu toe
wordt er nog niet gesloopt en gebouwd; alle 
gebouwen staan leeg.

Jeroen van den Adel (AdVicus) heeft
wel een uitgewerkt plan voor de
herbestemming van het pand Zand-
huis & Zwart dat hij in 2018 ge-
kocht heeft.

De panden Zandhuis & Zwart
Het bedrijf hoort in het begin van
de twintigste eeuw bij de bedrijven
die na de sloop van de oude vesting
in de oostelijke ‘Voorstad’ ruimte
vinden buiten het centrum. In 1921
beginnen J. Zandhuis en G. Zwart
een ‘electrische smederij, herstel-
plaats voor machinerieën en auto-
genische laschinrichting’ aan de
Rielerweg.1 In die buurt staan dan
bijvoorbeeld ook de elastiekfabriek
van Fortuin en de rijwielfabriek
van Burgers. 
In 1927 laten de ondernemers de
bekende Deventer architect Maar-
ten van Harte op de hoek van de
Veenweg en de Parallelweg een
nieuwe smederij met woonhuizen
ontwerpen.2 Sindsdien is het pand
bijna onveranderd gebleven. Wat
opvalt, zijn de grote stalen ramen
van de werkplaats met originele
roedeverdeling, die het mogelijk
maken om bij daglicht te werken.

In tegenstelling tot de functionele
architectuur van de werkplaats
hebben de beide woningen een wat
traditioneler uiterlijk, dat overigens
heel goed in de periode van het in-
terbellum past. Beide delen hebben
bijzonder brede dakoverstekken. In
de woningen is, ondanks de kan-
toorfunctie van de linker woning,
de indeling nog origineel, en ook
de erkers, de kozijnen en de voor-
deuren zijn nog aanwezig. Het glas-
in-lood boven de ramen is helaas
deels verdwenen. Aan de achter-
kant zijn uitbouwen gerealiseerd
en badkamers gebouwd. De noor-
delijke loods is in de jaren ‘60 ge-
bouwd voor eierhandel Krudde en
later gekocht door Z&Z. Daarbij is
de toegang verlegd naar de Veen-
weg. Deze loods heeft geen erfgoed-
waarde.

Transformatieplan voor de 
panden Z&Z

In de gemeentelijke structuurvisie
Voorstad is de bedrijfsfunctie van
de panden vervangen door een
woonfunctie. Dat geeft mogelijk-
heden om met de bouw van indus-
triële loftwoningen de
cultuurhistorische waarden van de
panden te behouden. De gemeente
heeft een omgevingsvergunning
voor de herbestemming afgegeven en
is akkoord gegaan met de plannen
voor de verwijdering van bodem-
verontreiniging en asbest. 
Van den Adel heeft in samenwer-
king met Studio Groen+Schild, en

Links: Vernieuwde werkplaats en woningen

Daaronder: Zandhuis & Zwart na 
oplevering in 1928

Nieuwe ingang Veenweg 

Artist im
pressie, AdVicus

Artist im
pressie, AdVicus
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in overleg met de SIED, een plan ontwikkeld voor herbestem-
ming van de panden. Daarbij zijn de checklist van het Over-
sticht en de criteria van de subsidieregeling Herbestemming
Cultureel Erfgoed van de provincie gebruikt.
Het complex Zandhuis & Zwart blijft dus behouden als een
duidelijk herkenbaar industrieel pand; iedereen die wel eens
over de Veenweg rijdt, kent het gebouw.
Naast het behoud van het industriële karakter van het erfgoed
is het de bedoeling het complex energieneutraal en zonder
gasaansluiting te verbouwen. Bouwkundig zullen de isolatie-
waarden voor nieuwbouw worden gehanteerd. De vloeren,
buitenmuren, daken en ramen worden geïsoleerd en op de
platte daken komen zonnepanelen. Verwarming, koeling en
warm water komen van een warmtepomp.

De werkplaats
In de oude werkplaats heeft de tijd vrijwel stilgestaan. De
schouw van de smederij is verdwenen en er zijn verwarming
en toiletten toegevoegd, maar verder is alles nog in oorspron-
kelijke staat.
Hier komen drie loftwoningen van ongeveer 75 m2. Aan de
binnenzijde worden voorzetwanden geplaatst voor warmte- en
geluidsisolatie. De staalconstructie zelf en het houten kraal-
delen plafond kunnen zichtbaar blijven om het industriële
karakter te benadrukken. De stalen kozijnen worden hersteld
en van nieuw enkel glas voorzien, en er worden achterzet-
ramen geplaatst voor de isolatie. De oude schuifdeuren onder
de hijsbalken aan de Veenweg (eerste verdieping) en binnen-
plaats worden naar buiten verplaatst en als luiken gebruikt.
Ook de hijsbalken (buiten) en de kettingtakel (binnen) blijven
in het zicht.

De bedrijfswoningen
De twee woningen worden gerenoveerd als eengezinswonin-
gen, elk ongeveer 95 m2.
Structureel is er weinig gewijzigd in de woningen. De glas-in-
loodramen in de erkers en in de slaapkamerramen zijn jam-
mer genoeg grotendeels verdwenen, maar die worden als
voorzetraam teruggebracht. De kozijnen worden hersteld
naar oude vormgeving en voorzien van HR+++ isolatieglas. 
De airco-units op de erker van een van de woningen worden
verwijderd en de buitenunits van de nieuwe luchtwarmte-
pompen komen uit het zicht op het dak.

De noordelijke loods
In de noordelijke hal uit de jaren ‘60 komen vier loftwoningen
van ongeveer 100 m2, met elk een eigen terras. Door die loods
in het plan te betrekken kan de binnenplaats behouden blijven,
en dat wordt een soort hofje met gezamenlijke binnentuin,
fietsenberging en ruimte voor huisvuilcontainers. Om het
idee van een hofje te versterken wordt de poort in de oude
staat hersteld en het hekwerk aan de Veenweg versmald. De
schuifdeuren aan de Veenweg worden vervangen door een
vast gevelpaneel en de twee raampjes worden weer openge-
maakt met een roedeverdeling en kleurstelling zoals in de
werkplaats. 

De gevels en het hek
Aan de buitenkant wordt de band met de muurreclame Zand-
huis & Zwart om de hoek en op de noordelijke loods doorge-
zet om het complex nog meer tot een geheel te maken. Ook
worden de gevels schoongemaakt en opnieuw gevoegd.
Vroeger stond aan de voorkant van de werkplaats en de 
woningen een hek op een betonmuurtje, met daarachter
struiken. Dat hekwerk komt weer terug en een soortgelijk
hek komt rond de dakterrassen van de woningen in de 
werkplaats.

Nadat de gebouwen in 2018 gekocht waren, is de buurt over
de globale plannen geïnformeerd via brieven en een informa-
tieavond. In een later stadium zijn de plannen openbaar ge-
maakt in de lokale krant en op social media. Tot nu toe is er
heel positief op gereageerd. 
De verbouwing is nog niet begonnen, maar het belooft een
mooi project te worden.

Aly Dijkstra-Kruit

1  Zie Nijvertijd 23 (SIED) voor een uitgebreidere beschrijving.
2 Zie Architectuur in Deventer tijdens het interbellum (SOD) en 
   Nijvertijd 30 (SIED).

Schetsplan december 2018 
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Fietsenstalling
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