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Monumentwaardige panden uit de wederopbouw volop in de belangstelling 
 
In Overijssel staat in 2015 het beschermen van erfgoed uit de wederopbouwperiode in diverse 
plaatsen in de belangstelling. Het oude SNS-gebouw in Deventer kon niet gered worden, maar het 
Alexander Hegius Lyceum aan de Nieuwe Mark in Deventer is mede dankzij Heemschut een 
gemeentelijk monument. Het is in 1954 gebouwd naar een ontwerp van architect W.P.C. Knuttel.  
 
Regelmatig blijkt dat gemeenten wel willen meewerken aan behoud maar zich dan toch weer 
terugtrekken. In Enschede komen in 2012 twaalf gebouwen uit de wederopbouw in aanmerking voor 
een monumentenstatus. Maar na een onderzoek door Het Oversticht en samenstellen van een 
cultuurhistorische waardenkaart, trekt het gemeentebestuur zich terug. Het komt niet tot een 
definitieve aanwijzing. Angst voor de kosten? De ervaring leert dat het vastleggen van monumentale 
waarden vernieuwingen juist niet in de weg hoeven staan. Jammer dat angst en vooroordelen het 
keer op keer winnen van al het gedegen onderzoekswerk. In Kampen heeft Heemschut Overijssel de 
waardevolle wederopbouwarchitectuur in kaart gebracht. Samen met Het Oversticht en partijen in 
de stad. Het voormalige stadhuis van Almelo dateert uit 1973 en is gebouwd naar een ontwerp van 
architect J.J.P. Oud. Heemschut strijdt samen met stichting Cuypersgenootschap voor het behoud 
van dit gebouw. Het heeft een grote architectuurhistorische waarde en is van betekenis voor het 
stadsgezicht. Enkele concrete en uitgewerkte plannen voor herbestemming onderstrepen het belang 
van behoud. De strijd is nog niet gestreden. We gaan voor een goede afloop!  
 
Woningcorporatie deltaWonen (Kampen) geeft de voorkeur aan het slopen van het schoolgebouw 
achter de Van Heutszkazerne (uit 1874). Ze hebben nieuwbouw van woningen op het oog. Ondanks 
diverse poging om het proces te keren o.a. door Heemschut gaan (najaar 2015) deltaWonen en 
Stichting Stadsherstel Kampen voor de laatste keer samen aan de slag. Op zoek naar concrete 
alternatieven waar ze zich beide in kunnen vinden. Er zijn maar heel weinig van dit soort 
schoolgebouwen met een militaire uitstraling in Nederland! 
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