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Geacht college,
Een delegatie van het bestuur van de Stichting Oud Deventer (SOD) heeft een gesprek gehad met de
heren H. Beumer en M. Oude Luttikhuis over het bezwaar van de SOD tegen de verhoging van de
gevelwand aan de Wellezijde van het theaterproject de ‘Viking’, Noordenbergstraat 1 te Deventer.
De SOD hecht er aan ook aan uw college haar bezwaar uiteen te zetten:
Het bestuur van de SOD stelt vast dat de gevelopbouw noch bouwkundig noch installatietechnisch
noodzakelijk is. De gevelopbouw komt voort uit de wens van de architect en de goedkeuring van uw
raad de installaties op het dak aan het gezicht te onttrekken.
Geconstateerd moet worden dat deze installaties vanaf De Welle niet zichtbaar zijn en vanaf De
Worp, mede door het gekozen afdekkingsmateriaal nauwelijks.
De bedoelde gevelopbouw, verhoging, werkt verstorend op het rijksbeschermd stadsgezicht van
Deventer. De verhoging heeft gevolgen voor het totaal aanzicht van de ‘Viking’ dat er niet op vooruit
gaat. De verhoudingen raken er door uit evenwicht. De toren raakt ondergeschikt door de hogere
gevelwand; hij verliest zijn prominente plek.
Dit leidt tot een onaanvaardbare aantasting van de monumentale waarde van de toren.
Bestudering van andere verdedigingswerken elders in Nederland, Europa en zelfs wereldwijd laat
zien dat verdedigingstorens altijd boven de verdedigingsmuren uitsteken.
Er bestaat geen harde noodzaak deze gevelopbouw uit te voeren. Het bestuur van de SOD richt met
deze brief een verzoek aan u, leden van de Planadviesraad, uw besluit te heroverwegen. Graag wil
het bestuur dit verzoek mondeling toelichten.
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