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Dirk Simons- SVE Group (mede-eigenaar/ontwikkelaar)
Yvette Frey - SVE Group (mede-eigenaar/ontwikkelaar)
Ronnie Hondeveld - Vastbouw (mede-eigenaar/ontwikkelaar)
Robert Mulder - Mulderblauw Architecten
Robin Castelein - Mulderblauw Architecten
Stefan Bödecker - Studio Vinke (stedenbouwkundigen, voorheen BFAS+)
Martine van Vliet - Loos van Vliet (landschapsarchitecten)
Ellen Schild - Studio Groen+Schild (architecten)
Ivor Visser - Gemeente Deventer
Maarten Hanekamp - Gemeente Deventer
Max Trienekens - Dietz Strategie en Communicatie (procesbegeleider)
Daan Dura - Dietz Strategie en Communicatie (procesbegeleider)

Omgeving
161 personen (omwonenden, ondernemers, raadsleden, ambtenaren,
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties) 

Projectteam

AANWEZIGEN
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Aanleiding en context informatiebijeenkomst
Na het faillissement van Roto Smeets zijn de drukwerkzaamheden in het voorjaar van
2019 volledig stil komen te liggen. Sinds maart 2021 is SVE Group eigenaar van het
voormalig Roto Smeets-terrein in Deventer. SVE Group wil deze locatie nieuw leven
inblazen, aan de hand van het door de gemeente Deventer opgestelde
Handelingsperspectief voor de herontwikkeling van deze locatie. Het voormalig Roto
Smeets-terrein moet een levendige en betrokken plek van de stad Deventer worden.
Daartoe vinden er momenteel op regelmatige basis overleggen met betrekking tot de
planvorming tussen de gemeente Deventer, SVE Group en haar adviseurs.

Uiteraard zijn omwonenden van het Roto Smeets-terrein belangrijke belanghebbenden
van dit initiatief. Het doel van deze informatiebijeenkomst was dan ook het informeren van
en in gesprek gaan met de omgeving over de huidige plannen voor het Roto Smeets-
terrein. Meer dan 1200 adressen in de directe omgeving van het terrein zijn hiervoor per
brief uitgenodigd, evenals een aantal ondernemers, ambtenaren, politici en andere
belanghebbenden uit de omgeving. De aanwezigen werden na hun aanmelding per e-mail
of telefoon ingedeeld in een van drie tijdsloten. Deze duurden elk drie kwartier waarna de
volgende groep welkom was. Door deze opzet kreeg iedereen de tijd om geïnformeerd te
worden en met het Projectteam in gesprek te gaan. 

Naast deze informatiebijeenkomst, is er een representatieve groep Deventenaren (de
‘Focusgroep’) in de afgelopen 12 maanden drie keer bijeengekomen met de architect
stedenbouwkundige, landschapsarchitect, ontwikkelaar en andere leden van het
Projectteam om mee te denken over de ontwikkeling van het plan. Deze groep heeft onder
begeleiding van de gemeente vorm gekregen en bestond uit maatschappelijke,
economische en sociale partners en bewonersvertegenwoordigers uit de omgeving van
het terrein. Mede op grond van de inbreng uit deze bijeenkomsten heeft de ontwikkelaar
samen met de gemeente een Masterplan voor dit initiatief opgesteld, wat in de komende
maanden gebruikt zal worden om een wijziging van het Bestemmingsplan en, uiteindelijk,
een bouwvergunning aan te vragen.

Opzet en verloop van de bijeenkomst
De bijeenkomst was aan de Hunneperkade 4, in het Roto Smeets-gebouw zelf. In een
afgezet deel van de leegstaande fabriekshal waren naast de informatiebanners en
Projectteamleden ook een bar voor een drankje en werden er wat hapjes rondgebracht.
De bijeenkomst had de opzet van een ‘informatiemarkt’. De gasten konden in hun eigen
tempo langs zes informatiepunten lopen waar een of twee grote informatiebanners en een
deskundig lid van het Projectteam aanwezig waren om over dit thema in gesprek te gaan. 

SAMENVATTING
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Algemeen (project, proces en planning)
Stedenbouw
Landschap & Openbare ruimte
Pleinen
Beeldkwaliteit
Programma (wonen, werken en recreëren)

Deze thema's waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Per thema sprak een projectteamlid over de huidige stand van zaken van het project.
Ook gingen projectteamleden in gesprek met bezoekers, over hun vragen of
opmerkingen over het thema. Bij ieder thema lagen formulieren waarop aanwezigen hun
inbreng ook konden noteren. Deze vragen en opmerkingen hebben wij in dit verslag
verwerkt. Ook ging de architect met de geïnteresseerden aan de hand van een
maquette over de plannen voor het gebied in gesprek, zie deze foto van de maquette: 

Met ruim 160 aanwezigen uit de omgeving was het een goed bezochte bijeenkomst en
veel aanwezigen ging met leden van het Projectteam in gesprek of keek met interesse
naar de getoonde informatie. Ook werden er veel foto’s gemaakt van de informatie-
banners en de ruimte erachter, waar de grote fabriekshal zichtbaar was waarin
jarenlang onder andere de Donald Duck en Libelle zijn gedrukt. 

Algemene reacties
De reacties op de getoonde plannen waren voor een groot deel positief. Zo werd
bijvoorbeeld waardering uitgesproken voor de impuls die het nieuwe plan geeft aan het
Bergweide 3-gebied. Ook werden vragen en zorgen geuit, bijvoorbeeld over de
verbinding met het stadscentrum en de plaatsing van de hoogteaccenten. Alle vragen
en opmerkingen die de bezoekers hebben genoteerd op de formuleren, zijn hieronder
per thema vermeld. Bij de vragen staat er een antwoord van het Projectteam, bij de
opmerkingen wordt door hen gekeken of deze al dan niet meegenomen kunnen worden
in de planvorming. Bij een aantal opmerkingen was een antwoord vanuit het
Projectteam wel al mogelijk, hier is dan al duidelijk is of dit mogelijk is binnen het plan. 

4



De hoge toren die nu aan het Roto-plein gepland staat, zou beter aan de Industrieweg
kunnen, dan ontstaat er minder hinder voor bewoners!

De mogelijkheden hiervan worden onderzocht door het Projectteam. 
Overweeg als naam van de nieuwe stad Duckstad!

De mogelijkheden hiervan worden onderzocht door het Projectteam. 
De parkeergarage onder het Roto-gebouw die het verkeer in het centrum moet
verminderen vinden wij te dicht bij onze woning staan [aan het J.C. van Sleehof]. We
vrezen voor een toename van het verkeer op de Mr. de Boerlaan. Deze garage graag
wat verderop in het plan plaatsen. 

De garage t.b.v. bezoekers van het centrum ligt niet onder het Roto Smeets-
gebouw, maar bovengronds aan de Industrieweg. De komst van deze
MobiliteitsHUB zal juist tot een vermindering van het verkeer langs de woningen
aan het J.C. van Sleehof zorgen doordat bezoekers vanaf de A1 niet meer langs
deze woningen komen om naar het centrum te rijden maar juist eerder afslaan om
in deze garage te parkeren.

Hopelijk komt er geen nieuwe industrie op het bestaande industrieterrein.
De mogelijkheden hiervan worden onderzocht door het Projectteam. 

Thema 1: Algemeen (project, proces, planning) 
(zie informatie banner 1 in de bijlage) 

Toelichting
Architect Robert Mulder legt uit dat een groot deel van de huidige bebouwing van het
complex gaat verdwijnen, met uitzondering van een belangrijk deel van het industrieel
erfgoed. Ivor Visser van de gemeente Deventer krijgt vervolgens kort het woord om de
kaders die de gemeente Deventer voor het proces gegeven heeft toe te lichten. Robert
Mulder licht de huidige stand van zaken van het plan toe. Momenteel leggen de
eigenaren/ontwikkelaars samen met de gemeente de laatste hand aan een Masterplan
voor het Roto Smeets-terrein waarna dit door de gemeenteraad en het college van
Deventer geaccordeerd moet worden. Zodra dit gebeurt is kan er een procedure tot
wijziging van het bestemmingsplan gestart worden. De inhoud van het Masterplan is
samengevat op de informatiebanners die langsgelopen worden deze avond. Het terrein
wordt autoluw: voor fietsers/voetgangers, in principe zijn auto’s niet toegestaan. Er zullen
in ieder geval twee parkeergarages komen en wellicht een derde als SVE Group en de
gemeente daarover tot een afspraak komen. Alle bruin gekleurde gebouwen op de 
 maquette op de vorige pagina maken onderdeel uit het van plan. Uitvaartcentrum Monuta,
nu gevestigd naast (maar niet op) het terrein, krijgt een nieuwe plek in het gebied en
vertrekt van haar huidige plek. De sloop van de panden op de locatie is al een tijd bezig
maar laat zich nog niet goed zien doordat eerst de binnenkant gesloopt wordt.

Opmerkingen 

SCHRIFTELIJKE 
VRAGEN &
OPMERKINGEN
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Rust: wordt gekenmerkt door haar rustige karakter waar wonen en kleinschalige
ambachtelijke bedrijvigheid centraal staan;
Ruis: vormt een bufferzone tussen de twee andere categorieën en staat het meest in
het teken staan van kleinschalige recreatie en bedrijvigheid;
Reuring: het Roto Smeets-terrein wordt binnen Bergweide 3 de kern van de
categorie ‘reuring’. Het leent het zich goed voor een combinatie van wonen, werken
en recreëren. Bij alle categorieën komen er kleinschalige bedrijven op straatniveau.

Thema 2: Stedenbouw 
(zie informatie banners 2 en 3 in de bijlage) 

Toelichting
Bij voorgaande sessies heeft de Focusgroep haar voorkeur uit kunnen spreken aan de
hand van een aantal stedenbouwkundige scenario’s. Deze inbreng is belangrijk geweest
voor het ontwerp, evenals het credo: ‘er wordt gekozen voor een stedelijke opzet, maar
wel binnen het DNA van Deventer’. Er is gekomen tot een stedenbouwkundige opzet
met drie categorieën:

Wat betreft de hoogteopbouw komen er compacte bouwblokken met hier en daar een
hoogteaccent tussen de 19 en 45 meter. Uitzondering is een bebouwingsaccent op de
noordelijke grens van het plangebied, waar een toren van ongeveer 70 meter de
stedelijke dynamiek van ROTO markeert. 
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Op welke manier zou je t.z.t. kunnen reageren op de woningen?
Op www.rotodeventer.nl kunt u uw interesse aan de mede-eigenaar en
ontwikkelaar SVE Group doorgeven. 

Word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen (zo ja, hoe?)?
Op de website www.rotodeventer.nl kunt u de laatste informatie over het project
vinden. Updates, verslagen en beeldmateriaal van de vorderingen worden hier
gedeeld. 

Mooie plannen, maar kunnen ze wel doorgaan met de huidige crises?
Alhoewel er momenteel onmiskenbaar uitdagingen zijn voor ruimtelijke
ontwikkeling wijst alles erop dat het project doorgang vindt. Mocht hier
onverhoopt iets in veranderen dan wordt u hiervan uiteraard op de hoogte
gesteld.

Ik heb helaas nooit een uitnodiging gekregen voor deze bijeenkomst, hoe kan dit?
Helaas kon de bezorger bij een klein aantal adressen de schriftelijke uitnodiging
niet bezorgen omdat zij bij www.postfilter.nl aangemeld zouden zijn, wat inhoudt
dat zij geen ongeadresseerde post zouden willen. Ons is inmiddels duidelijk dat
niet alle bewoners van elk adres dat geen uitnodiging heeft gekregen dit gedaan
heeft. Wij betreuren dan ook als u geen uitnodiging heeft gehad, wij hebben de
bezorger hiervan op de hoogte gesteld en wij zullen in het geval van een
toekomstige uitnodiging alles doen om een dergelijke situatie te voorkomen. 

Waar kan ik na deze bijeenkomst nog vragen of opmerkingen achterlaten?
Dit kan via info@dietz.nl, vermeld daarbij alstublieft de naam van het project. Het
doorgeven van interesse voor huur kan via www.rotodeventer.nl.

Vragen

http://www.postfilter.nl/
mailto:info@dietz.nl


S.v.p. geen brug plaatsen over het doorgetrokken water van de Hunneperkade 4
i.v.m. de bescherming van privé-eigendom van VVE Vestingskwartier! 

Het al dan niet plaatsen van een brug is aan de gemeente, voor zover het
Projectteam op de hoogte is zijn hier geen plannen voor. 

In Rotterdam hebben we kennis gemaakt met fantastische begroeiing op daken (ook
bomen!), bijvoorbeeld op het Boymans depot. Het zou heel goed zijn om dat ook
hiertoe te passen.

Op veel daken waar bewoners van omringende woningen op uit kijken wordt
groen geplaatst. Op hoger gelegen daken zonder zicht van de omgeving worden
zonnepanelen geplaatst.

Komt er een fietspad aansluiting vanuit het Venenpark naar Roto Smeets-
terrein/richting Havenkwartier (zonder de H.F. De Boerlaan over te steken)?

Het ontwerp en de aanleg van fietsroutes is aan de gemeente Deventer. 
Hoe wordt de verbinding met het centrum verbeterd? Met name met fiets of te voet.

De verbinding met het centrum ligt buiten het ontwikkelgebied. Echter is de
ontwikkelaar wel met de gemeente in overleg om deze verbinding te verbeteren.
Dit past ook goed in het plan waarbij voet- en fietsverkeer gestimuleerd wordt.
Op dit moment zijn er ideeën om over het water richting de Raambuurt een
nieuwe extra brug te plaatsen t.b.v. voet- en fietsverkeer, maar de uitwerking ligt
bij de gemeente. 

Er komen erg veel sportveldjes, is dit wel verstandig i.v.m. onderhoud en
hangjeugd?

Het Projectteam en de gemeente zullen gezamenlijk zorg dragen in zowel de
plan- als de beheerfase om deze risico’s zo veel mogelijk af te dekken. 

Opmerkingen

Vragen

Thema 3: Landschap & openbare ruimte 
(zie informatie banner 4 in de bijlage) 

Toelichting
Hier worden de uitgangspunten van het ontwerp van het landschap en de openbare
ruimte besproken. De speelruimtes bevinden zich zoveel mogelijk op daken zodat
geluidshinder verminderd wordt. Verder komt er zoveel mogelijk groen in zowel de
collectieve als de particuliere ruimte. De gebouwen helpen zo de stad Deventer koel te
blijven bij warm weer. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het creëren van een
kwalitatieve afvoer van (regen)water om overlast en verspilling te voorkomen. Er komt
een grote verscheidenheid aan fauna (bijen, vlinders, etc.). Daarbij worden de
omstandigheden voor nestelende dieren verbeterd. Op sommige plekken komen eetbare
planten, met name in de binnentuinen. De centrale open ‘as’ die door het nieuwe gebied
loopt krijgt in het midden veel groen met hogere en lagere beplanting. De stegen en
hoven in het privégebied van de nieuwe bewoners/huurders/exploitanten worden zo
veel mogelijk opengesteld, maar kunnen ’s nachts afgesloten worden. Er wordt
gestreefd naar een goede verhouding tussen de privé en openbare gedeelten. 
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Creëer s.v.p. speelgelegenheid voor meisjes/meiden en/of vraag hen wat zij als hun
favoriete buitenruimte zien! Meiden zijn niet welkom op basketbalvelden of Johan
Cruyff-veldjes, zij willen anders spelen. 

De mogelijkheden hiervan worden onderzocht door het Projectteam. 
Graag veel bomen tussen J.C. van Sleehof en Roto Smeets-terrein, vanuit ons huis
krijgen wij zicht op de woontoren. 

De mogelijkheden hiervan worden onderzocht door het Projectteam. 
Graag laten aansluiten bij het insectvriendelijke zaaiplan van het Vestingkwartier
(nectar, zaden, etc.). 

De mogelijkheden hiervan worden onderzocht door het Projectteam.
Graag verbinding Hunneperkade / Mr. H.F. de Boerlaan begaanbaar laten voor de
auto.

De mogelijkheden hiervan worden onderzocht door het Projectteam.
Een zwembad in de Haven zou een aanwinst zijn [3x]. 

Het Havenkwartier valt niet in het ontwikkelgebied van dit initiatief. 
Graag de kade rijk met bomen beplanten om de uilen terug te krijgen in de buurt.

De mogelijkheden hiervan worden onderzocht door het Projectteam.

Graag blijven wij op de hoogte wanneer dit Masterplan op de agenda komt van de
raad zodat wij de hoogte van de woontoren tegenover het J.C. van Sleehof ter
discussie kunnen stellen, hoe doen wij dit?

Via de gemeentelijke website www.deventer.nl/inspraak kunt u op de hoogte
blijven over hoe en in welke periode u op dit project kunt inspreken. 

Hoe wordt het groen onderhouden? Wie is verantwoordelijk?
Het openbaar groen wordt onderhouden door de gemeente, het collectief gebied
waarschijnlijk door een vve.

Waar zijn de parken voor zoveel meer bewoners? Ik mis groen voor recreatie, buiten
spelen en creëren van rust/chillen.

Het openbaar gebied wordt heel groen ingericht. En alle straten kijken we of we
ze zo groen mogelijk kunnen maken, dat geld eigenlijk voor alle openbare ruimte.
Maar we hebben ook plek nodig om te lopen, rijden voor verhuizingen of
brandweer, ruimte voor water opvang en evenementen.

Opmerkingen

Vragen

Thema 4: Pleinen 
(zie informatie banner 5 in de bijlage) 

Toelichting
Pleinen nemen een centrale plek in het nieuwe gebied in en er komt een centrale ‘as’
met ‘leefstraten’ van 10 meter breed. Er worden zes verschillende pleinen gecreëerd:
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Het Roto-plein krijgt een open karakter met ruimte voor evenementen;
Het Smeetsplein krijgt treden aan de randen om op te zitten;
Het Waterplein krijgt een ruim en waterrijk karakter met twee bomenrijen;
Het Bomenplein krijgt een klein ‘bos’ met een aantal bomen bij elkaar;
Het Groene Buurtplein krijgt een intiemer karakter met veel groen en zitplaatsen;
Het Actieve Buurtplein biedt de kans spellen te spelen als schaak.

Opmerkingen
Geen opmerkingen.

Vragen
Geen vragen.

Thema 5: Beeldkwaliteit 
(zie informatie banners 6 en 7 in de bijlage) 

Toelichting
De beeldkwaliteit vormt een nadrukkelijk onderdeel van het Masterplan en wordt nog
uitgewerkt door het projectteam. Leidend principe is het respecteren van het industrieel
erfgoed, en daarbij zo veel mogelijk van de oude bebouwing in stand houden, recyclen of
binnen de bestaande (buiten)structuur vernieuwen. Er wordt met verschillende tinten
baksteen gebouwd wat bijdraagt aan de verscheidenheid en herkenbaarheid van het
gebied. Ook wordt schaalverkleining toegepast om het nieuwe gebied veiliger en
vriendelijker te maken. Ook worden de Mobiliteit HUBs (plekken die parkeergelegenheid
bieden aan fietsen en, in mindere mate, auto’s) onderdeel van het bouwblok. De drie
bouwblokken die een andere uitstraling dan de rest krijgen (de zogeheten ‘specials’)
worden gebouwd met andere materialen en vormen aparte onderdelen van het plan.

Opmerkingen
De kleuren van de gevels graag licht en pastel, dat is bewezen effectief tegen het
ontstaan van neerslachtigheid en eenzaamheid.
De mogelijkheden hiervan worden onderzocht door het Projectteam. 

Vragen
Waarom realiseren jullie niet parkeren onder het maaiveld (uit het zicht)?
Parkeren onder het maaiveld is geen toekomstbestendige oplossing. Mochten er in de
toekomst minder parkeerplekken nodig zijn is het lastig om een ondergrondse
parkeergarage te hergebruiken. In het plan is er nu ruimte voor drie parkeergarages
(MobiliteitsHUBs) die gestapeld parkeren mogelijk maken, uit het zicht. De architectuur
wordt zorgvuldig ontworpen zodat het past bij de rest van de bouwblokken en de
parkeergarages hier echt onderdeel van zijn.
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Het zou leuk zijn als er een basisschool met stadstuinen zou komen.
De mogelijkheden hiervan worden onderzocht door het Projectteam. 

S.v.p. De locatie van de categorieën ‘rust’ en ‘reuring’ omdraaien!
De mogelijkheden hiervan worden onderzocht door het Projectteam. 

Hoe kom je in aanmerking voor de huur/koop- woningen?
Via de projectwebsite www.rotodeventer.nl kunt u uw interesse doorgeven. 

Hoe worden we op de hoogte gehouden voor de aankoop/huur van een woning?
Via de projectwebsite www.rotodeventer.nl kunt u uw interesse doorgeven waarna u
vervolgens op de hoogte zult worden gehouden. 

Komen er ook gezinswoningen met een voor- en achtertuin?
Er komen gezinswoningen zonder voor- maar met een achtertuin.

Thema 6: Programma (wonen, werken en recreëren) 
(zie informatie banners 6 en 7 in de bijlage) 

Toelichting
Hier worden de opzet en de verhoudingen tussen wonen, werken en recreatie toegelicht.
Er komt een verhouding tussen werk en wonen/recreatie van respectievelijk c.a. 40% en
wonen c.a. 60%. Wat betreft het woonprogramma wordt het precieze aantal
wooneenheden en bedrijven nog vastgesteld. Wel is het volgende al bekend: er komt
minimaal 20% sociale huur, minimaal 10% middeldure huur en maximaal 70% vrije sector.
Van de vrije sector is minimaal 10% huur en de rest koop. Voor een deel komen er
woningen volgens het model van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO-
woningen). Dit is een vorm van woningbouw waarbij een groep mensen een vereniging
start die zelf woningen ontwikkelt. De ontwikkelaar is nog op zoek naar mensen die
interesse in een dergelijke vereniging zouden hebben. Ook kan er volgens het Particulier
Opdrachtgeverschap ontwikkelt worden, hierbij ontwikkelt een individu een eigen woning.
Verder komt er een aanzienlijk deel zorgwoningen waarbij senioren in relatieve
zelfstandigheid maar met nabijgelegen zorggelegenheden kunnen wonen. 

Opmerkingen

Vragen
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BIJLAGE
de getoonde informatiebanners

Informatiebanner 1: Algemeen (Project, proces, planning) 

Informatiebanner 2: Stedenbouw (1) 
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Informatiebanner 3: Stedenbouw (2)

Informatiebanner 4: Landschap & Openbare ruimte
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Informatiebanner 5: Pleinen

Informatiebanners 6 en 7: Beeldkwaliteit & Programma
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