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䡵 Een ‘blik’ vanaf de Veenweg richting T&D Kwartier. De nieuwe woonwijk verrijst in razendsnel tempo op het terrein waar vroeger de blikfabriek van Thomassen & Drijver stond. Het voormalige

De diversiteit aan huizen is groot.
De royale tuindorpwoningen zijn robuust en zorgen met hun rode pannendaken voor een gezellig dorps straatbeeld.
Ze staan in knusse hofjes met veel groen.
De zogeheten T&D-laanwoningen zijn stoer, modern en hebben een industriële uitstraling.
Deze huizen variëren in hoogte, kleur en steensoort.
In de eigenwens-woningen bepalen bewoners
zelf de indeling: wonen, werken, koken en slapen waar ze zelf willen.

fabriekscomplex ging december 2002 in

vlammen op. Rechts op de foto het witte appartementencomplex aan de Veenweg hoek Weseperstraat.

Eigentijds T&D Kwartier ademt oude bl ikfabriek
tekst Peter ten Cate
foto’s Tom van Dijke

D

eventer krijgt er met het
T&D Kwartier een echte
volkswijk bij. Weliswaar
in een modern jasje, maar de
nieuwe wijk ademt toch naar Deventers industriële verleden.
In de driehoek Veenweg-Verlengde Parallelweg-Oxerstraat, waar
tot eind jaren ’80 nog de machines van blikfabriek Thomassen
& Drijver ronkten, schieten de
huizen als paddestoelen uit de
grond. ,,De wijk wordt in korte
tijd uit de grond gestampt’’ typeert voorzitter Harry Muilerman van wijk- en speeltuinvereniging De Driehoek het enorme
bouwtempo.
Het voormalige fabriekscomplex

van blikfabriek Thomassen &
Drijver (ingeklemd tussen Veenweg, Rielerweg, Oude Holterweg) werd in de nacht van 8 op 9
december 2002 door brand volledig verwoest. De ontwikkeling
van het T&D Kwartier ging, na
sanering van de vervuilde bodem, najaar 2012 op de hoek
Veenweg-Rielerweg van start
met de bouw van centrum De
Driehoek. Dat staat, na de opening begin mei 2013, als het ‘nieuwe hart’ van Voorstad-Oost te
boek. Als alles meezit nadert het
T&D Kwartier, een samenwerkingsverband van Nijhuis Bouw
(Rijssen) en Rentree Wonen (Deventer), eind 2015 al zijn voltooiing.
De bouw van de woonwijk gaat
gepaard met lawaai van machi-

nes, radiomuziek op bouwsteigers en luid meezingende bouwvakkers en dakdekkers. Deze
week zijn ook hoveniers aan de
slag gegaan om het T&D Kwartier een levendige groene aanblik
te geven. Onder meer door de
aanleg van perkjes en het planten van bomen. Het levensgrote
reclamebord aan de Veenweg, letterlijk de ‘blikvanger’ van de
nieuwe wijk, moest tijdelijk het
veld ruimen voor de groenaanleg. Maar inmiddels staat het
bord weer fier overeind.
Van de 156 koop- en huurwoningen in het plan zijn er door Nijhuis Bouw (Rijssen) nu ruim
honderd gerealiseerd. Het is een
mix van traditionele huizen die
aansluiten bij de bestaande omringende bebouwing en van mo-

derne panden die in zekere zin
toch verwijzen naar het industriële verleden. Zoals het witte
appartementencomplex op de
hoek Veenweg-Weseperstraat
dat model staat voor de oude laboratoria van blikfabriek T&D
op deze locatie en van AkzoNobel aan het Laboratoriumplein,
aan de rand van de Raambuurt.
Tot de nieuwbouw behoren ook
77 huureenheden van corporatie
Rentree Wonen. Variërend van
royale tuindorpwoningen (met
rode daken), industriële huizen
(hogere bouw en verschillende
steensoorten) en appartementencomplexen, zoals het gebouw
voor de J.P. van den Bent Stichting.
Inmiddels zijn ruim twintig gezinnen vanuit de aanpalende

Sluiswijk naar de nieuwe wijk
verkast. De overige
bewoners/gezinnen in het T&D
Kwartier komen van elders in Deventer, maar ook uit bijvoorbeeld
Apeldoorn.
Met name de straatnamen en
stratenpatroon herinneren in de
wijk aan een belangrijke episode
uit de industriële geschiedenis
van Deventer. Uiteraard worden
ook de grote bazen van de uit
1919 daterende blikfabriek, Thomas Thomassen en Frits Albert
Drijver (schoonzonen van Johan
Hendrik Ankersmit die het duo
daartoe inspireerde) met eigen
straten geëerd. Maar ook andere
namen, zoals de Hein Burgersstraat (vernoemd naar de oprichter van rijwielfabriek Burgers
aan de Broederenstraat en later

Rozengaarderweg) verwijzen
naar het industriële erfgoed van
Deventer. Zo is de Carboniastraat
vernoemd naar de voormalige
chemische fabriek Carbonia aan
de Parallelweg.
Zelfs de Tsjechische doctor František Fadrhonc, oud-bondscoach
van Oranje en in de jaren ’60 trainer van Go Ahead, heeft in het
hart van de wijk een naar hem
vernoemd park gekregen. Daarin
liggen aan de achterzijde van De
Driehoek, het nieuwe wijk- en
speeltuingebouw op de hoek
Veenweg-Rielerweg, onder meer
een grote speeltuin en omheind
voetbalveld met kunstgras.

zie voor ‘blik op het nieuwe T&D
Kwartier’ ook de animatiefilm op
www.tdkwartier/nl
䡵 De Turks-Nederlandse familie Meral is dolgelukkig met haar nieuwe woning in het T&D Kwartier. V.l.n.r. dochter Ebrar, moeder Emine, dochter Er-

va en vader Mehmet. Bij de dochters is de speeltuin veruit favoriet.

‘Dolgelukkig in Hein Burgersstraat’

Z

䡵 De speeltuin aan het Dr.Fadrhoncpark vormt, samen met buurtcentrum De Driehoek en een voetbalveldje met kunst-

gras, het ‘hart’ van de nieuwe woonwijk.
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䡵 Dakdekkers leggen rode pannen op de daken van de tuindorpwoningen

aan de Hein Burgersstraat. Sommigen

e zijn dolgelukkig in hun royale woning aan de Hein Burgersstraat,
waar dakdekkers aan de overkant
druk bezig zijn om pannen te leggen op
een rijtje huizen in aanbouw. Trots poseren Emine (32) en Mehmet (35) Meral met
hun dochters Erva (3) en Ebrar (6) dan ook
voor hun huis voor de Stentor-fotograaf.
,,Ja, dat heb ik gehoord van mijn vorige
buurvrouw in de Sluiswijk’’, reageert Emine op de vraag of ze weet dat ze woont op
een historische plek waar vroeger blikfabriek T&D stond. Dat het fabriekscomplex
begin december 2002 door brand werd verwoest is echter nieuw voor haar. En Emine, die op haar twaalfde van Turkije naar
Deventer is gekomen, vindt het ook leuk te
horen dat haar straat is vernoemd naar de
oprichter van de ‘Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek H. Burgers’.
Het gezin woonde eerst acht jaar lang in

een huurwoning aan de Tjoenerstraat in de
Sluiswijk. Daar zijn ook beide kinderen geboren. ,,Maar dat huis was oud, te klein en
bovenin ook moeilijk warm te krijgen.
Daarom waren we erg blij toen we een
klein jaar geleden deze mooie ruime woning van Rentree konden huren. Erva en
Ebrar hebben nu eigen kamers en het huis
is dankzij dubbelglas veel warmer’’, vertelt
Emine in de moderne licht ogende woonkamer. De verslaggever mag de woning overigens pas betreden als hij zijn schoenen
voor pantoffels heeft verruild. Maar ook de
tuin mét grasveld beschouwt het gezin als
een belangrijk pluspunt.
,,De speeltuin’’ roepen de dochters in koor
op de vraag naar hun favoriete plek in de
nieuwe wijk. Emine: ,,Als het mooi weer is
spelen ze er vaak. Speciaal voor hen en andere kinderen is nog een extra ingang gemaakt naar de speeltuin. Dat is veiliger. Bo-

vendien kan ik ze vanaf hier goed in de gaten houden. Soms gaan Erva en Ebrar op
dinsdag ook naar de knutselgroep in centrum De Driehoek.’’
Emine en haar man Mehmet, die bij grillroom Uludag in de Nieuwstraat werkt, hebben een goed contact met de buurt, waaronder hun directe (Afghaanse en Nederlandse) buren. Vooral dochter Ebrar kan haar geluk niet op. ,,Een nieuw huis én na de kerstvakantie ook naar die nieuwe school in de
Rivierenwijk’’, legt moeder Emine uit. De
kleinste gaat naar het nabijgelegen kindercentrum ’t Nestje aan de Brinkgreverweg
hoek Veenweg.
Boodschappen doen is geen enkel probleem. De winkels in de directe omgeving,
zoals Rielerweg en Beestenmarkt, liggen
op loopafstand van de nieuwe wijk. Kortom, het Turks-Nederlandse gezin voelt zich
helemaal thuis in het T&D Kwartier.

bouwvakkers zingen op de steigers en daken luidkeels mee met de radio.
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