
Oorspronkelijk aanzicht monumentaal gebouw

Ruitvormige dakpan
voor voormalige
graansilo

Een monumentale graansilo
met pakhuis in Deventer werd
omgebouwd tot archeolo-
gisch depot. Een grootscha-
lig project, waarbij ook het
dak grondig onder handen
werd genomen. Voor de ver-
vanging van de originele
ruitvormige betonpannen
ging de architect op zoek
naar een ruitvormige kerami-
sche dakpan. Deze vond
men bij Lafarge Dakpro-
ducten.

woordelijke architectenbureau L
Lafour & R. Wijk BV uit Amster-
dam. ‘Het probleem daaraan was
echter dat deze niet de robuuste
uitstraling zou hebben als de oor-
spronkelijke dakpan. Wij gingen
daarom alsnog op zoek naar een
geschikte dakpan en schakelden
hiervoor importeur Bricx uit
Hillegom in.’

Bricx fungeert als aanspreekpart-
ner voor architecten, aannemers en
opdrachtgevers van bouwprojec-
ten. Het bedrijf heeft in haar 30-
jarig bestaan een specialisme op
het gebied van keramische dak- en
gevelproducten opgebouwd en kan
op deze manier met een uitgebreid
assortiment (zo’n 1800 metselste-
nen, keramische dakpannen en
gevelelementen) fungeren als ken-
niscentrum en de verschillende
bouwpartijen bijstaan met tech-
nisch advies. Uiteindelijk kwam
men uit bij de dakpan Lafarge
Smaragd in de kleur Silberappel.
Baarsma: ‘Het gaat hier om een
dakpan die in Nederland weinig
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De gehele Raambuurt in Deventer
is ingrijpend gerenoveerd. Ook zijn
er vele nieuwe woningen bij ge-
bouwd. De zogenaamde ‘Silo van
Weijers’, in het hart van de Raam-
buurt,  is een beeldbepalend pand
voor de wijk, maar stond op de
nominatie om gesloopt te worden.
Het pand dateert uit 1899, het bij-
behorende pakhuis uit 1907. De
silo werd echter tijdig als cultureel
erfgoed aan de monumentenlijst
toegevoegd, om niet te hoeven sneu-
velen tijdens het renovatieproject. 

Al snel werd een nieuwe bestem-
ming voor het pand gevonden: de
silo zou worden omgebouwd tot
een archeologisch depot. Voor-
waarde was wel dat zo min moge-
lijk in het uiterlijk van het pand
zou worden ingegrepen. Inwendig
is de silo ingrijpend aangepast: in
de houten constructie zijn stalen
roostervloeren aangebracht om de
stellingen van het Provinciaal en
Gemeentelijk Depot in te kunnen
plaatsen. Het dak is vanaf de gor-
dingen totaal vernieuwd. 

De dakbedekking
vormde een probleem.
Daar de oorspronke-
lijk gebruikte dakpan,
een ruitvormige beton-
pan niet meer lever-
baar is, werd gezocht
naar een alternatief
met hetzelfde uiter-
lijk. ‘In eerste instan-
tie wilden wij gebruik
maken van een zin-
ken dakbedekking in
een losangesysteem,’
vertelt Mattijs Baars-
ma van het verant-
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gangbaar is. Het is een ruitvormige
keramische dakpan met een grijze,
zilverachtige kleur, die precies de
uitstraling had waar wij naar op
zoek waren. Hiermee heeft de voor-
malige silo zoveel mogelijk de oude
uitstraling behouden. De pan werd
geleverd met bijbehorende toebe-
horen en passtukken.’

Of de pan in de toekomst vaker in
Nederland zal worden toegepast,
kan Baarsma niet zeggen. ‘Het is
geen pan die in Nederland veel
wordt toegepast. Maar het resul-
taat op de zogenaamde ‘Silo van
Weijers’ is zeer bevredigend, en zou
een bredere toepassing wel recht-
vaardigen.’

■

Renovatie ‘Silo van Weijers’, Deventer
Opdrachtgever:
NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel NV, Deventer
Ontwerp:
Architectenbureau L. Lafour & R. Wijk BV, Amsterdam,
i.s.m. Johans C. G. Architect, Diepenveen
Fabrikant dakpannen: Importeur dakpannen:
Lafarge dakproducten, Montfoort Bricx, Hillegom/Capelle a.d. IJssel
Uitvoering:
Bouwcombinatie Koopmans BA; VOF, Enschede


