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Bouwmeesters van Deventer 
Expositie over het werk en de achtergronden van de  
Deventer Bouwmeesters Ir. Maarten van Harte en Ir. Willem P.C. Knuttel 
 
 
‘Hé, woon jij ook in een huis van Maarten van Harte?’   
 
 
Op deze uitzonderlijk warme septemberavond vult zich de ruimte van het 
Architectuurcentrum aan de Stromarkt met verwachtingsvolle toehoorders. Een flink 
aantal van hen woont in een huis dat ontworpen is door een van de Deventer architecten 
Willem Knuttel of van Maarten van Harte. 
 
Roel van Veldhuizen, programmaraadslid van Architectuurcentrum Rondeel, heet 
iedereen van harte welkom en is verheugd over de grote opkomst. Een speciaal welkom 
is er voor de kleinzoon van Maarten van Harte, Wim van der Gulden en zijn familie. Ook 
een speciaal welkom voor enkele familieleden van Willem Knuttel. Van Veldhuizen laat op 
een kaartje met blauwe en rode stippen zien waar de panden van de Deventer 

Bouwmeesters 
Willem Knuttel 
en Maarten van 
Harte zijn 
gesitueerd. De 
panden die door 
Knuttel zijn 
ontworpen, 
veelal sociale 
woningbouw en 
luxe villa’s. 
Sociale 
woningbouw in 
onder andere in 
het oude 
‘Knutteldorp’ en 
Hoornwerk 
(beide inmiddels 
gesloopt) en in 
naoorlogse 
wijken als 
Zandweerd en 
Tuindorp. De 
villa’s bevinden 
zich vooral in 

Schalkhaar, langs de Lookersdijk en in Diepenveen.  
 
Industriële bouw, zoals het fabriekscomplex met kantoor van Auping aan de Laan van 
Borgele, de machinefabriek van Zandhuis en Zwart en natuurlijk de Zwarte Silo aan het 
begin van de Mr. De Boerlaan zijn van de hand van Maarten van Harte. In en rond het 
stadscentrum vind je vele woon- en winkelpanden van Maarten van Harte, zoals de 
Sallandse bank en Savak. De bijdrage van Knuttel in de Deventer binnenstad ligt vooral 
in de uitgevoerde restauraties door het bureau. Beiden hebben met hun werk een sterk 
stempel gezet op het alom gewaardeerde Deventer stadhart. 



 
Tweeledige aanleiding voor deze expo 
Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van het geleverde werk van beide 
bouwmeesters is opmerkelijk. Verschillende panden zijn inmiddels zelfs aangewezen als 
gemeentelijk monument of als Rijksmonument. De aanleiding voor deze expositie over 
beide bouwmeesters is tweeledig. Lamberthe de Jong, historisch publiciste, was bezig 
met een biografie over Willem P.C. Knuttel voor de website www.wieiswieinoverijssel.nl. 
“We kwamen met elkaar in contact en besloten er meer mee te doen. Lamberthe is 
maandenlang op zoek geweest naar Knuttelwoningen. Haar enthousiasme was 
ontembaar. Op het laatste moment voor de deadline van deze expositie kwam Lamberthe 
met nog weer een vers ontdekte Knuttelwoning en dan dacht ik ‘nee toch, niet nóg 
meer’. Maar het resultaat is fantastisch!” 
De tweede aanleiding is het feit dat de Alexander Hegiusstraat dit jaar 100 jaar bestaat. 
In deze straat staat een woningblok uit 1913 dat ontworpen is door Maarten van Harte.  
Voor een van de bewoners, architect Jim Peters, is dat de aanleiding geweest om eens in 
de geschiedenis te duiken.  
 
 
Dank 
Dankzij de inzet van vele mensen heeft het Architectuurcentrum Rondeel deze expositie 
kunnen realiseren. Dank aan de families van Knuttel en van Harte, historica Lamberthe 
de Jong, architect Jim Peters, de Stichting Industrieel Erfgoed (SIED). Verder is gebruik 
gemaakt van de bouwtekeningen met handtekening van Knuttel die nog bij het 
architectenbureau I’M in het archief aanwezig zijn en van de informatie van de kleinzoon 
van Van Harte, de heer Wim van der Gulden.  
 
Actuele foto’s voor de expositie zijn belangeloos gemaakt door fotografen van de 
Deventer fotokring. De Knuttel ontwerpen van Knuttel zijn gefotografeerd door Angêl 
Pinxten. Bart Kamps en Pieter Leeflang hebben de foto’s van de Van-Harte-panden 
gemaakt. De vormgeving van de expositie is gedaan door René Wissink van Atelier Argos 
en Promotor heeft voor een gereduceerd tarief gewerkt. “Allen hartelijk dank!” 
 

http://www.wieiswieinoverijssel.nl/

