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De belangeloze inzet van onze vrijwilligers en de bijdragen van onze subsidiënten, 
sponsors en de vrienden van het Rondeel hebben ook in 2014 een boeiend en 
gevarieeerd programma mogelijk gemaakt. Hartelijk dank!

platform voor architectuur, stedenbouw, 
landschaps- en interieurarchitectuur
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1. 

2014: ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL 
IN BEWEGING

Doelstelling

‘...bewustwording en kennisbevordering op het gebied van 
architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting, inrichting 
van de openbare ruimte en interieurarchitectuur, bij zowel 
de professionals als het brede publiek’. 

Al vanaf de oprichting van Architectuurcentrum 
Rondeel is de doelstelling van de stichting het 
vergroten van belangstelling voor de gebouw-
de omgeving. Deze doelstelling wordt gereali-
seerd door het organiseren van exposities, 
debatten, lezingen, workshops, filmavonden 
en excursies, die zowel voor het brede publiek 
als de professional interessant zijn.

ARCHITECTUURCENTRUM  RONDEEL IN 2014 

In  2014 lijkt de bouwsector zich in  kleine 
stapjes te herstellen van de crisis die al in 
2008 heeft ingezet. Na een periode van 
zoeken en “omdenken” werd 2014 een jaar 
van nieuwe bewegingen en voorzichtige her-
oriëntering.
 
Architecten, stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten hebben gediscussieerd 
over hun nieuwe rol als ontwerpers van het 
ruimtelijke domein. Werden de ontwikkelingen 
tot dusver gedomineerd door een doelge-
richte aanpak, waarbij sfeervolle eindbeelden 
van nieuwe woonwijken gepresenteerd en 
in een rap tempo gerealiseerd werden, de 
laatste jaren werd steeds meer een verschui-
ving zichtbaar naar een sterke procesgerichte 
ontwerppraktijk om de inbreng van alle betrok-
kenen te kunnen garanderen. Bij het open 
planproces is niet het eindbeeld leidend maar 
de inbreng van zowel professionals als de 
burger. De nieuwe toverwoorden zijn “burger 
aan zet” of “bottom-up”. 

debat, de communicatie en de samenwerking 
kan entameren.

een aantal belangrijke stappen zijn in 2014 
gezet richting de “nieuwe koers”. Zo is het 
bestuur uitgebreid van drie naar vijf leden en 
er zijn jonge en enthousiaste leden voor de 
programmaraad en vrijwilligers geworven. De 
nieuwe coördinator, met inhoudelijke kennis 
van het vakgebied, waarborgt de kwaliteit van 
de activiteiten. De website – een van onze 
voornaamste communicatiemiddelen – is ver-
nieuwd. 

Daarnaast is in 2014 veel aandacht besteed 
aan het versterken van bestaande en het 
opbouwen van nieuwe contacten met culturele 
organisaties binnen Deventer. Na een verken-
ning van de mogelijkheden tot samenwerking 
zijn in 2014 de eerste co-creatie projecten 
ontwikkeld. Met een aantal culturele instel-
lingen zijn afspraken gemaakt voor samen-
werking in 2015 en door studenten van Hoge-
school Saxion is gestart met een onderzoek 
naar sponsoring door lokale bedrijven.

Architectuurcentrum Rondeel informeert 
vooral, maar wil in de toekomst veel sterker 
ook de discussie over de ruimtelijke kwaliteit 
op gang brengen en het debat daarover op 
een hoger niveau tillen. Met het beleidsplan 
“De nieuwe koers” heeft het Rondeel in 2013 
een eerste aanzet gemaakt, om de platform-
functie nog sterker te ontwikkelen. 

Maar welke rol speelt de creatieve klasse hier 
in?
Creatieve, ondernemende architecten die niet 
afwachten maar zelf de projecten formuleren, 
samenwerkingsverbanden smeden en over-
heden bestoken om hun visie te realiseren 
hebben de toekomst. Architecten en steden-
bouwkundigen, maar ook kunstenaars en 
andere creatieve beroepen zijn altijd al de 
bedenkers van het nieuwe geweest. Met de 
kracht van verbeelding, het visualiseren of om-
schrijven van het nog niet bestaande kunnen 
zij anderen enthousiasmeren en meenemen in 
een open planproces. 

Door deze ontwikkelingen en de verschui-
vende zelfpositionering van het beroepsveld 
richting co-creatie en samenwerking ontstaat 
ook voor het Rondeel als architectuurcentrum 
de vraag naar haar eigen rol in het dynami-
sche beroepenveld. 

DE NIEUWE KOERS

In 2013 heeft het bestuur van het Rondeel 
samen met de programmaraad en de vrijwil-
ligers de “nieuwe koers” geformuleerd. In dit 
beleidsdocument wordt een aantal onderwer-
pen benoemd, die voor de ontwikkeling van 
het architectuurcentrum richting architectuur-
platform van belang zijn.

Het accent van de bijeenkomsten in Architec-
tuurcentrum Rondeel begint in 2014 langzaam 
te verschuiven van informeren naar debat-
teren. Voor het samenbrengen van initiatieven, 
professionals en overheid is een nieuwe 
formule geïntroduceerd:  De SpreekRuimte. 
De zich op vele fronten voordoende burger-
initiatieven – overigens niet alleen voorbe-
houden aan particuliere burgers maar ook 
maatschappelijke en commerciële partijen, 
zoals corporaties, verenigingen, ontwikke-
laars e.a. - bedienen zich van mogelijkheden 
om hun initiatieven op de ruimtelijke agenda 
te zetten. Architectuurcentrum Rondeel weet 
dat hier een taak ligt voor een onpartijdige en 
onafhankelijke instantie die als platform het 

EEN INDRUK VAN DE TOEKOMST :
ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL IN 2015

In 2015 krijgen bestuur en programmaraad 
nieuwe voorzitters, de nieuwsbrief wordt in 
vormgeving aangepast aan de nieuwe website 
en de eerste samenwerkingsprojecten krijgen 
vorm. Het onderwerp cultureel ondernemer-
schap zal tijdens de interne vergaderingen 
geagendeerd worden. Met het Jaarprogramma 
2015 wordt prioriteit gegeven aan een aantal 
inhoudelijke stappen. 

KWALITeIT VAN HeT PROGRAMMA

Om de bezoekers met uiteenlopende achter-
gronden op hun niveau aan te spreken heb-
ben wij twee doelgroepen onderscheiden: het 
brede publiek (de geïnteresseerde burger) en 
de professional (expert). Op basis van deze 
segmentering zijn de drie programmalijnen 

“Architectuur”, “Platform Rondeel” en een 
jaarlijks wisselende “themalijn” ontwikkeld die 
ieder een eigen ambitieniveau volgen. Hier-
door zetten wij onze activiteiten scherper en 
bewuster in de markt. 
De programmalijn “Architectuur” vormt de 
laagdrempelige en toegankelijke basis. Be-
zoekers worden uitgenodigd tot een eerste 
kennismaking met de wereld van architectuur 
en ruimtelijke ordening. Deze doelgroep wordt 
aangesproken door lokale onderwerpen die 
dicht bij hun eigen leefwereld passen. 
De programmalijn “Platform Rondeel” is 
gericht op de actieve burger en de betrokken 
professional. Actualiteit en participatie van 
de bezoeker staan centraal tijdens discussie, 
debat, workshop, excursie, expertmeeting etc. 
Vanwege het grote succes is deze program-
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malijn uitgebreid met twee nieuwe activiteiten: 
Wereldklasse (lezing door een internationaal 
gerenommeerde architect) en Rondeel op 
Locatie (debatavonden in de regio; vergroten 
van ons bereik).
De themalijn wordt het hart van het jaarpro-
gramma. In een samenhangende activiteiten-
reeks  verdiepen wij de kennis en discussie 
over actuele en voor het vakgebied relevante 
onderwerpen. In 2015 staat “RivierStadLand-
schap” centraal. Het programma grijpt de lan-
delijke discussie rondom watermanagement 
en Ruimte voor de Rivier aan om de impact 
ervan te onderzoeken vanuit verschillende 
invalshoeken. 

SAMeNWeRKeN

Door samen te werken met andere partijen 
kunnen wij enerzijds het culturele aanbod bin-
nen de stad en de regio verrijken. Het bunde-
len van daadkracht, gezamenlijke marketing 
en het aanspreken van een grotere doelgroep 

zorgen voor meer draagvlak van onze activitei-
ten. Aan de andere kant zal de financiële haal-
baarheid van activiteiten gewaarborgd worden 
door in een vroege projectfase al op zoek te 
gaan naar professionele samenwerkingspart-
ners. In eerste instantie verwachten wij vooral 
voor de kwalitatief hoogwaardige themalijn 
“RivierStadLandschap” een groot commitment 
vanuit het bedrijfsleven.

TOeKOMST

Het Rondeel gaat haar organisatiestructuur in 
2015 stapsgewijs verder veranderen. Onder 
andere zullen wij met het resultaat vanuit het 
onderzoek naar bedrijfssponsoring verder 
werken aan concrete stappen, om sponsoren 
duurzaam te verbinden aan het Rondeel 
(ondernemerschap).

Zie hoofdstuk 4 voor een samenvatting van 
het voorgenomen Jaarprogramma 2015.

2. 

ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL: 
DE ORGANISATIE

De organisatie van Architectuurcentrum Rondeel bestaat naast de 
vaste medewerkers (coördinator en freelance medewerkers) uit een 
bestuur, een raad van advies, de programmaraad en vrijwilligers. 

PROGRAMMARAAD

Centraal in de organisatie staat de program-
maraad die de inhoud van het programma be-
paalt, invult en zorgt voor de uitvoering. Hierin 
zitten programmaraadsleden die een deskun-
digheid vertegenwoordigen waarmee de 
inhoudelijke kwaliteit van het jaarprogramma 
gewaarborgd is. Van programmaraadsleden 
wordt verwacht dat zij  zich minimaal voor één 
onderdeel uit het jaarprogramma als kartrek-
ker aanmelden. 

Samenstelling programmaraad op 1 januari 2014:

De voorzitter van de programmaraad is ver-
antwoordelijk voor continuïteit en inhoud van 
het programma. Per programmaonderdeel 
wordt het verantwoordelijke programmaraads-
lid ondersteund door één of meer vrijwilligers, 
andere programmaraadsleden, leden uit de 
raad van advies of externe deskundigen die 
al of niet op vrijwillige basis, dan wel tegen 
vergoeding kunnen worden ingehuurd.

Ellen Schild, voorzitter
architect-directeur, Studio Groen+Schild
Floris Klunder 
architect, Architectenbureau Kristinsson
Bart Kruijshoop
architect, docent Saxion
Serge van de Moesdijk
architect, VHGP Architecten 
Roel van Veldhuizen 
stedenbouwkundige, 
Van Veldhuizen stadsontwikkeling
Jaco Remmelink 
groen adviseur, Donkergroen
Frank van Unen
architect, Het Oversticht
Harry Zwiers
constructeur directeur, 
JVZ Raadgevend Ingenieursburo

NIeuW IN 2014 ZIJN:
Thijs Paré
directeur Wonen boven Winkels
Kor Zijnstra 
architect directeur, KorZijn architectuur
Annemiek van Koldenhoven
landschapsarchitect en associate partner 
bdp archietcten
Marco Odding
stedenbouwkundige, Gemeente Deventer
 

Tijdens maandelijkse programmaraadsver-
gaderingen wordt verslag gedaan omtrent de 
vorderingen van de projecten en na afloop 
wordt er geëvalueerd.
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VASTE MEDEWERKERS

De coördinator ulrike Weis ten elsen is de spil 
in de organisatie en het gezicht naar buiten en 
vervangt de vorige coördinator Marion Lanting. 
Sinds haar pensionering in 2013 bleef Marion 
in 2014 actief als freelance parttime coördina-
tor. Naast een inhoudelijke en een zakelijke 
kant heeft de functie een ondersteunende taak 

BESTUUR

Het bestuur functioneert ‘op afstand’, zorgt dat 
de statuten en de doelstelling gehand-haafd 
worden, dat de begroting en de jaarrekening 
worden opgemaakt en vastgesteld, controleert 
of het jaarprogramma binnen de gemaakte af-
spraken gerealiseerd wordt en onderhoudt de 

voor het bestuur en de programmaraad. De 
coördinator wordt ondersteund door enkele 
freelance medewerkers:
yvonne Neppelenbroek,
Caro Pieck,
Tom de Vries.

contacten met subsidiënten en sponsoren. Het 
bestuur vergadert twee maal per jaar zelf en 
daarnaast tweemaal per jaar met de overige 
Rondelers. eind 2013 is actie ondernomen om 
het bestuur uit te breiden naar vijf leden.

Samenstelling bestuur op 1 januari 2014:

Peter Ghijsen, voorzitter
architect Peter Ghijsen architectuur & advies, 
Henk Oonk, penningmeester
directeur bouwbedrijf Oonk
Henk Vos, secretaris
vh adviseur wonen en ruimtelijk erfgoed, 
Gemeente Deventer

NIeuW IN 2014 ZIJN:
Ronald le Clercq, 
directeur Le Clercq Planontwikkeling
Wilma Mensink
directeur Bureau Voegwerk

RAAD VAN ADVIES

De leden van de Raad van Advies kunnen 
door programmaraadsleden gevraagd worden 
op basis van hun kennis en ervaring zitting 

te nemen in een projectteam. De leden ver-
gaderen tweemaal per jaar, samen met de 
overige Rondelers.

Samenstelling Raad van Advies op 1 januari 2014:

Peter Ghijsen, voorzitter
architect Peter Ghijsen architectuur & advies,
Daaf Ledeboer
raadslid, procesmanager, directeur
Daaf Ledeboer advies en procesmanagement
Andries van den Berg
landschapsarchitect, partner BugelHajema 
adviseurs

Han Beumer
stedenbouwkundige, Gemeente Deventer
Gabriel Bosch
bouwkundige, eigenaar 1618 VAsgoed BV
Wim van der Does
bouwkundige, vh Nijhuis Bouw
Daan Josee
architect, direcrteur Kristinsson Architecten
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PLANNING
Het Jaarprogramma 2014 toonde een groot 
aantal, zeer gevarieerde projecten. Dat 
daaraan nog een aantal extra, op de actualiteit 
geënte projecten konden worden toegevoegd 
kwam door een super gemotiveerde organisa-
tie met tal van enthousiaste vrijwilligers. Met 

hen konden de extra programmaonderdelen 
lopende het jaar aan het jaarprogramma 
worden toegevoegd. Ofschoon er op sommige 
momenten vrees bestond voor een mogelijke 
‘overvoering’ van het publiek bij zoveel aan-
bod, bleek telkens weer dat de opkomst groot 
was!

VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers suppoosten bij de exposi-
ties als er geen vaste kracht aanwezig is. 
Daarnaast bieden zij ondersteuning bij alle 
activiteiten. Ook kunnen zij, als zij dat willen, 

Samenstelling team vrijwilligers op 1 januari 2014:

ondersteunen bij de uitwerking van program-
maonderdelen. Op deze manier zijn zij ook 
inhoudelijk betrokken bij het programma van 
het Rondeel. De groep zal worden uitgebreid.

Jan van Leeuwen 
ICT-specialist
Robert Nollen
docent etty Hillersum Lyceum
Hessel Offringa
bouwkundige
Liesbeth Pretorius
interieurarchitect
Tjibbe Reitsma
vh politie Rotterdam
Ineke Rooijmans
meubelmaker

Elko Bootsma
bouwkundige
Valerie Ardini
fotograaf

NIEUW IN 2014 ZIJN:
Azra Didic
architect
Joanna Kanik
filosoof en kunstenaar 

FINANCIëN
De omvang van het voor de uitvoering van het 
jaarprogramma benodigde budget is vooral af-
hankelijk van de te ontvangen projectsubsidies 
van verschillende fondsen. Bij het Stimuler-
ingsfonds Creatieve Industrie werd een aan-
vraag ingediend voor het jaarprogramma 
2014. Daarnaast werd ook een beroep gedaan 
op subsidiemogelijkheden bij de provincie 
Overijssel in het kader van het programma 
Ruimte & Cultuur. 

Naast de structurele bijdrage van de ge-
meente Deventer en de sponsorbijdragen – 
bedoeld voor dekking van de algemene kosten 
-  werd incidenteel, afhankelijk van de directe 
betrokkenheid van partijen, op projectniveau 
een beroep gedaan op het bedrijfsleven. 

Dankzij voornoemde bijdragen heeft het 
voorgenomen Jaarprogramma 2014 met een 
aantal aanpassingen kunnen plaatsvinden. 
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PUBLIEKSBEREIK
Meerdere communicatiemiddelen worden 
ingezet om het publiek te bereiken en te in-
formeren over activiteiten:

- Rechtstreeks en individueel
Het voormnaamste communicatiemiddel voor 
het bereiken van onze doelgroep is de digitale 
nieuwsbrief die op ieder gewenst moment 
verstuurd kan worden aan circa 900 adressen. 
In 2014 is 21 keer zo’n nieuwsbrief verstuurd. 
Deze wijze van rechtstreeks informeren en 
benaderen zal ook in 2015 worden voortgezet. 
LinkedIn (199 members), twitter (380 volgers) 
en facebook worden in toenemende mate 
ingezet en waarbij op ieder relevant moment 
communicatieacties worden ondernomen (wel 
met zorg voor de juiste dosering!).

- Rechtstreeks en publiek
De eigen website is in 2014 geheel ver-
nieuwd waardoor hij duidelijk functioneler en 
aansprekender is geworden. De agenda heeft 
een prominente plek gekregen op de start-
pagina, de navigatiestructuur is overzichtelijk 
en intuitief. De website is uiteraard een vast 
medium voor het informeren van het puliek 
over activiteiten. Posters en flyers met 
aankondigingen van exposities worden in de 
stad verspreid op relevante adressen. 

- Publiek 
Daarnaast wordt aankondiging van en nieuws 
over activiteiten bekend gemaakt via pers-
berichten, publicaties en aankondigen van 
activiteiten in de dag- en week(vak)-bladen en 
websites zoals de Volkskrant, NRC Handels-
blad, de Stentor, het digitale tijdschrift voor 
ruimte en cultuur OOST, ArchitectuurNL, de 
huis-aan-huis bladen, Archined.nl en Architec-
tenweb.nl. De in de afgelopen jaren opgebou-
wde goede relatie met de locale pers (journa-
list cultuur) zal worden bestendigd om zo nog 
meer aandacht te krijgen voor een actiever en 
actueler Rondeel.

- Indirect en individueel
Bij samenwerking met zusterorganisaties 
kunnen verwijzingen naar de website van het 
Rondeel worden opgenomen.

- Netwerk
Architectuurcentrum Rondeel beschikt over 
een groot en breed netwerk van instellingen, 
organisaties en partners. Het werkveld hier- 
van varieert van cultuur, bedrijfsleven, over-
heid, creatieve industrie, erfgoed, landschap, 
maatschappelijk, onderwijs, toerisme tot  
woningbouw, bouw en architectuur. De 
netwerken worden gepast ingezet voor pro-
jecten die relevant zijn voor de samenwerking 
en verbindingen. De daaraan gekoppelde  
publiciteit middels vermeldingen in nieuws-
brieven, websites en andere media, dragen bij 
aan het communiceren over de activiteiten van 
Architectuurcentrum Rondeel.

Tot het netwerk behoren o.a.:
Gemeente Deventer
ArteZ
BNA Kring Stedendriehoek
Boekhandel Praamstra
Bureau Kunstcircuit
Corporaties Rentree, Ieder1, De Marken
Deventer fotokring
Deventer Musea
Div. ad-hoc bottom-up initiatieven
Div. architectuurcentra in Nederland
filmhuis De Keizer
Kunstencentrum De Leeuwenkuil
Kunstenlab
MKB Deventer
Openbare Bibliotheek Deventer
Poppodium Het Burgerweeshuis
Provincie Overijssel
Saxion Hogeschool – Studium Generale
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek
Stedendriehoek Onderneemt
Stichting IJsselhoeven
Stichting IJssellandschap
Stichting Industrieel erfgoed Deventer (SIeD)
Transition Towns
Vele bedrijven, instellingen en organisaties die 
Architectuurcentrum Rondeel sponsoren.

- Etalage
Architectuurcentrum Rondeel beschikt 
vooralsnog over een uitstekend gesitueerde 
project- en expositieruimte in het centrum 
van de historische binnenstad en bovendien 
in de geplande ‘cultuurdriehoek’. De ruimte 

beschikt over een grote etalage die van vloer 
tot plafond reikt. Die etalage is onderdeel van 
de uitstraling van de organisatie en zorgt voor 
veel bekijks van langslopende bezoekers / 
gebruikers van de stad. Telkens blijkt dat veel 
bezoekers van de tentoonstellingen naar bin-
nengelokt worden door de uitstraling die de 
etalage biedt.

Maar het publiek zal vooral en eerst bereikt 
worden met een breed, actueel en aantrek-
kelijk samengesteld programma dat inspeelt 
op ontwikkelingen die de burgers of groepen 
direct raken.

SAMENWERKING
Voor het ontwikkelen van een programma dat 
een breed publiek aanspreekt, wordt zoveel 
mogelijk samenwerking gezocht met zuster-
organisaties in Deventer. Met een inhoude-
lijke, programmatische samenwerking wordt 
de expertise van anderen ingezet om zo het 
thema ‘ruimtelijke ordening’ in een gevarieerd 
aanbod en met wisselende formats bij nieuwe 
doelgroepen onder de aandacht te brengen. 
Samenwerking met kenniscentra op het 
gebied van educatie, fotografie, film, theater, 

literatuur en recreatie is daarbij denkbaar en 
wenselijk. Zo werd in 2014 samengewerkt 
met Architectuurcentrum Nijmegen, Architec-
tuurcentrum Het Bouwhuis Apeldoorn, Het 
Kunstenlab, Saxion Hogescholen, filmhuis De 
Keizer, Bibliotheek, Boekhandel Praamstra, 
het Netwerk Cultureel ervgoed Deventer en 
de BNA Kring Stedendriehoek. formats die 
daarvoor werden ingezet waren: exposities, 
workshops excursies, en masterclasses, ver-
tonen van architectuurfilms en debatten. 
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3.

ACTIVITEITEN 2014: 
INHOUDELIJK JAARVERSLAG

WEWANTMORE - HET POPPODIUM VAN DE TOEKOMST
6 t/m 10 jan. - masterclass Poppodia
17 april t/m 22 juni 2014 – expositie WeWantMore
Architectuurcentrum Rondeel i.s.m. Burgerweeshuis (BWH) en ArteZ

Dit wordt een avond over de wereld van de 
Nederlandse Poppodia. Hoe moet het verder 
met het Deventer Poppodium Burgerweeshuis 
(BWH)? Wat kan geleerd worden van Pop-
podia die onlangs een transformatie hebben 
ondergaan? Moet het allemaal flitsend worden 
of groter en mooier of past juist terughoudend-
heid, kleinschaligheid en soberheid beter?

In een De Wereld Draait Door-setting intro-
duceert Serge van de Moesdijk (programma-
raadslid Rondeel) Guido de Vries, directeur 
van het Apeldoorns Poppodium de Gigant. 
Tafelheer is Mano Scherpbier, directeur van 
het Poppodium Burgerweeshuis in Deventer.  

Guido opent de avond met de vraag aan Mano 
Scherpbier (directeur BWH): ‘Wat is jouw  
muziek van de dag?’
De DJ van vanavond, Thomas van Mil, laat 
een nummer horen van het debuutalbum van 
de hip-hopgroep fata. Als student is Scherp-
bier, 15 jaar geleden, al bij het BWH werk-
zaam geweest met zijn afstudeerproject ‘Do It’. 
Gastheer Guido de Vries vraagt aan Scherp-
bier: ‘Wat is jouw nieuws van de dag?’
Scherpbier: ‘Onlangs heeft in de Stentor 
gestaan dat het miljoenen gaat kosten om het 
BWH te verbouwen om een eigentijds pop-
podium te kunnen blijven. Ik kan u zeggen 
dat die informatie klopt. Ik ben 5 jaar geleden 
begonnen met het uitspreken van mijn droom. 
Ik werd 5 jaar geleden directeur van het BWH. 
Bijna tegelijkertijd wonnen wij onverwachts 
de Deventer Promotieprijs. Ik vertelde, als 
frisse, nieuwe directeur, bij de ontvangst van 
deze prijs dat ik een droom had: het plafond 
moet uit het BWH gehaald worden en het dak 

omhoog. De verbouwingskosten zijn minimaal 
geschat op € 4 miljoen en maximaal op € 7,5 
miljoen We gaan kijken hoe we dat samen 
kunnen betalen. Dit is mijn nieuws van de 
dag.’ 
Gastheer De Vries  wil graag weten wie van-
avond in deze goed bezochte zaal zitten? Zijn 
er bezoekers van Poppodia? Zit er pers in de 
zaal? Mensen uit de politiek? Bezoekers die 
puur geïnteresseerd zijn in architectuur? Aan 
de hand van het aantal opgestoken  
vingers constateert De Vries dat sprake is van 
een hele mooi mix aan publiek. 
Na deze constatering zegt hij: ‘aan tafel’.

Architectuur en Poppodia elders 
Aan tafel worden uitgenodigd de architecten 
Chris de Weijer van  architectenbureau DP6 
en Patrick Koschuch, van bureau Dongen  
Koschuch Architects. Helaas kan architect 
Stan Aarts, van Stan Aarts Architecten, door 
onvoorziene omstandigheden niet aanwezig 
zijn.

Allereerst een korte introductie: 
Chris de Weijer van DP6 werkt momenteel 
aan het plan voor het nieuwe Poppodium in 
het Harmoniekwartier te Leeuwarden, gele-
gen midden in de bestaande stad met smalle 
steegjes en kleine panden. Het betreffende 
gebouw ligt naast Schouwburg De Harmonie. 
De Harmonie is overigens een gebouw dat 
ontworpen is door de collega van Patrick  
Koschuch, architect frits van Dongen.
Het gebouw voor het nieuwe Poppodium 
is samengesteld uit  bestaande en nieuwe 
gebouwen. functies waar hogere technische 
eisen aangesteld worden, zoals de grote en de 

kleine zaal, het café en de danszaal, zijn gesi-
tueerd in de nieuwbouw. De resterende func-
ties zitten in bestaande panden. Het gebied 
zit vol met graffiti, heel mooi. Die sfeer wilden 
we behouden. Het is een informeel gebouw, je 
ziet nog een deel van de gesloopte wanden, 
oude stenenstructuur met deels stucwerk, je 
ziet ruig beton, hout. 

Patrick Koschuch van Van Dongen Koschuch 
Architects: Wij kregen de interessante op-
dracht voor het ontwerpen van een nieuw 
poppodium achter de Maaspoort in Venlo.  er 
is een  stedenbouwkundig plan gemaakt, dat 
sterk gericht is op het verleden van dit gebied. 
Het uitgangspunt was het handhaven van de 
bestaande kappenstructuur. Ik ben een moder- 
nist tot in de kist dus dat betekende even 
zweten, maar die kappenstructuur is toch een 
interessant thema gebleken. Centrale vraag 
bij het ontwerpen was voor ons: Hoe kun je 
een identiteit ontlenen aan een gebouw? We 
hebben een zaal kunnen maken die een eigen 
identiteit heeft.   een zaal die opgetild is in een 
compact gebouw op een beperkte kavel. 

Wat heeft meerwaarde mono- of multifunctio-
naliteit van een gebouw?

Koschuch: Het is van belang om te weten hoe 
je verschillende groepen kunt bereiken. Veelal 
is sprake van avondgebruik, maar wat zijn de 
mogelijkheden voor bijv. de ochtenden? er is 
sprake van een terugtrekkende overheid en 
inperking van subsidiestromen. Je wilt toch 
een divers aanbod blijven ontwikkelen en 
mensen samen brengen (dansen, graffiti). 
Multifunctionaliteit is voor een exploitatie vaak 
voordeliger. 

Is het gebouw een school met een Poppodium 
of is het een Poppodium met school? 
In Leeuwarden is het echt een poppodium. 
Mano Scherpbier vindt dat  een poppodium 
een eigen identiteit moet hebben. 

Hoe is de toekomst van de exploitatie van 
Poppodia? Koschuch: We zitten op een keer-
punt. Is crowdfunding een optie? er moet op 
die manier toch een deel van die 4 – 7,5 mil-
joen gevonden kunnen worden. Mano: Ik heb 
een voorkeur voor zo laag mogelijke huur en 
zo laag mogelijke lasten. Ik zie de exploitatie-
lasten overal omhoog gaan en men is steeds 
drukker met de eigen exploitatie in plaats van 
het ontwikkelen van een mooi programma. 

Architectuurcentrum Rondeel, Stromarkt 18c Deventer
www.rondeeldeventer.nl

Een wervelende avond waarbij we de wereld van poppodia induiken.

Presenteert

WE
WANT
MORE!

17 april    aanvang 20:00 uur

Het poppodium van de toekomst
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Is flexibilisering van het ruimtegebruik, zoals in 
Leeuwarden, de toekomst? 
Geen eigen gebouw meer, maar je huurt 
ruimte als het nodig is, zo flexibel mogelijk. 
Koschuch: een poppodium in een weiland zal 
heel anders zijn dan een gebouw in een ste-
delijk weefsel. Het BWH heeft een heel sterke 
identiteit. 

Wordt het niet tijd om in plaats van gebouwen 
te vergroten, de kwaliteit te verhogen?
De subsidies worden lager en de huurlasten  
hoger. Toch zie je een toename van de pop-
podia in Nederland. In 2009 waren er 48 
poppodia, inmiddels zijn dat er 52 geworden. 
De capaciteit is vergroot en het aantal bezoe-
kers is teruggelopen. In Leeuwarden wordt de 
kwaliteit in het nieuwe gebouw veel beter en 
de capaciteit wordt niet vergroot. er komt niet 
meer zaalruimte. Capaciteit is ca 550 per-
sonen. De zalen zijn niet altijd uitverkocht. In 
Venlo wordt de capaciteit wel vergroot van 350 
naar 550. 

In de huidige voorlopige plannen zal het BWH 
niet echt vergroot worden. In het plan gaat 
de capaciteit van 500 naar 550. een van de 
belangrijkste punten om te verbeteren is de 
hoogte van het huidige podium. 
Kunnen jullie een aantal basiskenmerken 
opnoemen waar een ontwerp aan moet 
voldoen?
Logistiek: vrachtwagen, in het gebouw rijden 
en meteen op het podium staan. er zijn ook 
goede poppodia die gebruik maken van een 
lift, zoals Venlo.
Beleving: helder concept
Beheersbare exploitatielasten
Akoestiek (doos in een doos)/ absorptie van 
het geluid
Bereikbaarheid van de bar (geld verdienen, 
bier is dus belangrijk)
Dubbelgebruik ruimten, zoals bijv. in Venlo 
overmaat in foyer, zodat de ruimte ook anders 
gebruikt kan worden
Hoe beweeg je in een gebouw (toiletgang 
e.d.)?
Haal de ziel niet uit een gebouw door een fout-
ief ontwerp (‘verschouwburging/ kantorisering’.

Reactie wethouder Robin Hartogh Heijs 
gemeente Deventer:
Waarom is het belangrijk om de kwaliteit hoog 
te houden? 
Inhoudelijk weet Mano het veel beter dan ik. 
Mano begon zijn verhaal 5 jaar geleden. Mijn 
verhaal begint 18 maanden geleden. Bij mijn 
kennismakingsbezoek zei ik spontaan: ‘wat 
is dat plafond in de grote zaal laag en wat 
is dit een bedompte ruimte’. Waarop Mano 
zei: ‘dank je wel, dit zullen we onthouden’. 
De gemeenteraad heeft geld voor onderzoek 
naar de mogelijkheden vrijgemaakt. Het is van 
belang om na te gaan welke mogelijkheden 
er zijn. een jaar geleden is de economische 
Visie van Deventer vastgesteld. er is gesteld: 
Deventer is een Maakstad / een open informa-
tiestad, maar ook is Deventer een Beleefstad. 
er is vastgesteld dat er gebrek is aan activitei-
ten voor de jeugd. Ik hoop dat het draagvlak 
in de nieuwe gemeenteraad ook blijft. Mijn 
mening is vergelijkbaar met mijn opstelling bij 
de discussie over de toekomst van het His-
torisch Museum. Zorg dat je zo min mogelijk 
geld in de stenen hoeft te stoppen, dan houd 
je genoeg over voor het programma. 

Studenten ArtEZ

In het Architectuurcentrum is door studenten 
van ArteZ een expositie ingericht. er zijn 
verschillende  schetsontwerpen gemaakt met 
mogelijke invullingen voor een vernieuwd pop-
podium in Deventer. Opmerkelijk is dat alle 
groepen gekozen hebben voor de bestaande 
locatie van het BWH en niet voor een nieuwe 
locatie. ‘We zagen veel kansen in het 
bestaande BWH’.

Tot slot

Zitten er ideeën bij die jij als directeur van het 
BWH meeneemt?
Mano Scherpbier: Dank jullie wel voor deze 
prachtige avond. Ik ben heel blij met de per-
spectiefvolle woorden van de wethouder. 
Spannend hoe de gemeenteraad straks gaat 
reageren op de resultaten van het voorlopige 
onderzoek. 

Guido de Vries: We eindigen waar we begon-
nen zijn, met DJ Thomas van Mil. 
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OOG VOOR ARCHITECTUUR - 
EUROPESE ARCHITECTUURGESCHIEDENIS 
IS (óóK) TE ZIEN IN DEVENTER
23 jan. t/m 30 maart – expositie over Architectuur in europa
Architectuurcentrum Rondeel i.s.m. ACN Architectuurcentrum Nijmegen

Op 23 januari opende in Architectuurcentrum 
Rondeel de expositie ‘Oog voor architectuur in 
europa’. Op dertig panelen worden verschil-
lende stromingen van de westerse cultuur-
geschiedenis besproken en met iconische 
voorbeelden geïllustreerd. Bijzonder is dat 
de expositie is aangevuld met een eerdere 
in het Rondeel getoonde tentoonstelling: de 
vijfentwintig vensters die de historische bouw-
sporen in Deventer laten zien. Twee series die 
aantonen dat de europese en de Deventer 
architectuurgeschiedenis vrijwel synchroon 
lopen.

De expositie ‘Oog voor architectuur in europa’ 
is door Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) 
samengesteld naar aanleiding van het gelijk- 
namige boek van prof. dr. Nico Nelissen. 
Professor Nelissen gaf ter gelegenheid van 
de opening een lezing. Hij is geen onbekende 

in Deventer. In de jaren ’74-’75 was hij hier 
vaak voor het geven van adviezen aan de ge-
meente over de te renoveren woonwijken. Zo 
adviseerde hij over de Rivierenwijk, maar ook 
over het Noorderbergkwartier. Het aanzien-
lijke achterstallige onderhoud in deze laatst-
genoemde wijk dreigde tot grootschalige sloop 
en herbouw. Actievoerders en gebrek aan geld 
voorkwamen dat en opknappen en zorgvuldig 
herstel hebben de wijk tot op heden kunnen 
behouden; en tot ieders tevredenheid.

Maar Nelissen was ook in Deventer vlak voor 
de opening van de expositie. Hij heeft daar 
fotograferend rondgedwaald en geconstateerd 
dat Deventer een vrijwel identieke rijke archi-
tectuurgeschiedenis kent als die van het grote 
europa. Natuurlijk op iets andere schaal, maar 
wel met onwaarschijnlijk grote overeenkom-
sten.

Nelissen heeft een aantal architectuurboeken 
geschreven in de periode dat hij bestuurs-
voorzitter was van het ACN. Zijn ambitie om 
een educatieve serie te maken is grotendeels 
geslaagd. In de serie legt hij de verschillende 
grootheden bloot waar ‘de’ architectuur zich 
mee geconfronteerd ziet. Zo is er de uitgave 
‘Strijd om architectuur’, een verwijzing naar de 
uitspraak “Architectuur is oorlog”, analoog aan 
de uitspraak die trainer Rinus Michels deed 
inzake voetbal. Maar ook is er het boek ‘Hart 
voor architectuur’ waarmee Nelissen verwijst 
naar de hartstochtelijke en gepassioneerde 
opdrachtgevers en ontwerpers om samen een 
topprestatie te leveren. 
Het door Nelissen ontwikkelde octogram laat 
alle aspecten zien waarmee de hedendaagse 
architectuur van doen heeft. Het diagram-
model toont achtereenvolgens de eerste 
letters van: Opdrachtgever, Programma van 
eisen, Stedenbouwkundige context, Wet- en 
regelgeving, Techniek, Kosten, ecologie (of 
ook wel Duurzaamheid) en uiteraard tenslotte: 
Vormgeving. 

Nelissen hield zich ook bezig met stedenbouw, 
gezien de verschillende boeken die hij hier-
over publiceerde. Zo beschreef hij een tiental 
stadsmetaforen (zoals de stad als boom of als 
hersens). In de bijbehorende expositie liet hij 
toen burgers hun eigen metafoor bedenken en 
uitwerken. Het boek ‘Op zoek naar de hemel 
op aarde’ met 75 stadsidealen door de eeu-
wen heen, is zijn laatste uitgave die inmiddels 
alweer uitverkocht is.

De dertig panelen van de expositie ‘Oog voor 
architectuur in europa’ werden door Nelissen 
vervolgens één voor één in beeld gebracht 
en daarbij liet hij de bijbehorende Deventer 
variant zien die hij eerder die week zelf nog 
fotografeerde. Het is een weldaad te ervaren 
hoe rijk de architectuurgeschiedenis van De-
venter is en hoe die zich kan spiegelen aan de 
europese iconen. Zo is de tentoonstelling niet 
alleen leerzaam en uitnodigend om op reis te 
gaan en alles met eigen ogen te aanschouw-
en, maar is het ook een feest van herkenning, 
te zien in onze eigen stad!
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Ruim•te (de, v) 
13 juli t/m 4 sept - zomeretalage - live-etalage met extra openstelling
Valerie Ardini voor Architectuurcentrum Rondeel

Ruim•te (de, v)   plaats, beschikbare plaats, 
door grenzen bepaalde plaats, kamer, ver-
trek, onbegrensde verzameling van plaatsen, 
heelal, wereldruim, bewegingsvrijheid, gevoel 
van vrijheid, ...

Wat is ruimte en hoe ervaren wij ruimte? Wan-
neer vinden we iets knus of ruim, wanneer 
wordt het te klein of te groot? Wat de één als 
balzaal ervaart, is voor de ander een comforta-
bele woonkamer.
Ruimte en omgeving, in relatie tot de mens, 
zijn de centrale thema’s in het werk van 
Valerie Ardini. Voor de zomeretalage van het 
Rondeel ontwierp ze een serie kleine ruimtes 
met 3D geprinte figuren die ons laten naden-
ken over hoe wij ruimte beleven.
De ruimte voor het publiek
eén van de ruimtes was gereserveerd voor het 
publiek, dat ideeën kon inzenden voor deze 
ruimte. Valerie Ardini heeft uiteindelijk 5 van de 
ideeën getekend, uitgewerkt, geprint en in de 
ruimte geplaatst. Daarnaast waren er 7 open 
atelierdagen waarbij het publiek een kijkje 
achter de schermen kon nemen, kon zien hoe 
3D printen werkt, hoe de figuren en voorwer-

pen tot stand kwamen en waarop men vragen 
kon stellen.
Het eerste ingezonden idee is: 
“een putdeksel met iemand die uit het gat 
kruipt of er net bovenuit komt kijken” 
De volgende inzenders hebben zich laten 
inspireren door dit eerste idee: 
‘Het figuurtje dat de ruimte via de put be-
treedt is onderweg. De ruimte is niet haar 
eindbestemming. Misschien ontsnapt het aan 
iets. Om haar weg te vervolgen is een uitgang 
nodig. Deze wordt geboden door een raampje 
waaronder een ladder staat. De ladder is net 
niet hoog genoeg om makkelijk te ontsnappen. 
‘een stapel schoenendozen, misschien wat 
ongeordend gestapeld. en het mooie meisje 
dat reikt naar de bovenste doos om daar een 
paar hooggehakte schoenen uit te halen.’
Open dagen: live-etalage!
Tijdens een aantal open dagen was Valerie 
Ardini in het Rondeel aan het werk: zondag 3 
augustus, zaterdag 9 augustus, zaterdag 23 
augustus, zaterdag 30 augustus. Buiten deze 
dagen om was de tentoonstelling 24 uur per 
dag, 7 dagen per week gewoon van buitenaf 
te zien.

STRATENFESTIVAL DE GEDEMPTE GRACHT 
OPEN MONUMENTENDAG 2014 
12 sept t/m 29 sept - expositie 
Architectuurcentrum Rondeel i.s.m. Stichting Cultureel erfgoed Deventer, Kunstenlab, 
Leeuwenkuil, Geert Groote Huis, Gemeente Deventer  

In samenwerking met verschillende organi-
saties (o.a. Kunstenlab, Geert Groote Huis, 
Stichting Cultureel erfgoed Deventer, De 
Leeuwenkuil) participeerde Architectuur-
centrum Rondeel in het Stratenfestival De 
Gedempte Gracht tijdens de Open Monumen-
tendagen 2014. 
Het festival vertelt het verhaal van de nu 
verborgen routes en grachten in Deventer. 
Op straat zijn de oude structuren tijdelijk weer 
zichtbaar gemaakt. Op verschillende plekken 
langs de oude gracht waren activiteiten geor-
ganiseerd die het verhaal van de Gedempte 
Gracht weer zichtbaar maakten. 
Het Rondeel is zelf gevestigd op het kruispunt 
van oude handelsroutes en de Gedempte 
Gracht. een ideale plek om inzicht en over-
zicht te geven aan het verhaal achter de 
Gedempte Gracht. 

Tijdens twee druk bezochte dagen konden 
bezoekers naast inzicht in het verhaal ook 
overzicht óp het verhaal krijgen door op het 
dak van het Rondeel (SNS- gebouw) de 
historische plaatjes in de huidige context te 
zien. Daaf Ledeboer vertelde de bezoekers 
enthousiast het verhaal van de gracht. 
Reacties van bezoekers waren enthousiast. 
Velen konden zich de plekken op de foto’s nog 
herinneren of wisten de verhalen over deze 
plekken nog op te halen. In andere geval-
len waagde men zich aan een ‘wat is waar 
spelletje’ en probeerde men te raden waar 
deze oude plekken waren. 
Met een kleine 400 bezoekers in (en op) 
Architectuurcentrum Rondeel tijdens de beide 
monumentendagen was het een zeer geslaag-
de tentoonstelling. Ook de samenwerking met 
de andere partijen wordt als voor herhaling 
vatbaar beschouwd.

  
De gedempte gracht langs Bisschopshof

 
Gracht tegen Vikingen

 
Oude handelsroute naar haven

 
Oude handelsroute langs oever

foto: Valerie Ardini | photography & fine arts
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GROETEN UIT DEVENTER - DE NIEUWE STAD
2 okt t/m 19 okt - expositie 
Architectuurcentrum Rondeel i.s.m. Vereniging Beeldende Kunstenaars Deventer 

Veel mensen denken aan Deventer als de 
pittoreske, historische en schilderachtige stad 
aan de IJssel. Landelijk bekend van Dickens 
festival, Deventer op Stelten, het Tuinfeest en 
de Boekenmarkt.

Om dit stereotype beeld van een middeleeu-
wse stad aan de rivier te doorbreken zijn Anna 
Maandag, Wanda Schaap, Jet Rotmans, 
Margreet Hajee en Harry Schömaker  (Ver-
eniging Beeldende Kunstenaars) Deventer 
gaan zoeken in de nieuwe wijken en vooral 
in De Vijfhoek. Want er is natuurlijk veel meer 
Deventer dan de bekende Brink, de Waag, de 
Lebuïnustoren en het Bergkwartier. 

Hoe leven en wonen Deventenaren in de 
nieuwe wijken en hoe ervaren ze het bestaan 
daar. Hoe zijn ze daar terecht gekomen, wat is 
hun binding met de oude stad. Zien zij zich als 
Deventenaren of is de stad voor hun ook een 
‘toeristische attractie’.

Met medewerking van bewoners is in beeld, 
geluid, tekst en video een impressie gegeven 
van de wijk. Wat is de indruk van een buiten-
staander? e.e.a. is ontstaan uit observaties, 
gesprekken met bewoners en observaties ter 
plekke. Is de Vijfhoek nou een typische Vinex-
wijk? 

DE GEïMPROVISEERDE STAD
23 okt t/m 10 jan - expositie over de vooroorlogse schilwijken  
Architectuurcentrum Rondeel i.s.m. Historische Werkgroep Oude SChil, Gemeente 
Deventer

23 oktober
DE TOEKOMST VAN DE VOOROORLOGSE SCHILWIJKEN 
VAN DEVENTER

Op 23 oktober werd in Architectuurcentrum 
Rondeel de expositie ‘De Geïmproviseerde 
Stad’ geopend. De geschiedenis maar ook de 
toekomst van de vooroorlogse schil rond de 
historische binnenstad staat daarin centraal. 
Twee inleiders spraken over de sociologische 
aspecten van die schil, vroeger, nu en in de 
toekomst. In de periode dat de expositie te 
zien is, zullen nog enkele bijeenkomsten geor-
ganiseerd worden.

Het ging bij de opening van de expositie niet 
alleen over het ontstaan, de kenmerken, de 
bewoners en de sfeer, maar ook over de 
toekomstperspectieven van de schilwijken. 
en die zijn anders dan in de afgelopen eeuw 
het geval was. Henk van Baalen, bekend van 
de vele boeken die hij over talloze historische 
aspecten van Deventer schreef, introduceerde 
het thema voor de volle zaal in het Rondeel. 
Daarna volgde een sociologische analyse 
door Arnold Reijnders waarin hij het begrip 
‘Parochiale domeinen’ introduceerde waarmee 
stedenbouwers aan de slag kunnen. Want 
de wereld is niet meer zoals die was bij het 
ontstaan van die wijken. De nieuwe bewon-
ers en gebruikers vragen nu om een nieuwe 
stedelijkheid waarin de aandacht gaat naar 
plekken in de stad die door gelijkgestemde in-
dividuen soms op anarchistische wijze kunnen 
worden ingenomen. 

Henk van Baalen over zijn schilwijken
In een aanstekelijke inleiding vertelde Deven-
tenaar Henk van Baalen (geboren, getogen 
en nog steeds woonachting in de schil), aan 
de hand van een grote serie historische foto’s, 
over de vele wijken en buurten die de schil 
vormen. Hoe aan het eind van de 19e eeuw 

de stad door de vestingwallen mocht breken 
nadat de Vestingwet uit 1874 dit mogelijk 
maakte. Doorbraken die nodig waren om de 
explosief groeiende industrie ruimte te geven 
en om toeloop van arbeiders en hun gezinnen 
te huisvesten. eindelijk konden zij de stegen, 
krotten en kelderwoningen uit de dichtge-
slibde binnenstad verlaten. De elite bleef 
achter langs de singels in hun statige panden, 
maar die elite maakte ook de financiering van 
de arbeidershuisvesting mogelijk. uiteraard 
ook in hun eigen belang, want voor een 
ondernemer, industrieel of notabele zorgde 
een goede en gezonde huisvesting van de 
arbeider ook voor een goede en gezonde 
bedrijfsvoering...
De schil rond Deventer bestaat uit een groot 
aantal wijken en buurten, vaak met namen die 
verwijzen naar artefacten in het oorspronke-
lijke buitengebied, zoals boerderijen, molens, 
waterlopen en dergelijke. Maar ook namen die 
verwijzen naar de Indische connectie van de 
Nederlanden kwamen voor zoals Lombok of 
Kraton.
Van Baalen sprak smeuïg over de bewoners 
en gebruikers van de wijken; hilarisch door-
spekt met anekdotes en quotes, meestal in 
plat Deventers accent uitgesproken. Hij sloot 
zijn uurdurende inleiding, die ongetwijfeld 
vele uren meer had kunnen duren, af met 
de oproep om de geschiedenis van de stad 
te koesteren; dat het bij het in stand houden 
een kwestie is van geven en nemen en dat 
het gaat om de liefde voor de stad. Die liefde 
sprak overigens volgens hem nu al uit de wijze 
waarop vervangende nieuwbouw zich heeft 
gevoegd in wijken als het Landsherenkwartier 
en de Burgemeestersbuurt.
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De domeinen van Arnold Reijnders
Na de uitvoerige opwarming door Van Baalen 
was het tijd om de toekomst van de schilwijken 
vanuit een meer wetenschappelijke hoek te 
bespreken. Stadssocioloog Arnold Reijndorp - 
hij bekleedt de Han Lammers leerstoel aan de 
uvA en won in 2012 de Rotterdam-Maaskant-
prijs - introduceerde in zijn lezing ‘Hoe ste-
delijk is de Deventer schil’ een nieuw begrip. 
‘Parochiale domeinen’ is het sleutelwoord als 
het gaat over de toekomst van stedenbouw (of 
zoals sommigen zeggen: stedebouw, nadruk-
kelijk zonder tussen-n!). De term verwijst naar 
het fenomeen dat de stad zich niet meer rond 
fysieke territoria ontwikkelt, maar dat groepen 
gelijkgestemden met hun expressiviteit de 
diversiteit van de stad herkenbaar maken.  
Reijnders merkte op dat iedere wijk ooit een 
buitenwijk was en dat de voortdurende ste-
delijke groei die buitenwijken tot stadswijken 
maakte met grote aantalen heterogene indivi-
duen. De boersigheid en lompheid van de niet-
stedelijke gebieden transformeerde tot wellev-
ende en beschaafde stedelijke gebieden.

Kenmerken voor het ontstaan van de voorstad 
zijn, naast het gebruik door wonen ook het 
opnemen van functies als de wetenschap en 
de industrie. er kwamen naast woongebou-
wen ook onderwijsgebouwen en fabrieken, 
maar ook andere, uit de binnenstad verplaat-
ste zaken als bijvoorbeeld de begraafplaatsen. 
Opmerkelijk is dat in de schil wel buurt- en 
clubhuizen te vinden waren maar dat de 
horeca toch vooral in de binnensteden bleef.
een nieuwe, opmerkelijke ontwikkeling is 
dat in de schil, naast de fysieke invulling met 
gebouwen er ook een andere, sociologische 
invulling plaatsvond. De stadsvernieuwing 
zorgde ook voor verheffing van het volk; de 
emancipatie als collectief gebeuren! Die col-
lectiviteit manifesteerde zich ook in de straten, 
de pleinen en de tuinen en werd bepaald 
door groeperingen met collectieve individuele 
kenmerken. Deze door Reijnders genoemde 
‘parochiale domeinen’1) bevinden zich tussen 
het privé-domein (het individuele woonhuis) en 
het publieke domein (de openbare ruimte van 
iedereen). 
 

Schil als experimenteergebied
Volgens Reijnders is dit collectieve individu-
alisme, dit parochiale domein, in de huidige 
tijd niet meer territoriaal bepaald. Het is ex-
pressiever geworden met een herkenbaar-
heid die aan de stad haar diversiteit geeft. 
Reijnders illustreerde de veranderingen die in 
die parochiale domeinen kunnen plaatsvinden 
met de woonstraat waar voorheen de bewon-
ers in de zomer hun stoelen en bankstellen 
naar buiten sjouwden om er met de buurt een 
biertje te drinken. Na een periode waarin het 
ordinair werd gevonden om je zo te etaleren, 
zien we in de huidige tijd hoe de tweeverdi-
eners na hun werk thuis komen, vervolgens 
op hun hardhouten tuinmeubilair een fles witte 
wijn open trekken en met hun buren klinken 
op het goede leven. Parochiale domeinen 
zijn gelijkgestemde groepen die variëren 
van voetballiefhebbers of bezoekers van het 
Turkse koffiehuis tot de zelfstandig, culturele 
ondernemers of de pedagogisch verantwoorde 
voorleesmoeders. De digitale en mobiele me-
dia dragen tegenwoordig ongetwijfeld sterk bij 
tot die groepsvormingen. Daar waar meerdere 
parochiale domeinen elkaar in de publieke 
ruimte raken wordt de stad de interface waar 
het plaatsvindt. Tot de parochiale domeinen 
zien we nu ook weer een zeker anarchisme 
terugkeren; onder het mom van eigen initiatief 
of bottom-up activiteiten. een anarchisme dat 
zich niet alleen tot de creatieve klasse beperkt.

Tot slot vroeg Reijnders zich af wat de ken-
merken zijn van de Deventer stedelijkheid. 
Reijnders: “De creatieve stad? ... ook voor 
ouderen?” Hij adviseerde te stoppen met deze 
onzinnige typeringen. Hij riep op tot het toe-
laten van het experiment. “experimenteer met 
de stad zoals die is. Maak niet altijd apparte-
menten in leegstaand maatschappelijk vast-
goed. Kijk ook eens naar de kansen die de 
nieuwe leegheid kan geven en maak gebruik 
van initiatieven voortgekomen uit de ‘participa-
tiemaatschappij’ of de ‘doe-economie’. Ve-
rander desnoods de regels als die blokkeren. 
Geef burgers het recht om de overheid te 
corrigeren, maar ook om mee te doen en om 
mee te bouwen. De schil is goed als experi-
menteergebied.”
Als afsluiting gaf hij nog wel een waarschu-
wing mee: “Stedenbouw gaat nu over plek-
ken; dat wordt ook wel acupunctuur genoemd. 
Maar doe het wel op de juiste plek, want ook 
de stad heeft haar zenuwbanen!”

1) Parochiale domeinen, is een term die door de Amerikaanse socioloog 
Lyn Lofland werd geïntroduceerd in A world of strangers : order and ac-

tion in urban public space (New York: Basic Books, 1973).
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13 november
WANDELING DOOR VOORSTAD CENTRUM
Onder leiding van mevrouw Hiske Galema, 
lid werkgroep ‘De Oude Schil’, werd op 13 
november gewandeld langs bijzondere plek-
ken in deze wijk. Tijdens de wandeling werden 
verhalen verteld over het ontstaan van deze 
wijk en werd aandacht geschonken aan de 

bijzondere gebouwen en plekken in de route. 
Het wonen, werken en leven van decennia 
geleden kwam uitgebreid ook aan de orde. In 
anderhalf uur tijd werd duidelijk hoe spannend 
en leefbaar de wijk Voorstad Centrum is.

15 november
IMPROVISEREN IN STEDENBOUW EN WIJKAANPAK
Het ging op 15 november over ‘ritselcultuur’ 
en het ‘organiseren van een geïmproviseerde 
stad’. Ogenschijnlijk vreemde onderwerpen die 
weinig te maken hebben met de toekomst van 
een Deventer stadsdeel waar maar liefst dertig 
procent van de stadsbewoners is gehuisvest. 
Toch heeft de schil die rond de historische 
binnenstad ligt een verleden en een toekomst 
die gekenmerkt wordt door deze twee uiteen-
lopende begrippen.
Het werd al gememoreerd tijdens de bijeen-
komst op 23 oktober 2014 bij de opening 
van de expositie ‘De Geïmproviseerde Stad’: 
de vooroorlogse woningbouwschil rond het 
historische centrum van Deventer is ontstaan 
uit meerdere min of meer particuliere initia-
tieven. er lag geen duidelijk vooraf ontwikkeld, 
top-down stedenbouwkundig plan aan ten 
grondslag. Je zou de schil daarmee een geïm-
proviseerde stad kunnen noemen. De aaneen-
schakeling van wijken en buurten die samen 
de schil vormen wordt tegenwoordig zeer 
gewaardeerd, door zowel bewoners als niet 

bewoners. Het door Architectuurcentrum Ron-
deel uitgevoerde onderzoek wees uit dat hier 
maar liefst 90 procent van de bewoners hun 
woonomgeving hoog waardeert. Onderhoud 
van zowel de fysieke als niet fysieke stedelijk-
heid is echter nodig om de kwaliteiten van de 
schil op niveau te houden. Om te onderzoeken 
welke voorwaarden daarin een belangrijke 
rol spelen, heeft het Rondeel twee sprekers 
uitgenodigd. Drs. Gerlinda Tijhuis-ten Brinke 
vertelde, als gemeentelijke gebiedsregisseur 
Voorstad-Oost, over de wijkaanpak in dit deel 
van de schil en frank Werner van KCAP archi-
tects en planners gaf een inleiding over Kai-
sersRot, een computergestuurd programma 
voor stedenbouw op basis van parametrische 
ontwerptools, ofwel het organiseren van een 
geïmproviseerde stad.

Ritselen
Naoberschap, een sterk netwerk en sociale 
cohesie zijn de drie elementen die Gerlinda 
Tijhuis-ten Brinke noemde als sturend in de 

DE GEïMPROVISEERDE STAD

De bijeenkomst werd afgesloten door 
Jan Jaap Kolkman, wethouder Wonen & 
Herstructurering. Hij sprak zijn waardering 
uit voor de sprekers en voor het Rondeel 
voor het agenderen van het thema. Met 
een druk op de knop zette hij een anima-
tie aan die de groei van de schil door de 
jaren heen laat zien. Daarmee heeft hij 
de expositie  ‘De geïmproviseerde stad’ 
geopend.
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wijkaanpak in Voorstad-Oost, één van de 
wijken in de vooroorlogse woningbouwschil. 
een keuze gebaseerd op de analyse van de 
knelpunten in de wijk (verkamering, veiligheid 
en sociale uitval), maar ook op basis van de 
eerdere ervaringen bij de herstructurering 
van de Rivierenbuurt, een naoorlogse ‘Voge-
laarwijk’. De nu gehanteerde werkwijze in 
Voorstad-Oost bestond allereerst uit het op 
orde brengen van de basis; dat wil zeggen 
opruimen, veiligheid realiseren en zorgen voor 
vergroening. Maar belangrijker was vervolgens 
de stimulans om ‘de handen uit de mouwen te 
steken’ waardoor de bewoners weer eigenaar 
van hun wijk werden. een essentieel door de 
gemeente genomen initiatief was het ver- 
plaatsen van de speeltuinvereniging De Drie-
hoek van de rand naar het centrum van de 
wijk. De speeltuin heeft door de inspirerende 
en energieke inzet van hun voorzitter Harry 
Muileman en van veel buurtbewoners een 
succesrol in de wijkaanpak. De creativiteit is 
enorm. Gerlinda: “De ritselcultuur die er heerst 
maakt hier heel veel mogelijk met weinig  
middelen. Het is een bindend element dat past 
bij de wijk en dat een olievlekwerking heeft 
op veel bewoners.” Zo zijn er veel initiatieven 
zoals de aanleg van geveltuintjes, het organi-
seren van schoonmaakacties en het opzetten 
van een wijkkrant. De rol van de gemeente 
is het enthousiasmeren van deze initiatieven 

en het wegnemen van belemmeringen. Zo is 
er voor de geveltuintjes minimale regelgeving 
(zorg voor voldoende stoepruimte voor rol-
stoelen en ga niet te diep graven vanwege de 
kabels in de grond).

Of dit nu ‘dé wijkaanpak’ is? Nee, zegt Gerlin-
da, ons doel is vooral het sterk maken van het 
netwerk - zoals je dat ziet bij de inmiddels 160 
aangelegde geveltuintjes -  als middel om de 
sociale cohesie in de wijk te stimuleren. Ger-
linda: “De huidige werkwijze is eigenlijk een 
samensmelting van oude werkwijzen zoals 
inspraakprocedures, participatiemodellen en 
zelfsturing bij wijkaanpak.” De  werkwijze is 
ook aanzienlijk goedkoper dan gebruikelijk. 
Volgens Gerlinda zijn de kosten slechts 1/6 
van de vergelijkbare kosten in de Rivieren-
buurt. In de toekomst zal de ‘ritselcultuur’ 
voortgezet worden om met crowdfunding, par-
ticipatie met de voetbalvereniging Go Ahead 
(het stadion ligt in de wijk) en andere acties de 
te maken kosten te dekken. “Het is een manier 
van denken en doen. Het eigenaarschap 
leggen bij de ander is de sleutel. Dat vraagt 
wel een andere houding, niet alleen bij het 
ambtenarenapparaat en de maatschappelijke 
organisaties maar ook bij de gemeenteraad 
en het college.” Maar gezien de resultaten tot 
nu toe is gebiedsregisseur Gerlinda Tijhuis-ten 
Brinke daarover zeer optimistisch.

van respectievelijk de universiteit en het 
bureau KCAP) mogelijk. Het is een computer-
programma ontwikkeld voor het ontwerpen 
van complexe stedenbouwkundige plannen. 
De software is ontworpen in samenwerking 
met eTH Zürich als reactie op de toenemende 
complexiteit van de Nederlandse regelgeving 
voor stedelijke planning. Met het programma 
kan aan complexe regels en voorschriften 
worden voldaan zonder individuele verlangens 
uit het oog te verliezen. een kwestie van 
organiseren dus! Het zorgt voor maximale 
individuele vrijheid binnen de beperkingen die 
collectieve behoeftes stellen. KaisersRot biedt 
een oplossing voor het probleem van top-
down stedelijke planning, waarbij planologen 
een publieke structuur definiëren van open 
ruimtes, infrastructuur en andere collectieve 
faciliteiten en waarbij individuele behuizing 
als sluitpost dient binnen een vooraf bepaalde 
buurtstructuur. KaisersRot volgt de omge-
keerde route en gaat uit van een bottom-up 
principe voor stedelijke planning. Zoals het 
hierboven genoemde experiment toont geeft 
het programma wel bepaalde parameters en 
regels, maar het plan krijgt pas vaste vorm 
na het invoeren van individuele behoeftes en 
wensen. en zo ‘ritselt’ een stedenbouwkundig 
ontwerp zich in elkaar.
Het initiatief tot het ontwikkelen van Kai-
sersRot kwam voort uit de in 1999 gestelde 
vraag van SeV om een wijk te ontwerpen op 
basis van een bottom-up planning. Als experi-
ment is met het computerprogramma de wijk 
Bloesemgaarde in Arnhem ontwikkeld. Met als 
eindresultaat een wijk die organisch gegroeid 
lijkt te zijn en voor zowel bewoners als bezoe-
kers een aantrekkelijk beeld geeft.
frank Werner vertelt dat het programma 

KaisersRot ook inzetbaar is op andere schaal-
niveaus. Zo is het gebruikt bij het ontwerp van 
de ondergrondse fietsenstalling voor het Cen-
traal Station in Groningen. Hier werd de ko-
lomstructuur bepaald door de parameters van 
variabele belastingen op het bovenliggende 
dek. Het werd ook gebruikt om de hoeveelheid 
staal rondom het olympisch stadion in Beijing 
(ontwerp Herzog & De Meuron) te minimali- 
seren. Het resultaat werd echter niet uit-
gevoerd omdat de Chinese autoriteiten geen 
noodzaak zagen in minimalisering. Ook wordt 
het programma goed ingezet bij het snel en 
doeltreffend inrichten van expositiehallen met 
de vele individuele stands.
Werner sluit af met de stelling dat de toekom-
stige geïmproviseerde stad gemaakt wordt 
door vele actoren en dat het eindresultaat 
(zoals Kevin Lynch in 1966 al zei) een opeen-
volging van fases is.

Kloppen aan de deur
Als intermezzo tussen de twee inleidingen 
sprak Ilhamin erdogan over zijn ervaringen als 
bewoner in Voorstad-Oost. Hij is van Turkse 
afkomst en woont al veertien jaar in Deventer. 
Pas na zes jaar ging hij zich er thuis voelen. 
“Alle ramen waren open, maar de deuren 
waren dicht.” Nu heeft hij goede contacten en 
ervaart zijn wijk als zijn plek. erdogan: “De 
deur van het hart is wel open, je moet er  
alleen wel eerst aankloppen”. 
De ervaring van erdogan toont enerzijds de 
weerbarstigheid van het wonen in de schil 
maar anderzijds dat het, als er eenmaal  
bereidwilligheid, verantwoordelijkheidsgevoel 
en begrip is, niet raar is dat maar liefst 90 
procent van de mensen die er wonen, dat met 
groot genoegen doen.

Parametrisch ontwerpen
Wat ‘ritselen’ in al zijn varianten in Voorstad-
Oost de wijkaanpak mede tot een succes 
maakt, is het ritselen in het programma Kai-
sersRot bijna een hoorbaar fenomeen. Aan 
het eind van zijn inleiding laat frank Werner 
van KCAP een kleine demonstratie zien over 
hoe het principe van deze ontwerptool werkt. 
Hij toont een interactief beeld van een in te 
vullen denkbeeldige woonwijk. In dit geval met 
als randvoorwaarden de grootte van de plot, 
het aantal kavels en de aanwezigheid van 
een kerk en een café (als wijkvoorzieningen). 
Iedere kaveleigenaar krijgt de beschikking 
over de volgende parameters: hij kan kiezen 
uit drie kavelafmetingen, welke zijde van de 
plot de voorkeur voor de positionering heeft en 
of er voorkeur is voor ligging nabij de kerk of 
bij het café. Na invoering van die para-meters 

kiest het programma de locatie in de plot, 
waarbij alle overige kavels verschuiven met 
maximaal behoud van de eigen parameters. 
Ofschoon dit demonstratiemodel al tien jaar 
oud is, verrast de werking het publiek in de 
zaal zichtbaar en hoorbaar. Als frank drie 
potentiële kaveleigenaren met hun individu-
ele parameters invoert, dan schuift en trilt het 
beeld van de zich op hun plek schikkende  
kavels in de plot. Het stedenbouwkundig 
ontwerp ‘ritselt’ zich naar een definitieve vorm. 
Voordat frank zijn demonstratie gaf, heeft hij 
het programma KaisersRot toegelicht. 
frank: “Kees Christiaanse, de oprichter van 
ons bureau, zegt dat ontwerpen organiseren 
is.” Die opvatting maakte de ontwikkeling van 
KaisersRot (een samentrekking van Kaisers-
lautern en Rotterdam, de vestigingsplaatsen 
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9 december
OVER NIEUW ZANDBAKMANAGEMENT EN TRADITIONELE 
OVERHEIDSTURING   -   WIJKAANPAK IN DEVENTER EN HENGELO
Op 9 december werd in Architectuurcentrum 
Rondeel de laatste van vier publieksbijeen-
komsten gehouden die in het kader van de 
lopende tentoonstelling ‘De
Geïmproviseerde Stad’ zijn georganiseerd. 
Joop Hofman van ‘De Rode Wouw’ sprak 
over het zandbakmanagement, de bottom-up 
werkwijze zoals die in de Deventer Voorstad-
Oost wordt gehanteerd. In contrast daarmee 
gaf Jan Kees Stegeman van de gemeente 
Hengelo een toelichting op de meer top-down 
benadering bij de aanpak van Tuindorp ’t 
Lansink in Hengelo. Als intermezzo gaven 
twee studenten van Saxion Hogeschool  een 
toelichting op hun ideeën om de bewoners van 
Voorstad-Oost nog meer bij de buurtpartici-
patie te betrekken.

Zandbakmanagement
Joop Hofman woont in één van de schilwijken 
van Deventer, maar hij is ook directeur van De 
Rode Wouw, een bedrijf dat zowel landelijk 
als internationaal opereert op het gebied van 
‘meer bewonersinvloed’. Participatiehuis De 
Rode Wouw is ook betrokken bij de aanpak 
van Voorstad-Oost. Hofman introduceerde 
hier zijn visie met als kenmerk het zandbak-

management. De vraag was om de burgers 
in de wijk maximaal te betrekken bij de buur-
taanpak. Hofman: “Zoiets is niet nieuw want 
in vroegere tijden werd aan binnenkomende 
burgers ook al gevraagd om te helpen in het 
reilen en zeilen van de stad door ze te vragen 
een geweer en twee emmers mee te nemen 
zodat ze konden participeren bij het bescher-
men van de stad.”
Hofman constateert in de recente landelijke 
geschiedenis een omkering in het fenomeen 
‘burgerparticipatie’. Tijdens de grote stads-
vernieuwingsoperaties in de jaren 1960-1970 
werd nog vooral gewerkt met een top-down 
opererende overheid. In gemeentelijke project-
teams mocht de actievoerende burger poli-
tiek correct inspreken en zijn mening geven 
– vaak zonder gevolgen. Tegenwoordig zien 
we steeds meer de bottom-up wijkaanpak met 
burgerbestuur en burgerregie. Hofman ziet 
een verschuiving van beleidsparticipatie naar 
een doe-participatie. Met enige trots noemt 
Hofman dat Deventer landelijk vaak een voor-
loper is als het gaat om het concreet maken 
van die maatschappelijke ontwikkeling met 
projecten als WijDeventer.
Zandbakmanagement is een begrip waarin 

die ontwikkeling in burgerparticipatie goed 
zichtbaar is; ook in de aanpak van Voorstad-
Oost. Voorbeelden waaruit het ‘ontwijken van 
de ambtenarij’ te zien is, zijn de geveltuintjes, 
de inrichting van de open plek aan de Rieler-
weg of de geschilderde niet-parkeer-plek waar 
een steeg op de straat uitkomt. Ook de unieke 
samenwerking van ondernemers die tijdens 
een timmerbijeenkomst houten straatbanken 
maakten. 
In de wijk zijn nieuwe begrippen geïntrodu-
ceerd, zoals klein, licht, bindend, anders, 
energie, zelfregie, wisselend, verlangen 
burger-burger. Hofman ziet daarin een verwij-
zing naar de theorieën van de Amerikaanse 
stadsactiviste Jane Jacobs*) en haar opvat-
ting dat de menselijke schaal de maat moet 
zijn bij stedelijke ontwikkelingen. Hofman 
beschrijft het zandbakmanagement waarin 
improvisatie, diversiteit, doen en lokale logica 
de kernbegrippen zijn en waarin alle betrok-
ken partijen (de overheid, netwerken, burgers, 
ondernemers, verenigingen, instanties en de 
politiek) gelijkwaardig opereren met steeds 
wisselende rollen. Het zandbakmanagement is 
een mix van samenbundeling op buurtniveau, 
van groepsbundeling op groepsniveau en op 
individueel niveau op anoniem ideeniveau.
Hofman: “Zandbakmanagement is resultaat-
gericht, dynamisch, gelijkwaardig, serieus en 
synergie. Maar het is vooral DOeN!”

Integreren of desintegreren was de centrale 
vraag van twee derdejaars studenten van de 
studierichting Stedenbouwkundig Ontwerpen 
aan Saxion Hogeschool. Miranda van de Burgt 
en Thimo Woerts gaven na een korte presen-
tatie van hun ideeën over de herinrichting van 
het voorste, en dichts bij het centrum gelegen 
deel van de Rielerweg (de centrale ader in 

Voorstad-Oost die is ingericht als fietsstraat) 
de zaal enkele stellingen ter overweging. Hun 
plan bestaat hoofdzakelijk uit het middels in-
richten en aankleden van de straat stimuleren 
van de bewoners om hun kwaliteiten zichtbaar 
te profileren en met elkaar te delen. Wat zich 
achter de gevel bevindt, moet ook aan de 
buitenkant zichtbaar worden; bijvoorbeeld door 
dit op de gevel met schilderingen te illustreren. 
Dan kunnen alle omwoners daar kennis van 
nemen en wordt het bottom-up ‘doen’ op gang 
gebracht.
Vraag aan de zaal was of deze wijze van het 
op gang brengen van interactie een goede 
start kan zijn van het ‘doen’?. De zaal blijft te 
lang hangen in het idee van beschilderde  
gevels, en komt er zo niet aan toe om de 
achterliggende gedachte meer divers manifest 
te maken. Overigens is het de vraag of de  
buurt in dit stadium nog wel een stimulans 
nodig heeft... 
De vraag of een buurt - die zo actief, en op-
timaal samenwerkt en heel veel met weinig 
middelen voor elkaar krijgt - niet een te grote 
geïntegreerde samenhang krijgt en zo ten 
opzichte van de omringende stad een des-
integratie teweegbrengt. een interessante 
gedachte die de aanpak van Voorstad-Oost in 
een groter en nieuw perspectief zet.

Tuindorp ‘t Lansink
De top-down aanpak in het Hengelose Tuin-
dorp ’t Lansink is een groot contrast met de 
aanpak in Voorstad-Oost. Jan Kees Stege-
man, adviseur Monumentenzorg, Archeologie 
en Welstand bij de gemeente Hengelo vertel-
de over de geschiedenis van Hengelo en haar 
omringende schilbuurten en hij sloot af met 
de door de gemeente gekozen aanpak bij het 
plan ‘Tuindorp ’t Lansink anno 2025’. ’t Lan-
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sink is een in opdracht van industrieel Stork 
ontworpen tuinstad die thans de status van 
beschermd dorpsgezicht heeft en tot het cultu-
reel erfgoed van Hengelo behoort. De wijk, in 
1910 integraal ontworpen door architect Karel 
Muller en de tuinarchitecten Wattez en Spring-
er, behoort tot één van de vijf kernkwaliteiten 
van Hengelo. Het ontwerp is gebaseerd op de 
theorieën van de Brit ebenezer Howard (1850-
1928) die het platteland met de stad in het 
ontwerp van de tuinstad wist te verenigen. 
Wellicht dat de bevolkingssamenstelling, de 
status van beschermd dorpsgezicht en/of de 
aanwezigheid van monumenten een top-down 
benadering vraagt bij de aanpak die plaats vin-
dt onder het motto ‘behoud door ontwikkeling’. 
Die ontwikkeling uit zich hoofdzakelijk door 
aandacht voor de bestaande en oorspronkeli-
jke kwaliteiten. Dat is ondermeer terug te zien 
in de openbare ruimte zoals in de bestratingen 
en de tuinmuren. een app met tekeningen van 
de oorspronkelijke bouwplannen van de wo-
ningen, moet bewoners inspireren om ook op 
individueel en particulier niveau het bestaande 
te koesteren en te herstellen. Opmerkelijk is 
de aangevraagde en toegekende provinciale 
subsidie waarmee een particuliere eigenaar 
per adres een aanvraag mag indienen en 
20% subsidie kan krijgen voor restauratie 
aan de woning en 50% subsidie voor restau-
ratie/reconstructie van de erfafscheiding. De 

wijzigingen aan de woning moeten echter wel 
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg!
Burgerparticipatie in ’t Lansink is dus erg 
netjes geregeld en aangestuurd van bove-
naf. een groot contrast met de werkwijze in 
Voorstad-Oost. Illustratief is het voorval dat 
Stegeman noemt van een aantal bewoners 
in ’t Lansink dat graag in hun omgeving een 
herdenkingsmonumentje ter nagedachtenis 
aan Koningin Wilhelmina wil. De officiële amb-
telijke procedure werd daarvoor aanvankelijk 
bewandeld met een eindeloos ‘heen-en-weren’ 
tot gevolg. Pas na informeel overleg kon de 
toestemming verleend worden. In voorstad-
Oost DOeN ze het gewoon!

In de nazit werd nog verder gediscussieerd 
over de voors en tegens van de zo uiteenlo-
pende processen in de besproken schilwijken. 
een discussie die niet formeel en publiekelijk 
op het podium werd gevoerd, maar infor-
meel en individueel  met een glas in de hand. 
Tekenend voor de Deventer werkwijze???

*) Jane Jacobs (1916-2006)
In 1961 verscheen haar bekendste boek, The Death and Life of Great 
American Cities (Dood en leven van grote Amerikaanse steden). Het 
behoort nog altijd tot de meest invloedrijke geschriften over stedelijke 
ontwikkeling en stadsplanning. 

RONDEEL CINEMA 
5 filmavonden in 2014
Architectuurcentrum Rondeel i.s.m. filmhuis De Keizer 

18 februari  
FALLING WATER 

Rondeel Cinema organiseerde in samenwer-
king met filmhuis De Keizer de film Falling 
Water van Kenneth Love (56 min.). De film 
gaat over het landhuis fallingwater dat door 
de Amerikaanse architect frank Lloyd Wright 
in 1935 werd ontworpen voor de familie Kauf-
mann. Het landhuis is gebouwd op een on-
mogelijke plek half over een klein riviertje in 
West Pennsylvania.
De film bevat interviews met Edgar Kaufmann 
jr, over het ontstaan van het huis en met edgar 
Tafel, Bob Mosher en Wes Peters over hoe 
het was om samen te werken met frank Lloyd 
Wright.
De film werd dit keer niet ingeleid, maar 
uitgeluid door frans Sturkenboom, architect 
uit Arnhem. Het bureau van frans Sturken-
boom heeft een zeer gevarieerde opdrachten-
portefeuille. Van particuliere woonhuizen tot 
bedrijfshallen; van meubels tot boomsuites! In 
seriematige woningbouw probeert het bureau 
opmerkelijke woningtypen (schuren, tenten, 
torens), de basis te laten zijn voor verrassende 
woningen. 
    
15 april 
VILLA MAIREA, THE ESSENCE 
OF A HOUSE / AALTO 

Deze Finse film gaat o.a. over het ontwerp-
proces van de Villa Mairea die de wereld-
beroemde architect Alvar Aalto (1898 – 1976) 
ontwierp voor zijn vrienden Maire en Harry 
Gullichsen. Het huis staat aan de westkust van 
finland in Noormarkku. Aalto ontwierp deze 
villa aan de vooravond van de Tweede  
Wereldoorlog. De villa is gesitueerd in een 
dennenbos en is een opmerkelijk icoon van 
moderne architectuur. We vinden er zowel in-

vloeden van fins cultureel erfgoed in alsmede 
van de Japanse traditie.
De film werd ingeleid door architect Daan Jo-
see van architectenbureau Kristinsson. Daan 
Josee kent tegen de achtergrond van zijn 
bureau een grote betrokkenheid met het werk 
van Aalto.

16 september 
2 DOCUMENTAIRES

VOLKSHUISVESTING IN AMSTERDAM 
Documentaire over 75-jarige geschiedenis van 
de sociale woningbouw in de hoofdstad.

EEN VOORTREFFELIJK PLAN - DE AM-
STERDAMSE WESTELIJKE TUINSTEDEN
Documentaire over de Westelijke Tuinsteden 
van Amsterdam. De Westelijke Tuinsteden 
werden voor de Tweede Wereldoorlog ontwor-
pen door de architect Cornelis van eekeren. 
In zijn visie zou het plan, geheel conform de 
sociaal-democratische idealen van licht, lucht 
en leren, worden ingevuld met ruime doorzon-
woningen, omgeven door veel groen, brede 
straten en waterpartijen. Tussen deze wat 
overspannen droom en de werkelijkheid vijftig 
jaar later gaapt een wijde kloof. Na de oorlog 
werden de tuinsteden volgebouwd met goed-
kope woningen en werden de straten door 
bezuinigingen smaller en minder zonnig. Aan 
de hand van interviews met deskundigen en 
(ex)bewoners onderzoekt de documentaire het 
verschil tussen droom en daad. Wat is er te- 
rechtgekomen van de idealen en hoe 
waarderen de bewoners hun woonomgeving?
  
Als inleider treedt op de heer ing. T.C. Wil-
lems-Kruize, stedenbouwkundige / atelierlei-
der Team Ruimtelijke Kwaliteit Libau. Hij gaat 
in op de ontwikkeling van de stedenbouw en 
het aantrekkelijk houden van het woonklimaat 
in tuinsteden.    

ontwerp beeldmerk: René Wissink, atelier argos
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11 november 
SAGRADA EL MISTERI DE LA 
CREACIó

De Sagrada familia in Barcelona is een uniek 
en fascinerend gebouw. Geesteskind van de 
architect Antoni Gaudí (1852-1926), in zijn tijd 
een controversieel genie, en het werk van – 
intussen – een leger arbeiders. Het bouwwerk 
heeft een geschiedenis met hoogte- en diepte-
punten en roept vele vragen op. Normaal 
gesproken bezoeken we een kathedraal of 
een kerk die ‘af’ is, en zien we het als een ge-
tuige van lang vervlogen tijden. De bouw van 
de Sagrada familia daarentegen is voorlopig 
nog niet afgerond. Het gebouw ontstaat en 
groeit nog steeds, en doet dat al de afgelopen 
125 jaar, in een steeds veranderende omge-
ving. 
In de film van regisseur Stefan Haupt worden 
binnen- en buitenopnames verweven met 
maquettes, beeldhouwwerken en miniatuur-
schilderingen. Computerschetsen en de 
verwrongen vormen in de landschappen die 
Gaudí inspireerden maken het complexe 
wezen van de kathedraal compleet. 
 
Inleiding door Prof. Ir. Pieter van der Ree, 
hoogleraar organische architectuur aan de 
Alanus Hochschule in Bonn. Pieter van der 
Ree geeft deze avond een presentatie over 
de achtergronden en ontwikkeling van de 
organische architectuur. Deze benadering van 
architectuur laat zich inspireren door principes 
uit de levende natuur en streeft een bouwwijze 
na die aansluit bij de behoeften van de mens 
als natuurlijk en geestelijk wezen.
  

11 december 
RENOVATIE RIJKSMUSEUM  
AMSTERDAM

De met de Zilveren Nipkowschijf en het spe-
ciale Gouden Kalf onderscheiden documen-
tairereeks Het Nieuwe Rijksmuseum krijgt een 
grootse finale voor de bioscoop: Het Nieuwe 
Rijksmuseum: de film.  
De prijsvraag voor het herontwerp van het 
Rijksmuseum werd in 2001 gewonnen door 
het Spaanse architectenbureau Cruz y Ortiz. 
een gecompliceerd en omvangrijk project 
als het Rijksmuseum kon niet zonder lokale 
ondersteuning en Nederlandse expertise. 
Om die reden is A+D+P Architecten met Marc 
a Campo als executive architect vanaf het 
definitieve ontwerp bij het project betrokken. 
Nauw overleg tussen alle betrokken adviseurs 
heeft geleid tot vernuftige hoogstandjes van 
bouwkundig detailleren. Het Rijksmuseum is 
het belangrijkste en grootste kunst- en ge-
schiedkundig rijksmuseum van Nederland. Dit 
topmonument verbouwen tot een 21ste-eeuws 
museum was het doel. 

Marc a Campo, partner en creatief directeur 
bij A+D+P Architecten in Amsterdam geeft in 
het kader van Rondeel Cinema een inleiding 
bij deze film. Om het ontwerp van Cruz y Ortiz 
Arquitectos goed in te passen in de Neder-
lands regelgeving werd Marc a Campo met 
zijn team betrokken bij de verbouwing van het 
Rijksmuseum.

SPREEKRUIMTE 
1 debatavond in 2014 
Het nieuwe format biedt initiatiefnemers een podium.   

24 februari  
DISCUSSIE SNS-GEBOUW – 
LELIJK IS GEEN ARGUMENT
 
Sinds 2014 biedt Architectuurcentrum Rondeel 
in het nieuwe format ‘Spreekruimte’ een po-
dium waarop actuele, ruimtelijke onderwerpen 
geagendeerd kunnen worden. Prompt diende 
zich een actuele zaak aan, namelijke de toe-
komst van het SNS-gebouw op de Stromarkt. 
De vraag was: mag dit gebouw gesloopt 
worden omwille van de hier te vestigen nieuwe 
bibliotheek of moet het gebouw vanwege zijn 
architectonische betekenis behouden worden. 
Daarover ging het op maandag 24 februari.

‘Lelijk is geen argument’ was de titel van de 
eerste editie van SpreekRuimte. De oproep 
om aan de discussie over de toekomst van het 
SNS-gebouw deel te nemen deed vermoeden 
dat het er wel eens pittig aan toe zou kunnen 
gaan. De algemene publieke opinie over de 
kwaliteit van het markante gebouw aan de 
Stromarkt is immers dat het lelijk is en best 
gesloopt mag worden. Niets was minder waar. 
Geslepen messen waren er niet, en als ze er 
waren dan bleven ze in de schede. er waren 
vrijwel uitsluitend liefhebbers van het gebouw 
met deze architectuur. Alleen de direct betrok-
kenen en verantwoordelijken schitterden door 
afwezigheid. Geen enkele bestuurder of amb-
tenaar van de gemeente, noch een afvaar-

diging van de bibliotheek was aanwezig. er 
was dus onder de aanwezigen eigenlijk geen 
enkel tegengeluid. De algemene stemming 
was dan ook: dit gebouw moet blijven. Die 
eensgezindheid betekende overigens niet dat 
het een saaie bijeenkomst was. Integendeel; 
er werden vanuit verschillende optieken argu-
menten aangedragen. De uiteindelijke oproep 
om met die gelijkgestemdheid een bericht naar 
de gemeente te doen uitgaan, resulteerde in 
de aanbieding van een vertegenwoordiger 
van Heemschut om middels hun website een 
kanaal te bieden om die gedeelde opvattingen 
te gaan ventileren.

Een laag in de geschiedenis
Aanleiding voor de bijeenkomst was een 
ingezonden stuk op 22 november 2013 in de 
Stentor van architect Coraline Vester. Daarin 
hield zij een pleidooi voor de architectonische 
kwaliteiten van het gebouw in reactie op de 
berichten dat het vanwege de hier te vestigen 
bibliotheek gesloopt zou moeten worden. In 
haar inleiding hield Vester het publiek een 
uitspraak voor van Jos Debeij, de huidige 
directeur van de Deventer Bibliotheek. Debeij 
zei: “elk boek is een product van zijn tijd. Je 
kunt er de geschiedenis aan af lezen”. een 
mooi inkoppertje, want door ‘boek’ te vervan-
gen door ‘gebouw’ heb je het meest krachtige 
argument dat pleit voor behoud van het SNS-
gebouw. Maar Coraline Vester had in haar 
inleiding uiteraard meer pijlen op haar boog. 
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Vester: “Sloop is ook niet goed als het gaat om 
goed gebruik van gemeenschapsgeld; sloop 
past ook volstrekt niet in de door de gemeente 
gehanteerde slogan ‘Duurzaam Deventer’. 
en zou het niet passen in zijn omgeving? Kijk 
dan eens naar de impact van een gebouw als 
de Lebuïnuskerk!” Schaal en maat van het 
SNS-gebouw passen goed in de omgeving. 
Misschien zijn het gebruikte materiaal en ex-
pressie wat afwijkend. Vester: “en als je zegt: 
Op het eerste gezicht is het een lelijk gebouw, 
dan zou ik zeggen: kijk eens op het tweede 
gezicht” Daarnaast had Vester ook enkele vak-
inhoudelijke argumenten. Zo heeft het gebouw 
een bijzondere constructieve opzet waarin 
drager en inbouw van elkaar gescheiden zijn. 
Het heeft bovendien verdiepingshoogtes van 
drie meter die nog eens vijftig centimeter extra 
worden als je de ruimten gebruikt die verstopt 
zitten in de cassetteplafonds. Dit zijn volgens 
Vester kwaliteiten die het gebouw heel ge- 
schikt maken tot het aanpassen aan een 
ander gebruik. Maar haar belangrijkste argu-
ment blijft toch dat het gebouw met zijn karak-
teristieke architectuur (ontwerp uit 1965 van 
architecten Postma, Reyes, Roeterdink) een 
laag in de geschiedenis van Deventer verte-
genwoordigt die maar beperkt aanwezig is. 
Haar oproep is dan ook: “Steek je geld in de 
bibliotheek in plaats van in sloop en nieuw-
bouw. Bovendien is renovatie dé opdracht van 
deze tijd!”

SNS-gebouw een monument?
Om het pleidooi van Coraline Vester in breder 
perspectief te zetten was Hans Magdelijns 
uitgenodigd om wat meer te vertellen over de 
belangrijke exponenten van de architectuur-
geschiedenis uit de naoorlogse periode. 
Magdelijns is architectuurhistoricus en als 
adviseur monumenten verbonden aan de 
Rijksgebouwendienst. Met een groot aantal 
voorbeelden uit de bekende stromingen uit de 
jaren ’60 en later, kreeg het gehoor inzicht in 
de uiteenlopende kwaliteiten uit de recente 
architectuurgeschiedenis. Zo kwamen 
ontwerpen van Aldo van eyck, Herman Hertz-
berger, Piet Blom, friedhoff, Van den Broek 
& Bakema, Hans van der Laan, maar ook 
van Le Corbusier, Alison and Peter Smithson 
en – bijzonder – ook tuinarchitect Mien Ruys 
voorbij. Zij vertegenwoordigden stijlen zoals 
het traditionalisme, modernisme, brutalisme 

en structuralisme. Opvallend was daarin de 
grote overeenkomst tussen het Robin Hood 
Gardens complex in Londen van het duo 
Alison en Peter Smithson en het SNS-gebouw 
van Postma c.s. Magdelijns: “Postma heeft 
vast ook naar dit gebouw gekeken toen hij zijn 
ontwerp maakte”. 

Kern van het betoog van Magdelijns was 
natuurlijk de door Rijksdienst voor het Cultu-
reel erfgoed geformuleerde criteria waaraan 
gebouwen moeten voldoen om op de monu-
mentenlijst te komen. Dat zijn:
cultuurhistorische waarde
architectonische en kunsthistorische waarde
situationele en ensemblewaarde
gaafheid en herkenbaarheid
zeldzaamheid.
Sinds 1 januari 2012 hoeft een gebouw niet 
meer minstens 50 jaar oud te zijn om de sta-
tus van rijksmonument te krijgen. Magdelijns 
maakt zijn lijst met voorbeelden van opmer-
kelijke recente architectuur nog groter door 
enkele ‘jonge monumenten’ te tonen, zoals de 
Beerenplaat in Spijkenisse van Wim Quist, het 
dorp Nagele in de NOP (ontworpen volgens de 
principes van CIAM), het kantongerecht in Hil-
versum van Vegter, het Johnson Wax gebouw 
in Mijdrecht van Maaskant. Ook Deventer 
heeft jonge monumenten. Magdelijns noemt 
het winkelpand Bandolera in de engestraat 
(ontwerp Molman) en het ‘Talaminihuis’ aan 
de Brink 103 (ontworpen door een Italiaanse 
architect). Magdelijns werpt de vraag op of 
panden als het ABN AMRO-gebouw aan de 
Verzetslaan van architect Maaskant en het 
SNS-gebouw van Postma (“een sober, zorg-
vuldig gedetailleerd maar weinig versierd 
gebouw”) wellicht ook in aanmerking kun-
nen komen om gemeentelijk monument te 
worden? Moeten we daar de lijst met criteria 
niet eens langs halen?
Die vraag pakt Andries van den Berg, modera-
tor tijdens deze avond, op en roept het publiek 
op om met argumenten te komen. Voors en 
tegens!

Heemschut werpt zich op
Al snel na de oproep van Van den Berg 
ontwikkelt zich een levendige discussie. Op-
merkelijk is echter dat daarin nauwelijks tegen-
stellingen te ontwaren zijn. enkele opmerke-
lijke quotes die gehoord werden:

“Afbreken kan altijd nog”
“Dit gebouw is van belang voor de afleesbaar-
heid van de geschiedenis van de stad”
“Je moet niet het beeld van een Anton Pieck-
stad nastreven”
“Lelijkheid is van tijd afhankelijk” Welke tijd is 
dat dan? Vijftig jaar, twintig, tien jaar? Magde-
lijns: “Op dit moment kan een gebouw van 
gisteren al een monument zijn!”.
“Mode en meubilair uit de jaren ’70 zijn nu heel 
erg populair. De waardering voor de archi-
tectuur uit die tijd loopt daarin dus kennelijk 
achter?!”
“Je kunt toch ook een deel bewaren en een 
deel vervangen”
“Het gebouw heeft door de jaren heen veel 
verschillende functies gehad, dus waarom nu 
niet weer?”
“Het Programma van eisen vraagt om veel 
vloeroppervlak met een vrije hoogte van vier 
meter. Dat is er nu niet. Dus dan maar slopen, 
wordt besloten. Dat is te snel gezegd. Als er 
een wil is dan kan het wel!”
“Dat je in één oogopslag hier een gebouw uit 
1160 naast een gebouw uit 1965 kan zien is 
uniek.”
“De situatie rond het gebouw moet beter, 
geen doorgaande verkeersroute maar maak 
een echt plein. Dan krijgt het gebouw meer 
waardering”.
“Het SNS-gebouw is een belangrijk onderdeel 
van de mental map van Deventer”.

eigenlijk allemaal argumenten die het behoud 
van het gebouw onderstrepen. Nadeel van 
die eensgezindheid is dat de argumenten te 
algemeen blijven en eigenlijk nogal eens dis-

cutabel zijn. Maar omdat er geen tegenargu-
menten op volgen, blijft de scherpte afwezig. 
Ook een poging tot afbakening van de discus-
sie met de vraag of het hier gaat om de 
duurzaamheid van het gebouw óf om de duur-
zaamheid van de architectuur, wil daarin niet 
helpen. een suggestie om vóór sloop te zijn 
om daarmee een kans te geven aan nieuwe, 
eigentijdse architectuur - die dan in deze tijden 
van crisis toch kan zorgen voor een memo-
rabele invulling van een anders lege plek in 
de geschiedenis van Deventer - krijgt geen 
gehoor.
Andries van den Berg is niettemin opgetogen 
en vindt dat er met deze eensluidende opvat-
tingen wellicht een signaal naar de eigenaren/
opdrachtgevers, zijnde de gemeente, gegeven 
moet worden. Die rol is natuurlijk niet wegge-
legd voor een instelling als het Rondeel, dat 
juist als onafhankelijke partij het podium biedt 
voor discussies met vóór- en tegenstanders. 
Maar dan meldt Peter Dekker zich; hij is hier 
namens de erfgoedvereniging Heemschut. 
Deze vereniging heeft immers een verzoek 
ingediend bij de Rijksdienst Cultureel erfgoed 
om het gebouw een status van monument te 
geven, waardoor het verlost wordt van een 
sloopbedreiging. een ieder die zich geroepen 
voelt om zijn of haar stem voor het behoud 
van het SNS-gebouw te laten horen, kan dat 
doen via Gijs van elk (gvanelk@kpnmail.nl), 
bestuurslid van Heemschut – PC Overijssel. 
een mooi besluit van een bijzondere bijeen-
komst.

Tot slot bedankt frank van unen, program-
maraadslid bij het Rondeel en kartrekker van 
de serie SpreekRuimte, de inleiders en de 
moderator. 
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DE OPLEVERING  
1 oplevering in 2014
Sinds 2013 is De Oplevering een reeks nieuwe activiteiten: Lezingen en rondleidingen 
op locatie in een gebouw dat pas is opgeleverd.

25 juni 
PAKHUIS TEN HOVE 

Het gebouw Ten Hove dateert uit 1890. De 
broers Ten Hove begonnen hier een nieuwe 
stoomolieslagerij, omdat de oude windoliemo-
len uit 1734 niet meer aan de moderne eisen 
kon voldoen. Het onder architectuur gebouw-
de fabriekspand heeft door zijn karakter en 
dominante aanwezigheid in de omgeving de 
status van industrieel rijksmonument.
De NV Bergkwartier heeft het pand nu een 
nieuwe bestemming gegeven. De renovatie/
transformatie van Pakhuis Ten Hove tot kan-
toorgebouw is ontworpen door I’M architecten 

uit Deventer. Op bijzondere wijze brengen zij 
daglicht in het pand. Aan de zuidzijde worden 
glazen ‘doosjes’ aangebracht en een golvend 
glazen dak op de noordzijde zorgt voor een 
prachtig uitzicht.
  
Dit bijzondere project zal worden toegelicht 
door:
evert Jan eggink, NV Bergkwartier en eige-
naar van het gebouw en
Martin Kleine Schaars, architect-directeur bij 
I’M Architecten uit Deventer

EyECATCHER –  
BIJZONDERE ARCHITECTUUR IN ROTTERDAM
27 juni - excursie
Archiectuurcentrum Rondeel i.s.m. met BNA Kring Stedendriehoek

Architectuurcentrum Rondeel en de BNA 
Stedendriehoek organiseerden op 27 juni 
een architectuurexcursie naar Rotterdam. Het 
programma omvatte de volgende locaties 
met toelichtingen door de ontwerpers van de 
gebouwen:

Centraal Station (Benthem Crouwel, Meyer en 
Van Schooten en West 8)
Markthal (MVRDV)
De Rotterdam (Rem Koolhaas)
De Schiecentrale in het Lloydkwartier (Mei 
architecten) 
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Architectuurcentrum Rondeel is er om de 
ontwikkelingen in de architectuur, de steden-
bouw en het landschapsontwerp toegankelijk 
te maken voor een breder publiek. De drie 
architectuurgidsen die eerder zijn uitgegeven 
geven een goed beeld van wat er in het 
verleden is gepresteerd. Om bewoners en 
bezoekers van Deventer inzicht te geven in de 
actuele stand van zaken is er nu ‘De Dynami-
sche Kaart van Deventer’. 
‘De Dynamische Kaart van Deventer’ met 
afmetingen van drie bij twee meter hangt in 
Architectuurcentrum Rondeel en toont aan de 
ene zijde met roze stickers de locaties waar in 
de gemeente op het actuele moment wordt ge-
bouwd en binnenkort gebouwd gaat worden. 
Aan de andere zijde staan op de kaart gereali-
seerde projecten die van bijzondere kwaliteit 
zijn en die dateren van na 1950. ‘De Dynami-

DE DyNAMISCHE KAART VAN DEVENTER  
permanente expositie over actuele ontwerpopgaves in Deventer - geactualiseerd
De digitale kaart is 24/7 beschikbaar via www.deventeropdekaart.nl

sche Kaart van Deventer’ wordt met regelmaat 
geactualiseerd.

De digitale kaart van Deventer
Sinds 2013 is aansluiting gezocht en 
gevonden bij de website www.deventerop-
dekaart.nl waarin de van het Rondeel afkom-
stige informatie over ‘nieuwe’ architectuur een 
eigen portaal heeft gekregen. In het menu 
‘Architectuur na 1945’ zijn zes categorieën 
opgenomen: wonen, werken, maatschappelijk, 
stedenbouw, landschap en infra.
De geïmplementeerde informatie is vooral 
afkomstig uit de gids IN DeVeNTeR - archi-
tectuur na 1950. De ontvangen positieve 
reacties zijn aanleiding om de soortgelijke 
informatie uit de gidsen ‘Architectuur tot 1950’ 
en ‘Landgoederen en buitenplaatsen’ ook op 
de genoemde website te plaatsen. 

WERKATELIER FACILITy MANAGEMENT 
15 t/m 19 december 
Architectuurcentrum Rondeel i.s.m. hogeschool Saxion

Van 15 t/m 19 december 2014 zijn ruim 80 
studenten facility-Management (fM) van de 
Hospitality Business School van Saxion actief 
in Architectuurcentrum Rondeel, in het voor-
malige SNS-gebouw aan de Stromarkt. er 
wordt gewerkt aan een transformatie opdracht 
van het voormalige SNS-gebouw aan de 
Stromarkt op basis van 3 scenario’s. De op-
lossingen voor de scenario’s en de betekenis 
daarvan voor de stad Deventer zullen op vrij-
dag 19/12/2014 tussen 12.30 en 14.00 worden 
gepresenteerd. Publiek is van harte welkom.

Drie scenario´s 
1. De Openbare Bibliotheek verhuist naar de 
Stromarkt en betrekt met partners het gebouw 
dat gezien de monumentale status slechts be-
perkt mag worden aangepast. 
2. De Openbare Bibliotheek verhuist naar de 
Stromarkt en betrekt met partners een nieuw 
gebouw waarbij (gedeeltelijke) sloop van het 
bestaande een optie is. 
3. De Openbare Bibliotheek blijft op haar hui-
dige locatie en het gebouw aan de Stromarkt 
wordt (tijdelijk) gebruikt voor het huisvesten 
van een combinatie van mogelijke gegadigden 
daarvoor.

Werkatelier Facility Management 
fM-studenten zijn geen ontwerpers, maar 
moeten wel leren als opdrachtgever voor 
externe adviseurs op te treden op basis 
van een door hen opgesteld Programma 
van eisen(PVe) en Beheer-, en exploitatie-
Model(BeM). Gedurende deze week wordt er 
door de 3e/4e jaars studenten gewerkt aan 
het toetsen van het PVe en het BeM aan het 
gebouw, en de wensen van hun (virtuele) op-
drachtgevers. Het gebruik van het gebouw als 
huisvesting voor een hybride verzameling van 
functies is daarbij uitgangspunt.

er wordt gewerkt in teams met een rolverde-
ling zoals deze in de werkelijke praktijk ook 
zal gaan voorkomen, en gastsprekers vanuit 
de praktijk zullen aspecten van een dergelijke 
situatie komen toelichten. 

Geef Feedback 
Gedurende deze werkweek zijn belangstellen-
de en vooral deskundigen vanuit de gelederen 
van het Rondeel van harte welkom tussen 
10.00 en 16.00, en schroom niet kritische vra-
gen te stellen, en gevraagd en ongevraagd 
feedback te geven.
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4.
 
Jaarprogramma 2015

In 2015 wordt het jaarprogramma rondom drie 
programmalijnen ontwikkeld:
De basisprogrammalijn “Architectuur”, de 
programmalijn “Platform Rondeel”, het thema 
“RivierStadLandschap” 

Architectuur –  
De rol van de architect

Door de veranderingen van de laatste jaren 
ontwikkelt de ontwerpsector in Nederland zich 
steeds meer van een vormgevende klasse tot 
een aanjager van sociaal-maatschappelijke 
processen. De nieuwe rol van de ontwerper 
verschuift dus meer en meer richting regis-
seur van bewoners, die zelf hun eigen stad, 
wijk en buurt maken. Maar hoe definieert een 
ontwerper zelf zijn of haar eigen rol, wat zijn 
de drijfveren en bronnen van inspiratie? De 
programmalijn “Architectuur” belicht in 2015 
de veranderende opvatting over de rol van de 
architect. 

Platform Rondeel Actueel 

In de afgelopen jaren heeft het Rondeel een 
aantal discussiebijeenkomsten en debat-
avonden georganiseerd over onderwerpen die 
‘hot’ zijn, waar burgers zich betrokken bij voe-
len en waarover in de lokale pers discussie is. 
Deze avonden zijn een groot succes doordat 
flexibel, maar vooral inhoudelijk ingespeeld 
kan worden op actuele onderwerpen én door-
dat zowel burger als professional een podium 
krijgt voor het uitwisselen van meningen. 
Deze programmalijn wordt aangevuld met een 
tweetal nieuwe formules (Rondeel op Locatie 
en Wereldklasse).
Actualiteit en participatie van de bezoeker 
staan dus centraal. Werkvormen die hierbij 
passen bieden ruimte voor uitwisseling van 
meningen en standpunten zoals Discussie, 
Debat, Workshop, excursie, expertmeeting 
etc. 

RivierStadLandschap

De programmalijn “Rivierstadlandschap” wordt 
uitgewerkt met een duidelijk hoger ambitie-
niveau voor met name de professional als 
doelgroep (maar ook toegankelijk voor de 
geïnteresseerde leek). Dit bereiken wij ener-
zijds door deskundige professionals te betrek-
ken bij de verschillende activiteiten en ander-
zijds door landelijke (wetenschappelijke) 
experts uit te nodigen als sprekers. 
Aanleidingen voor deze programmalijn zijn 
divers: Het Deventer onderdeel van Ruimte 
voor de Rivier wordt in 2015 opgeleverd en 
biedt veel aanknopingspunten voor discussie, 
onderzoek exposities en werksessies die de 
ruimtelijke effecten, maar ook de economische 
en culturele kansen ervan centraal stellen. De 
Rivier de IJssel is door de eeuwen heen een 
motor voor economische, ruimtelijke en cul-
turele ontwikkelingen in Deventer (de ontwik-
keling van het havengebied van Deventer gaat 
een nieuwe fase in en de leegstand aan de 
ingang van de haven vraagt om programmer-
ing). Maar er wordt ook gewerkt aan de cultu-
urloper die de binnenstad sterker moet binden 
aan de rivier en er is de ontluikende nieuwe 
waterrecreatie in het veranderde rivierenland-
schap.
In de programmalijn RivierStadLandschap 
worden deze verschillende aspecten in een 
reeks samenhangende activiteiten onderzocht.  
Om het professionele niveau te kunnen berei-
ken wordt voor deze projecten structureel de 
samenwerking gezocht met externe partijen, 
van culturele organisaties tot internationale 
ingenieursbureaus en hogescholen. Het 
programma is opgebouwd uit drie inhoudelijke 
themalijnen:
A. Introductie  - de IJssel en het landschap
B. Verdieping 1 - de IJssel en de stad
C. Verdieping 2 – de IJssel en economie,  
toerisme en water.

foto: Erwin Zijlstra, EZ fotografie 
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5.

BEZOEKERS JAARPROGRAMMA 2014 
uit het onderstaande overzicht blijkt de enorme dynamiek in activiteiten van het architectuur-
centrum Rondeel in het jaar 2014. Het Jaarprogramma 2014 als het aantal bezoekers zag er in 
vogelvlucht als volgt uit:   

6 t/m 10 jan.  Masterclass 
   POPPODIA        20
 
23 jan t/m 30 maart expositie  
   OOG VOOR ARCHITeCTuuR      700

18 februari  Rondeel Cinema 
   fALLING WATeR        90 
  
24 februari  SpreekRuimte / Debat  
   DISCuSSIe SNS-GeBOuW        80

19 en 20 maart educatie 
   PROJeCTWeeK ARCHITeCTuuR, HeT STORMINK  120

17 april t/m 22 juni expositie  
   We WANT MORe        550 
 

15 april  Rondeel Cinema 
   VILLA MAIReA, THe eSSeNCe Of A HOuSe / AALTO   50
  
25 juni   De Oplevering  
   PAKHuIS TeN HOVe        40 

27 juni   excursie   
   eyeCATCHeRS, ROTTeRDAM       30

 
13 juli t/m 4 sept Zomeretalage - met Live etalage 
   - beperkt open in de vakantieperiode
   RuIMTe        350

12 sept t/m 29 sept Stratenfestival en expositie open monumentendag  
   De GeDeMPTe GRACHT       400

16 sept  Rondeel Cinema 
   2 DOCuMeNTAIReS OVeR VOLKSHuISVeSTING  50

2 okt t/m 19 okt expositie 
   De NIeuWe STAD        300 

   
6 november  Informatie-avond 
   NIeuWe BIBLIOTHeeK        60

11 november  Rondeel Cinema   
   SAGRADA fAMILIA BARCeLONA / Gaudi    80 

23 okt t/m 10 jan expositie 
   De GeÏMPROVISeeRDe STAD      800 
 
13 november  Lezing
   De GeÏMPROVISeeRDe STAD
   De KRACHT VAN VOOROORLOGSe SCHILWIJKeN    50

15 november  excursie
   WANDeLING DOOR De SCHILWIJKeN      25

9 december  Lezing
   De GeÏMPROVISeeRDe STAD
    NIeuW ZANDBAKMANAGeMeNT eN TRADITIONeLe 
   OVeRHeIDSSTuRING       50

4 december  educatie    
   INSPIRATIeSeSSIe SAxION     35 

11 december  Rondeel Cinema   
   ReNOVATIe RIJKSMuSeuM     60

15 dec t/m 18 dec educatie
   WeRKATeLIeR SAxION        45 
      



platform voor architectuur, stedenbouw,  
landschaps- en interieurarchitectuur


