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1.  
 
2013: HET NEGENTIENDE JAAR ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL  
 

 

DOELSTELLING 
 
DE DOELSTELLING VAN DE STICHTING ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL IS 
 

 

‘...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’.  
 

 
Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het organiseren van exposities, debatten, 
lezingen, workshops, filmavonden en excursies.  
Architectuurcentrum Rondeel informeert, maar wil ook de discussie over de ruimtelijke 
kwaliteit op gang brengen en het debat daarover op een hoger niveau tillen. Voorwaarde 
daarvoor is de onafhankelijkheid van het Rondeel. Als zowel voor- als tegenstanders van 
(ruimtelijke) ontwikkelingen aan het woord komen, kan niet alleen een bijdrage worden 
geleverd aan een maximale kwaliteit, maar kan daar  tevens draagvlak voor worden 
gecreëerd. Het Rondeel biedt daarvoor het podium. 
 
 
 
 

ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL IN 2013  
 
Het programma dat in 2013 door de programmaraad en vrijwilligers is gerealiseerd, komt 
nagenoeg overeen met de plannen die daarvoor in 2012 werden ontwikkeld. Mede 
dankzij de toegezegde subsidies door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (voorheen 
Stimuleringsfonds voor Architectuur) en de provincie Overijssel, maar ook dankzij de 
grote inzet van de betrokken en enthousiaste programmaraadsleden en vrijwilligers. Maar 
naast de geplande programmaonderdelen zijn ook nog een aantal activiteiten gaandeweg 
het jaar 2013 aan het programma toegevoegd. Dat waren vooral activiteiten die werden 
ingegeven door de actualiteit in onze gemeente. Zo was er het debat over de 
ontwikkeling van de stadsassen en was er een dubbel-activiteit over de in voorbereiding 
zijnde gemeentebrede structuurvisie. Naast deze twee veel publiekstrekkende 
bijeenkomsten was er nog de serie lezingen die door ArtEZ werden georganiseerd in het 
kader van het Honours Programma, waar vooral veel jong publiek op afkwam. 
 



 

 8 

Zwaartepunten (en tevens hoogtepunten) in het jaar waren de afsluitende bijeenkomsten 
van het project OMDENKEN, het zeer gevarieerde project GOUD IN HANDEN en de 
tentoonstelling over de DEVENTER BOUWMEESTERS VAN HARTE EN KNUTTEL. 
Een nieuwe loot aan de ‘outdoor’-activiteiten, naast die van Rondeel CINEMA, is het 
project DE OPLEVERING. Op vier momenten werden recent opgeleverde bouwprojecten 
in Deventer opengesteld voor publiek en ter plekke toegelicht door de verantwoordelijke 
architect en andere direct betrokkenen. Deze bijeenkomsten worden door veel bezoekers 
bijgewoond en besloten is dat DE OPLEVERING vooralsnog een structurele plek in het 
jaarprogramma zal krijgen. 
 
Voor de organisatie betekende 2013 een overgangsjaar waarin de coördinator de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikte en van een fulltime dienstverband overging naar 
een part time dienstverband. Ter aanvulling is een administratief medewerkster voor 1 
dag per week aangesteld. Omdat de freelance organisatorische ondersteuning van de 
coördinator na zes jaar per 1 januari 2014 zijn werkzaamheden zal stoppen, is eind 2013 
een sollicitatieprocedure gestart voor het aantrekken van een nieuwe, meer allround 
coördinator. Verwacht wordt dat begin 2014 die vacature vervuld zal worden. 
 
Dankzij de subsidies van de gemeente Deventer, de provincie Overijssel, het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de bijdragen van de trouwe sponsors en 
vrienden kon het voorgenomen jaarprogramma geheel worden uitgevoerd.  
De huisvesting in het pand aan de Stromarkt is niet ter discussie gekomen, mede omdat 
de gemeente in 2013 opnieuw deze locatie onder de loep heeft genomen om vervolgens 
einde van het jaar vast te stellen dat het pand toch de meest geschikte plek is om de 
nieuwe bibliotheek te gaan huisvesten. De planontwikkeling daarvoor is vervolgens weer 
opgepakt. 
 
Rode draad die het gehele jaar 2013 in de organisatie een rol heeft gespeeld is de 
discussie over de toekomst. De toekomst is immers meer dan ooit ongewis; een gevolg 
van interne, locale en nationale ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie en 
de programmering van ons Architectuurcentrum Rondeel. Intern is van betekenis de 
aanstaande personele en financiële veranderingen in de organisatie, extern is van 
betekenis het veranderende  architectuurklimaat in ons land. Dat is vooral een gevolg van 
de huidige crisis die overigens ook allerlei culturele, maatschappelijke en economische 
veranderingen met zich meebrengt. Voor 2014 zal dit alles leiden tot een herbezinning op 
tal van fronten... 
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ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL IN 2014  
 
EEN ANALYSE VAN DE TOEKOMST 
In de loop van 2013 is door het bestuur, de programmaraad, de vrijwilligers en de 
medewerkers op verschillende momenten gediscussieerd over de toekomst van het 
Architectuurcentrum Rondeel. Die discussie komt voort uit de constatering dat de wereld 
om ons heen drastisch aan het veranderen is. Veranderingen op uiteenlopend niveau. Op 
het niveau van de organisatie speelt onder meer het aanstaand uittreden van 
medewerkers, de vooralsnog voortdurende onzekerheid omtrent de huisvesting, de 
afnemende mogelijkheden om het jaarprogramma te kunnen financieren én de 
constatering dat publieksbijeenkomsten steeds meer belangstelling krijgen en dat de 
exposities relatief minder bezoekers trekken. Op lokaal niveau wordt geconstateerd dat 
de culturele setting in de gemeente Deventer danig onder druk staat als gevolg van 
opgelegde bezuinigingen en door de beroering die een gevolg is van allerlei huisvesting-
wijzigingen. Op nationaal niveau wordt gezien dat het metier van architect – vooral een 
gevolg van de voortdurende crisis - op veel fronten onder druk staat. Een dramatische 
ontwikkeling die daarentegen wel weer veel nieuwe uitdagingen kent en het vak nieuwe 
dimensies lijkt te gaan geven. 
 
EEN NIEUWE KOERS 
De bezinning op de veranderde economische, sociale, culturele en maatschappelijke 
omstandigheden en de betekenis daarvan voor het Rondeel, heeft de discussie geleid 
naar het formuleren van EEN NIEUWE KOERS. Die discussie voerde langs vijf thema’s: 
Voor wie ? (doelgroepen) / Wat? (programma) / Met wie? (partners) / Waar? (locatie) / 
Financiën? (sponsors, subsidies). 
 
De werkgroep die de ‘Nieuwe Koers Rondeel’ heeft geconcretiseerd, heeft de uitkomst in 
een gelijknamig document verwoord. Enkele quotes uit dit document zijn hieronder 
vermeld. Over de programmering het volgende: 
 

“Er gaat meer en intenser samengewerkt worden met zuster- en naastliggende 
organisaties op gebied van cultuur, vormgeving en ontwerp. Dit kunnen organisaties zijn 
die in Deventer en in de regio, maar soms ook daarbuiten gevestigd zijn. Het betekent 
onder meer uitwisselen van programma(onderdelen) met anderen, activiteiten 
organiseren ook op andere dan de eigen locatie, een flexibel beleid ten aanzien van 
inzet van mensen en middelen. Daarnaast zal het accent van de activiteiten meer op de 
publieksbijeenkomsten gaan liggen en minder op het maken van vaak dure en 
arbeidsintensieve tentoonstellingen.” 

 
Over de personele invulling door een nieuw aan te trekken coördinator wordt gezegd: 
 

“... iemand die de samenwerking met andere partijen in en buiten de gemeente 
Deventer vorm kan geven en weet wat er speelt binnen het vakgebied in de stad, de 
regio, de provincie, het land en ook daarbuiten, partijen bij elkaar kan brengen, kan 
binden en verbinden, die een netwerker is, die bovendien beleidsplannen kan schrijven, 
subsidietrajecten afhandelt, overlegt met bedrijven, overheden, instellingen, die de 
programmaraad ondersteunt, die inhoudelijke voeding geeft aan de projectgroepen 
(programmaraadsleden en vrijwilligers) en die ook “het gezicht” van de organisatie is. 
Kortom: een coördinator nieuwe stijl. Het is een inhoudelijk zware taak, van enige 
omvang.” 
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CO-CREËREN  
Meer samenwerking, flexibel inspelen op gebeurtenissen en ontwikkelingen die de 
ruimtelijke ordening aangaan, meer naar buiten treden, minder honkvast, minder energie 
naar tentoonstellingen en focus op publieksactiviteiten. Dat is de inzet voor het 
Jaarprogramma 2014. In aansluiting op bovenstaande, is besloten het Jaarprogramma 
2014 de titel ‘RUIMTE VOOR CO-CREËREN mee te geven. Het centrale thema co-
creëren zal voor de doelstellingen van de projecten in het jaarprogramma de 
gemeenschappelijke noemer zijn. Immers, burgerinitiatieven, particulier opdracht-
geverschap, co-creatie en participatie van de bevolking zoals die in de vele afzonderlijke 
projecten aan de orde komen, zijn niet alleen een uiting van de genoemde 
maatschappelijke ontwikkelingen, maar vormen voor de beroepspraktijk een steeds 
belangrijker issue waarmee rekening gehouden dient te worden. 
Naast de genoemde inhoudelijke betekenis van co-creëren, heeft co-creëren ook in de 
uitvoering van de projecten betekenis. Immers, er zal veel meer dan anders worden 
samengewerkt met andere partijen en creatieve disciplines. 
 
De ambitie die de organisatie van Architectuurcentrum Rondeel recent heeft uitgesproken 
ten aanzien van het functioneren van het centrum in de toekomst, zal in 2014 in 
uitvoering gaan. Dit betekent onder meer: aansturen op cross-overs met verschillende 
culturele en creatieve sectoren en meer samenwerking op uiteenlopend terrein. In het 
Jaarprogramma 2014 wordt die ambitie in meerdere projecten actueel. Film, muziek, 
fotografie zijn daar voorbeelden van. Ook in die zin is sprake van co-creëren! 
 
Zie voor een samenvatting van het voorgenomen Jaarprogramma 2014 pagina 57. 
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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 programmaraad die de inhoud van het programma 
bepaalt, invult en zorgt voor de uitvoering. Hierin zitten programmaraadsleden die een 
deskundigheid 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 kartrekker aanmelden.  
De voorzitter van de programmaraad is verantwoordelijk 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. 
 

Op 1 januari 2013 bestond de programmaraad uit: 
Ellen Schild, architect, Studio Groen+Schild, voorzitter 
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, JVZ Raadgevend Ingenieursburo 
 

Nieuw in 2013 zijn: 
Ulrike Weis ten Elsen, architect, Raumbild Architecture 
Thijs Paré, directeur Wonen boven Winkels 
  
Tijdens maandelijkse programmaraadsvergaderingen wordt verslag gedaan omtrent de 
vorderingen van de voorbereidingen en na afloop wordt er geëvalueerd. 
 
 

Vaste medewerkers 
De coördinator Marion Lanting is de spil in de organisatie en het gezicht naar buiten. 
Sinds haar pensionering in januari 2013 bleef zij in 2013 actief als freelance parttime 
coördinator. Naast een inhoudelijke en een zakelijke kant heeft de functie een 
ondersteunende taak voor het bestuur en de programmaraad. De coördinator wordt 
ondersteund door enkele freelance medewerkers: 
Yvonne Neppelenbroek, 
Caro Pieck, 
Tom de Vries. 
 
 
 
Met het vertrek van Tom de Vries per 1 januari 2014, heeft het bestuur een 
sollicitatieprocedure gestart waarmee gezocht wordt naar een nieuwe, allround 
coördinator die de taken van Marion en Tom kan overnemen. 
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Bestuur 
Op 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: 
Peter Ghijsen, architect Peter Ghijsen architectuur & advies, voorzitter 
Henk Oonk, aannemer (penningmeester) 
Henk Vos, vh adviseur wonen en ruimtelijke erfgoed gemeente Deventer (secretaris) 
Het bestuur functioneert ‘op afstand’, zorgt ervoor dat de statuten en de doelstelling 
gehandhaafd worden, dat de begroting en de jaarrekening worden opgemaakt en vast-
gesteld, controleert of het jaarprogramma binnen de gemaakte afspraken gerealiseerd 
wordt en onderhoudt de contacten met subsidiënten en sponsoren. Het bestuur vergadert 
twee maal per jaar zelf en daarnaast tweemaal per jaar met de overige Rondelers. 
 
In 2013 is het bestuur nauw betrokken geweest bij de discussie over een nieuw te varen 
koers van de organisatie en heeft daarin het slotdocument opgesteld.  
Eind 2013 is actie ondernomen om het bestuur uit te breiden naar vijf leden. Daarvoor 
zijn als toegevoegd lid aangetrokken: 
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 
vergaderen tweemaal per jaar, samen met de overige Rondelers. 
Op 1 januari 2013 waren de volgende personen lid van de Raad van Advies: 
Peter Ghijsen, architect (voorzitter) 
Daaf Ledeboer, procesmanager 
Andries van den Berg, landschapsarchitect 
Han Beumer, stedenbouwkundige 
Gabriel Bosch, bouwkundige 
Wim van der Does, bouwkundige 
Daan Josee, architect 
Wilma Mensink, adviseur volkshuisvesting 
 

Medio 2013 heeft het bestuur besloten om de Raad van Advies om redenen van 
efficiëntie op te heffen. Gebleken is dat de afzonderlijke leden op persoonlijke titel op 
afroep direct en enthousiast beschikbaar zijn om de programmaraad te adviseren of een 
bijdrage te leveren aan een op meer projecten uit het jaarprogramma. 
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Vrijwilligers 
De vrijwilligers suppoosten bij de exposities als er geen vaste kracht aanwezig is. 
Daarnaast bieden zij ondersteuning bij alle activiteiten. Ook kunnen zij, als zij dat willen, 
ondersteunen bij de uitwerking van programmaonderdelen. Op deze manier zijn zij ook 
inhoudelijk betrokken bij het programma van het Rondeel. De groep zal worden 
uitgebreid. 
Op 1 januari 2013 waren de volgende personen vrijwilliger: 
Jan van Leeuwen, ICT-specialist 
Robert Nollen, docent Etty Hillersum Lyceum 
Hessel Offringa, bouwkundige 
Liesbeth Pretorius, interieurarchitect 
Tjibbe Reitsma 
Ineke Rooijmans, meubelmaker 
 
Nieuw in 2013 zijn: 
Elko Bootsma, bouwkundige 
Valerie Ardini, fotograaf 
 
 
 

PLANNING 
Het Jaarprogramma 2013 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 organisatie 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 
over een mogelijke ‘overvoering’ van het publiek bij zoveel aanbod, bleek telkens weer 
dat de opkomsten groot waren! 
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FINANCIËN 
 
De omvang van het voor de uitvoering van het jaarprogramma benodigde budget is 
vooral afhankelijk van de te ontvangen projectsubsidies van verschillende fondsen. Bij 
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werd voor 2013 een aanvraag ingediend voor 
een jaarprogramma-LIGHT met een PLUS-project (project Goud in Handen).  
Daarnaast werd voor het laatstgenoemde project ook een beroep gedaan op subsidie-
mogelijkheden bij de provincie Overijssel in het kader van het programma Ruimte & 
Cultuur.  
Naast de structurele bijdrage van de gemeente 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 de 
gemeentelijke fondsen en het bedrijfsleven.  
 
Dankzij voornoemde bijdragen heeft het voorgenomen Jaarprogramma 2013 vrijwel 
geheel kunnen plaatsvinden. Een uitzondering geldt voor het project ‘Een schil met glans’ 
dat aandacht geeft aan de ontwikkeling van de vooroorlogse volkshuisvesting die als een 
schil om het historisch centrum van de stad ligt. Dit project zal nu in 2014 worden 
uitgevoerd. 
 
Overigens dient zich voor 2014 een negatieve ontwikkeling aan ten aanzien van de 
financieringsmogelijkheden voor het Jaarprogramma 2014. Bij de provincie stopt het 
programma Ruimte & Cultuur en zal uit een andere voorziening een beroep moeten 
worden gedaan. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (voorheen Stimuleringsfonds 
voor Architectuur) heeft haar werkgebied aanzienlijk verbreed maar de beschikbare 
budgetten zijn nauwelijks toegenomen. Dit betekent per saldo: minder subsidies 
beschikbaar voor een toenemend aantal aanvragen. 
Consequentie kan zijn dat er minder dan voorgenomen projecten in 2014 gerealiseerd 
kunnen worden en dat er per project minder budget beschikbaar zal zijn. 

 
 
PUBLIEKSBEREIK 
 
Meerdere communicatiemiddelen worden ingezet om het publiek te bereiken en te 
informeren over activiteiten: 
 
- Rechtstreeks en individueel 
In 2013 zijn vanwege kostenbesparing, de traditionele uitnodigingen in kaartvorm per 
post stopgezet en geheel vervangen door de digitale nieuwsbrief die op ieder gewenst 
moment verstuurd kan worden aan circa 900 adressen. In 2013 is 18 keer zo’n 
nieuwsbrief verstuurd. Deze wijze van rechtstreeks informeren en benaderen zal ook in 
2014 worden voortgezet. LinkedIn (199 members), twitter (380 volgers) en raceboot 
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 (wordt in 2014 vernieuwd) is uiteraard een vast medium voor het 
informeren van het publiek over activiteiten. Posters en flyers met aankondigingen van 
exposities worden in de stad verspreid op relevante adressen.  
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- Publiek  
Daarnaast wordt aankondiging van en nieuws over activiteiten bekend gemaakt via 
persberichten, publicaties en aankondigen van activiteiten in de dag– en week(vak)-
bladen en websites zoals de Volkskrant, NRC Handelsblad, de Stentor, het digitale 
tijdschrift voor ruimte en cultuur OOST, ArchitectuurNL, de huis-aan-huis bladen, 
Archined.nl en Architectenweb.nl. De in de afgelopen jaren opgebouwde goede relatie 
met de locale pers (journalist 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 hiervan varieert van cultuur, bedrijfsleven, 
overheid, creatieve industrie, erfgoed, landschap, maatschappelijk, onderwijs, toerisme 
tot woningbouw, bouw en architectuur. De netwerken worden gepast ingezet voor 
projecten die relevant zijn voor de samenwerking en verbindingen. De daaraan gekop-
pelde publiciteit middels vermeldingen in nieuwsbrieven, websites en andere media, 
dragen bij aan het communiceren over de activiteiten van Architectuurcentrum Rondeel. 
 
Tot het netwerk behoren o.a.: 
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 
Gemeente Deventer 
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 binnengelokt worden door de uitstraling die de 
etalage biedt. 
 
 
 
Maar het publiek zal vooral en eerst bereikt worden met een breed, actueel en 
aantrekkelijk samengesteld programma dat inspeelt op ontwikkelingen die de 
burgers of groepen daarvan direct raken. 
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SAMENWERKING 
 
Voor het ontwikkelen van een programma dat een breed publiek aanspreekt, wordt 
zoveel mogelijk samenwerking gezocht met zusterorganisaties in Deventer. Met een 
inhoudelijke, 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 2013 samengewerkt met Architectuurcentrum 
Nijmegen, Architectuurcentrum Het Bouwhuis Apeldoorn, Het Kunstenlab, Saxion 
Hogescholen, filmhuis De Keizer, Bibliotheek, Boekhandel Praamstra en de BNA Kring 
Stedendriehoek. Formats die daarvoor werden ingezet waren: exposities, workshops 
excursies, en masterclasses, vertonen van architectuurfilms en debatten.  
 
Samenwerking in het zogeheten DOC (Directeuren Overleg Culturele instellingen) is in 
2013 niet gecontinueerd op basis van een afweging: de effectiviteit versus de jaarlijkse 
financiële bijdrage. Daarentegen is wel samengewerkt met het in 2012 opgerichte NDE 
(Netwerk Deventer Erfgoedorganisaties) en is er in 2013, geparticipeerd in het 
gezamenlijke jaarthema: ‘GOUD!’. 
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IMPRESSIE JAARPROGRAMMA 2013 
ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL  
 
Uit het onderstaande overzicht blijkt de enorme dynamiek in activiteiten van het 
architectuurcentrum in het jaar 2013. De lijst telt maar liefst dertig (30!) activiteiten. Voor 
2013 was geen centraal thema gekozen voor het Jaarprogramma.  
Naast een aantal incidentele en op zich zelfstaande activiteiten, was er een hoofdrol voor 
één bijzonder project: GOUD IN HANDEN. Dit belangwekkende en langlopende project 
sloot aan bij het locale jaarthema GOUD en kende verschillende activiteiten in 
uiteenlopende formats. Het Jaarprogramma 2013 zag er in vogelvlucht als volgt uit: 
 

t/m 28 februari - expositie  
DE GERANIUMS VOORBIJ - OMDENKEN  
Over acht eeuwen ouderenhuisvesting in Deventer. 
 
15 januari - RONDEEL CINEMA  
REQUIEM FOR DETROIT  
Over de belevenissen van een krimpende en overlevende stad.  
In filmhuis De Keizer 
 
17 januari - Debat  
STRUCTUURVISIE STADSASZONE 
Over het gebied tussen de A1 en het station, maar ook over de wijken rond het 
stadscentrum. 
 
24 januari t/m 28 februari - expositie  
DANSEN OP DE WERKVLOER - OMDENKEN  
Opening (deel)expositie over leegstand en hergebruik kantoorgebouwen (25 
januari t/m 10 februari) 
 
7 februari - De Oplevering  
GEERT GROOTE HUIS 
Rondleiding en toelichting op locatie, het Lamme van Dieseplein 
 
8 maart t/m 12 mei - expositie  
VAN PERSPECTIEF NAAR 3D  
Over de ontwikkeling van de architectuurtekening en het nieuwe werken op het 
architectenbureau.   
 
22 maart – excursie en debat  
HOOGSTE TIJD VOOR BEZINNING  
Bustour door de Stedendriehoek met als thema: Stagnatie en impuls van 
woningbouw. 
 
27 maart – lezing i.h.k.v.  
HONOURS PROGRAMMA VAN ARTEZ  

Jos de Krieger van Superuse over recycling in de architectuur. 
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21 maart - slotmanifestatie  
WIE WORDT DE OMDENKER VAN 2013 OMDENKEN  
met verkiezing van de ‘Omdenker van 2013’. 
 
7 april t/m 12 mei - expositie  
DE WERELD IN EEN SCHOENENDOOS  
Kijkdozen van leerlingen uit groep 7/8 van hun ideale schoolgebouw. 
 
10 april – lezing i.h.k.v.  
HONOURS PROGRAMMA VAN ARTEZ  

Jan Rotmans met ‘In het oog van de orkaan. Hoe leidt crisis tot vernieuwing?’.  
 
16 april - RONDEEL CINEMA  
DE SCHOOL ALS STAD  
Over Herman Hertzberger, architect van scholen.  
 
23 april - RONDEEL CINEMA  
HOE LUIDT HET LAND  
Nederland vanuit het perspectief van geluid.  
 
2 mei – lezing i.h.k.v. expo ‘Van perspectief naar 3D’ 
VAN GEPRINT PRODUCT NAAR GEPRINT GEBOUW  

Drie experts over de techniek en mogelijkheden van 3D-printen. 
  
22 mei t/m 4 juli - expositie  
GOUD IN HANDEN – nieuwe winkels 
Opening van de expositie over transformatie in de historische binnenstad. 
 

25 mei – pop-up store ECOLOGISCHE KLEDINGWINKEL AMARANTH 

Met inleiding door wethouder Robin Hartogh Heys. 
 
1 juni – pop-up store BOEKWINKEL PRAAMSTRA 

Met inleiding door schrijver Almar Otten. 
 
8 juni – pop-up store TACTORY BIKES FIETSFABRIEK 

Met inleiding door Henk Scharp, voorzitter van MKB Deventer. 
 
15 juni – pop-up store INTERIEUR- EN DESIGNWINKEL CARLOS 
Met inleiding door interieurarchitect Tine Groen. 
 
18 juni – symposium i.h.k.v. Goud in Handen 
RED DE WINKEL. ZO KAN HET NIET LANGER 

Over de ontwikkelingen in het winkelgebied van Deventer. 
 
29 juni – pop-up store SPELLENWINKEL KONING WILLEM 

Met inleiding door striptekenaar Jan Kruse.
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2 juli n.t.b. - De Oplevering  
WINKEL- EN WONINGCOMPLEX HOUTMARKT-PIKEURSBAAN 
Rondleiding en toelichting op locatie. 
  
18 juli t/m 5 september - expositie zomeretalage 
GOUD IN HANDEN – ZOMERETALAGE 
Vakantieperiode met in de etalage een collage van berichten over leegstand. 
 
 
 
 

    VAKANTIE  
    Architectuurcentrum Rondeel is gesloten van 15 juli t/m 4 september 
 
 
 
5 september t/m 5 januari 2014 - expositie  
BOUWMEESTERS VAN DEVENTER – architecten Van Harte en Knuttel 
Over twee toonaangevende architecten die veel hebben ontworpen in Deventer. 
 
17 september - RONDEEL CINEMA  
16 ACRES  
Over herbouw van Ground-Zero in New York, met inleiding door Roelof Bleker. 
 
8 oktober - RONDEEL CINEMA  
PARABETON  
Over zeventien werken van de Italiaans architect/constructeur Pier Luigi Nervi, 
met inleiding door architect Pros ten Hove. 
 
26 oktober - De Oplevering  
NATUURDERIJ 
Rondleiding en toelichting op locatie, in uiterwaarden bij landgoed Nieuw Rande. 
 
31 oktober en 14 november – debat en workshop  
GEMEENTEBREDE STRUCUURVISIE  
Twee bijeenkomsten waar locale professionals discussiëren over de ruimtelijke 
toekomst van Deventer. 
 
9 december - De Oplevering  
AUTISMEKLINIEK LORNA WING 
Rondleiding en toelichting op locatie. 
 
17 december - RONDEEL CINEMA  
THE HUMAN SCALE  
Over de menselijke schaal in megacities, met inleiding door Sara Hoogveld. 
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2. 
 
ACTIVITEITEN 2013 
 
Van het hiervoor vermelde overzicht van activiteiten in 2013 volgt hierna een uitgebreider 
verslag. Deze verslaglegging is geconcentreerd in een aantal samenhangende clusters. 
Soms wordt – bij uitgebreide verslaglegging en/of bij powerpoint-presentaties of 
filmfragmenten - verwezen naar de website www.rondeeldeventer.nl. Samenhangende 
clusters zijn: OMDENKEN (de uitloop van 2012),GOUD IN HANDEN, Rondeel Cinema, 
het nieuwe programmaonderdeel De Oplevering en een cluster met afzonderlijke 
projecten. 
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  OMDENKEN PROJECTNUMMER 133 
 

 
Het in 2012 gestarte, langlopende project OMDENKEN, geeft aandacht aan het 
fenomeen dat groei afneemt en plaats maakt voor demografische stabiliteit of zelfs krimp, 
met alle maatschappelijke, sociale, economische en ook ruimtelijke gevolgen die daarbij 
horen. In 2013 liep tot 28 februari de expositie DE GERANIUMS VOORBIJ, over acht 
eeuwen ouderenhuisvesting in Deventer (zie hiervoor het jaarverslag van 2012). Van 24 
januari t/m 28 februari volgde de aanvullende expositie DANSEN OP DE WERKVLOER 
over leegstand en hergebruik van kantoorgebouwen. En op 21 maart werd het project 
OMDENKEN feestelijk afgesloten met de verkiezing van de ‘Omdenker van 2012’. 
 
  
  DANSEN OP DE WERKVLOER 
  van 24 januari t/m 28 februari 
 
 
Ruim zes miljoen vierkante meter kantoorruimte staat leeg in Nederland, waarvan het 
overgrote deel permanent! Wat gaan we hiermee doen? Sloop, hergebruik voor 
huisvesten van starters of studenten of voor ‘het nieuwe werken’ van de talloze zzp’ers? 
Of maken we er met z’n allen een gezellige dansvloer van?  
In de expositieruimte van Architectuurcentrum Rondeel werd de basisexpositie aangevuld 
met voorbeelden van bijzondere en innovatieve transformaties van leegstaande 
kantoorgebouwen. Tijdens de opening op 24 januari werd vanuit verschillende 
invalshoeken de thematiek aan de orde gesteld 
.
Sprekers waren achtereenvolgens 
Saskia Mulder, Gemeente Deventer 
André ter Huurne en Martin Coonen, DTZ Zadelhoff, regio Oost-Nederland. 
Sander Nelissen, Architectenbureau Wessel de Jonge, 
Marco Wubben Plegt Vos Projectontwikkeling. 
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Saskia Mulder, adviseur economie bij de gemeente Deventer. In Deventer staat volgens 
Mulder van de ruim 360 duizend vierkante meters kantooroppervlak maar liefst 72 
duizend leeg. Dat is twintig procent, een stuk meer dan het landelijk gemiddelde van bijna 
vijftien procent. Volgens Mulder is de locale overheid géén probleemeigenaar, maar de 
gemeente is uiteraard wel betrokken en er is dan ook een ‘Richtinggevende notitie 
kantorenleegstand’ gemaakt als steun in de rug bij de ambitie om Deventer als 
aantrekkelijke vestigingstad te promoten. En: er is sprake van een te ontwikkelen regeling 
vergelijkbaar met de Rood-voor-Rood-regeling in het buitengebied waar vervallen 
agrarische bedrijfsgebouwen vervangen mogen worden door woningen.  
 
André ter Huurne en Martin Coonen van DTZ Zadelhoff, regio Oost-Nederland, gaven 
inzicht in de kansrijke, kanshebbende en kansloze kantoren die leeg staan. Volgens hen 
raken wonen en werken steeds meer vervlecht. Overal kun je werken, thuis, op kantoor, 
in de stationsrestauratie, het park of waar dan ook (als er maar Wifi is!). Er is onderscheid 
tussen de zakelijke gebruiker, de creatieve, de 9-5’ers, de netwerkers, de bestuurders en 
de verkopers. De groei zit vooral in de creatieven en de netwerkers, die hoeven geen 
standaard kantoor met vaste stramienmaten. Panden moeten zich schikken naar de 
gebruiker en niet zoals vroeger toen de gebruiker zich schikte naar het pand. Het kantoor 
is nog geen achterhaald concept, maar het is wel een concept dat verandert. 
 
Sander Nelissen, senior architect bij Architectenbureau Wessel de Jonge, heeft ervaring 
met het transformeren van kantoorgebouwen. Spraakmakend is de verbouwing van het 
bekende GAK-gebouw in Amsterdam. De ene vleugel is klaar en bevat nu 300 hippe 
studio’s van 30 vierkante meters die grif van de hand gaan voor € 100.000,-. Er is een 
groeiende kennis over transformeren bij architecten; van gebouwen, maar ook van de 
omliggende omgeving. Van een getransformeerd gebouw gaat een olievlekwerking uit op 
de omgeving en genereert een aanzuigende werking op de woningmarkt en een 
verbetering van de wijkeconomie. Een niet onbelangrijke toevoeging. 
 
Marco Wubben, projectmanager bij Plegt Vos Projectontwikkeling. Hij vraagt zich af wat 
de financiële haalbaarheid is van diverse alternatieve transformaties, wanneer moet je 
gaan afwaarderen en hoe doe je dat dan? Maar ook: hoe kun je een gebied upgraden? 
Enkele opvallende voorbeelden: Een parkeergarage werd omgebouwd tot een 
horecagelegenheid, en een voormalige hogeschool in Utrecht werd omgebouwd tot een 
onderkomen voor 394 studenten. De studenten klusten mee waardoor het project 
financieel haalbaar werd maar werd er ook betrokkenheid en gemeenschapsgevoel 
gekweekt: onderdeel van het succes van het project. Ieder project is uniek, maar 
financiering blijft een lastig probleem.   
 
Na de vier korte inleidingen gaf Andries van den Berg, lid van het OMDENK-team, 
leiding aan een inspirerende discussie met de zaal en de inleiders. Zo kwam het 
zogeheten ‘sloopfonds’ ter sprake. Een fonds dat de financiering van de sloop subsidieert 
en financieel mogelijk moet maken. Een andere optie was wellicht het selectief 
aanpakken van de opgave door op een klein gebied te focussen. Ook werd voorgesteld 
om een zogenaamde ‘vervalzone’ aan te wijzen (neem bijvoorbeeld het Hanzepark in 
Deventer) en daarin een geselecteerd, kansarm gebied of gebouw aan zijn lot over te 
laten. “Maar wel met een open vizier naar de gebruikers”, werd er gewaarschuwd. 
Uiteraard, want de oplossing moet uiteindelijk wel in samenwerking tot stand komen. Een 
slotopmerking die een waardige afsluiting was van een inspirerende avond met een 
levendige en uitvoerige nazit. 
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  OMDENKER VAN 2012 
  28 februari 
 
  
Als afsluiting van het uitzonderlijke en bijzondere project OMDENKEN werd op 28 
februari 2013 de ‘Deventer Omdenker van 2012’ gekozen. Deze feestelijke en druk 
bezochte avond stond geheel in het teken van inspirerende en enthousiasmerende 
voorbeelden van omdenkers. De programmacommissie Omdenken heeft tien bijzondere 
‘Deventenaren’ gevonden die zij nomineerde voor deze titel. Het waren: 
- Loes ten Anscher, beeldend kunstenaar en bemoeikundige, 
- Albert Dedden en Paul Keizer (SpaceCowboys) met hun project ‘Lucy in de Sky’, 
- Paul Hendriksen, initiatiefnemer van Transition Town Deventer, 
- GertJan Jansen, initiator en directeur van de ‘Hof van Twello’, 
- Martin Kleine Schaars, architect en directeur I’M Architecten, 
- Eloi Koster, grafisch ontwerper en medewinnaar van ontwerpwedstrijd Europan, 
- Jón Kristinsson, architect en uitvinder,  
- Ronald le Clercq, ontwikkelaar van verrassende woonprojecten in Deventer, 
- Madelon Schreuders, eigenaresse van kookstudio ‘De Rozijnenkorf’, 
- Jaap Starkenburg, dir. Stichting IJssellandschap, initiator van ‘De Natuurderij’. 
 

 
De 10 genomineerden op een rij 
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Iedere genomineerde kreeg 7 minuten de tijd om te vertellen wat de redenen zijn om zo 
anders met vraagstukken om te gaan. De zaal mocht na afloop daarvan de vaak verras-
sende presentaties beoordelen en de uiteindelijke ‘Omdenker van het jaar 2012’ kiezen. 
Hoewel alle 10 genomineerden stemmen kregen, ontving de architect en directeur van 
I’M architecten uiteindelijk de meeste stemmen. Na een vlammend betoog dat eindigde in 
een pleidooi voor de menselijke maat, de constatering dat de huidige crisis de nieuwe 
werkelijkheid is en in de oproep om vooral en allereerst te zorgen dat anderen gelukkig 
worden, werd de Deventer architect Martin Kleine Schaars door de ruim 120 aanwezigen 
uitgeroepen tot ‘Omdenker 2012’. 
 
Jaco Remmelink, programmaraadslid van het Rondeel en kartrekker van zijn team 
enthousiaste omdenkers, kon terugkijken op een bewogen jaar met een opeenstapeling 
van activiteiten, bijeenkomsten, exposities en filmavonden die allemaal in het teken 
stonden van ‘omdenken’. Ook Bert Boerman, die als gedeputeerde bij de provincie 
Overijssel de winnaar bekend maakte, was in zijn nopjes met zoveel aandacht voor deze 
actuele thematiek.   
 
Remmelink sloot de avond af met een korte, fictieve en soms hilarische terugblik (maar 
dan wel als we alweer 10 jaar verder zijn...). 

 

Gedeputeerde Bert Boerman feliciteert Martin Kleine Schaars. 
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  GOUD IN HANDEN – EXPOSITIE OPENING PROJECTNUMMER 149  
  22 mei t/m 4 juli 
 
Goud in Handen is een project dat Architectuurcentrum Rondeel gedurende twee 
maanden in haar greep hield. Een expositie met wisselende invulling met pop-up stores 
van verschillende ondernemers uit het kernwinkelgebied is de spil van het project. De 
pop-up store als middel om de leegstand te maskeren. De expositie toont tevens een 
overzicht van de gevelwanden van de belangrijkste winkelstraat. Zichtbaar wordt dan het 
werkelijke goud van de stad: de rijke en soms uitbundig gedetailleerde en gedecoreerde 
panden uit voorgaande eeuwen toen de handel de stad rijkdom bracht. Veel van die 
panden hebben nu een eigentijdse plint voor hippe, noodzakelijke of alleen maar 
grappige winkels. Plinten die overigens steeds vaker leegstand vertonen. En over die 
leegstand, en de zorgen daarover, ging het vooral tijdens de opening van de expositie op 
22 mei 2013. 
 

 
 
Een zespersoons forum 
De opkomst bij de start van het project GOUD IN HANDEN was met meer dan 100  
bezoekers groot! Daaf Ledeboer opende met een overzicht van de geschiedenis van het 
winkelen, waarin hij toonde hoe het winkelen destijds ook begon met bestellen en later 
ophalen van goederen (zie het huidige on-line inkopen doen), was het woord aan de 
panelleden die ieder drie minuten kregen om hun ‘verbeteridee’ te presenteren. 
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Emmy Strik, onderneemster uit de Walstraat wil naast de drie grote jaarlijkse 
evenementen, ook meer kleinere organiseren.  
Henk Scharp, voorzitter van MKB Deventer, wil aan de slogan uit de Deventer 
Economische Visie ‘Deventer Beleefstad’ meer handen en voeten geven met een 
combinatie van het nieuwe winkelen via websites en het fysieke ervaren van winkelen.  
Wilco ten Dam van Spellenwinkel Koning Willem heeft drie maanden geleden een plan 
ingediend met o.a. de slogan: Deventer: De Leukste Winkelstad van Nederland. Draag 
dat uit, met z’n allen! Groot applaus voor dit standpunt uit de zaal.  
Harry Huiskes van de VCOD (de vastgoedclub), wil meer passie voor de stad. Bij de 
burgers, maar ook bij de jeugd, te beginnen in het onderwijs. Leg de rode loper uit voor 
onszelf en voor onze bezoekers. Die moeten dan trouwens wel goed en goedkoop 
kunnen parkeren!  
Ed den Besten, directeur Rabobank Salland, ziet in het verbinden en het samenwerken 
veel heil en hij wil als bank dat ook faciliteren. We moeten het samen uitdragen, trots zijn 
op onze stad. 

 

Wilma Mensink ondervraagt de zes panelleden. 
 
Tenslotte is het (korte) woord aan Robin Hartogh Heys, wethouder economie. Hij houdt 
de zaal voor dat het niet de gemeente is die de problemen kan en wil oplossen. Wij zijn 
geen winkelier of vastgoedondernemer. Wij kunnen wel faciliteren en minder rigide zijn in 
het hanteren van de regelgeving. 
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Een opwarmende discussie over huren... 
Wilma Mensink, van Bureau Voegwerk, startte haar rol als moderator met een rondje 
door de zaal met de vraag: “wat is uw idee?”. Het leverde veel stof voor verdere 
discussie. Zoals: zorg voor een goede aansluiting op het kernwinkelgebied, ik mis een 
Zara in Deventer, nee geef juist aandacht aan de kleine winkels want daar zit onze kracht 
en niet in de aanwezigheid van die grote ketens tot verlaag de huren van de winkels in 
deze crisistijd. Met name dit laatste punt maakte veel los, vooral bij de 
vastgoedondernemers in de zaal. Verlagen van huren gebeurt al wordt er geroepen, 
maar de wethouder ziet toch dat het gemiddelde huurniveau nauwelijks daalt. Dat zou 
komen volgens Harry Huiskes omdat veel particuliere pandeigenaren afhankelijk zijn van 
de huuropbrengsten. Beleggers, zoals pensioenfondsen, hebben vaak weer andere 
belangen. Bovendien accepteren banken een verlaging van de huren vaak niet. Zou het 
staffelen van de huurprijs, afhankelijk van omzet, een optie zijn? Aarzeling hierover bij de 
VCOD en de banken... 
 

     
 
Het pleidooi van Wilco ten Dam krijgt deze avond onvoorwaardelijke steun, maar hoe 
vertaalt zich dat in de praktijk? Wilco: “Hein te Riele van de VVV pakte het wel direct op 
met een paginagrote advertentie. Maar voor het uitdragen dat we de Leukste Winkelstad 
van Nederland zijn, moeten we meer doen en moeten we allemaal meedoen. Dan 
moeten we ook voorkomen dat georganiseerde busreizen voor toeristen de stad mijden 
omdat er onvoldoende parkeermogelijkheden voor ze zijn! Samen optrekken, samen aan 
de PR werken. Uniformiteit is daarin noodzaak.” Henk Scharp zegt: “We zijn er al mee 
bezig. De wifi-wolk is bijna operationeel en we stimuleren het Nieuwe Winkelen, de 
combinatie van internet en fysiek winkelen.” Ook wethouder Hartogh Heys wil als 
gemeente de boodschap uitdragen. 
 
Spreiden of concentreren? 
Tenslotte komt de vraag: wat te doen met een krimpend winkelbestand. Moet je de 
verdunning tegengaan door het kernwinkelgebied te concentreren, zoals sommige 
winkeliers al doen? Of mag er spreiding blijven (en dus geen aanpassing van het 
bestemmingsplan -  dat is de doodsteek voor die winkeliers daar) waardoor de 
achterblijvers toch nog een bestaansrecht houden, zoals de gemeente en sommige 
winkeliers willen. Een complex van factoren speelt hierbij een rol. Tot slot: wat doen we 
met de ‘oneerlijke’ concurrentie vanuit Enschede die Deventer winkeliers oproept zich in 
Enschede te vestigen. Wethouder Hartogh Heys  weet het antwoord: ‘We moeten 
misschien inderdaad een winkel in Enschede openen; een winkel die uitroept dat 
‘Deventer, de leukste winkelstad van Nederland’ is!  
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  GOUD IN HANDEN - POP-UP STORES  
 
 
Tussen 25 mei en 7 juli werd wekelijks een nieuwe pop-up winkel geopend met als motto: 
 ’Hoezo crisis?’ Uiteenlopende winkeliers deden mee:  Amaranth, een ecologische 
kledingwinkel;  Praamstra, de locale boekhandel;  De Fietsfabriek, bikes and bikeswear; 
Carlos, design winkel; Koning Willem, een winkel vol pret;   
 
 
 
De serie pop-up winkels werd op zaterdag 25 mei gestart met een presentatie van de 
ecologische kledingwinkel Amaranth. De opening werd verzorgd door wethouder Robin 
Hartogh Heys.  
 

     
 
Op 1 juni was de pop-up store voor boekhandel Praamstra die de opening liet verzorgen 
door de Deventer detectiveschrijver Almar Otten. Hij signeerde in deze ‘Week van het 
Spannende Boek’ zijn laatste detective. 
 
Op zaterdag 8 juni opende Henk Scharp, voorzitter van MKB Deventer, de pop-up store 
van Tactory Bikes Fietsfabriek. De fietsfabriek is een leerwerkproject van Tactus en de 
gemeente Deventer voor mensen met een verslavingsproblematiek en een psychiatrisch 
verledenprobleem. Er worden fietsen gebouwd, uit tweedehands onderdelen.  
 
Op 15 juni opende interieur- en designwinkel Carlos in Huis uit de Smedenstraat een 
pop-up store. Tine Groen van Studio Groen+Schild opende de pop-up store. In de 
tijdelijke winkel krijgt de Duits/Kroatische ontwerper Konstantin Grcic een centrale plek.  
 
Op 22 juni ging de Architectenadvieswinkel van start met een week lang gratis advies 
van architecten die bij toerbeurt zitting namen in de ‘winkel’. De deelnemende 
architecten(bureaus) zijn: Maas Architecten, Architectenbureau 52 Noord, Atelier VHGP, 
Marc Harmsen, I’M Architecten, Witteveen Architecten, Coraline Vester, Peter Alkemade. 
 
Zaterdag 29 juni opende de Deventer striptekenaar Jan Kruse de laatste pop-up store 
van Koning Willem. Kruse is bekend van de vele strips die hij voor de Donald Duck 
maakte. Spellenwinkel Koning Willem vulde de laatste editie van een serie van zes 
tijdelijke winkelinrichtingen. 
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  GOUD IN HANDEN - SYMPOSIUM: RED DE WINKEL! ZO KAN HET NIET LANGER! 
  18 juni 2013 
 
Op dinsdagavond 18 juni organiseerde Architectuurcentrum Rondeel in samenwerking 
met MKB Deventer, VCOD, de gemeente Deventer en Saxion Hogeschool het 
symposium Red de Winkel! Zo kan het niet langer! Internet, de crisis en demografische 
ontwikkelingen (krimp en vergrijzing) hebben het winkelgedrag van de consument snel 
veranderd. Dit vertaalt zich o.a. in toenemende leegstand. Ook in Deventer. De Detail-
handelstructuurvisie  in Deventer is vier jaar geleden vastgesteld en biedt onvoldoende 
antwoorden op deze snelle ontwikkelingen. Prangende vraag: is er een oplossing? Dit 
werd besproken tijdens het symposium met als key-note spreker prof. dr. Cor Molenaar, 
hoogleraar Erasmus Universiteit, afdeling Bedrijfskunde en auteur van 'Het einde van de 
Winkels' en 'Red de winkel'. Felix Wigman, directeur Advies Buro BRO en voorzitter 
landelijk platform Binnenstadsmanagement, zorgt voor een tegenlezing. Het volgende 
debat werd geleid door Frans Jorna van Saxion Kenniscentrum Leefomgeving. Speciale 
gasten waren een tiental vertegenwoordigers van belanghebbende partijen in Deventer 
waaronder Robin Hartogh Heys, wethouder economische zaken. 
 
Cor Molenaar 
Op indringende wijze wist de professor de volle zaal klaar te stomen voor een pittig 
debat. Met enkele stellingen, her en der wat resultaten van onderzoek en de nodige one-
liners kreeg Deventer flink om de oren. Een belangwekkende uitspraak was dat nu al 11 
procent van de consumenten hun inkopen doet via internet en dat zal binnen enkele jaren 
verdubbeld zijn. Molenaar opteert voor het aantrekkelijker maken van het winkelgebied 
om de consument weer te lokken. De leefbaarheid van het winkelgebied moet beter 
worden, een belangrijke rol voor de gemeente die Molenaar maar liefdeloos noemt in 
haar relatie met de middenstand. En kijk eens naar de bioscopen: “Die zouden het o zo 
moeilijk krijgen met de dvd enzovoorts. Wat is er gebeurd? 30 miljoen bezoekers in 2012! 
De bioscoop vond zichzelf opnieuw uit. Dat moeten winkeliers ook doen.” Dat er niets 
nieuws onder de zon is, lijkt te spreken uit de ervaringen uit het verleden, toen er ook 
crises waren. “Dan moet je het anders gaan doen. Dan moet je nieuwe technieken 
integreren in je verkoopbeleid,” aldus Molenaar. En hij geeft met voorbeelden suggesties 
om met kleur, geur en licht de zintuigen van de consument te prikkelen en nieuwe 
verlokkingen te bedenken om zo in te spelen op het veranderende koopgedrag. Op 
enkele concrete punten schoot Molenaar met scherp. Soms raak, soms hopeloos mis. Zo 
ziet hij de teloorgang van de Nieuwstraat als een cruciale factor. Maar meent hij ook dat 
de komst van ‘een Mediamarkt’ de doodsteek zal zijn voor de kleine elektronicazaak. 
Helaas Cor: de Mediamarkt is al in Deventer. Of: “Stop met de bouw van een stadhuis en 
investeer het geld in het MKB en goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.” 
Helaas Cor: het nieuwe stadhuis zorgt juist voor extra inkomsten door besparing op 
huurgelden (aldus de repliek van wethouder Hartogh Heys). Niettemin zal er volgens 
Molenaar nog veel moeten gebeuren in Deventer om er een leuke winkelstad van te 
maken. 
 
Felix Wigmans 
Na het verbale geweld van Molenaar, volgt de bijdrage van Felix Wigmans, directeur van 
Advies Buro BRO. Als medeauteur van het actieplan voor de binnenstad, constateert hij 
dat het krimpende winkelbestand geen tijdelijke maar een structurele zaak is. De 
traditionele samenhang tussen functie, ruimte en gebruik hield zich in tijden van groei  
goed in evenwicht. Maar die staat nu onder druk door de vele veranderingen op tal van 
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aspecten. Belangrijke aanbevelingen zijn: “Maak een sterk A-circuit met daaromheen een 
sterk dwaalcircuit. Focus op de schakelpunten daarin en wees bedacht op veranderingen 
van functies. Ga hierop je transformatieopgave baseren.”  
 
Aanbevelingen van belangrijke betrokkenen 
Frans Jorna van Saxion Kenniscentrum Leefomgeving modereert deze avond en hij 
nodigt de tien aanwezige vertegenwoordigers van binnenstadbetrokkenen uit om in 1 
minuut hun aanbeveling toe te lichten zoals die op het scherm verschijnen.  
 
In vogelvlucht enkele opvallende uitspraken: 
Hartogh Heys (wethouder): “Hoe laten we de boodschap van Molenaar landen en welke 
rol wordt daarin toebedeeld aan de overheid?”.  
Coraline Vester (architect): “Maak keuzes! Koppel bijvoorbeeld de Nieuwstraat en het 
Broederenplein los van het winkelgebied en ontwikkel voor die straten beleid op basis 
van hun eigen kwaliteit en kansen”.  
Ben Schräder (binnenstadsmanager): “We moeten NU actie ondernemen en eigen 
verantwoordelijkheid oppakken. Samen het actieplan uitvoeren!”.  
Harry Huiskes (voorzitter VCOD): “De overheid moet anders naar de parkeersituatie 
kijken en de kosten daarvoor uit de Algemene Middelen halen.”  
Ellen Schild (architect en voorzitter programmaraad Rondeel): “Laat de verborgen 
schoonheid van de stad zien en zet die ruimtelijke kwaliteit in de markt”.  
Wilco ten Dam (winkelier Koning Willem): “De stad is er nu voor 55-plussers. Promoot de 
binnenstad als pretpark met 365 dagen per jaar het evenement: ‘Deventer, de leukste 
winkelstad van Nederland!’”.  
Ep Caverle (Horeca Deventer): “Gemeente, geef niet alleen steun aan de grote 
ondernemers maar ook aan de kleine en geef ze een ‘eigen’ ambtenaar.”  
Van Saxion Kenniscentrum Leefomgeving (MKB): “Gemeente, faciliteer de starters om zo 
de leegstand tegen te gaan”.  
Frans Laarman (Elizen vastgoed): “Organiseer een 1-loket-ambtenaar en biedt meer 
mogelijkheden voor kleine, geïntegreerde daghoreca.” 
 

 

    
Cor Molenaar   Felix Wigmans   Frans Jorna in gesprek met de zaal 
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Debat 
Vanuit de zaal mocht er dan eindelijk gereageerd worden. Volop kwamen de vingers 
omhoog. De volgende hartenkreten werden gehoord: Zorg voor acceptabele 
loopafstanden. Ontwikkel een visie die gebaseerd is op het onderscheidende t.o.v. 
andere steden. Wie gaat nu de eerste stap zetten? Ik mis hier als bezoeker van de stad 
de factor cultuur. De ruimtelijke structuur van onze stad is uniek, gebruik die toch. Het 
personeel in de winkels is een hele belangrijke factor. Wethouder, blijf niet steken in 
algemeenheden maar doe iets. 
Volgens Cor Molenaar is het altijd de vraag ‘wie begint?’ “Het aantal winkels is altijd 
gerelateerd aan de koopcapaciteit van de stad. En dan is een breed winkellandschap 
nodig, maar een gigant als de Mediamarkt is vaak de doodsteek voor de kleine winkelier. 
Bereikbaarheid is een basisvoorwaarde voor een gastvrij onthaal. Die investering haal je 
dubbel en dwars weer terug.” Molenaar waarschuwt zijn gehoor dat het nu de hoogste tijd 
is om door te pakken, samen te werken en keuzes te maken. Wigmans vult aan: 
‘Overheid , je moet nu echt gaan faciliteren; durf eens wat te doen!” 
 
De overheid reageert 
Het slotwoord is aan wethouder Hartogh Heys die even dacht op de verkeerde avond 
aanwezig te zijn gezien de vele kritische geluiden die er te horen waren. Toch was hij 
manmoedig genoeg om repliek te geven. “Er is inderdaad veel aan het veranderen, maar 
pas op: de gemeente is hier niet het wondermiddel dat alles wel even zal oplossen. We 
moeten beginnen op te houden met negatieve praat. En denk eraan dat de gemeente 
voortdurend gecontroleerd wordt en rekening moet houden met alle partijen. Je kunt niet 
zomaar iets veranderen zonder op tenen te trappen. De ene helft van de ondernemers in 
de Nieuwstraat wil weer verkeer toestaan terwijl de andere helft faliekant tegen is. En met 
de bereikbaarheid valt het ook mee, er is immers ruim voldoende parkeergelegenheid op 
maximaal 4 minuten loopafstand van het winkelgebied. Akkoord, de kwaliteit van de 
garages kan hier en daar verbeterd worden.”  
Hartogh Heys wees het publiek nog wel even op de ontwikkelingen in het westelijk deel 
van de binnenstad, met de komst van het Viking film- en theater, de nieuwe bibliotheek 
en het nieuwe gemeentehuis. Dat zorgt voor heel veel publiek dat een impuls aan het 
gebied geeft die ook de middenstand ten goede zal komen.  
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  GOUD IN HANDEN - ZOMERETALAGE 
  18 juli t/m 5 september 2013  PROJECTNUMMER 151 
 
Voor de periode waarin het Rondeel in de vakantieperiode gesloten is, wordt volgens 
traditie een zomeretalage ingericht. Aanvankelijk zou de inrichting van de etalage een 
uitwisseling aangaan met de al geruime tijd leegstaande ramen van peeskamers aan de 
Bokkingshang (het red-light district in Deventer). Omdat samenwerking met de eigenaar 
van de panden niet lukte, is gekozen voor een alternatief: pop-up hotelkamers. Hiervoor 
zou de etalage van het Rondeel als lobby ingericht worden, compleet met ontbijtservice 
en douchegelegenheid, en met een aantal leegstaande winkels ingericht als hotelkamer, 
daadwerkelijk te verhuren gedurende de weken (waarin ook een tweetal grote publieks-
trekkende activiteiten in Deventer plaatsvinden (Deventer op Stelten en Boekenmarkt). In 
een korte periode werd veel geregeld: pandeigenaren benaderd, meubilair ‘lenen’ van 
Auping en Carlos in Huis, ontbijt organiseren met leveranciers en vrijwilligers, een prefab 
douchecabine aanschaffen en installeren, linnengoed verzorgen door het Gildehotel. En 
last but not least: de gemeente voor vergunning. Vooral dit laatste traject kostte veel tijd 
en energie. De voortschrijdende tijd, liet aan de pandeigenaren onzekerheid en ingeschat 
risico bij calamiteiten en vervolgens trokken zij zich stuk voor stuk terug... Uiteindelijk 
werd dit enthousiast ontvangen plan afgeblazen en werd de etalage voorzien van een 
collage van op groot formaat geprinte berichten uit diverse media waarin de leegstand 
besproken werd. Aanvullend werden filmpjes getoond via een kijkgat in de collage. 
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  VAN PERSPECTIEF NAAR 3D – EXPOSITIE OPENING 
  8 maart t/m 12 mei 2013  PROJECTNUMMER 150 
 

Het ontwerpproces van de architect bestaat uit verschillende fasen. Hierin speelt de 
ontwerptekening van oudsher een belangrijke rol. De expositie is ingericht rond vier 
thema’s: Ambacht, Communicatie, Inspiratie en Innovatie. De expositie is oorspronkelijk 
ontwikkeld voor het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Tijdens de opening van de 
expositie spraken drie architecten over de ontwikkelingen in hun vak. De thema’s 
Ambacht, Communicatie, Inspiratie en Innovatie waren daarbij de thema’s. 

 

Danny Joseph is consultant bij Itannex, een adviesbureau op het gebied van teken- en 
computertoepassingen in de bouw. Joseph gaf niet alleen een (hilarisch en zeer 
herkenbaar) historisch overzicht van de digitale ontwikkelingen in de afgelopen dertig 
jaar, maar toonde ook de nieuwste snufjes waarmee ontwerpen kunnen worden 
gevisualiseerd. Voor Joseph begon het met de Auto-control CC80 GS1000. Deze twee 
meter lange machine kon maximaal 5 terminals aan van elk 120 duizend gulden. “Om 
zo’n investering rendabel te maken, werd er in drie shifts, continue achter gewerkt,” weet 
Joseph zich te herinneren. In 1985 volgde de eerste PC (fl. 10.000!) waarop met CAD 
gewerkt kon worden; in 1993 kon er op een IBM een portabel CAD-systeem geïnstalleerd 
worden. Pas na 2000 kan de 3D tekening zich ontwikkelen dankzij de introductie van 
betere apparatuur met steeds betere resultaten. In 2001 brengt het programma Revit de 
ontwerper en de techneut pas echt bij elkaar.Joseph demonstreert het programma 
Project Vasari van Autodesk dat ter plekke met de camera conceptuele ontwerpmodellen 
in 3D kan genereren. Het is duidelijk: ‘De papieren tekening heeft zijn langste tijd gehad!’ 
 

Chris Hanschen, CAD-manager bij het Hengelose Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den 
Dobbelsteen, architecten (LKSvdD: “Revit is het tegenwoordig veel gebruikte 3D-
tekenprogramma dat wordt toegepast in het Bouw Informatie Model (BIM). BIM werd 
destijds geïntroduceerd als belangrijk middel om de communicatie in de bouw te 
verbeteren.” Met BIM en het programma Revit kunnen de verschillende adviseurs 
(waaronder allereerst de architect en de constructeur en inmiddels ook steeds meer 
installateurs) met elkaar communiceren en data uitwisselen zonder dubbelingen en 
zonder verlies van kwaliteit. Zo is de kans op fouten aanmerkelijk gereduceerd. 
 

   
Rob de Vries Bart Kruishoop met de drie inleiders  Revit gedemonstreerd 
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Hanschen geeft a.d.h.v. een ontwerp van een kantoorgebouw een demonstratie van de 
betekenis van deze mogelijkheden. De toegevoegde clash detection software, zorgt 
ervoor dat mogelijke foutieve toevoegingen in het ontwerp gesignaleerd worden. Het 
aantal applicaties neemt snel toe. Steeds meer productleveranciers gaan over tot het in 
Revit aanleveren van tekeningen en data van hun producten. Rechtstreekse 
implementatie is dan mogelijk. De resultaten van de foutloze samenwerking zijn 
verbluffend en dat draagt zeker bij aan een reductie van de faalkosten in de bouw. Wie 
daarvan nu de financiële voordelen krijgt blijft helaas onduidelijk...  
 

Rob de Vries van DVUA uit Alkmaar  is een architect die in zijn ontwerpwerk nog volop 
en met veel enthousiasme gebruik maakt van de techniek van ambachtelijk 
handschetsen. Naast architect is hij ook architectuurhistoricus en beeldend kunstenaar. 
In alle drie de takken van sport is het maken van schetsen ter plekke een belangrijk 
hulpmiddel. De vaardigheid om hetgeen letterlijk gezien wordt, in een driedimensionale 
tekening op papier te zetten, is voor De Vries niet alleen een belangrijk stuk gereedschap 
dat hij gebruikt om zijn werk te kunnen doen. Het is daarnaast ook een ontwerpmiddel dat 
hem in staat stelt zijn ideeën direct te verbeelden. De ambachtelijke kwaliteit van zijn 
schetsen –meestal in aquarel– beperkt zich niet tot een sfeerimpressie van het ontwerp, 
maar gaat zover dat de bouwkundige detaillering tot in de finesses wordt uitgewerkt. 
Tenslotte noemt De Vries de kwaliteit van de schets als presentatiemiddel om daarmee 
de opdrachtgever een beeld te geven van het ontwerp in zijn context. Een eigenschap die 
overigens ook aan de door computerprogramma’s gemaakte renderings kan worden 
toegeschreven. Maar een aquarel van Rob de Vries heeft toch een extra kwaliteit die 
door veel opdrachtgevers ook extra wordt gewaardeerd. 
 
 
In de door programmaraadslid Bart Kruijshoop geleide discussie, stond de ambachte-
lijke schets centraal. Zo klonk de vraag “Waar is de architect als generator van creatieve 
ontwerpideeën in dit proces?” Danny Joseph: “Veel architectuur is alleen direct met 
software te realiseren, denk maar aan de blobarchitectuur.” Ook de directe koppeling van 
ontwerp naar product is in opmars met de ontwikkeling van het 3D-printen. Joseph: “De 
computer zal een nieuwe architectuur gaan voortbrengen, voor een nieuwe generatie met 
een nieuw elan.” Toch zal de vaardigheid en kwaliteit van het handschetsen een 
blijvende, ambachtelijke bezigheid zijn. “De emotie verdwijnt niet. Het hangt er vanaf wat 
je er mee doet,” is de slotopmerking van Kruijshoop. 
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  VAN GEPRINT PRODUCT NAAR GEPRINT GEBOUW - LEZING 
  2 mei 2013 PROJECTNUMMER 150 

 
Analoog aan de expositie ‘Van perspectief tot 3D’, werd er op 2 mei gesproken over ‘Van 
geprint product naar geprint gebouw’. Achtereenvolgens spraken Bart Veldhuizen van 
Shapeways, Brian Peters van Building Bytes en Janjaap Ruijssenaars van Universe 
Architecture. Gek genoeg maken architecten nog nauwelijks gebruik van de mogelijkheid 
om bijvoorbeeld 3D-geprinte modellen te maken van hun ontwerpen of om 
bouwcomponenten, hele bouwdelen of zelfs complete gebouwen te printen. 
 
Shapeways 
Bart Veldhuizen is oprichter van Shapeways, een zelfstandige, giga groeiende, 
wereldwijde onderneming die eigenlijk alleen maar een dienst aanbiedt: het printen van 
een door anderen geleverd ontwerp. En dat ontwerp kan alles zijn zoals blijkt uit de vele 
voorbeelden die getoond worden. Veldhuizen spreekt over ‘The democratization of 
production’ ofwel: 3D-printen is een manier om dingen te maken met een persoonlijke 
inhoud. Massaproductie waar we al zolang goed in zijn, verandert nu in massa-
personalizing.” Uiteraard zijn er beperkingen. Zo is de omvang in dimensies gelimiteerd 
aan de capaciteit van de printer en is niet ieder materiaal of combinatie van materialen 
geschikt. Kunststof zoals polyamide is gebruikelijk, maar ook metalen en keramiek in 
poedervorm en gecombineerd met een bindmiddel, zijn goede grondstoffen. Kenmerkend 
voor Shapeways is het contact met de klant. Die verloopt uiteraard digitaal, voor 
uitwisseling van bestanden, maar ook voor het hosten van persoonlijke websites waar 
men de zelf ontworpen en door Shapeways geprinte producten kan verkopen. Er zijn nu 
al 10.000 van die webwinkeltjes binnen Shapeways. Veldhuizen: “Er zijn opmerkelijk 
genoeg nog maar weinig architecten die wij tot onze klantenkring kunnen rekenen. 
Probleem is veelal de door architecten gebruikte software die niet gebaseerd is op 
visualisatie. Omzetten van de 3D-informatie naar een STL-file of simpelweg werken in 
SketchUp maakt dat wel mogelijk.”  

 

     
Brian Peters  Bart Veldhuizen  Janjaap Ruijssenaars 
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Building Bytes 
Het Keramisch Centrum in Den Bosch heeft in 2012 Brian Peters van Building Bytes 
gevraagd om 3D-geprinte bakstenen te ontwikkelen in verschillende vormen. Het 
resultaat werd dat jaar op de Design Week gepresenteerd. Peters, architect en mede-
oprichter van de DesignLabWorkshop, maakte een baksteen van vloeibare, snelverhard-
dende klei die in strengen van 2 mm uit een 3D-printer worden geperst in een geribbelde 
en geprofileerde vorm. De Building Byte zoals Peters het resultaat noemt, heeft 
afmetingen vergelijkbaar met de traditionele baksteen. De open ruimtes, die de ‘kamers’ 
vormen in het product, worden bij verwerking met mortel gevuld. Het grote voordeel van 
deze productiemethode is dat iedere baksteen een unieke vorm kan krijgen. Met draag-
bare 3D-printers kunnen ‘baksteenfabrieken’ op de bouwplaats worden gerealiseerd 
waarmee vervolgens iedere denkbare, gebogen en getordeerde vorm, van gevel tot 
kolom, van decoratieve elementen tot ornamenten geprint kan worden.  
 
Universe Architecture 
Janjaap Ruijssenaars van Universe Architecture werd bij het ontwerp van het Landscape 
House geïnspireerd door de eindeloosheid van de natuur. Het ontwerp bestaat uit twee 
vlakken, die vloeiend overgaan van vloervlak in dakvlak. De Möbiusvorm golft in een 
driehoekige basisplattegrond eindeloos rond, overeind gehouden door een verticaal 
gevelvlak bestaande uit stalen kolommen en glaspuien. Via beeldhouwer Rinus Roelofs, 
kwam Ruijssenaars in contact met de Italiaan Enrico Dini, expert en voorloper op het 
gebied van 3D-printen. Het plan is nu om in 2014 het Landscape House ook 
daadwerkelijk te printen. Het Landscape House zal in elementen worden geprint en 
daarna geassembleerd - Ruijssenaars acht één totaalprint ook nog mogelijk. 
 
Hobbels 
3D-printen is ongetwijfeld een nuttig middel voor architecten om ontwerpen te 
presenteren voor hun opdrachtgevers. Maquettes kunnen met deze techniek snel en 
goedkoop geproduceerd worden. Maar ook productontwikkeling is een bruikbare 
toepassing. De geprinte bakstenen van Brian Peters zijn slechts een voorbeeld. Ook 
ingewikkelde aansluitingsdetails kunnen als model geprint worden om te onderzoeken of 
wat op tekening goed lijkt, ook in een ruimtelijk model nog klopt. Zodra er overigens eisen 
gesteld gaan worden en regelgeving van toepassing wordt, is er nog wel het een en 
ander te onderzoeken. Overigens is de kwestie van beeldrecht en onrechtmatig kopiëren 
nog een behoorlijk hot item. Denk bijvoorbeeld aan de discussie omtrent wapenproductie 
en zijn onze euro’s wellicht ook te dupliceren? 
 
 

  
Building Bytes Landscape House 
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  DE WERELD IN EEN SCHOENENDOOS – EDUCATIE / EXPOSITIE 
  7 april t/m 12 mei 2013 PROJECTNUMMER 137 

 
In dit educatieproject deden twee scholen uit het dorp Schalkhaar mee, de Daltonschool 
De Sleutel en de Nicolaasschool. De opdracht aan de leerlingen uit de groepen 7 en 8 
(bij elkaar 170 kinderen) luidde: bouw je eigen, ideale wereld in een schoenendoos. 
Onder leiding van enkele programmaraadsleden leefden zij hun fantasie uit en bouwden 
zij hun gedroomde wereld in klein formaat. Na een instructieles over het maken van een 
maquette, over perspectief, afmetingen, schaal en materiaal, hebben de ‘mini-architecten’ 
hun eerste ideeën in twee dimensies op papier gezet. Daarna volgden de projectlessen 
waarin zij die ideeën in drie dimensies omzetten. Daarvoor kreeg iedere leerling een 
kartonnen doos met deksel waarin de maquette van hun ideale, ruimtelijke wereld werd 
opgezet. Het kon het klaslokaal, de eigen slaapkamer, het gedroomde woonhuis zijn of 
de stad van hun dromen. De deksels waren voorzien van een aantal gaten die licht 
doorlieten. Door deze gaten met gekleurd cellofaanpapier dicht te maken, konden allerlei 
kleureffecten worden bereikt. 
Toen alle ‘nieuwe werelden’ waren ingepast in het kleine formaat van een schoenendoos, 
werden de kijkdozen in Architectuurcentrum Rondeel tentoongesteld in kasten met 
verlichting om zo optimaal de effecten van het kijkdoosfenomeen te kunnen ervaren.  
 
Op zondagmiddag 7 april opende de expositie in het bijzijn van veel leerlingen met hun 
ouders en eventueel vriendjes, broertjes en zusjes. Na de introductie door 
programmaraadslid Serge van de Moesdijk, volgde de aanstekelijke en op kinderen 
gerichte toespraken van de juryvoorzitter en de wethouder (uiteraard vol ‘volwassen’ 
verwijzingen en toespelingen op de werkelijkheid van alle dag...). Architect Daan Josee, 
directeur van Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson in Deventer, sprak het 
verlossende woord. Van beide deelnemende scholen werd een winnaar aangewezen die 
een i-pod als prijs mee naar huis mocht nemen. En tenslotte opende Marco Swart, 
wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, de tentoonstelling door een willekeurig gekozen 
kijkdoos onder het lamplicht te houden. 
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  BOUWMEESTERS VAN DEVENTER – KNUTTEL EN VAN HARTE – EXPOSITIE 
  5 september 2013 t/m 5 januari 2014 PROJECTNUMMER 152 

 
De architecten M. van Harte en W.P.C. Knuttel hebben in de eerste helft van de vorige 
eeuw opmerkelijk veel gebouwen in Deventer ontworpen. Wie hun oeuvre overziet kan 
niet anders dan geïmponeerd zijn. Alleen al door de enorme hoeveelheid gerealiseerde 
gebouwen zijn zij belangrijke beeldbepalers in de stad. 
 
 

   
W.P.C. Knuttel M. Van Harte 
 
Onlangs verscheen een biografie over architect Van Harte (1868-1954) en dit jaar zal ook 
een biografie over architect Knuttel (1886-1974) door Lamberthe de Jong het licht zien. 
Bovendien zal het honderdjarig bestaan van de Alexander Hegiusstraat – met een 
prachtige, door Van Harte ontworpen gevelwand – worden gevierd. Reden voor 
Architectuurcentrum Rondeel een expositie te wijden aan deze twee grote bouwmeesters 
van Deventer. De expositie geeft inzicht in het werk van beide architecten. Het toont 
oorspronkelijke tekeningen en foto’s van net opgeleverde, door hen ontworpen projecten. 
Maar ook zullen foto’s van hun ontwerpen in de huidige, vaak getransformeerde staat 
getoond worden. 
 
Tijdens de openingsbijeenkomst op 5 september spraken meerdere inleiders. Historica 
Lamberthe de Jong vertelde over het leven en werk van W.P.C. Knuttel. Wim van der 
Gulden over dat van zijn opa, Maarten van Harte, daarbij aangevuld door architect Jim 
Peters. Erik Giesbers van Stichting Industrieel Erfgoed Deventer presenteerde een 
special van het blad Nijvertijd en Dirk Baalman, architectuurhistoricus en directeur van 
Het Oversticht besprak de betekenis van beide architecten in een breder perspectief. 
De opening werd verricht door Burgemeester Heidema. 
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Enkele quotes uit de verschillende inleidingen 
 
Lamberthe de Jong: Het oeuvre van Knuttel is te onderscheiden in vier categorieën: 
1. Villa’s en herenhuizen: in Park Braband Schalkhaar, aan de IJsselkade, de rij 
woningen aan de Zwolseweg (1923) op de plek van een voormalige keramiekfabriek. 
2. Sociale woningbouw: Knutteldorp, Hoornwerk (beide wijken zijn reeds gesloopt,) 
Sinthenstraat, het Jordenshof, flats aan de Ossenweerdstraat en de IJsselkade. 
3. Brinkgreven: Knuttel was huisarchitect van de Brinkgreven (1919-1940), een terrein 
voor psychiatrische patiënten, met o.a. het pand Rust Roest. 
4. Utiliteitsbouw: het voormalig Gymnasium aan de Nieuwe Markt, het gesloopte Huize 
Louise, de Bioscoop in de Lange Bisschopstraat (nu een winkel) en het pand voor 
ouderenhuisvesting St. Jurriën op de Zandweerd. 
 
Jim Peters, architect en bewoner in de 100-jarige Alexander Hegiusstraat, vertelde over 
de bouwmeester Van Harte aan de hand van details die zijn ontwerpen kenmerken: 
“Vanaf 1907 worden de hoogtepunten van de Jugendstilstijl van Maarten van Harte 
duidelijk zichtbaar. Eerst in de vormgeving van consoles en vervolgens ook in het 
vormgeven van brievenbussen en stalen hekwerken. De uitbundige stijl was 
waarschijnlijk ook duur. Hij is hoogstwaarschijnlijk daarom op een andere manier aan het 
werk gegaan.” 
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Wim van der Gulden, kleinzoon van Maarten van Harte: “Alle vakanties ging ik als kind 
logeren bij opa Van Harte. Ik herinner mij de grote woonkamer. Je kon als kind naar de 
tekenkamer lopen en daar trof je allerhande materialen aan. Ik bouwde van bakstenen 
daar muurtjes. Dat was de enige aanwijzing voor mij dat mijn opa architect was.” 
 
Erik Giesbers voorzitter van Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED), presenteerde 
een extra dik nummer van het blad Nijvertijd over het werk van Maarten van Harte, zijn 
vader Herman en grootvader Maarten. 
 
Dirk Baalman, directeur van Het Oversticht, belichtte twee thema’s: 1. Wat hebben de 
architecten Knuttel en Van Harte vroeger op school geleerd? 2. Hoe werd in die tijd 
gedacht over architectuur? Vervolgens illustreerde Baalman dit op aanstekelijke wijze 
aan de hand van een aantal voorbeelden. 
 
Burgemeester Andries Heidema constateerde dat het goed is om af en toe de vraag te 
stellen hoe het gekomen is dat Deventer er uit ziet, zoals ze er nu uitziet. Door de 
eeuwen heen hebben architecten en bouwmeesters hun stempel op de stad gedrukt. 
Hiertoe behoren ook de bouwmeesters Knuttel en Van Harte. Na de spanningverhogende 
klanken van het symfonisch gedicht ‘Also sprach Zarathustra’ van Richard Strauss en na 
het aandoen van de spotlights, verklaart burgemeester Andries Heidema de 
tentoonstelling over deze Deventer Bouwmeesters voor geopend! 
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Restaurant Safak, hoek Kleine Overstraat en Vleeshouwerstraat. Architect M. van Harte 
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  HONOURS PROGRAMMA VAN ARTEZ – LEZINGEN 
  27 maart en 10 april 2013 PROJECTNUMMER 156 

 
ArtEZ Hogeschool voor Kunsten organiseerde i.s.m. Rondeel het Honours Programme.  
 
Datum: woensdag 27 maart 2013, 20.00 uur 
Aantal bezoekers: 50  
LEZING JOS DE KRIEGER (ARCHITECT, SUPERUSE STUDIOS) 
 
Jos de Krieger lichtte het concept van Superuse toe, een 
strategie waarbij recycling in de architectuur vanuit breed 
perspectief wordt benaderd. Zowel het hergebruik van 
materialen als de duurzaamheid van transport en bouwproces 
staan daarbij centraal. Hij vertelde ook over het optimaal 
gebruik van in- en uitgaande ‘stromen’ in de duurzame stad. 
Aan de hand van een aantal recente projecten zette hij uiteen 
hoe filosofie, onderzoek, ontwerp en uitvoering bij elkaar 
komen in de werkwijze van Superuse Studios. 
Jos studeerde in 2009 af als architect aan de faculteit 
Architectuur van de TU Delft. Sinds 2006 werkt hij voor 
2012Architecten, dat sinds december 2012 de naam 
Superuse Studios draagt. Superuse Studios ontwerpt strate-
gieën, producten en gebouwen voor een duurzame maat-
schappij. Het bureau ontwikkelt processen die lokale uitwisse-
ling en productie stimuleren, als alternatief voor het huidige 
wereldwijde transport van materialen, producten,  onderdelen.  

 
 

 
 
Datum: woensdag 10 april 2013, 20.00 uur 
Aantal bezoekers: 60  
LEZING JAN ROTMANS (PROFESSOR TRANSITIES EN TRANSITIEMANAGEMENT) 
 
In de lezing 'In het oog van de orkaan. Hoe leidt crisis tot 
vernieuwing?' gaat Prof. Jan Rotmans in op zijn gelijknamige 
publicatie en vertelt over de uiteenlopende transitieprocessen 
die zich in Nederland afspelen; van de zorg tot de bouw en 
van energie tot voedsel. Zijn praktijkvoorbeelden laten zien 
hoe transities tot stand komen en hoe ze kunnen worden 
‘gestuurd’ naar een duurzamere samenleving en cultuur. Wat 
is daarbij de rol van de burger? Welke veranderingen vinden 
plaats in het denken en handelen? Hoe verhouden weten-
schap en onderzoek zich tot experiment en beweging vanuit 
de gemeenschap? Jan Rotmans is een maatschappelijk 
gedreven wetenschapper, met publicaties op het gebied van 
klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, transities en 
systeeminnovaties. Hij richtte in 2007 de stichting Urgenda op 
en probeert daarmee zoveel mogelijk mensen mee te krijgen 
in een nieuwe beweging.  
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  RONDEEL CINEMA – FILMS 
  6 filmavonden in 2013 PROJECTNUMMER 162 

 
Het Rondeel organiseert i.s.m. Filmhuis De Keizer het filmprogramma Rondeel Cinema.  
 
Datum: dinsdag 15 januari 2013, 20.30 uur 
Aantal bezoekers: 80  
REQUIEM FOR DETROIT, een film van Julien Temple 
 
Passend in het programma Omdenken, 
werd de documentaire Requiem for Detroit 
vertoond. Na het ineenstorten van de auto-
industrie trad een onstuitbare neergang in. 
Een fascinerende en verontrustende 
documentaire over de kwetsbaarheid van 
het aanvankelijk als onaantastbaar 
gewaande Detroit. Mirjam Huffstadt, van 
Bureau Breebaart & Huffstadt, bezocht in 
2009 Detroit. Zij gaf vanuit haar eigen 
ervaringen een inleiding op de film. 

 

 
Datum: dinsdag 16 april 2013, 20.30 uur 
Aantal bezoekers: 60  
DE SCHOOL ALS STAD, een film van Moniek van de Vall en Gustaaf Vos 
 
Moniek van de Vall en Gustaaf Vos maakten 
in 2012 deze documentaire over de visie 
van architect Herman Hertzberger op het 
schoolgebouw. De film toont de slag die 
Hertzberger levert om zijn plannen 
uitgevoerd te krijgen. Hij worstelt, geniet, 
moppert, relativeert en haalt daar waar 
mogelijk zijn gelijk. De film werd ingeleid 
door Gustaaf Vos, producent van de film.   
 
Datum: dinsdag 23 april 2013, 20.30 uur  
Aantal bezoekers: 60  
HOE LUIDT HET LAND, een film van Stella van Voorst van Beest 
 
Hoe klinkt Nederland eigenlijk? Met deze 
vraag leidt de filmmaker de kijker door 
Nederland en laat zij ons bijzondere en 
alledaagse geluiden ervaren. De voorstelling 
werd ingeleid door Jan Kramer van de 
Nederlandse Stichting Geluidshinder. 
Regisseur Stella van Voorst van Beest 
introduceerde de film. 
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Datum: dinsdag 17 september 2013, 20.30 uur 2013, 20.30 uur  
Aantal bezoekers: 80  
16 ACRES, een film van Richard Hankin over de herbouw van Ground Zero (NY – VS). 
 
De herbouw van Ground Zero in New York 
(VS) is het meest architectonisch, politiek en 
emotioneel complexe voorbeeld van 
stedelijke vernieuwing in de Verenigde 
Staten. 16 ACRES laat het verhaal van de 
afgelopen tien jaar van binnenuit zien. De 
sleutelfiguren komen aan het woord! De film 
werd ingeleid door Roelof Bleker, destijds 
verantwoordelijk wethouder in Enschede 
tijdens de planvorming van Roombeek. 
Bleeker vertelde over het proces bij de 
wederopbouw van dit rampgebied. 

 

 
 
Datum: dinsdag 8 oktober 2013, 20.30 uur 
Aantal bezoekers: 50  
PARABETON, film van Heinz Emigholz over de architect/constructeur Pier Luigi Nervi. 
 
In Parabeton worden in chronologische 
volgorde zeventien nog steeds bewaarde 
gebouwen getoond van Pier Luigi Nervi. 
Deze Italiaanse constructeur is de uitvinder 
van gedurfde, baanbrekende maar vooral 
ook  stijlvolle betonconstructies.  Inleiding 
door Pros ten Hove, architect bij Arcadis 
Ontwerpateliers. Hij vertelde over de 
ontwerpmogelijkheden van beton. 

 
 
 
Datum: dinsdag 17 december 2013, 20.30 uur 
Aantal bezoekers: 70  
THE HUMAN SCALE, film van Andreas Dalsgaard over infrastructuur in megasteden. 
 
Het leven in een megastad is intrigerend en 
problematisch. De Deense architect Jan 
Gehl bestudeerde 40 jaar lang het menselijk 
gedrag in steden. Zijn ideeën inspireerden 
de ontwikkeling van wandelstraten, het 
aanleggen en verbeteren van fietspaden en 
het herorganiseren van parken, pleinen en 
andere publieke gebieden.  De film werd 
ingeleid door cultuurhistorica Sara 
Hoogveld. Zij ging vooral in op het belang 
van fietsers en voetgangers. 
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  DE OPLEVERING – RONDLEIDINGEN 

 4 BIJEENKOMSTEN/RONDLEIDINGEN PROJECTNUMMER 155 
 

 
Architectuurcentrum Rondeel begon dit jaar met een reeks nieuwe activiteiten: DE 
OPLEVERING. Lezingen en rondleidingen op locatie in een gebouw dat pas is 
opgeleverd en waar een interessant verhaal aan zit. 
 

 
 
Datum: donderdag 7 februari 2013, 20.00 uur 
Aantal bezoekers: 50  
  GEERT GROOTE HUIS, Lamme van Dieseplein 
 
De bijeenkomst kende twee inleiders: de 
architect Johan Hulsman en de projectleider 
Hans Cusell. Omdat Hulsman vanwege een 
ziekte slecht bij stem was, nam zijn dochter 
Barbara de honneurs waar. Haar verhaal 
was het verhaal van haar vader. Het werd 
een ontwerp dat niet pompeus is, maar wel 
iets religieus heeft in de geest van Geert 
Groote. De spectaculaire glazen huid had 
aanvankelijk onvoldoende stijfheid, waarna 
besloten werd dat extra windverbanden, 
zwaardere profielen en stijve verbindingen 
zijn toegevoegd. 

 
 
 

 
 
 

Datum: dinsdag 2 juli 2013, 20.00 uur 
Aantal bezoekers: 60  
  HOUTMARKT EN PIKEURSBAAN 
 
Op de plek van de vroegere stadsmuur 
tegenover de Boreelkazerne lag jarenlang 
een verwaarloosd deel van de stad. Hier, 
waar Pikeursbaan en Houtmarkt 
samenkomen, is inmiddels een nieuw 
winkel- en woningencomplex verrezen. 
Dana Ponec, architect te Amsterdam, 
vertelde over de lange, twee jaar durende 
zoektocht naar aanknopingspunten in de 
context en hoe zij uiteindelijk tot een 
definitief ontwerp kwam. Bart Vermeulen, de 
stadsarcheoloog, over de vondsten van de 
stadsmuur die zijn gedaan voordat de 
nieuwbouw daadwerkelijk begon. 
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Datum: zaterdag 26 oktober 2013, 14.30 uur 
Aantal bezoekers: 70  
  NATUURDERIJ KEIZERSRANDE 
 
Stichting IJssellandschap heeft ten noorden 
van Deventer, in de Keizer- en 
Stobbenwaarden de nieuwe ecologische 
boerderij ‘Natuurderij KeizersRande’ 
gebouwd. Het project werd toegelicht door 
Jaap Starkenburg, directeur Stichting 
IJssellandschap en initiator van Natuurderij 
KeizersRande, de ontwerper van het 
complex Rob Hendriks, architect bij DAAD 
Architecten uit Beilen en Annette Harberink, 
de boerin van Natuurderij KeizersRande. 

 
 
 
 
 
Datum: maandag 9 december 2013, 17.00 uur 
Aantal bezoekers: 60  
  AUTISMEKLINIEK LORNA WING 
 
De autismekliniek draagt de naam van de 
Britse psychiater Lorna Wing, grondlegger 
en boegbeeld van de huidige 
autismehulpverlening wereldwijd. Het is een 
unieke voorziening in Nederland, die vanaf 
de eerste steen tot de laatste 
behandelkamer volledig ontworpen is met 
de wensen, beperkingen en mogelijkheden 
van de doelgroep als uitgangspunt. Een 
vertegenwoordiging van de doelgroep was 
nauw betrokken bij dit proces. 
In het kader van de lezingenreeks 'De 
Oplevering' van Architectuurcentrum 
Rondeel vertelden Eddy de Vries (manager 
bedrijfsvoering Centrum Ontwikkelings-
stoornissen Dimence) en de ontwerpers 
Daan Josee (Architecten- en 
ingenieursbureau Kristinsson) en Tine 
Groen (Studio Groen+Schild) over de 
totstandkoming van het gebouw, waarna de 
bezoekers in het gebouw werden 
rondgeleid. 
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  SEPARATE, OP ZICHZELF STAANDE PROJECTEN IN 2013 
 

 
 
  DE DYNAMISCHE KAART VAN DEVENTER  PROJECTNUMMER 157 

 
 
Architectuurcentrum Rondeel is er om de ontwikkelingen in de architectuur, de 
stedenbouw 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 Dynamische 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 gebouwd en binnenkort gebouwd 
gaat worden. Aan de andere zijde staan op de kaart gerealiseerde projecten die van 
bijzondere kwaliteit zijn en die dateren van na 1950. ‘De Dynamische Kaart van Deventer’ 
wordt met regelmaat geactualiseerd. 
 
In 2013 is aansluiting gezocht en gevonden bij de website www.deventeropdekaart.nl 
waarin de van het Rondeel afkomstige 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 infrastructuur. 
De geïmplementeerde informatie is vooral afkomstig uit de gids IN DEVENTER, 
architectuur van 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.  
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  PLAN STADSASZONE DEVENTER, EEN VERLEIDING TOT CO-CREATIE - DEBAT 
  17 januari 2013  PROJECTNUMMER 148 

 
Co-creatie als belangrijke resultante van een ‘nieuwe planologie’; dat was de 
onderliggende insteek van deze debatavond op 17 januari. De avond was aangekondigd 
als een presentatie van de Structuurvisie Stadsaszone, maar bleek uiteindelijk over een 
veel ruimere en principiëlere thematiek te gaan. Een thematiek die aansluit bij het thema 
OMDENKEN. Is Deventer klaar voor een nieuwe koers? 
 
Jan Nakken, senior adviseur stedenbouw bij de gemeente Deventer, opende de bijeen-
komst met een uitgebreide toelichting op de ontwikkelde visie Stadsaszone, waarin de 
gehele stad maar ook de ligging van de stad in het ommeland, in de provincie en zelfs in 
Nederland betrokken werd. Stadsassen worden in de samenhang en verbindingen tussen 
steden en hun ontwikkelingen, vanuit een wagenwielperspectief en/of vanuit een ladder-
perspectief beoordeeld. Deventer opteert voor samenhang en niet voor een opsomming 
en uitvoering van de talloze deelgebieden (waaronder de stadsaszone). Ze wil een veel 
bredere en samenhangende benadering van een ruimtelijke ontwikkeling van de stad als 
geheel. Daarin krijgen de identiteitsbepalende thema’s ‘Boeiende beleefstad’, ‘Open 
informatiestad’ en ‘Duurzame maakstad’ een ruimtelijke vertaling naar het Centrum, naar 
de Voorstad (de stedelijke schil rond het historisch centrum) en naar het Werklandschap 
(de bedrijventerreinen aan de zuidzijde van de stad).  
Een planologische methodiek waarin de aloude methode van bovenaf bepalen, 
ontwerpen en uitvoeren, vervangen is door het in samenhang ontwikkelen. En daarin 
heeft de gemeente een faciliterende, regisserende en samenwerkende rol. Het plan biedt 
flexibiliteit en ruimte voor snelle reacties op zich voordoende maatschappelijke, culturele 
en economische ontwikkelingen. Niet dichtgetimmerd, maar open. Niet star, maar soepel. 
Niet top-down, maar bottom-up. Niet meer vanuit het stadhuis, maar in dialoog met de 
stad. Ofwel: co-creatie! Een stedenbouwkundige visie die zou passen bij de huidige tijd.  
 
Na de presentatie van Jan Nakken volgde het tweede en meest actieve deel van de 
bijeenkomst. Onder leiding van stedenbouwkundige Andries Geerse, adviseur van het 
plan Stadsaszone, werd het publiek opgedeeld in vier groepen/thema’s:  
 
- waardevast ondernemen, met gemeentelijke inzet op faciliteren. 
 
- meer stedelijkheid, met gemeentelijke inzet op samenwerken. 
 
- slimme mobiliteit, met gemeentelijke inzet op regisseren van beleid. 
 
- een vierde optie werd vrij gelaten voor inbreng van thema’s door het publiek.  
 
En die laatste optie had resultaat. De vier toegevoegde thema’s waren: ontsluiting van de 
stad in een grotere, noord-zuid georiënteerde setting, een gezond leefmilieu, 
beeldkwaliteit als identiteit en tenslotte de rol van de IJssel als identiteitsdrager. 
 
In de bevraging van het publiek over het waarom van hun keuze, kreeg Andries Geerse 
in zijn onafhankelijke rol als gespreksleider, een groot aantal antwoorden die vooral een 
kritische en verdedigende houding ten opzicht van de gekozen optie verwoordden dan 
een positieve en enthousiaste ontvangst en ondersteuning van het thema.  
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Het was opvallend dat de commentaren en reacties vrijwel zonder uitzondering 
terugkeken naar eerdere ruimtelijke ingrepen die vervolgens kritisch becommentarieerd 
werden. De blik vooruit, in het licht van een ‘nieuwe planologie’ was nauwelijks 
waarneembaar. Afgezien van de ontwikkelingen in het Havenkwartier waren er per saldo 
weinig suggesties te horen over co-creatie; wie dat dan zouden kunnen zijn, waar dat als 
eerste aan de orde zou kunnen komen en wat het resultaat zou moeten zijn. Ofschoon 
het publiek zeer gretig was in het verwoorden van hun opvattingen, leken de reacties 
toch nog vooral gebaseerd te zijn op de ‘oude planologie’. 
 
Andries Geerse hoorde het aan, maar was niet in staat de mindset in de gewenste 
richting te krijgen. Ook zijn oproep om een persoonlijk gericht advies te geven aan Jan 
Nakken (“wat moet Jan morgen als eerste doen?”) leverde niet veel meer op dan “zoek 
de essentie”, “treedt meer in contact met de stad” en “start het proces nu”. Aan Marco 
Swart de eer (of opgave) om een slotwoord te spreken: “Ik blijf het herhalen: het gaat nu 
om de stadsassen, daar willen we nu mee starten.”  
 
Het lijkt vooralsnog een illusie dat zowel overheid als markt als burgers op het spoor 
zitten van de ‘nieuwe planologie’. Er zal nog heel wat water door de IJssel moeten 
stromen voordat er sprake is van een werkelijke co-creatie bij de ruimtelijk ontwikkeling 
van de stad. Daarvoor moeten alle partijen het met elkaar eens zijn en dezelfde belangen 
nastreven. Geen na-ijver, geen argwaan maar vertrouwen in een goede afloop met 
maximale kwaliteit voor alle partijen. Geen eenvoudige opgave. Maar zowel Nakken als 
Geerse realiseren zich dat deze bijeenkomst een stap is in een langlopend proces. 
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  HOOGSTE TIJD VOOR BEZINNING – excursie + DEBAT 
  22 maart 2013  PROJECTNUMMER 146 

 
Architectuurcentrum Bouwhuis uit Apeldoorn organiseerde in samenwerking met 
Architectuurcentrum Rondeel uit Deventer en het Architectuurcollectief Zutphen een 
excursie in de Stedendriehoek met als thema de stagnerende woningbouwlocaties in de 
steden Deventer, Zutphen en Apeldoorn. Inzet was het krijgen van helderheid over wat te 
doen en wat partijen reeds doen met woningbouwplannen voor een gebied zoals de 
Noorderhaven in Zutphen, Zuidbroek in Apeldoorn en Steenbrugge in Deventer, nu de 
oorspronkelijke programma’s en aanpak om een forse verandering vragen.  Blijven we 
wachten op betere tijden tot de crisis voorbij is of gaan we activistisch herontwikkelen. 
Die vragen werden nader besproken in een aansluitend debat met de vertegen-
woordigers uit de drie steden (Geke de Wilde uit Zutphen), Peter Ghijsen uit Deventer) en 
Gerard Zwerus en Wim Westinga  uit Apeldoorn) en de deelnemers aan de excursie. 
 
EXCURSIE 
13.00 uur: start in Zutphen, in het Koelhuis, een industrieel erfgoedpand achter het 

station aan de Noorderhaven. Daar gaf de programmadirecteur van 
Noorderhaven, Mirjam Huffstadt, een toelichting op de huidige stand van 
zaken. Vervolgens vond onder leiding van architect Gerard Zwerus een kort 
debat plaats over de ruimtelijke en financiële implicaties en eventuele 
kansrijke nieuwe initiatieven in dit gebied. 

14.30 uur: vertrek met de bus richting Apeldoorn. Architect Wim Westinga vertelde hier 
iets over de Apeldoornse woningmarkt. Om 15.00 uur een rondrit door de wijk 
Zuidbroek, waar oorspronkelijk meer woningen waren gepland dan nu worden 
uitgevoerd. In het informatiecentrum Zuidbroek lichtte projectleider Peter 
Scherders van de gemeente Apeldoorn de recente stand van zaken in 
Zuidbroek toe. Het debat spitste zich hier toe op de stagnerende woningmarkt 
en de mogelijke oplossingen. 

16.00 uur: vertrek met de bus richting Deventer. Hier werd de nieuw geplande woonwijk 
Steenbrugge bezocht waar Marco Odding, programmamanager 
herstructurering en vastgoed van de gemeente Deventer, de situatie in 
Deventer schetste.  

 
DEBAT 
Tegen 17.00 uur startte architect Peter Ghijsen uit Deventer het debat met het ontvouwen 
van zijn stimuleringsplan voor de woningmarkt. Aan de hand van de volgende vragen 
werd het debat gevoerd: 
- Wat betekent de huidige problematiek voor de veranderende rol en verantwoordelijkheid 

van marktpartijen en lokale overheden?  
- Welke ruimtelijke gevolgen zijn aan de orde?  
- Wat zijn de financiële gevolgen voor de drie gemeenten? - Wat is de woningbehoefte in 

relatie tot vergrijzing, vervanging, krimp en crisis?  
- Wat zetten partijen in om een impuls te geven aan de woningbouw?  
- Welke initiatieven dragen bij aan een hervorming van de woningbouw? 
 

Ten slotte werd het debat afgesloten met het noemen van een aantal kansrijke 
initiatieven die gemeenten en marktpartijen moeten samenbrengen, waardoor er weer 
dynamiek ontstaat in de woningmarkt. 
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  GEMEENTEBREDE STRUCTUURVISIE – DEBAT 
  30 oktober en 14 november 2013  PROJECTNUMMER 158 
 

De gemeente Deventer ontwikkelt een nieuwe gemeentebrede structuurvisie. Het 
Rondeel is met het Deventer publiek in gesprek gegaan over enkele ruimtelijke thema’s 
die daarin een belangrijke rol spelen. Op 30 oktober werd de eerste van twee bijeen-
komsten gehouden. De thema’s waarover uitspraken gevraagd werden kunnen richting 
geven aan de nieuwe structuurvisie die de toekomst van Deventer gaat bepalen. De 
discussiebijeenkomst werd goed bezocht waaronder een dertigtal professionals die op 
naam waren uitgenodigd. Zij vormen de kerngroep die vanuit hun deskundigheid en 
kennis van de stad in de vervolgbijeenkomst op 14 november de besproken drie ruimte-
lijke thema’s nader zullen uitdiepen en dan tot concrete aanbevelingen moeten komen. 
 

INTRODUCTIE DILEMMA’S OP 30 OKTOBER 
Om de discussie in te kaderen en om tot een conceptvisie te komen, formuleerde Arjan 
Brink, agendaregisseur ruimte bij de gemeente Deventer een aantal dilemma’s. 
Dilemma’s die verschillen aangeven, die een keuze voorleggen tussen twee of meer 
opties met daaraan verbonden min of meer onaangename consequenties.  
Om de discussie over de ruimtelijke dilemma’s in een breder perspectief te zetten, sprak 
Jeroen Saris, oud wethouder van Amsterdam en oprichter van De Stad bv. Saris noemt 
en roemt het vermogen van Deventer (cultuur, landschap, kennis, burgerschap) en roept 
op om ruimte te geven aan de verbeelding. Na deze warming-up presenteert moderator 
en programmaraadslid Ulrike Weis ten Elsen de drie debatleiders die de drie ruimtelijke 
dilemma’s zullen scherpstellen.  
De te bediscussiëren ruimtelijke dilemma’s en de bijbehorende gespreksleiders (zij 
introduceerden hun dilemma en bespraken dat met de zaal) waren:  
Dilemma 1: KWALITATIEF OF KWANTITATIEF ONTWIKKELEN? (gespreksleider Peter 
Ghijsen en later Andries van den Berg). Kiezen we voor een aantrekkelijk en kwalitatief 
hoogwaardig leef- en woonmilieu? Of moet het zwaartepunt op het aantrekken c.q. 
vasthouden van mensen liggen of juist op het ontwikkelen voor een krimpende bevolking. 
Dilemma 2: HOE HOUDEN WE DE WIJKEN MOOI? (gespreksleider Wilma Mensink). 
Wat is dan de rol van de gemeente? Neemt die het voortouw of beperkt zij zich tot de 
openbare ruimte en zijn de eigenaren verantwoordelijk voor de gebouwen?  
Dilemma 3: HOE GAAN WE OM MET LEEGSTAND? (gespreksleider Sjoerd Feenstra).Is 
leegstand een bedreiging of biedt het juist kansen voor nieuwe dynamiek? 
 
 

 

       
  Sjoerd Feenstra Wilma Mensink Peter Ghijsen en  
    Ulrike Weis ten Elsen 
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WERKSESSIES EN AANBEVELINGEN OP 14 NOVEMBER 
Dertig locale professionals, verdeeld over drie groepen en onder leiding van de 
gespreksleiders, gingen deze avond dieper in op de drie geformuleerde, ruimtelijke 
dilemma’s. Iedere gespreksleider had daarbij zijn of haar eigen methode om de 
dilemma’s scherper te stellen alvorens met elkaar in gesprek te gaan. Na afloop van de 
werksessies werd centraal teruggekoppeld en werden de resultaten in een aantal 
aanbeveling geformuleerd. De aanbevelingen werden als volgt verwoord: 
 
DILEMMA 1: KWALITATIEF OF KWANTITATIEF ONTWIKKELEN? 
1. Maak een schatkaart van Deventer.  

Verricht daarvoor een onderzoek naar de ‘beleef’kwaliteiten. 
2. Benoem een focusgebied.  

Hier worden dan de belangrijke nieuwe (iconische) impulsen 
gerealiseerd om daarmee een aantrekkelijk woonmilieu te 
maken voor die groep nieuwe en bestaande bewoners die 
zowel gebruik wil maken van het ‘bruisende’ centrum als van 
het landelijke buitengebied. Kies daarvoor de 2e schil. 

3. Ga alleen vraaggestuurd bouwen.  
Dus geen nieuwe uitleg voor 400 woningen maar kies voor 
40 locaties met 10 woningen. 

4. Werk aan een goede relatie stad-buitengebied 
Maak goede ontsluitingen en heb blijvende aandacht voor 
de beleefbaarheid. 

5. Ambieer nieuwe kwaliteitsimpulsen  
Zoals bijvoorbeeld een op te richten drukkerijmuseum dat 
past bij de geschiedenis van Deventer. 

 

 
 

 
 
 

 
DILEMMA 2: HOE HOUDEN WE DE WIJKEN TOEKOMSTBESTENDIG? 
Maak een compacte structuurvisie, opgedeeld in korte 
periodes en voor kleinere (deel)gebieden. 
Zorg dan als gemeente voor de volgende voorwaarden: 
- Wijs meer regelvrije zones aan, 
- Ontwikkel scenario’s op kleinere schaal, 
- Verbind de verschillende partijen met elkaar, 
- Wees een facilitator, 
- Verleid tot initiatieven in plaats van te verbieden 
- Koester de diversiteit in de wijken, 
- Benoem de aandachtsgebieden. 

 

 
 
 
 

 
DILEMMA 3: LEEGSTAND: KANS OF BEDREIGING? 
Structuurvisie nieuwe stijl moet niet gaan over ruimtelijke 
groei- of krimpscenario’s, maar over mensen en identiteit. 
De aanbevelingen voor de gemeente daarvoor zijn: 
- Neem een dynamische en flexibele houding aan, 
- Wijs versnellingszones met actief beleid aan, 
- Creëer een ‘arena’ met betrokken partijen, 
- Draag de kwaliteit van de stad uit, met de aangetoonde 

kwaliteiten zoals de Deventer wijkaanpak en de ontwikkeling 
van het Havenkwartier. 
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TIJD VOOR MARCO SWART 
Verantwoordelijk wethouder Marco Swart krijgt na de presentatie van de aanbevelingen 
de gelegenheid om een eerste reactie te geven. 
Enkele punten daaruit zijn: 
 
- Vraaggestuurd bouwen?  

Al geruime tijd doen we niet anders want er is immers onvoldoende vraag. De 
ontwikkeling van Steenbruge zal nog worden voltooid omdat dit een reeds lang geleden 
gestart proces is. Maar daarna zal de aandacht voortaan helemaal gaan naar het 
verdichten van de bestaande stad.  

- Het maken van een schatkaart? 
Klinkt goed, al lijkt het op de Erfgoedvisie en de Natuurwaardenkaart die we al hebben. 
Misschien moeten we daarin wat aanpassen om ook de stedelijke waarden te 
benoemen. Maar we moeten voor de stad ook inspiratie halen uit wat er in de 
buitengebieden gebeurt. 

- Een Makelpunt? 
Goed idee, gaan we oppakken. 

- Een Arena? 
Gaan we verder over nadenken. 

- Een onderscheid maken tussen de ruimtelijke en de sociale componenten? 
De wisselwerking tussen deze twee aspecten zullen we in de toekomst beter moeten 
behandelen.  

- Hoe we dat gaan doen?   
Met aandacht voor het levensloopbestendig maken van de woonomgeving; dat is een 
belangrijke voorwaarde voor een evenwichtige en duurzame wijk. Zorgen voor een 
stabiele bewonerskern in de wijken is een voorwaarde voor sociale samenhang die 
daarvoor nodig is. 

- Schaalverkleining? 
We zullen onze kennis op een kleinere schaal moeten gaan delen om zo aansluiting te 
krijgen bij de omvang van de ruimtelijke ontwikkelingen. 

- Het aanwijzen van regelvrije zones? 
Dat zie ik niet gebeuren. Er moet altijd aandacht blijven voor ‘het belang van de 
buurman’. Dat maakt het hanteren van regels nodig. 
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3. 
  

JAARPROGRAMMA 2014 
 

- OOG VOOR ARCHITECTUUR IN EUROPA 
Een expositie over vijfentwintig architectuurprojecten die illustratief zijn voor de 
verschillende stromingen van onze westerse cultuurgeschiedenis. 

 
- WE WANT MORE, compleet programma, cross-sectoraal. 

Over de actuele ontwikkelingen rond poppodia in Nederland met overzicht van recente, 
landelijke nieuwbouwprojecten. Aangevuld met planontwikkelingen voor het Deventer 
poppodium Het Burgerweeshuis, met resultaten masterclass voor studenten van ArtEZ. 

 
- EEN SCHIL MET GLANS, compleet programma 

Over de herontwikkelingen in de vooroorlogse volkshuisvesting van Deventer die als 
een schil rond het historisch centrum van de stad is gedrapeerd. 

 

- FOTOGRAFIE IN DE BUURT, zomeretalage expositie, cross-sectoraal 
Een foto-expositie met werk van regionale vakfotografen en fotografiestudenten, waarin 
de effecten van de ruimtelijke ordening op de sociale beleving in de vooroorlogse 
volkshuisvestingswijken zichtbaar zijn gemaakt. 

 

- VERBINDEN EN VERBEELDEN, debat, cross-sectoraal 
Aan bod komen de volgende vragen: Hoe zien de nieuwe ontwerpopgaven eruit? Wat is 
de nieuwe rol van de ontwerper? Wat is daarbij het belang van verbinden en 
verbeelden? Welke samenwerkingsvormen ontstaan er? Is er nog wel behoefte aan 
vormgevers? 

 

- SPREEKTIJD/SPREEKRUIMTE 
Een permanent actief platform voor maximaal 4 debatten en verbindingen tussen top-
down ontwikkelde ruimtelijke planvorming en bottom-up initiatieven. 

 

- RONDEEL CINEMA 
Minimaal 4 ruimtegerelateerde speelfilms of documentaires i.s.m. filmhuis De Keizer. 

 

- DE OPLEVERING 
Minimaal 4 bezoeken aan net opgeleverde, interessante bouw- en landschapsprojecten. 

 

- DYNAMISCHE KAART 
Permanente fysieke en digitale presentatie van de kaart van Deventer (stad en 
ommeland) met overzicht belangwekkende architectuur. 

 

- RUIMTE VOOR DERDEN 
Het Jaarprogramma 2014 laat ruimte voor inbreng van derden met incidentele 
activiteiten, geïnitieerd door derden. 

 
 
 
DE OMVANG EN UITVOERING VAN HET JAARPROGRAMMA 2014 ZAL VOOR EEN 
BELANGRIJK DEEL AFHANGEN VAN DE TE ONTVANGEN PROJECTSUBSIDIES 
DIE IN HOOFDZAAK ZIJN AANGEVRAAGD BIJ HET STIMULERINGSFONDS 
CREATIEVE INDUSTRIE EN DE PROVINCIE OVERIJSSEL.  
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4.  
 

BEZOEKERSAANTALLEN 
 
t/m 28 februari expositie   
 DE GERANIUMS VOORBIJ - OMDENKEN  600 

 
15 januari RONDEEL CINEMA  
 REQUIEM FOR DETROIT    80 
 
17 januari Debat   
 STRUCTUURVISIE STADSASZONE   60 
 
24 jan. t/m 28 feb. expositie   
 DANSEN OP DE WERKVLOER OMDENKEN  450 
 
7 februari De Oplevering   
 GEERT GROOTE HUIS   50 
 
8 maart t/m 12 mei expositie   
 VAN PERSPECTIEF NAAR 3D   300 
 
22 maart excursie en debat   
 HOOGSTE TIJD VOOR BEZINNING    60 
 
27 maart lezing JOS DE KRIEGER VAN SUPERUSE    50 

 i.h.k.v.  Honours Programma van ArtEZ  
. 
21 maart slotmanifestatie  
 DE OMDENKER VAN 2012 OMDENKEN  100 
 
7 april t/m 12 mei expositie  
 DE WERELD IN EEN SCHOENENDOOS    80 
 
10 april lezing JAN ROTMANS    60 

 i.h.k.v. Honours Programma van ArtEZ  
 
16 april RONDEEL CINEMA  
 DE SCHOOL ALS STAD   60 
 
23 april RONDEEL CINEMA  
 HOE LUIDT HET LAND    60 
 
2 mei lezing  
 VAN GEPRINT PRODUCT NAAR GEPRINT GEBOUW    50 
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22 mei t/m 4 juli expositie  
 GOUD IN HANDEN – NIEUWE WINKELS 650 

 
25 mei pop-up store ECOLOGISCHE KLEDING WINKEL AMARANTH   55 
 
1 juni pop-up store BOEKWINKEL PRAAMSTRA   35 
 
8 juni pop-up store TACTORY BIKES FIETSFABRIEK   60 
 
15 juni pop-up store INTERIEUR- EN DESIGNWINKEL CARLOS 105 
 
18 juni symposium RED DE WINKEL. ZO KAN HET NIET LANGER 200 
 
29 juni pop-up store SPELLENWINKEL KONING WILLEM   90 

 
2 juli De Oplevering  
 HOUTMARKT-PIKEURSBAAN   60 
 
18 juli t/m 5 sept. expositie zomeretalage  
 GOUD IN HANDEN  n.v.t. 
 
 VAKANTIE  
     Architectuurcentrum Rondeel gesloten van 15 juli t/m 4 september 
 
5 sept. t/m 5 jan. expositie  
 BOUWMEESTERS VAN DEVENTER   1.300 
 
17 september RONDEEL CINEMA  
 16 ACRES    80 
 
8 oktober RONDEEL CINEMA  
 PARABETON    50 
   
26 oktober De Oplevering  
 NATUURDERIJ   70 
 
31 okt. en 14 nov. debat en workshop  
 GEMEENTEBREDE STRUCUURVISIE  100 en 40 
 
9 december De Oplevering  
 AUTISMEKLINIEK LORNA WING   60 
 
17 december RONDEEL CINEMA  
 THE HUMAN SCALE    70 
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Architectuurcentrum Rondeel 
Stromarkt 18c 
7411PK Deventer 
0570-611901 
info@rondeeldeventer.nl 
www.rondeeldeventer.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
teksten: Tom de Vries 
foto’s:  Tom de Vries, Valerie Ardini, Jaco Remmelink, e.a. 
 


