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MISSION STATEMENT 2016

Wij geloven in de kracht van ruimtelijke kwaliteit

- ruimtelijke kwaliteit als motor voor de transitie

van steden, dorpen en landschap en als

essentiële factor voor de leefbaarheid. Samen

met burgers, culturele partners, scholen en het

bedrijfsleven werkt het Rondeel aan lokale

initiatieven. Wij zijn mede-aanjager voor de

toekomst van Deventer.

Het mission statement wordt onderschreven

door: bestuur, programmaraad, medewerkers en

vrijwilligers van Architectuurcentrum Rondeel

ARCHITECTUURCENTRUM

RONDEEL

platform voor architectuur,

stedenbouw en tuin- en

landschapsarchitectuur
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OPENINGSTIJDEN
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur  
Tijdens exposities dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur 
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SPONSOREN 
EN SUBSIDIENTEN 2016

Gemeente Deventer
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Provincie Overijssel
Kristinsson Architecten
Attika Architekten
BNA Kring Stedendriehoek
I’M Architecten
JVZ Raadgevend Ingenieursburo
Le Clercq Planontwikkeling
Maas Architecten
Nikkels Bouwbedrijf
Studio Groen + Schild
Ten Hag Makelaarsgroep

PROJECTSPONSOREN
EN SAMENWERKING 2016

ETTY HILLESUM CENTRUM 
BUREAU KUNSTCIRCUIT
LEEUWENKUIL
DEVENTER BASISSCHOLEN
PHILIPS  NEDERLAND
KUNSTENLAB
LOKALE KUNSTENAARS EN ARCHITECTEN
ARCHITECTUUR LOKAAL 
GEMEENTE DEVENTER
GEMEENTE APELDOORN
GEMEENTE HENGELO
GEMEENTE ZUTPHEN
PAKHUIS ZUTPHEN
FILMHUIS DE KEIZER
WONEN BOVEN WINKELS
WOONBEDRIJF IEDER1 
RENTREE
WOONSTICHTING DE MARKEN 
PROVINCIE OVERIJSSEL 
STICHTING HEEMSCHUT 
WITTEVEEN+BOS 
RUIMTE VOOR DE RIVIER 
STICHTING IJSSELLANDSCHAP 
IJSSELHOTEL 
KANOVERENIGING 
PIKNIK POP-UP BAR 
VLIEGER&CO 
STUDIO DANZO 
LOKALE HORECA 
SIED, FOOD-DOCK 
STICHTING HAVENKWARTIER 
DEVENTER VERHAAL (OPEN MONUMENTENDAG)



Hoofdstuk 1.

2016: RONDEEL OP STOOM

Architectuurcentrum Rondeel is een onafhankelijke stichting,
ruim 20 jaar geleden opgericht. Het Rondeel ontplooit zelf
initiatieven en agendeert actuele opgaven om de ruimtelijke
kwaliteit in de gemeente Deventer effectief en blijvend te
verbeteren. Daarmee wordt draagvlak en committent gecreëerd
en raken burgers overtuigd van de waarde van ruimtelijke
kwaliteit. Medestanders worden geactiveerd om mee te doen
met het Rondeel en in samenwerkingsverbanden met andere
culturele organisaties, bedrijfsleven, gemeente en provincie. In
dit visiedocument gaan wij in op wat wij nastreven, hoe wij de
ruimtelijke kwaliteit van Deventer voor ons zien en vanuit welke
ambities wij werken.

Doel
Het Rondeel staat voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
in de meest brede zin: architectuur, stedenbouw en landschap.
Wij geloven dat architectuur en ontwerp van de stedelijke
omgeving en het landschap een wezenlijke bijdrage leveren aan
het welbevinden van mensen.

Toekomstbeeld
Burgers in alle lagen van de bevolking, (culturele) instellingen,
scholen, de lokale en provinciale overheid actief laten
deelnemen om de leefomgeving te verbeteren, geïnspireerd
door het enthousiasme dat wij uitdragen. Wij inspireren,
stimuleren en ondersteunen, bieden een podium. Door
concrete projecten op te pakken die ertoe doen hebben onze
activiteiten een blijvende impact. Wij zien een toekomst met
betrokken burgers voor ons, die samen met hun buren
ruimtelijke kwaliteit zien, er aan meewerken en trots zijn op de
resultaten.  

Waarden
Onze waarden zijn: relevant, samen, proactief, uitdagend. Aan
het geschetste toekomstbeeld werken wij door relevante
onderwerpen te agenderen. We pakken thema’s op die de
mensen aangaan, die zij zelf aandragen of die wij vanuit onze
professionele achtergrond in de stad identificeren. 
Architectuurcentrum Rondeel biedt een platform waarop
verschillende, en soms sterk uiteenlopende opvattingen over
architectuur, landschap en stedelijk gebied geventileerd,
besproken en bekritiseerd worden, al of niet met daarop
afgestemde formats als middel om de te agenderen thematiek
te verduidelijken. 
In die traditie is het Rondeel de verbinder van belang tussen
maatschappij, bedrijfsleven, cultuur en bestuur, met name als
het gaat over de architectuur en - breder geformuleerd -
ruimtelijke kwaliteit. Wij werken vanuit een proactieve en op
samenwerking gerichte houding om projecten en mensen met
verschillende achtergronden te verbinden en verder te brengen.
Maar het Rondeel is ook toe aan een meer initiërende en
stimulerende rol. Wij ondersteunen burgers en partijen
waarmee wij samenwerken, wij ondersteunen stadsmakers en
initiatiefnemers, wij inspireren, wij dagen uit. En daarmee een
drukken wij een stempel, herkenbaar, hoorbaar en met blijvend
effect! Onze activiteiten zullen verrassen en er toe doen!
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ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL IN 2016

Van de voorzitter van het bestuur

Onmisbaar
Om maar met de deur in huis te vallen: ik vind een architectuur-
centrum een absolute noodzaak, om niet te zeggen onmisbaar.
Je kunt erover twisten en dat gebeurt ook, maar wat opvallend is:
In iedere interessante stad ontstaat een architectuurcentrum.
Ze roepen elkaar wederkerig op. Gelukkig ook in Deventer. Dat
is zowel een compliment voor Deventer als voor het Rondeel.
Bij het Rondeel geloven we er in, beter nog, vertrouwen we erop
dat het ontwerp van gebouw, stad en landschap bijdraagt aan de
kwaliteit van het leven. Niks meer en niks minder.

Vooruitzien
Door de programmaraad is in het jaar 2016 weer een fraai en rijk
gevarieerd programma uitgevoerd. Daarvan doet onze
voorzitter van de programmaraad verderop in dit jaarbericht
verslag. Op deze plaats kijken we alvast vooruit naar het
Rondeel in 2017. Op stapel staat een rijk programma omtrent de
uiteenlopende verschijningsvormen van wat we “duurzaam-
heid” noemen en de invloed die dat heeft op het ontwerp van
gebouw, stad en landschap. We gaan een ongekend boeiende
tijd tegemoet waarin functionele voorspelbaarheid wordt
ingeruild voor transitionele processen die de stadsplattegrond
voortdurend moduleren. Architectuur wordt een proces, de stad
een mesh waarin de gebouwen verdichtingen van informatie en
activiteiten zijn. Ieder gebouw is een zenuwknoop in het
stedelijke en landschappelijke weefsel. In de huidige tijd spreken
we niet meer over architectuur als een verzameling afgeronde
objecten, maar over procesarchitectuur en tranformationele
steden en landschappen. Gebouwen worden niet meer gezien
als autonome, verwisselbare objecten maar als knooppunten,
nodes, met verbindingen die ver buiten de stadsmuren kunnen
liggen. Dat heeft invloed op hoe we gebouw en stad vormgeven.

Het leven is rond
Dat gaat het Rondeel in haar jaarprogramma voor 2017
uitputtend verkennen. In de economie proberen we het deel dat
niet verbonden is met valutahandel en beurzen, dus de
grondstoffen, energie en de warencyclus, te herstructureren
naar het voorbeeld van de natuurlijke kringlopen. Alleen volgen
de omlooptijden niet de natuurlijke cycli, maar die van de
economische vraag. Het zal nog een opgave worden om die af te
stemmen op die van de stofomlopen in de natuur (tuning the
cycles). In de politiek is men daar niet helemaal eensgezind
over. Verschillen tref je vooral aan omtrent welke er leidend
moet zijn: de economische of de natuurlijke omlooptijden.[
Dat duurzaamheid in gebruik, grondstoffen en energie begint bij
de planologie en niet pas bij het gebouw. Daarvan is nog niet
iedereen doordrongen en het verdient dus ook onze aandacht.

Voortdurend veranderen
Ofschoon de kernwaarden van het Rondeel een blijvende
betekenis hebben, werd er in 2013 besloten een herijking te
schrijven omtrent de missie van het architectuurcentrum in de
vorm van een koersdocument. Dat koersdocument is in 2016
verder uitgebouwd en de effecten ervan worden zichtbaar in de
diversiteit aan contacten en de vergroting van het bereik. Ook de
samenwerking met onze culturele partners, van begin af aan een
belangrijk thema in het Rondeelwerk, is verdiept en verrijkt. Dit
is in belangrijke mate ook te danken aan het in 2016 afgeronde
visiedocument: Cult-X. In dit document stellen wij een podium
voor waarin alle culturele partners van Deventer beurtelings en
in samenwerking zich kunnen tonen. Het doel ervan was om op
deze manier op een toegankelijke wijze een dwarsdoorsnede
van de Deventer cultuur te laten zien in een aansprekende
stadsetalage. Het zogenoemde poortgebouw van het stadhuis
zou daar de meest aangewezen plaats voor zijn.

Stadsetalage
Cult-X werd goed ontvangen en omarmd door de andere
culturele instellingen. Het werd gedeeld, aangepast en
omgedoopt in: Stadsetalage. Dat heeft geresulteerd in de
oprichting van een programmaraad voor deze stadsetalage
waarin het Rondeel, naast het Deventer Verhaal en het
Kunstenlab, op dit moment zitting heeft. Wij zijn zeer
enthousiast over het besluit van de gemeente om dit deel van
ons prachtige stadhuis voor dit doel te bestemmen. Een grote
stap vooruit in het delen en aanschouwelijk maken van de rijke
Deventer cultuur. In 2017 zal de programmering voor de
stadsetalage gestalte krijgen. Uiteraard zal het Rondeel daar ook
van de partij zijn. 

Een nieuw huis voor het Rondeel.
Onze voormalige huisvesting aan de Stromarkt is inmiddels
gevallen onder de sloophamer om ruimte te maken voor de
nieuwe Deventer bibliotheek. Na een tijdelijk, maar ook gastvrij
onderkomen, in loods 570, ziet het er naar uit dat we een
aansprekende plaats hebben gevonden in de buurt van het
Stadhuis waar we de bekende Rondeelse gastvrijheid en de
samenwerking met de Deventer culturele instellingen weer
kunnen laten zien. Maar daarover later meer…………..

Voor nu veel kijk- en leesplezier omtrent het enerverende
Rondeeljaar 2016.

Daan Josee
Voorzitter bestuur
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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
meewerkende 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 de
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
de continuïteit en de inhoud van het programma. Per
programmaonderdeel wordt het verantwoordelijke
programmaraadslid 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 2016 bestond de programmaraad uit:
• Harry Zwiers, directeur JVZ Ingenieurs, voorzitter
• Floris Klunder, architect, Kristinsson Architecten
• Annemiek van Koldenhoven, landschapsarchitect en 
associate partner BDP architecten

• Bart Kruijshoop, architect, docent Saxion
• Marco Odding, programmamanager gebiedsontwikkeling 
Gemeente Deventer

• Marc Polman, architect-stedenbouwkundige 
Gemeente Apeldoorn

• Jaco Remmelink, adviseur, Remmelink Groen Advies
• Frank van Unen, architect, directeur OBURO Architecten 
• Roel van Veldhuizen, stedenbouwkundige, 
Van Veldhuizen stadsontwikkeling

• Daaf Ledeboer, directeur Daaf Ledeboer Advies 
en Procesmanagement

• Con Zaat, architect, directeur CZT Ruimtelijk Advies

Nieuw in 2016 zijn:
• Maarten Douwe Bredero, architect, 
directeur Maarten Douwe Bredero Architecten

• Hans Groenewegen, architect, directeur hansarchitecten
• Doesjka Majdandzic, stedenbouwkundige 
Gemeente Apeldoorn

• Marcia Mulder, architect, 
directeur Architectenbureau 52Noord

• Mariska van der Ziel, architect, 
conceptontwikkelaar Mariska van der Ziel

Tijdens maandelijkse programmaraadsvergaderingen wordt
verslag gedaan omtrent de vorderingen van de voorbereidingen
en na afloop wordt er geëvalueerd.

Vaste medewerkers
De coördinator Ulrike Weis ten Elsen is de spil in de organisatie
en het gezicht naar buiten en vervangt de huidige coördinator
Marion Lanting. Zij is echter nog actief als 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:
• Marion Lanting, parttime coördinator
• Yvonne Neppelenbroek, webredacteur, 
TXT-lab communicatie-advies en redactie

• Rijkje Ooms, suppoost
• Luuk Talens, Luuk Talens Mediaproducties
• Tom de Vries,  PR professional, Contekst tekstbureau 

Bestuur
Het bestuur functioneert ‘op afstand’, zorgt dat de statuten en
de doelstelling gehandhaafd worden, dat de begroting en de
jaarrekening worden opgemaakt en vastgesteld, 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. 
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GOVERNANCE CODE CULTUUR

Voor culturele organisaties als Architectuurcentrum Rondeel is
de Governance Code Cultuur ontwikkeld. De code dient er toe
organisaties goed te besturen, met alles wat daarbij hoort. 
Er zijn negen principes geformuleerd, die elk een aantal
praktijkaanbevelingen kennen. Het bestuur van Architectuur-
centrum Rondeel onderschrijft de negen principes van de
Governance Code. www.governancecodecultuur.nl

Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht
nemen van de Governance Code Cultuur.
Principe 2. Het bestuur kiest het besturings model van de
organisatie bewust.
Principe 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie.
Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken,
bevoegdheden en werkwijze.
Principe 4. De raad van toezicht stelt rechts positie en
bezoldiging van het bestuur zorgvuldig vast en is hierover zo
open mogelijk. De praktijkaanbevelingen gelden ook voor het
bestuur in een bestuur-model.
Principe 5. De raad van toezicht legt zijn taken,
verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar.
De praktijkaanbevelingen gelden ook voor het bestuur in een
bestuur-model.
Principe 6. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn
samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en
onafhankelijkheid. De praktijkaanbevelingen gelden ook voor
het bestuur in een bestuur-model
Principe 7. De raad van toezicht geeft tevoren aan welke inzet
van de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding
daar tegenover staat.De praktijkaanbevelingen gelden ook voor
het bestuur in een bestuur-model 
Principe 8. Toezichthouders en bestuurders vermijden elke
vorm van belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet
hierop toe. De praktijkaanbevelingen gelden ook voor het
bestuur in een bestuur-model. 
Principe 9. Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel
beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en
externe controle.

Rooster van aftreden
Het bestuur heeft een rooster van aftreden vastgesteld. Ieder
bestuurslid is ten allen tijde herbenoembaar, tenzij zich zeer
bijzondere omstandigheden voordoen. Een eventuele opvolger
neem de plaats in van het afgetreden bestuurslid.

Op 1 januari 2016 bestond het bestuur uit:
• Daan Josee, architect en directeur Kristinsson Architecten, 
• voorzitter, bestuurslid vanaf oktober 2014, 
herbenoembaar in 2018

• Henk Vos, voorheen adviseur wonen en ruimtelijk erfgoed 
gemeente Deventer, secretaris, bestuurslid vanaf oktober 
2012, herbenoembaar in 2018

• Ingrid Mouwen, hoofd projectbeheersing Witteveen + Bos, 
penningmeester, bestuurslid vanaf oktober 2014, 
herbenoembaar in 2019

• Wilma Mensink, directeur Bureau Voegwerk, 
bestuurslid vanaf oktober 2014, herbenoembaar in 2019

• Ronald le Clercq, directeur Le Clercq Planontwikkeling, 
bestuurslid vanaf oktober 2014, herbenoembaar in 2029

Raad van Advies
De leden van de Raad van Advies kunnen door programma-
raadsleden 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 2016 waren de volgende personen lid van de Raad
van Advies:
• Peter Ghijsen, architect 
• Daaf Ledeboer, procesmanager
• Andries van den Berg, landschapsarchitect
• Han Beumer, stedenbouwkundige
• Gabriel Bosch, bouwkundige
• Wim van der Does, bouwkundige

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 2016 waren de volgende personen vrijwilliger:
• Azra Didic, architect
• Steven Klomps, stedenbouwkundige
• Jan van Leeuwen, ICT-specialist
• Robert Nollen, docent Etty Hillesum Lyceum
• Hessel Offringa, bouwkundige
• Jan-Hein Pos, architect
• Tjibbe Reitsma, docent politieacademie
• Ineke Rooijmans, meubelmaker

Nieuw in 2016: Jan Hein Pos, stedenbouwkundig adviseur
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VERHUIZING
In het najaar 2016 heeft Architectuurcentrum Rondeel na 7 jaar
afscheid genomen van haar onderdak in het voormalige SNS-
gebouw aan de Stromarkt. Het pand uit de jaren 70 maakt plaats
voor de nieuwbouw van de Openbare Bibliotheek Deventer. 
Het bestuur van het Rondeel heeft gedurende het jaar er alles
aan gedaan om de ruimte bij de ingang van het nieuwe stadhuis
als vaste uitvalsbasis voor de medewerkers en vrijwilligers te
huren. Architectuurcentrum Rondeel had een deel van de uimte
in willen richten als culturele etalage “van de stad-voor de stad”,
waarbij onder coordinatie van Rondeel en in samenwerking met
lokale culturele instellingen, bewoners etc. een divers en
afwisselend programma met exposities gerealiseerd zou
worden. Het andere deel van de ruimte had als kantoor voor
Rondeel kunnen fungeren. Het plan voor de culturele etalage
heeft de gemeente enthousiast opgepakt, echter niet in
combinatie met een kantoorfunctie voor Rondeel, waardoor het
bestuur voor tijdelijke huisvesting in Loods 570 in het Deventer
Havenkwartier gekozen heeft. 

PLANNING
Nadat het Rondeel in 2015 door de enthousiaste inzet van de
vrijwilligers een zeer uitgebreid programma gerealiseerd heeft,
werd voor 2016 ingezet op iets minder activiteiten, die
diepgaander uitgewerkt werden. Ook in 2016 was nog ruimte
om een aantal extra, op de actualiteit geënte projecten toe te
voegen. Dit werd mogelijk door een zeer gemotiveerde
organisatie en de goede samenwerking met andere
organisaties. Met hen konden de extra programmaonderdelen
lopende het jaar aan het jaarprogramma worden toegevoegd. 

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 een aanvraag
ingediend voor het jaarprogramma 2015. Daarnaast werd ook
een beroep gedaan op subsidiemogelijkheden bij de provincie
Overijssel in het kader van het programma Ruimte & Cultuur. 
Naast de structurele bijdrage van de 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 het bedrijfsleven. Ook door de samenwerking met diverse
lokale organisaties kon een synergieeffect behaald worden.
Dankzij alle bijdragen heeft het voorgenomen Jaarprogramma
2016 zoals gepland kunnen plaatsvinden. 

PUBLIEKSBEREIK
Meerdere communicatiemiddelen worden ingezet om het
publiek te bereiken en te informeren over activiteiten.
Het voornaamste communicatiemiddel voor het bereiken van
onze doelgroep is de digitale nieuwsbrief die op ieder gewenst
moment verstuurd kan worden. Na een opschoning in 2014 van
het digitale adressenbestand en de start met een nieuw
systeem, is het abonneebestand op de digitale nieuwsbrieven in
2015 gegroeid van 576 naar 741 in januari 2016. Deze wijze van
rechtstreeks informeren en benaderen zal ook in 2017 worden
voortgezet. 

LinkedIn is gestaag gegroeid van 199 naar 224 members. De
structurele inzet van twitter is in 2015 opnieuw beloond door
een enorme toename van het aantal volgers: van 380 naar 622.
In 2014 is een start gemaakt met facebook. In 2015 telden wij 113
likes en 238 vrienden. Ook facebook wordt in toenemende mate
ingezet, waarbij op ieder relevant moment communicatieacties
worden ondernomen. Via Social Media wordt vooral een jongere
doelgroep aangesproken.

Rechtstreeks en publiek
Twee jaar geleden is de eigen website geheel vernieuwd
waardoor hij duidelijk functioneler en aansprekender is
geworden. De agenda heeft een prominente plek gekregen op de
startpagina, de navigatiestructuur is overzichtelijk en intuïtief. 
De website 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. 

Publiek 
Daarnaast wordt aankondiging van en nieuws over activiteiten
bekend gemaakt via persberichten, publicaties en
aankondigingen 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.

Indirect en individueel
Bij samenwerking met zusterorganisaties kunnen verwijzingen
naar de website van het Rondeel worden opgenomen.
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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 gerelateerd,
onderwijs, toerisme tot woningbouw, bouw en architectuur. De
netwerken worden gepast ingezet voor projecten die relevant
zijn voor de samenwerking en verbindingen. De daaraan
gekoppelde 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
En vele bedrijven, instellingen en organisaties die
Architectuurcentrum Rondeel sponsoren.

Etalage
Architectuurcentrum Rondeel beschikt in 2016 nog 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 direct
raken.



10



11

Hoofdstuk 2. 
ACTIVITEITEN 2016: 
PLEZIER IN ARCHITECTUUR

De agenda van de stad

2016 is het jaar dat Nederland als voorzitter van de Europese
commissie de Agenda van de Stad op de kaart heeft gezet. Dat
was voor Rondeel aanleiding om 4 verschillende ruimtelijke
onderwerpen te onderzoeken, waaronder de Kracht van de Stad,
de Verleiding in de Architectuur, Ontleden van het begrip
Kwaliteit en de Hernieuwde rol van de Professional van het
ruimtelijke domein.

De kracht van een samenleving, van een stad of dorp is anno
2016 niet meer vooral een kwestie van vaste structuren en
regelgeving van een alwetende (lokale) overheid.
De kracht ligt in de mogelijkheid van burgers zichzelf te
organiseren rondom thema’s die er voor hen toe doen. Een
ontwikkeling waarin de lokale overheid minder aanstuurt en
meer faciliteert. 

Architectuurcentrum Rondeel onderzoekt ruimtelijke kwaliteit
in een werkzame mix van gebruikers/ bewoners en gedreven
(lokale) professionals en hanteert daarbij de kracht van
verleiding.  Steeds met open oog en oor om juist dat toe te
voegen dat bottom-up initiatieven versterkt of beschermt omdat
deze niet altijd te plannen zijn of meteen passend zijn in het
beleid van de lokale overheid.

Ons jaarthema 2016 “de Kracht van de Stad” is voor ons een
ware ontdekkingstocht geworden, het reisplan steeds
aanpassend aan wat we onderweg ontdekten.
Ik noem een aantal punten die de route dit jaar markeerden:

• Onze eerste debatavond 18 februari  over Ruimtelijke
Kwaliteit: “Participatie dat moet je doen”, met een aantal zeer
interessante sprekers waarvan vooral Ellen van Acht van Buro
Kuub, en Kim Arntzen, die door het gezamenlijk breien van een
sjaal de bewoners van Voorstad Oost wist te verbinden, indruk
maakten. 
• Onze eerste externe expo, met de resultaten van de 
Overvloedprijsvraag, in het Deventer Ziekenhuis.

• In samenwerking met Saxion volgde de expo: “Mijn stad”
• Onze bijzondere en mooie expo “Steengoed, Keibest”, 
die vanuit de vakwereld zeer veel belangstelling kreeg.
Deventer maakte hier op een bijzonder interessante en
leerzame manier kennis met het echte vakmanschap van
werken met baksteen, zowel op moderne wijze als in
historisch perspectief. Deze cyclus werd ondersteund door
films over Berlage en Cuijpers, en mondde zelfs uit in het
buiten op het trottoir live metselen door leerlingen van de
vakopleiding tijdens de Dag van de Bouw. Als afsluiting gaf
Joris Molenaar een lezing over baksteenontwerpen. 

• In juli namen we met de zomeretalage, in samenwerking met 
de Deventer Fotokring, op gepaste wijze afscheid van onze 
dierbare Rondeelstek aan de Stromarkt. 

• Door tijdens het Stadsfestival in de zomervakantie letterlijk 
kinderlijke ontwerpkracht op het plantsoen los te laten,
haalden we bijzondere wensen over inrichting en gebruik van
het plantsoen op. Onverwachte inspiratie waarmee echt iets
gedaan kan worden. 

• Direct na de zomervakantie hielden we in het nieuwe 
Kindcentrum Rivierenwijk de thema-openingsavond
Verleiding, “Deventer architectuur: een kwestie van smaak”,
met Liesbeth van de Pol van DOK Architecten en Eric Thijssen
van Neutelings Rietdijk Architecten (Deventer Stadskantoor). 
Ook weer ondersteund door de koningin der verleiding: Zaha
Hadid in het filmhuis. 

• Het 4e kwartaalprogramma vergde meer inspanning en 
voorbereiding dan gepland, maar werd door een bijzonder
goed bezocht Stadscafé in het Burgerweeshuis erg
enthousiast ingeluid. 

• Rondeel kreeg van de Provincie Overijssel de opdracht om 
cheques van ¤ 2500 uit te delen aan de meest kansrijke
bottom-up initiatieven. 
Een geweldige bekrachtiging voor de initiatieven, zoals de
facelift van de Smidsgang als entree naar de stad vanuit de
Centrumgarage, maar natuurlijk ook voor ons!
Met de initiatieven die Floor Ziegler ophaalde in de dorpen
wordt hieraan een vervolg gegeven met een nog te
organiseren Dorpenfietstocht in 2017. 

En natuurlijk blijft het nog steeds heel boeiend om voor de echte
ingebruikname een object te bezoeken waarbij ontwerper en
opdrachtgever hun motieven en ervaring met ons delen. Het
waren er weer veel dit jaar, veel meer dan voorzien, en zo hoort
het wat ons betreft ook. 

Jammer was dat op de valreep de manifestatie Salut Béton Brut,
als eerbetoon aan en start van de sloop van onze thuisbasis het
oude SNS kantoor, niet door kon gaan wegens een niet
voorziene aanwezigheid van asbest. Ook dat is 2016.

Vanwege onze tijdelijke huisvesting hebben we ons programma
aangepast en was er geen mogelijkheid tot exposeren. 
Zoals bekend hebben we onze werkzaamheden halverwege het
jaar voortgezet vanuit een werkplek in het Havenkwartier, in
Loods 570. 

Natuurlijk bedank ik al onze vrijwilligers voor weer en bijzonder
en leerzaam jaar! Iedereen draagt op haar of zijn manier een
steentje bij en maakt dat wat we samen bedenken tot
werkelijkheid wordt. Bedankt allen voor jullie enthousiaste inzet.

Harry Zwiers
Voorzitter Programmaraad
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OVERZICHT ACTIVITEITEN 2016

In 2016 werd het jaarprogramma rondom het thema “Plezier in
Architectuur - de agenda van de stad” ontwikkeld:

Tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 heeft
Nederland het startschot geven voor de Europese Agenda van
de Stad (Urban Agenda). Hiermee moeten voorwaarden
gecreëerd worden voor (systeem) innovaties op verschillende
beleidsterreinen. 
Uitgangspunt is dat in Nederland ca. 70% van de bevolking in het
stedelijke gebied woont en dat dit percentage de komende jaren
oploopt. Steden krijgen hierdoor een centrale positie in de
maatschappelijke en economische veranderingen. Sinds de
economische crisis en haar enorme impact op de bouwwereld in
Nederland heeft het Rondeel het veranderingsproces geagendeerd
met programma’s als “Omdenken” en “de Rol van de Architect”.
Staan deze oude onderwerpen meer voor een beschouwende
zoektocht en heroriëntatie, wij constateren nu een nieuw elan en
daadkracht. Ons vak heeft de depressie van de afgelopen crisis
achter zich gelaten en ziet weer volop kansen en potentie. In de
samenwerking met burgers en initiatiefnemers (stadsmakers) –
vaak leken - hebben ontwerpers hun (hernieuwde) rol als
professional 2.0 gevonden. We praten weer over ruimtelijke
kwaliteit, we verleiden de burger om ons enthousiasme te delen
en zelf een actieve houding aan te nemen, we zoeken naar de
kracht van de stad.

De programmaraad van Architectuurcentrum Rondeel heeft
“Plezier in Architectuur – over de Agenda van de Stad” vanuit vier
invalshoeken benaderd.

A. Ruimtelijke kwaliteit 
In een stad die van iedereen is, die gemaakt wordt door
stadsmakers, initiatiefnemers en leken staat het gezamenlijke
proces centraal. Traditionele ontwerp- en procesinstrumenten
voldoen niet meer. Deze traditionele instrumenten waren vooral
gericht op het garanderen van een kwaliteitsdoel: Hoe ziet de
ruimte er uit? Hoe wordt deze ruimte benut? Nu we de overgang
maken naar nieuwe planvormingsprocessen blijft de vraag
welke rol ruimtelijke kwaliteit speelt tijdens het proces en van
belang is voor het resultaat. Kan een kwalitatief hoogwaardig
resultaat nog gegarandeerd worden? Initiatieven en bottom-up
bewegingen zijn immers vaak gericht op de korte termijn of op
tijdelijke invullingen. Horen ongelukken bij de
experimenteerfase of moeten we het kwaliteitsbegrip zelfs
herijken? 

B. Professional 2.0 
In het jaarprogramma 2015 heeft het Rondeel aandacht besteedt
aan de Rol van de Architect in een veranderende professionele
context. In het verleden hadden ontwerpers een bevoorrechte
positie als scheppers van de stad, als bedenkers van de
ruimtelijke context waarin zich alle andere maatschappelijke,
sociale en economische processen afspeelden. Inmiddels
functioneert de architect als een van de hoofdrolspelers in een
netwerkstructuur. De stad wordt gemaakt door veel
verschillenden actoren. Onder het thema Professional 2.0
onderzoeken we de rol van andere actoren zo als corporaties,
vakmensen, bouwers en gemeenten, maar ook de rol van de leek
als initiatiefnemer. 

C. Verleiding 
Het thema verleiding is nauw verbonden met het onderwerp
kwaliteit. Participatieve processen vinden vaak plaats in een
complex krachtenveld met een grote diversiteit aan actoren en
belangen. Waar in een traditioneel planproces veel vastgelegd is
door wetten en regels zoeken initiatiefnemers en stadsmakers
juist de vrije ruimte op. Hoe verhouden zich de wetten en regels
tot de bottom-up stad? Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat
burgers en stadsmakers zich committeren aan ruimtelijke
kwaliteit? Welke instrumenten van verleiding hebben we nodig?

D. De kracht van de stad 
Actueel zien we steden als een netwerk van allerlei
krachtenvelden: stromen van mensen, goederen, kennis en
energie. Dat maakt steden tot broedplaatsen van nieuwe
ontwikkelingen. In Deventer hebben Floor Ziegler en Chris
Keulemans in het najaar van 2015 een verkennend onderzoek
gedaan om de stadsmakers en broedplaatsen in de stad te
identificeren. Deze stadsmakers zijn met hun initiatieven heel
krachtig, maar ook heel kwetsbaar. De overheid wil faciliteren,
maar hoe? Welke randvoorwaarden maken van een initiatief een
succes? Op het platteland zien wij vaak een hogere
betrokkenheid. Kan de stad hiervan leren? 

De volgorde van de programmadelen A t/m D wordt met name
bepaald door de beschikbaarheid van de huidige expositie-
ruimte tot de zomervakantie 2016. Activiteiten die aan onze
expositieruimte gebonden zijn worden in het eerste halfjaar
gepland. 
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A. KWALITEIT 

samenvatting: 
De spontane stad wordt door
vele initiatiefnemers gemaakt,
van individu tot ondernemende
buurtnetwerken. 
Het resultaat zijn korte termijn
ontwikkelingen, gemaakt door 
nieuwe stadsmakers die
meestal leken zijn. Welke rol
speelt de kwaliteit in deze
processen? Horen ongelukken
bij de experimenteerfase? 

activiteiten: 
Thema-avond Spontane Stad
(Kwaliteit), Architectuur-
estafette Stedendriehoek, film
in de reeks Cinema Rondeel,
excursie, oplevering,
Spreekruimte 

samenwerking: 
Architectuurcentrum Bouwhuis
Apeldoorn, Hogeschool ArtEZ,
Filmhuis De Keizer, Dagblad De
Stentor, BNA

B. PROFESSIONAL 2.0 

samenvatting: 
In het jaarprogramma 2015
werd aandacht besteed aan de
veranderende rol van de
architect. Echter, de Spontane
Stad wordt gemaakt door
verschillende actoren. Welke rol
spelen andere professionals in
deze context – gemeenten,
corporaties en bouwers?

activiteiten: 
Thema-avond Spontane Stad
(Professional 2.0), debat over
de rol van de vakman/bouwer
(Dag van de Bouw), Typisch
Nederland: Steengoed?
Keibest! (over baksteen); film in
de reeks Cinema Rondeel,
oplevering, spreekruimte

samenwerking: 
ROC Aventus, Bouwend
Nederland, grote aannemers
(van Wijnen, BAM),
Corporaties (Rentree, Ieder1),
Baksteenindustrie (KNB),
kleine aannnemer (Paul
Hardonk, Wesselink)

C. VERLEIDING

samenvatting: 
De werkpraktijk wordt vooral
bepaald door regels en wetten.
In de spontane stad moeten
alle actoren, van initiatief-
nemers tot gemeente, hun
gewoontes aanpassen. 
Zijn vrijheid / initiatief en
gemeentelijk beleid
contradicties? Hebben we
architecten-spreekuur, Q-teams
en workshops nodig als vormen
van verleiding?

activiteiten: 
Thema-avond Spontane Stad
(Verleiding), ongelukken in de
stad (expo open Monumenten-
dag, bouwhekexpo, zomer-
etalage), film in de reeks
Cinema Rondeel, oplevering,
spreekruimte

samenwerking: 
Cross-sectorale samenwerking
met lokale en regionale
verenigingen, o.a. Deventer
Fotokring, jongerenwerkers,
buurtverenigingen, Filmhuis
De Keizer 

D. DE KRACHT VAN DE STAD 

samenvatting: 
Overheid en professionals
meten zich een nieuwe rol aan
door initiatieven te faciliteren.
Enerzijds zijn initiatieven
vanuit de samenleving zeer
krachtig. Anderzijds ook
kwetsbaar en onplanbaar. Zijn
wij gezamenlijk tot betere
oplossingen in staat? Hoe
worden initiatieven succesvol?
Is er een verschil in natuurlijke
betrokkenheid tussen stad en
platteland? 

activiteiten:
Thema-avond Spontane Stad
(kracht van de Stad),
Plattelandsinitiatieven
(Celebrate the Village), 
Stadsinitiatieven (Celebrate the
City), nieuwe initiatieven
(SpreekRuimte), film in de
reeks Cinema Rondeel,
oplevering, Stadscheques voor
geslaagde initaieven

samenwerking: 
Dorpsbelang in Okkenbroek 
en Bathmen, initiatiefnemers
uit de stad en de dorpen,
wijkaanpak, jonge stads-
makers, gemeente Deventer,
Filmhuis de Keizer 
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SAMENVATTING “PLEZIER IN ARCHITECTUUR”

INHOUDELIJK VERSLAG 
JAARPROGRAMMA 2016

THEMA-AVOND OVER KWALITEIT
Datum: 18 februari 2016 om 20.00 uur 
Locatie: Architectuurcentrum Rondeel, Stromarkt 18c, Deventer

Participatie,  moet je doen!
Burgers zijn steeds vaker initiatiefnemers voor verander-
processen in de stad. Straten en pleinen worden opgeknapt,
braakliggende stukken grond worden ingericht en woningen
worden samen gebouwd. De initiatiefnemers zijn trots op hun
resultaten. Hun kinderen kunnen veilig spelen, de straat is
opgeknapt, het droomhuis is gerealiseerd en dat alles zelf
gedaan. Architecten en andere ontwerpers kunnen inpakken!

Maar is dat wel zo? Verrommelt de woonomgeving niet door
deze initiatieven en gaat de samenhang in de stad op deze
manier niet verloren. Nee, zeggen Kim Arntzen, Ellen van Acht
en Marek Vogt. De betrokkenheid van professionals bij
burgerinitiatieven is juist van cruciaal belang. Het is in hun ogen
de taak van de ontwerper om de wensen en ideeën van de
initiatiefnemers te vertalen in een mooi, functioneel en
duurzaam ontwerp.
Om te laten zien dat het ontwerpen met burgers prettige
omgevingen en fraaie resultaten kan opleveren heeft het
Rondeel een lezing / debat-avond over de betrokkenheid van
professionals bij burgerinitiatieven georganiseerd. Kim Arntzen
(beeldend kunstenaar), Ellen van Acht (Buro Kuub), Marek Vogt
(We love the City) zullen aan de hand van hun eigen ervaringen
aangeven hoe je samen met burgers onderzoekend kunt
ontwerpen en samen tot fraaie resultaten komt. De zaal wordt
uitgenodigd om met de sprekers in debat te gaan.

Kim Arntzen – beeldend kunstenaar 
Kim Arntzen is beeldend kunstenaar en breit samen met de
bewoners van Voorstad een sjaal om verbinding in de buurt
teweeg brengen en buurtverhalen los te krijgen. Tijdens haar
lezing zal zij ingaan op het contact dat zij met de bewoners van
Voorstad heeft door dit project. Hoe ze overleg creëert, hoe
burgers elkaar aanvullen en stimuleren en hoe de kwaliteit van
de sjaal hoog blijft. Daarnaast gaat ze in op hoe je om moet
gaan met enthousiasme van de burgers en nevenprojecten die
ontstaan. Maar ook, hoe je moeilijke momenten moet
signaleren en hoe je kunt bijsturen.

Ellen van Acht – Ontwikkel slim, bouw samen
Ellen van Acht is directeur van Buro Kuub. Het buro adviseert,
begeleidt en ondersteunt particulieren bij de ontwikkeling van
een nieuwbouw woning. Hun motto is Ontwikkel Slim, Bouw
Samen. In de praktijk ervaart Ellen regelmatig dat de
communicatie tussen de particulier en de architect niet goed
verloopt, terwijl de architect het volgens haar wel zou moeten
kunnen. Tijdens haar lezing zal ze aangegeven waar het naar
haar idee spaak loopt en hoe je dit als ontwerper kunt
voorkomen.

Marek Vogt – De stad is je Podium!
Marek Vogt is ontwerper bij We Love The City en werkt aan het
Havenkwartier in Deventer. Voor hem betekent organisch niet:
zoek het maar uit. Hij vindt dat we moeten blijven
samenwerken, anders is de gewone stedeling de pineut. Tijdens
zijn lezing zal hij aan de hand van projecten laten zien hoe je
goede plannen samen met burgers kunt realiseren, en een
verandering in de stad te weeg kunt brengen.

EEN KINDERLIJKE KIJK OP DEVENTER

Architectuurcentrum Rondeel staat een maand lang vol met
creatieve uitspattingen van vmbo-leerlingen van EHL Het
Stormink. Met het project Deventer Mijn Stad geven de
leerlingen een geheel eigen kijk op Deventer. 

Goed kijken
“Als je door de stad loopt kijk je naar de winkels, de etalages.
Maar soms is het net zo mooi om eens naar boven te kijken en al
die prachtige historische panden te zien die we hebben in onze
binnenstad’’, zegt burgemeester Andries Heidema in
Architectuurcentrum Rondeel. 
En dat is precies wat de leerlingen van Etty Hillesum Lyceum
Het Stormink de afgelopen weken hebben gedaan. Met als
resultaat de tentoonstelling ‘Mijn Stad’, die de burgemeester
officieel opent deze middag. 
Zeven brugklassen vmbo trokken drie weken uit om zich te
verdiepen in hun eigen stad. Van de geschiedenis tot de
architectuur en van cultuur tot economie. “We hebben op veel
verschillende manieren aandacht besteed aan de stad’’, vertelt
tekenleraar Mark Bouwhuis. “Met lessen, stadswandelingen en
presentaties . Het is belangrijk om te weten waar je vandaan
komt. Zeker voor kinderen.’’
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Roze kastelen en Gucci-winkels
In het midden van het Architectuurcentrum staat een hoge tafel
met een gefiguurzaagde Deventer skyline. Een man met een
rollator loopt langs de tafel en bekijkt elk pand minutieus. De
Waag, de Bergkerk, De Lebuïnuskerk, de meeste panden zijn
herkenbaar. Dan blijft de man glimlachend staan. Brugpieper
Femke besloot haar fantasie de vrije loop te laten en in de skyline
plaats te maken voor een felroze kasteel, keurig voorzien van
(paarse) torens en een toegangspoort. 
Vlak achter het roze kasteel vinden we een replica van het huis
van Hans & Grietje en twee opvallende kledingzaken: Gucci en
Louis Vuitton. Volgens de makers een duidelijke aanwinst voor
de Deventer binnenstad. En laten we eerlijk zijn, daar hebben ze
volkomen gelijk in. 

Naast de houten skyline maakten de leerlingen een graffitimuur,
waarop met felle kleuren, teksten en tekeningen de
bijzonderheden van Deventer worden afgebeeld. Naast de
graffitimuur hangen ingelijste tweets, met leuke uitspraken over
Deventer. Tussen de tweets hangen tekeningen van oude gevels
uit de binnenstad, waarbij sommigen zich zelfs waagden aan
bekende historische gevels van bijvoorbeeld de verschillende
kerken en het Luxor-pand op de Brink. 
Kartonnen presentatiekasten verdelen de ruimte, met daarin
tientallen leporello’s (zigzagfolders). De één vulde zijn folder
met historische feiten over Deventer, de ander wijdde hem
volledig aan Go Ahead Eagles. 

Nieuwe stad
Leerlingen Iain en Mateusz uit 1KA staan trots opgesteld bij een
grote plattegrond aan de muur. “We moesten een nieuwe stad
ontwerpen, met tien wijken. Elke wijk is bestemd voor een
bepaalde groep inwoners. Wij hebben dit gemaakt’’, zegt Iain
wijzend naar een groot groen deel van de kaart. “Wij hebben een
wijk gemaakt voor boeren. Hier zie je alle weilanden, met water
en verderop ligt een woonwijk.’’ 

Hun klasgenotes Chanel en Nurseli schuiven dichterbij. 
De dames hebben zich ontfermd over de infrastructurele
oplossingen in de nieuwe stad. “Wij hebben de wegen
aangelegd in deze wijk. Hier zo. Met een rotonde en een
tankstation. Dat gele bord? Dat is de M van McDonald’s’’, zegt
Chanel. Ze vonden het leuk om te doen, maar het leverde ook
wel eens spanningen op, zegt Nurseli. “We hebben best vaak
ruzie gehad over wat we waar wilden tekenen, maar nu zijn we
allebei tevreden.’’

De plattegronden vormen een kleurrijk en boeiend geheel

waarbij de groepen heel duidelijk hebben nagedacht over de
leefbehoeften en –wensen van hun inwoners, de verbinding
tussen bebouwing en natuur en de infrastructuur. Zo zal de
industrie in de stad van Davy, Rik en Jesse een extra impuls
krijgen. Het drietal kiest voor een vliegveld naast de stad, in
plaats van ouderwetse snelwegen. 

Eigen kijk
“Het is ontzettend leuk om te zien hoe creatief kinderen
omgaan met de stad’’, zegt Daaf Ledeboer van
Architectuurcentrum Rondeel. “Middelbare scholieren
ontwikkelen net hun omgevingsbewustzijn en dat leidt tot een
hele interessante kijk op hun stad. Bijvoorbeeld op de
vormgeving van gebouwen. Ik heb bijvoorbeeld al meerdere
ontwerpen gezien waarbij schoorstenen schuin op het dak
staan, dan zie je dat kinderen nog zo veel kunnen leren.’’
Ledeboer is zelf intensief betrokken bij het project. “Ik heb
presentaties gegeven aan de leerlingen op Het Stormink over de
bouwgeschiedenis van de Deventer panden. Dat begint echt
vanaf de basis: waarom zijn oude daken puntvormig? Hoe zijn
ze opgebouwd? Waarom besteedden mensen vroeger aandacht
aan het versieren van hun gevel? Wanneer kwamen er glazen
ramen in de panden? Waar bestonden ramen daarvoor uit ?
(varkensblazen, red.)  De leerlingen hebben ademloos
geluisterd, vroegen veel en vonden het buitengewoon
interessant. Het is ontzettend leuk om de kinderen uit te leggen
dat waar ze dagelijks naar kijken, honderden of duizenden jaren
denkwerk heeft gekost om te maken. We hopen een zaadje te
planten bij de leerlingen waardoor ze in de toekomst bewust
blijven kijken naar de wereld om hen heen.’’ 

CONCRETE LOVE
Architectuurcentrum Rondeel organiseert in samenwerking met
filmhuis de Keizer de documentaire 'Concrete Love' over de
Duitse architectenfamilie Böhm, met Gottfried als middelpunt.
Gottfried is zoon, kleinzoon, echtgenoot en vader van
architecten. Hij is de enige Duitse architect aan wie de
prestigieuze Pritzker Prize is toegekend. Programmaraad-
voorzitter Harry Zwiers verzorgt de inleiding bij de
documentaire.

In 1986 krijgt Böhm 'de Amerikaanse Nobelprijs voor de
Architectuur' voor zijn opvallende expressionistische
betoncomposities. Gottfrieds vader Dominikus – met de
markante grijze sik - was ook architect, met als specialisme het
bouwen van kerken. Gottfried wilde beeldhouwer worden uit
angst als architect niet goed genoeg te zijn, maar daar wil zijn
vader niets van weten.
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In 1954 neemt Gottfried het bureau van zijn vader over, die een
jaar later sterft. Het bureau is gevestigd in een eigen ontwerp
van Dominikus Böhm uit 1931; een riant woonhuis met ateliers
in het Keulse Mariënburg. Een huis met een zwembadje waar
Gottfried op hoge leeftijd nog in zwemt.
Concrete Love is de vierde lange film van de jonge Zwitserse
regisseur Maurizius Staerkle Drux. Twee jaar lang heeft hij de
familie Böhm gevolgd en gefilmd, meestal in het woonhuis
annex atelier van Dominikus Böhm, waar werk, privé en familie
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Concrete Love is een
kalme, observerende documentaire. 

Architectuurroute 
Stedendriehoek

De architectuurroute Stedendriehoek wordt georganiseerd door
Architectuurcentrum Rondeel en Architectuurcentrum
Bouwhuis uit Apeldoorn. Beiden hebben de doelstelling om bij
een breed publiek belangstelling te wekken voor de architectuur,
stedenbouw en landschap. Naast de tentoonstellingen,
lezingen en debatten die al regelmatig worden georganiseerd, is
deze architectuurroute een nieuwe aanvulling om de
architectuur te beleven. Ditmaal in levende lijve en dichtbij huis.
Nu ja, er moet wel een fiets, scooter of auto aan te pas komen,
omdat de stedendriehoek een uitgebreid gebied bestrijkt. Om te
zorgen dat eenieder de route op eigen wijze en tempo kan
bezoeken hebben wij voor een flexibele opzet gekozen via deze
app.

Wij hebben gekozen voor projecten die in 2014 en 2015 zijn
gerealiseerd. De keuze van de projecten hebben wij overgelaten
aan een onafhankelijke jury met de vraag om uit een door ons
samengestelde groslijst van circa 50 projecten een selectie te
maken met als algemene maatstaf: Is een project de moeite
waard om voor om te rijden? 

Hieruit heeft de jury de conclusie getrokken dat er ook voor een
niet-deskundige iets interessants te zien moet zijn en dat dat
vanaf de openbare weg moet kunnen, omdat nu eenmaal niet
iedere gebruiker bezoekers op het erf of in het gebouw wil
toelaten. De jury heeft daarom niet alleen op architectonische
kwaliteit geselecteerd, maar ook op beleefbaarheid. Er is een
zeer gevarieerde selectie uit gekomen van heel verschillend
pluimage: er zijn bijvoorbeeld een nieuw stadhuis, een
fietstunnel, een tankstation en een gerenoveerd bedrijfsgebouw
in de route opgenomen. 

Opvallend bleek dat wij in de drie steden elk een concentratie
van interessante projecten aantroffen in een havengerelateerd
ontwikkelingsgebied. Dat zegt iets over de huidige bouwopgave. 
Wij hopen met deze eerste architectuurroute een interessante
aanleiding voor een fiets- of rijtocht te bieden en ook mensen
die niet in het vak zitten een beeld te kunnen geven van wat er
zoal gebouwd is in de regio Stedendriehoek. 

Als deze architectuurroute aanslaat, hopen wij over twee jaar
een nieuwe aflevering van de estafette te kunnen presenteren. 

1. BEEKZICHT TWELLO
Aan de rand van het centrum van het dorp, langs de Twellose
Beek is een supermarkt en een aantal woningen vervangen en in
één gebouw samengevoegd. Zo ontstaat één groot gebouw op
de grens van dorpskern en groen, dat ingevoegd is in de
structuur en veel open ruimte creëert. Op de plek van de
supermarkt zijn 37 woningen gebouwd in vier verschillende
blokjes. Verschillend metselwerk, in verschillende kleuren,
versterkt de onderverdeling in kleinere blokjes. Deze
onderverdeling in blokjes maakt het grote bouwvolume passend
bij de schaal van Twello. De woningen zijn gelegen rondom een
dek waarop auto’s, die met een autolift naar boven kunnen,
geparkeerd worden. De woningen zelf, bereikbaar via galerijen
rondom dit dek, zijn eigentijds, ruim met grote balkons. Nu
geschikt gemaakt voor senioren, toegankelijk en flexibel, kunnen
ze in de toekomst ook andere groepen huisvesten. Een groot
oppervlak aan Foto-voltaïsche cellen (PV-cellen) garanderen een
laag energiegebruik. 

Gerealiseerd: 2015-2016 
Opdrachtgever: IJsseldal Wonen�
Architect: FARO Architecten�

2. BELLINKHOF WILP
Aan de IJssel is landgoed Nieuw Bellinkhof ontwikkeld. Er wordt
een ensemble gebouwd van vier moderne landhuizen. Het
eerste huis, (hoofdhuis), is gerealiseerd. Bij het hoofdhuis is er
bewust gestreefd naar een iets formelere, meer monumentale
opzet dan de overige gebouwen. Deels ontleent de woning zijn
monumentaliteit aan zijn positie binnen het landgoed. De
woning is iets hoger gelegen en ligt centraal. Ook de
vormgeving van het landschap benadrukt deze monumen-
kwaliteit.

De formele oprijlaan loopt als het ware dwars door de woning.
Vanuit deze insnede in het landschap en het souterrain van het
gebouw wordt de entree bereikt. Deze entree ligt op de bel-
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etage. De woonfuncties zijn zo veel mogelijk op het zuiden
gericht en zo georiënteerd dat vanuit de verschillende ruimtes
bijna het hele landgoed is te overzien. Door de vide en een
verhoogd plafond in de keuken is ook de werkkamer op de
verdieping ruimtelijk met de woonfunctie verbonden.

Realisatie: 2015 
Opdrachtgever: familie Hirschler�
Architect: Maas Architecten�
Locatie: Landgoed Nieuw Bellinkhof, Buddezand 4, Wilp 

3. HERINRICHTING MR. H.F. DE BOERLAAN
Nieuwe Stadsboulevard in het Havenkwartier Deventer. 
Het profiel van gescheiden rijbanen met een brede groene
middenberm zorgt voor een veiliger oversteek en meer groen in
de straat. De Mr. H.F. de Boerlaan is een belangrijke
ontwikkelingsas in de stad geworden. De nieuwe herinrichting
moet het aanzicht van het Havenkwartier vormen en zal het
Havenkwartier van een achterkant naar een voorkant met
etalagefunctie transformeren. 

Realisatie: 2014 
Opdrachtgever: Gemeente Deventer 
Architect: REDscape� 

4 HERBESTEMMING ZWARTE SILO HAVENKWARTIER
DEVENTER 
Het gesloten opslaggebouw is omgevormd tot een transparante
hal met plek voor verschillende kleinschalige eetgelegenheden:
Fooddock. Door het openen van het gebouw is het
aangrenzende havengebied deel van de interieurbeleving
gemaakt. De rauwheid, die met name het interieur van het
gebouw kenmerkt, is zoveel mogelijk intact gelaten. 

Realisatie: 2015 
Opdrachtgever: BOEi�
Architect: Wenink Holtkamp Architecten�
Locatie: Zuiderzeestraat 2, Havenkwartier, Deventer 

5  WOONHUIS DROMER - SLAPER - WAKER DEVENTER
Het woonhuis is gebaseerd op de fascinatie van oude bakstenen
werkplaatsen. Daarom is de voorgevel uitgevoerd in baksteen
met de kleinere raamopeningen. De gevel heeft een basement,
een midden en een kroon. Een van de uitgangspunten van de
kinderen was dat er een uitkijktoren moest komen, de kroon op
het dak is dus niet alleen een ornament maar vooral een uitkijk-
toren waar je avonds prachtig de zonsondergang kunt zien. 
Op de begane grond is aan de voorzijde een logopediepraktijk

met wachtruimte. Aan de achterzijde bevindt zich een woon-
keuken met dubbele verdiepingshoogte en een open trap naar
de zitkamer op de eerste verdieping�aan de voorzijde. Op deze
wijze kunnen de bewoners kiezen om aan de voor- of achterzijde
van het huis te verblijven. Op de tweede verdieping zijn de
slaapkamers gesitueerd. 

Realisatie: 2015 
Opdrachtgever: familie Nijboer 
Architect: I’M Architecten�
Locatie: Mr. H.F. de Boerlaan 129, Deventer 

6 DRIE LUCY’S IN THE SKY HAVENKWARTIER DEVENTER 
Vanuit de ambitie om in het Havenkwartier ruimte te bieden aan
experimenten, ontstond een initiatief van het kunstenaarsduo
SpaceCowboys en het ontwerpbureau Bestwerk om op het dak
van het atelier van SpaceCowboys aan de�Mr. H.F. de Boerlaan
een klein verblijf te bouwen, een ‘creative’ room. 

Dit samenwerkingsproject tussen kunstenaars en architecten
werd aangemoedigd door de provincie Overijssel waardoor er
een aantal Lucy’s in the sky loft-residenties zijn ontworpen. Het
idee is om deze Lucy’s op bijzondere plekken als
logeergelegenheid te verhuren voor gasten en werknemers van
de creatieve bedrijven en kunstenaars in het gebied. 

Realisatie: 2014
Opdrachtgever: Gemeente Deventer�
Architecten en kunstenaars: Maurer United Architects, Boris
Tellegen, Bestwerk en SpaceCowboys�

Locaties: 
Lucy Cube: Noordzeestraat 4, Havenkwartier Deventer 
Lucy Glxy: Mr. H.F. de Boerlaan 153
Lucy Nomad: Mr. H.F. de Boerlaan (tijdelijke plek nabij Glxy)

7 WOONHUIS IT HAVENKWARTIER DEVENTER 
Dit woonhuis is een compacte stadswoning met een robuust
uiterlijk passend bij de industriële havenarchitectuur. 

De geprefabriceerde houtskeletwoning is voorzien van een huid
van geperforeerde aluminium damwandprofielen die verwijst
naar de industriële oorsprong van de plek. 

Door de grote en kleine perforaties werkt de buitenschil als een
voile, een sluier die licht en uitzicht filtert, waardoor het karakter
van het huis wisselt, afhankelijk van het tijdstip van de dag en
nacht. 
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Realisatie: 2014 
Opdrachtgever: mevr. Thurkow 
Architect: Hoogte Twee Architecten 
Locatie: Mr. H.F. de Boerlaan 147, Deventer 

8 KINDCENTRUM RIVIERENWIJK DEVENTER 
Deze bijzondere basisschool met peuter- en kinderopvang heeft
de vorm van een vlinder en ligt als een paviljoen in een groen
park. De centrale hal is een spannende ruimte met niveau-
verschillen en biedt goed overzicht over de lokalen en de
vleugels. Door het gebruik van duurzame natuurlijke materialen
en de mooie rondingen heeft het Kindcentrum een warme
prettige uitstraling. 

Realisatie: 2015 
Opdrachtgever: Stichting Samenwerkingsscholen Rivierenwijk
Deventer 
Architect: DOK Architecten�
Locatie: Zaanstraat 1, Deventer 

9 HUIS VAN DE WIJK DEVENTER 
Transformatie van een jaren ‘70 pand naar een moderne, door
bewoners beheerde ontmoetingsplek voor alle groepen in de
wijk.  Het Huis van de Wijk is een experiment dat ook landelijk
aandachtig gevolgd wordt, omdat de bewoners zelf hebben
geholpen dit huis te realiseren. De gevels van dit jaren ‘70
kantoor zijn intact gelaten. Hierop is isolatiestuc toegepast.
Verder zijn er zonnepanelen op het dak aangebracht en door een
flinke dakrand toe te voegen worden de zonnepanelen uit het
zicht gehouden en wordt de isolatiestuc behoed voor vervuiling. 

Realisatie: 2014 
Opdrachtgever: Gemeente Deventer 
Architect: DOK Architecten�
Locatie: Spuistraat 48, Deventer 

10 STADHUISKWARTIER DEVENTER 
April 2016 | Opdrachtgever Gemeente Deventer Architect:
Neutelings Riedijk Architecten; Ontwerp Deventer Raamwerk,
Loes ten Anscher

Locatie: Grote Kerkhof 1, Deventer 
Het stadhuiskwartier in Deventer verenigt het oude historische
stadhuis met een nieuw stadskantoor. Het project omvat
nieuwbouw en renovatie, restauratie en verduurzaming van
bestaande rijksmonumenten. 

Het ontwerp voor het stadhuiskwartier sluit aan bij de typische

Deventer stedenbouwkundige structuur van tuinen en
binnenpleinen die met elkaar verbonden zijn door paden,
steegjes, gangen en poorten. Het gebouw is georganiseerd rond
twee nieuw ontworpen hoven; een open hof rond het
voormalige burgemeestershuis en een overdekt binnenhof, de
centrale hal, waar inwoners, bezoekers en medewerkers van de
gemeente elkaar kunnen ontmoeten. 

In samenwerking met kunstenares Loes ten Anscher zijn voor
de eiken kaders een reeks roosters ontworpen: 2264 unieke
vingerafdrukken van Deventenaren zijn in aluminium gegoten.
Verspreid over de buiten- en binnengevels van het gebouw
vormen zij samen één groot kunstwerk. 

Oplevering: April 2016 
Opdrachtgever: Gemeente Deventer 
Architect: Neutelings Riedijk Architecten
Ontwerp: Deventer Raamwerk, Loes ten Anscher 
Locatie: Grote Kerkhof 1, Deventer 

11 PAKHUIS TEN HOVE DEVENTER 
Dit voormalige pakhuis (1884 en Rijksmonument) is door I’M
Architecten getransformeerd tot een modern kantoorgebouw.
Met respect voor het verleden zijn de installaties zorgvuldig
ingepast door het maken van een centrale kern waarin toiletten,
lift en installaties zijn opgenomen. 

Aan de buitenzijde maken twee architectonische ingrepen
duidelijk dat de functie is gewijzigd. Aan de noordzijde in het
dak bevindt zich een lichtstraat en aan de zuidzijde zijn glazen
doosjes aangebracht. Deze nieuwe openingen brengen meer
licht in het gebouw en geven de gebruikers de mogelijkheid om
uit het pand te stappen en naar de gracht. 

Opgeleverd: 2014 
Opdrachtgever NV Bergkwartier 
Architect: I’M Architecten�
http://www.im-architecten.nl/
Locatie: Bergpoortstraat 19, Deventer 

12 VOETBALSTADION ADELAARSHORST 
MET RENOVATIE EN UITBREIDING DEVENTER 
Uitbreiding en renovatie van voetbalstadion De Adelaarshorst.
De markante koptribune aan de zijde van de Vetkampstraat is
uitgevoerd in baksteen wat ongebruikelijk is voor nieuwe
tribunes. De achterzijde van de tribune staat precies boven de
oude stadionmuur die binnenkort wordt gerestaureerd.�



19

Er is ook een hoofdtribune gerealiseerd met 1800 zitplaatsen en
1200 m2 business lounge. Onder deze tribunes zijn
kleedkamers, fitnessruimten, kantoren en het supportershome
ontworpen. Ook de zijkanten van deze tribune is uitgevoerd in
baksteen. Om het stadion een robuust uiterlijk te geven is naast
rood baksteen veel zwart gemoffeld staal toegepast. 

Realisatie: 2015-2016 
Opdrachtgever Go Ahead Eagles 
Architect: I’M Architecten�
Locatie: Vetkampstraat 1, Deventer 

13 MORE | MUSEUM VOOR MODERN REALISME GORSSEL 
Het museum voor modern realisme is gehuisvest in het
voormalige gemeentehuis van Gorssel, dat eind 2012 is
vrijgekomen. Het monumentale deel van het uit 1914 daterende
gemeentehuis is gerenoveerd. De later aangebouwde delen zijn
in het ontwerp vervangen door nieuwbouw. 

De natuurstenen gevel is een mix van Franse kalksteen. De twee
verdiepingen bevatten zeven museumzalen met strategische
doorkijkjes naar de parkachtige omgeving. 

Oplevering: 2015 
Opdrachtgever: Melmuseum Gebouw BV 
Architect: Hans van Heeswijk Architecten 
Locatie: Hoofdstraat 28, Gorssel 

14 WOONHUIS MET SCHUUR LAREN 
De opdrachtgever wilde hier een comfortabele woning met
duurzame materialen en energiebronnen.�In de agrarische
omgeving van het buitengebied van Lochem is het woonhuis
vaak gekoppeld aan een schuur. De twee bouwwerken, van
buiten gelijk in vorm en materialisatie, huisvesten vanbinnen
het tegenovergestelde: in het woonhuis een knus interieur met
open haard; in de schuur een praktische invulling met een ‘doe
het zelf’ mentaliteit. 

Het huis is gematerialiseerd met een rijk pallet aan bewerkte
Europees houtproducten: van een constructie van gelamineerde
kolommen, liggers en spanten die is ingevuld met
houdskeletbouw wanden, vloeren en daken tot de cellulose
isolatie die wordt afgewerkt met multiplexplaten. 
Buiten zijn de houten raamkozijnen met zuur bewerkt en de
gevelroosters thermisch behandeld om onbeschilderd te
kunnen blijven. 

Oplevering: 2015 

Opdrachtgever: familie de Koning 
Architecten: Diederik de Koning en Laura van Santen 
Locatie: Bouwhuisweg 10, Laren 

15 TANKSTATION BRAND OIL ZUTPHEN 
Het concept is een uitnodigend gebaar te maken voor de mens,
in tegenstelling tot de afstandelijke industriegebouwen in de
omgeving die alleen maar ruimte innemen. Hier is gekozen voor
een grote luifel die functioneel is en ruimte geeft om te
ontmoeten. 

Het gebouw is als een eenheid ontworpen, in één materiaal,
rood aluminium. Ook de wasstraat is hierin opgenomen. De
overgang tussen binnen en buiten is geheel van glas. Ook in de
overkapping is dit materiaal toegepast. Vanuit binnen heb je
direct contact met buiten. 

Oplevering: 2014 
Opdrachtgever: Brand Oil 
Architect: Maas Architecten
Locatie: Oostzeestraat 1a, Zutphen 

16 PAKHUIS NOORDERHAVEN ZUTPHEN 
Na vertrek van handelsmij Reesink verkeerde het casco van dit
industriële gebouw in nagenoeg ongeschonden staat toen het
beschikbaar kwam voor realisatie van het huidige
innovatiecentrum. 
Het gebouw bestaat uit niet veel meer dan een uitwendige
draagstructuur van zwaar metselwerk met alleen
daglichttoetreding via de kopgevels. Binnen een
staalconstructie over drie bouwlagen met daarop een houten
kapconstructie. Behoud van de monumentale geklinknagelde
staalconstructie en de houten kapspanten waren
uitgangspunten voor het ontwerp. Tegen de langsgevels wordt
verder aangebouwd. Daarom moet de daglichttoetreding door
de kopgevels komen. 

Door de toepassing van strategisch gesitueerde verspringende
vides in de vloeren van de 1e en 2e verdieping is een
ruimtelijkheid gerealiseerd die de te lage hoogte acceptabel
maakt. Het gebouw is energieneutraal. De ingebruikneming
betekent een flinke impuls voor de te ontwikkelen nieuwbouw in
Noorderhaven. 

Realisatie: 2015-2016 
Opdrachtgever: IJsseldal Wonen 
Architect: Attika Architecten�
Locatie: Lijmerij 23, Zutphen Noorderhaven
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17 FIETS- EN VOETGANGERSTUNNEL 
KOSTVERLOREN ZUTPHEN 
De Kostverlorentunnel is een onderdoorgang voor langzaam
verkeer tussen de binnenstad van Zutphen en de
nieuwbouwwijk Noorderhaven. 
Het belangrijkste vertrekpunt voor het ontwerp was – naast het
scheppen van een eigen belevingswereld – het genereren van
een ruimtelijke continuïteit. 
De betonnen sculpturale ribbenstructuur doet denken aan een
karkas van een imaginair wezen. De daarin opgenomen
lichtinstallatie versterkt deze ruimtelijke ingreep. 

Oplevering: 2015 
Opdrachtgever: ProRail/Gemeente Zutphen�
Architect en kunstenaar: Maurer United Architects en Herman
Kuijer 
Locatie: Kostverloren tunnel, Zutphen 
http://www.maurerunited.com/

18 PRAKTIJKRUIMTE ROZENGRACHT 
ZUTPHEN 
Rozengracht 22 is al langere tijd niet meer in gebruik als
woonhuis, maar als praktijkruimte voor fysiotherapie. 

Er was behoefte om de praktijkruimte uit te breiden richting de
tuin. Het nieuwe bouwvolume van twee lagen met kap haaks op
de straat is tegen de kopgevel van het Barlheze woningblokje
geplaatst. Daarbij is een ondergeschikte ruimte overgelaten
richting Rozengracht 22 in verband met licht en lucht van de
bestaande praktijkruimten. Hierdoor wordt de historisch
gewenste gesloten rooilijn van de Barlheze weer in ere hersteld
en ontstaat er opnieuw een soort gesloten hoek. 

De nieuwbouw is verbonden met het bestaande gebouw aan de
Rozengracht middels een transparant tussenstuk, dat dient als
ontsluiting van beide gebouwen. 

Oplevering: 2014 
Opdrachtgever: praktijk Makkink 
Architect: Attika Architecten�
Locatie: Rozengracht 22 Zutphen 

19 WALTER GILLIJNSCHOOL ZUTPHEN 
De Walter Gillijnschool is een katholieke Jenaplanschool. De
school staat op de plek waar zich vroeger een bastion bevond
dat deel uitmaakte van de oude verdedigingswerken van
Zutphen. 

De geschiedenis was inspiratiebron voor de architect. De school
bestaande uit twee bouwlagen heeft een gesloten zuidzijde en
een open noordkant. De meer gesloten bouwblokken refereren
aan de stoere gevels van een bastion met een robuuste baksteen
in reliëf gemetseld. 

Aan de noordzijde bevindt zich achter de glasgevel met groene
panelen het speellokaal/de aula als levendig hart van het
gebouw. Hier stroomt volop daglicht en heeft de architect
gekozen voor een optimale relatie tussen binnen en buiten. Dit
bouwdeel refereert in het veelhoekige verloop van de glasgevel
aan de ravelijnen van het bastion. 

Aan het plein bevinden zich de twee hoofd entrees. De platte
daken zijn deels voorzien van sedum. 

Realisatie: 2014-2015  
Opdrachtgever: Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland 
Architect: Van Hoogevest Architecten�
Locatie: Rietbergstraat 2, Zutphen 

20 KINDCENTRUM ADRIAAN VAN DEN ENDE 
WARNSVELD 
De bestaande school moest vervangen worden door nieuwbouw
van een basisschool gecombineerd met twee groepen
kinderopvang en een BSO-groep. Voorwaarde was dat alle
bomen rondom moesten blijven staan. De lesruimten op de
verdieping zijn min of meer zelfstandige ‘huisjes’ op het dak.
Het mansardekruis is zodanig gepositioneerd dat in het
beganegrondvolume een centrale ruimte over twee bouwlagen
kan worden gerealiseerd. Samen met het speellokaal vormt dit
het ruimtelijke en functionele hart van het kindcentrum. 

Het is een zgn. ‘frisse school’, een gebouw met een laag
energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om
lucht-kwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. De school
is ‘all electric’, d.w.z. er is geen gasaansluiting en daardoor in
combinatie met aardwarmte en PV-panelen op het dak
energieneutraal en geen CO2-uitstoot. 

Oplevering: 2014 
Opdrachtgever Janssen de Jong Bouw Hengelo B.V. 
Architect: Attika Architekten�
Locatie: Klaprooslaan 2, Warnsveld 
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21 RENOVATIE EN UITBREIDING BDR THERMEA
APELDOORN 
Het bestaande kantoor van BDR stamt uit begin jaren zeventig
uit de vorige eeuw en was matig geïsoleerd. De zonbelasting
zorgde ervoor dat de ruimten binnen behoorlijk opwarmden en
er was behoefte aan koeling. Daarnaast was er behoefte aan
ruimten voor een Research en Development-afdeling. 
Om alle ruimten te creëren en de problemen aan het bestaande
gebouw op te lossen is het bestaande gebouw in één keer gevat
in een glazen stolp. De lucht tussen het gebouw en het glas
vormt een buffer tussen het binnen- en het buitenklimaat. 
De glasconstructie wordt gedragen door een staalconstructie
die vrij van het gebouw afdraagt op betonnen poeren. De
staalconstructie draagt ook het nieuwe dak dat naar de west-
zuid kant sterk overkraagt om direct zonlicht tegen te houden.
Het gebouw heeft hierdoor een nieuwe en moderne uitstraling
van een ‘Clean Tech’ bedrijf gekregen. 

Oplevering: 2015  
Opdrachtgever: BDR Thermea Group Apeldoorn 
Architect: MTB Architecten�
Locatie: Kanaal Zuid 106, Apeldoorn 

22 DE PASSEREL APELDOORN 
Het ‘woonhuis’ aan de Lepelaarweg omvat twaalf
groepswoningen voor bewoners�met een verstandelijke
beperking. De kleinere woonschuren rondom de moestuin
herbergen acht compacte grondgebonden woningen voor
dezelfde doelgroep. De groepswoningen staan langs de straat
‘gewoon woonhuis te zijn’. Hun tuinzijde heeft een open en
informeel karakter. De kleine woonschuren hebben een
eenzijdige oriëntatie: richting tuin. De groepswoningen
markeren de informele route;�deze mogen uitgroeien tot een
uitzondering in het dorp. Het is een ‘opgeschaald’ vrijstaand
huis met voortuin. De dwarskap wijst naar de binnentuin.�

De kleine woonschuren manifesteren zich als ‘bijgebouwen op
het achtererf’ van woningen aan de Aalscholverweg en
Kayersdijk. Met hun flauwe lessenaarsdaken vormen zij de
ankers in muur-haag-hek rondom de speel- en moestuin.�De
tuingevel is maximaal transparant. Elke bewoner heeft een eigen
stoep,�maar feitelijk is de speel- en moestuin ‘hun tuin’. 

Oplevering: 2015 
Opdrachtgever: Woningcorporatie De Woonmensen en
Zorginstelling de Passerel�
Architect: Johan de Wachter Architecten�
Locatie: Lepelaarweg 20, Kanaalzone Zuid Apeldoorn 

23 RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE 
APOTHEEK APELDOORN 
Transformatie van een bestaande apotheek naar een nieuwe
kantoorruimte, waarbij is teruggegrepen naar de eerste
bouwaanvraag uit eind 1880. De achtergevel is vervangen door
een passende eigentijdse invulling met veel daglicht.�
De opdrachtgever heeft veel aandacht besteed aan het hoge
gewenste afwerkingsniveau. 

Oplevering: 2015 
Opdrachtgever: R. Klinkhamer 
Architect: Lars Courage�
Locatie: Kerklaan 16, Apeldoorn 

DE OPLEVERING 2016

Regelmatig organiseert Architectuurcentrum Rondeel een
bezoek aan een pand dat (bijna) opgeleverd is. De opdracht-
gever en de architect geven een toelichting op het plan en
daarna volgt een rondleiding. Zo kunnen geïnteresseerden als
eersten een pand bezoeken, een bezoek dat in veel gevallen
bovendien na inhuizing van de gebruiker niet meer mogelijk is.
Een unieke gelegenheid dus, die door de toelichtingen een hoog
informatief gehalte krijgt.

EDITIE 1 - DE IJZERGIETERIJ
9 maart 2016

Het gebouw is in 1928 als modelmakerij voor Nering-Bögel
gebouwd door J.D. Postma in de nieuw zakelijke stijl. Het was
bedoeld voor flexibel gebruik en had vrijwel geen specifieke
interieurkenmerken. Het gebouw is Rijksmonument en stond
enige tijd leeg.

In 2015 is het gekocht door een ondernemer uit Epse. Het is in
opdracht van hem verbouwd tot 39 appartementen. Het
ontwerp hiervan komt van Jeroen Steenbergen van Atelier
Spijker uit Arnhem. Twee zuurkasten uit een latere periode en
enkele openslaande deuren zijn gehandhaafd in het gebouw.
Voor het overige is het ingedeeld in appartementen die
bereikbaar zijn via centrale gangen op elke verdieping.

Op 9 maart 2016 organiseerde Architectuurcentrum Rondeel
een Oplevering. De ontvangst vond plaats in een van de
woningen op de begane grond. Bijna de helft van de ruim 70
bezoekers bleef in eerste instantie buiten wachten, omdat er
binnen onvoldoende ruimte was.
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Na een kort welkomstwoord door Frank van Unen gingen alle
bezoekers in de centrale gang staan waar Jeroen Steenbergen
kort vertelde over de totstandkoming van het project.
Als transformatie was het een relatief eenvoudige opgave. Het
bestemmingsplan kende een dubbelbestemming, waarmee een
wijzigingsprocedure niet nodig is geweest. Verder was het
interieur niet van monumentale waarde en was door de op
flexibiliteit constructieve opzet een goede indeling mogelijk. 
De woningen waren nog voor de oplevering al bijna allemaal
verhuurd, dus hiermee werd de behoefte aan betaalbare kleine
woningen in Deventer aangetoond.

Overigens zijn Jeroen Steenbergen en Frank van Unen in het
kader van het project geïnterviewd door RTV Oost t.b.v. een
nieuwsitem op 9 maart 2016.

POTHOOFD EN SLUISKWARTIER:
VAN OLIFANTENPAADJES TOT NIEUWE HAVEN

Als het Deventer aangezicht een stralende glimlach vormt, dan
is het Pothoofd en het Sluiskwartier een hoektand met
rottingsverschijnselen. Maar wat doen we ermee? Rigoureus
verwijderen, herstellen of laten zitten? Dat is het onderwerp van
discussie deze dinsdagavond 23 februari bij Het Rondeel in
Deventer.

Plaats voor parkeren
Ruim zeventig mensen verschansen zich op de stoeltjes in het
Rondeelpand aan de Stromarkt in Deventer. Een fantastische
opkomst, zegt Eric Giesbers, voorzitter van Stichting Industrieel
Erfgoed, medeorganisator van de avond. Die grote opkomst zal
ongetwijfeld te maken hebben met het controversiële thema: de
bestemming van het Pothoofd en het Sluiskwartier. Een
historisch stukje Deventer Centrum en bovendien onderdeel
van het bejubelde Deventer aangezicht. 
Het gebied moest een tijdelijke parkeerplaats worden voor
ongeveer 200 auto’s. Dit stuitte op verzet.

Plan Groenewegen en Sanders
Eén van die alternatieven is van architect Hans Groenewegen en
bouwkundige Philip Sanders. Zij presenteren vanavond hun
ontwerp waarin vitale gebouwen als de Boze Goudvis en de
Witteveenpanden worden gerenoveerd en verslechterde panden
worden vervangen door nieuwbouw. 
De discussie barst vrijwel direct los. Maar niet per se over het
ontwerp van Groenewegen en Sanders. Iedereen is het erover
eens dat dit een stuk beter is dan de originele sloopplannen.
Maar het fundament onder hun ontwerp wordt gevormd door

besluiten van de gemeente. De belangrijkste: er moeten daar
tijdelijke parkeerplaatsen komen. En dat fundament zit de
aanwezigen dwars.

Gemeente in de hoofdrol
Voorzitter Giesbers concludeert terecht: “We gaan het niet eens
worden vanavond, maar het was een goede discussie”. Voor het
vervolg is een hoofdrol weggelegd voor de gemeente. Arthur
Borst, projectmanager namens de gemeente, kondigt in ieder
geval nieuwe bijeenkomsten aan. “Er kunnen nog twee
scenario’s samengesteld worden, waarbij we open staan voor
suggesties vanuit de bevolking. Het is mooi om te merken dat
het leeft en we willen voor de zomer ook vanuit de gemeente een
bijeenkomst organiseren.’’ Wanneer het definitieve besluit valt
over het Pothoofd en het Sluiskwartier is nog niet zeker. “De
verwachting is aan het einde van 2016.’’ 

EEN ODE AAN DE GEBAKKEN HOEKSTEEN 
VAN ONZE SAMENLEVING

Nederland is gebouwd met bakstenen. De steen is voor ons zo
vanzelfsprekend geworden dat we vergeten om goed te kijken
naar het product, de vervaardiging en de metselwerken. Daarom
presenteert Architectuurcentrum Rondeel de tentoonstelling
Steengoed...Keibest. Een ode aan de baksteen. 

Salsa
Hoeveel van u heeft wel eens de salsa gedanst tussen twee
paardelullen?  Weinig, vermoed ik. Maar dat is precies hoe Hans
Groenewegen en Maarten Douwe Bredero de avond openen in
Architectuurcentrum Rondeel. De architecten swingen met
enkele danspartners in een –met doeken nagebootste-
gespleten baksteen (een paardelul in vakjargon). 

In de ‘baksteen’ hangen plaquettes met de geschiedenis van de
baksteen in vogelvlucht. De productiegeschiedenis in
Nederland, innovaties door de jaren heen, de verschillende
vormen en de duurzaamheid. Waarom een salsadans? Simpel,
legt Bredero uit. “Salsa is een expressieve dans, net als
Nederland toonaangevend is in expressieve
baksteenarchitectuur.’’ En dat is waar de avond over gaat. We
zijn geneigd naar een bakstenen muur te kijken, onze schouders
op te halen en verder te lopen. Maar de steen speelt een
belangrijke rol in de geschiedenis van de Nederlandse en
Noord-Europese architectuur en het aantal metselvarianten is
duizelingwekkend groot.
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Baksteen door de jaren heen
Rijd je Deventer binnen vanaf de Mr. H.F. de Boerlaan dan kom
je langs de imposante ‘ Nieuwe Poort’ van architect Mario Botta,
twee rode stenen gebouwen met de vorm van een schip. Sta je
op De Brink dan springt het karakteristieke Luxor-pand direct in
het oog, met de expressieve bouwstijl van De Amsterdamse
School. Bijzondere baksteenarchitectuur is overal om ons heen.
Maar hoe dichter je bij de evenaar komt,  hoe beperkter het
baksteengebruik wordt. 

Het lijkt logisch dat baksteen typisch Nederlands of Noord-
Europees is. Baksteen is immers rivier- of zeeklei dat wordt
gedroogd en gebakken. En aan rivierklei hebben we hier geen
gebrek. Toch ligt de oorsprong van de baksteen zo’n 4000
kilometer naar het zuidoosten, legt Hans Magdelijns, adviseur
Cultureel Erfgoed, uit. Hij neemt de 75 aanwezigen mee door de
geschiedenis van de baksteen. 

“Het eerste bakstenen bouwwerk dateert uit Mesopotamië, zo’n
5000 jaar v. Chr. De techniek raakte daarna lange tijd uit de
gratie, maar keerde terug bij de Romeinen. Het Forum
Romanum en het Colosseum in Rome zijn bijvoorbeeld
gedeeltelijk met baksteen gebouwd. Bovendien wisten zij
koepel- en boogconstructies te maken met baksteen.
Architectonisch gezien een belangrijke tijd.”
De Romeinen brachten de Romaanse bouwstijl naar Nederland.
Het gebruik van bogen en rondingen werd rond de 12e eeuw
vervangen door de baksteengotiek, die vooral in Duitsland,
Polen en Denemarken floreerde. Ranke gebouwen met een
verticale oriëntatie. “Vooral kerken werden hoog en slank,
reikend naar God. Met een enorme rijkdom aan kleuren en
versieringen’’, aldus Magdelijns.

De populariteit van baksteen in Nederland was veranderlijk.
“Het bakken van stenen moest handmatig en was dus
tijdrovend. In tijden van grootschalige bouw werd daarom vaak
gekozen voor hout en natuursteen. Maar tegelijkertijd was het
vervaardigen van baksteen wel goedkoop. Je zag dus in
economisch zware tijden het baksteengebruik toenemen.’’ 
Het baksteengebruik kende een opleving in de Hollandse
Renaissance, maar ontwikkelde zich pas echt explosief tijdens
de 19e eeuw. Waarom? “De industriële revolutie maakte het
mogelijk in groten getale bakstenen te fabriceren en te
vervoeren. Steenfabrieken schoten als paddenstoelen uit de
grond, vooral rond de rivieren. Ruim 600 fabrieken fabriceerden
meer dan een miljard stenen per jaar. Inmiddels zijn er ‘nog
maar’ 40 fabrieken over, maar nog steeds bakken ze meer dan
700 miljoen stenen. En dat is een voorzichtige schatting.’’

Het expressionisme kwam op, met De Amsterdamse School als
stroming in de architectuur. De gevels mochten opvallen en
architecten experimenteerden met expressief kleurgebruik,
afwijkende geveloppervlakken of juist zeer strakke vormgeving.
Dat zien we nog steeds in het straatbeeld. En dat zal ook nog wel
even zo blijven, want op enkele uitbloei na, behoeft de baksteen
eigenlijk nauwelijks onderhoud. 

Voegtechniek
Terwijl de aanwezigen zich op een stoel tussen de paardelullen
hebben gevestigd geeft Magdelijns de microfoon door aan
architect Koen Mulder. Die begint met een waarschuwing.
“Achter op mijn boek ‘Het Zinderende Oppervlak’ staat: ‘Deze
man is gek’. Dat klopt wel een beetje. Ik ga het hebben over
voegtechniek en ik heb de neiging om daar heel diep op in te
gaan. Je zegt het maar als ik te ver ga. Maar één ding: je zal nooit
meer hetzelfde naar metselwerk kijken.’’ 

Nog geen kwartier later stoten aanwezigen elkaar aan. “Snap jij
het nog?’’, fluistert de één. “Al een tijdje niet meer’’, antwoordt
de ander. De bijna wiskundige formules die komen kijken bij het
voegen van baksteenmuren gaan veel mensen boven de pet,
maar het wordt Mulder vergeven. De architect is één en al
enthousiasme en heeft zich écht verdiept in de verschillende
metseltechnieken. Halfsteensverbanden, Vlaamse verbanden,
staande verbanden en de vertrouwde kruisverbanden worden
tot in detail uitgelegd. En zonder dat een leek het weet, heeft dit
grote gevolgen voor de stabiliteit en vooral de uitstraling van
panden. 

“Langs de Amsterdamse grachten staan veel oude pakhuizen’’,
zegt Mulder. “Daar woonden rijke handelaren die graag hun
rijkdom lieten zien. Maar… wel subtiel. De arbeiders hoefden
dat niet te zien, maar collega-handelaren wel. Zij bouwden dus
geen protserige huizen van natuursteen, maar lieten hun huis
zéér precies metselen, met combinaties van kruisverbanden en
staande metselverbanden. Dat is moeilijk, maar geeft ook een
prachtige chique uitstraling. In latere eeuwen zie je ook dat
restaurateurs fouten maken bij dit soort wanden, zonde.’’ 

De presentatie van Mulder getuigt niet alleen van veel
inhoudelijke kennis, maar ook respect voor metselaars. Met de
huidige technologie is het visualiseren van patronen in
metselwerk gemakkelijker, maar de kunstzinnige motieven die
metselaars in de afgelopen eeuwen met pure creativiteit wisten
te maken is indrukwekkend. 
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Toekomst
Het is goed dat deze waardering voor het vakmanschap van
metselaars over het voetlicht wordt gebracht, zegt Hans van
Norel, voorzitter van Bouwend Nederland Regio Oost, die de
tentoonstelling officieel opent. “We proberen jongeren
enthousiast te maken voor het metselwerk, bijvoorbeeld met de
TechniCampus. De aanmeldingen zijn echter beperkt. We hopen
dat deze tentoonstelling bijdraagt aan een beter beeld van dit
vakmanschap. Aandacht doet bloeien, dus ik hoop dat het
metselwerk een bloeiende toekomst tegemoet gaat.’’

DAG VAN DE BOUW 
BIJ ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL

Omdat Architectuurcentrum Rondeel te Deventer op 12 mei een
expositie heeft geopend over “Baksteenarchitectuur en
vakmanschap” was de landelijke Dag van de Bouw op 4 juni een
mooie gelegenheid om meer aandacht te besteden aan het
vakmanschap van de metselaar.
Samen met Bouwend Nederland en de TechniCampus hebben
we een aantal leerling-metselaars, onder begeleiding van een
leermeester, laten metselen op de stoep bij Rondeel. Ook waren
er allerlei oude bakstenen en kloostermoppen te zien. Soms met
de handafdruk van de monnik die ze maakte. 
Meer dan 100 bezoekers hebben met verbazing gekeken naar
het metselen van een boogconstructie en het maken van knip-
voegen. Jong en oud mocht ook zelf meedoen en met behulp
van kalkspecie een muurtje metselen. Een aantal jongeren gaf al
aan graag een opleiding tot metselaar, met een baangarantie, te
willen volgen.     

‘BAKSTEENTRILOGIE’ VAN ARCHITECTUURCENTRUM
RONDEEL EINDIGT MET LEZING ‘BAKSTEEN: VAN DRAGER
NAAR BEKLEDING’

Baksteenarchitectuur: ambacht of kunst? 
Wat wordt ieder jaar 1188 miljoen keer gemaakt in Nederland en
gaat, als je ze achter elkaar legt, 6 keer de aarde rond?  Juist:
bakstenen. Reden voor Architectuurcentrum Rondeel om een
‘baksteentrilogie’ te organiseren. Na de opening van de
tentoonstelling ‘Steengoed…Keibest’  en een metselworkshop
eindigt de trilogie met de lezing ‘Baksteen: van drager naar
bekleding’. 

Johan Venema: hart voor het oude ambacht
Bakstenen gevels zijn overal om ons heen. Oud, nieuw,
vervallen of gerestaureerd. Wanneer je goed kijkt zie je soms de
pijnlijke missers die in de loop der jaren zijn begaan.

Restauraties die goed bedoeld waren, maar compleet mislukt.
Dat zien we heel duidelijk in de slideshow van Johan Venema,
directeur van Venema Restauraties. “Kijk. Hier hebben ze
cementmortel gebruikt om een oude muur te herstellen. Dat is
als diesel in een benzinemotor gooien. Het werkt niet. Het
voegwerk was van oorsprong van kalk. Dat is flexibel en zorgt
voor een goede afvoer van vocht. Cement is veel harder
materiaal. Zie hier het resultaat.’’ De foto laat een oude
bakstenen muur zien waar de voegen volledig uitpuilen. “Dit
ziet er niet uit’’, concludeert Venema terecht.

De geboren Lochemer vertelt vanavond over zijn bedrijf en de
kennis die hij opdeed. Venema leerde restaureren door te doen.
“Ik werd op mijn 16e door mijn vader bij een huis in Zutphen
neergezet. Hij gaf me een berg zand, een zak kalk en zei: ‘succes
ermee’. Toen bleek dat ik alle kennis die ik had opgedaan bij mijn
vader in de praktijk kon brengen. Ik heb het huis laatst bezocht
en de muren stonden er nog steeds.’’

Al op jonge leeftijd ergerde Venema zich aan slecht hersteld
voegwerk. “Ik ontdekte dat niemand in Nederland wist hoe dat
kwam. We gebruikten technieken die geschikt waren voor
nieuwbouw, maar hoe we oud voegwerk in ere konden herstellen
wist niemand. Uiteindelijk heb ik via België, Frankrijk, Italië en
zelfs Cuba ouderwetse voegtechnieken geleerd.’’Het resultaat is
dat Venema oude panden zo kan restaureren dat het herstelwerk
bijna onzichtbaar is. Zijn credo: “Een voeg wordt nooit meer zo
mooi als hij ooit was, dus ga voorzichtig te werk en herstel alleen
wat écht nodig is.’’ 

Het maakte hem een belangrijke restaurateur in Nederland.
Venema herstelde de muren van het Rijksmuseum,  Museum
De Fundatie, de kademuren in Deventer, de Algemene
Rekenkamer in Den Haag en binnenkort het Centraal Station in
Amsterdam. Hij laat trots foto’s zien van zijn projecten. “Hier
waren we bezig met het Van Goghmuseum. Dat moest allemaal
’s nachts, zodat de bezoeker niets door zou hebben. Ik durfde er
niet weg. Alles werd beveiligd en moest precies kloppen. Het
zou je toch gebeuren dat je tien centimeter te diep boort en de
boorkop midden in een zonnebloem van Van Gogh terecht
komt. Stressvolle klus, maar het is wel mooi geworden.’’

Nederland baksteenland, toch?
Van de historische panden die Venema restaureert zijn er veel in
Nederland. Het is dus logisch om te denken dat Nederland één
van de grondleggers van de baksteenarchitectuur is. Maar dat is
niet het geval, legt de volgende spreker, architect Joris Molenaar
van Molenaar & Co, uit. Het eerste gebruik van bakstenen voert
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terug naar het Midden-Oosten en China en landt pas in de
Middeleeuwen in Nederland. “In Nederland werden uitsluitend
burchten en kerken gebouwd van steen, de rest van de
gebouwen waren van hout. Nederland was een houtland’’ “Pas
toen de overheid na grote stadsbranden het gebruik van hout
verbood werd de baksteen gemeengoed. Dan hebben we het
over de 16e, 17e eeuw. Eigenlijk pas heel laat.’’

Stijlicoon
Maar die schade hebben we als Nederlanders aardig ingehaald.
In relatief korte tijd verwierven we de status van trendsetter, met
de Amsterdamse School en de stijl van Berlage als belangrijke
stromingen. En nog steeds wordt er volop geëxperimenteerd
met baksteen. Waar de steen ooit werd gewaardeerd om zijn
robuuste, stabiele, onderhoudsarme, duurzame karakter die
uitermate geschikt was voor de bouw,  is de steen steeds meer
verworden tot, nou ja, gewoon iets moois. Van structurele
waarde naar ornamentele waarde. En Molenaar is een
liefhebber.

Ornamenteel baksteen
Waar Venema zich verliest in het oude ambacht, doet Molenaar
dat in bouwkunst. “Sinds de spouwmuur bestaat is baksteen
meer geworden dan functioneel bouwmateriaal. Het is een
identiteitdragende laag die als ‘jas’ om een gebouw zit.’’ 
Molenaar kijkt dan ook vooral naar de decoratieve mogelijk-
heden van de gebakken steen. Hij laat een foto zien van een
wooncomplex in Drunen waar het lijkt alsof er knopen in (!) de
bakstenen muur zijn gedrukt. “We hebben hier geprobeerd de
stenen te ‘manipuleren’. De stenen ogen zacht. Dit hebben we
met behulp van een steenhouwer gedaan.’’ Een ander voorbeeld
van zijn werk is een winkelcentrum aan de Marikenstraat in
Nijmegen. Molenaar gaf de gevels van de boven de winkels
gelegen woningen telkens een andere baksteendecoratie gaf.
“Elke gevel heeft een eigen ‘tatoeage’. Door met witte bakstenen
tekeningen te maken in de rode baksteen zijn de gevels een
geheel, maar toch ook totaal verschillend.’’

Molenaar klikt door naar een foto van het Akropolishof in Delft.
Op de gevels van de flat prijken keramische broches. “Samen
met een kunstenares hebben we van afvalmateriaal 52 broches
gemaakt. Ook afval kan een nieuw begin zijn in de architectuur.’’
Kleurspelingen, materiaalgebruik, lichtval, Molenaar
experimenteert het liefst zo veel mogelijk. Het leidde zelfs tot
een eigen uitvinding: de diabolosteen. Dit is een baksteen
waarbij de lange zijde is afgeschuind, waardoor een uniek
schaduwspel ontstaat op een ogenschijnlijk doodnormale
muur. 

“Ik wil in mijn werk voortbouwen op het oude ambacht zoals
Johan dat zo goed beheerst, maar met een twist. Zo maak ik een
verbinding met de huidige tijd en de toekomst. De ornamentele
toepassingen zijn eindeloos, zeker door de komst van
computertekenprogramma’s. Dit blijft me altijd fascineren.’’
Einde van de trilogie
De lezing betekent het einde van de baksteentrilogie van
Architectuurcentrum Rondeel. Bezoekers die meer willen weten
over de geschiedenis van de baksteenarchitectuur in Nederland
kunnen tot 10 juli de tentoonstelling ‘Steengoed…Keibest’
bewonderen aan de Stromarkt.  Op 14 juli begint de
zomertentoonstelling. 

RONDEEL CINEMA:
‘P.J.H. Cuypers Aertsbouheer’ en
‘Berlage Bouwmeester’

Architectuurcentrum Rondeel vertoont in samenwerking met
Filmhuis De Keizer op 17 mei 2016 om 20.30 uur de
documentaires ‘P.J.H. Cuypers, Aertsbouheer’ en ‘Berlage
Bouwmeester’ van Jeroen Visser. In de documentaire P.J.H.
Cuypers Aertsbouheer wordt een beeld geschetst van het leven
en werk van de beroemde bouwmeester Pierre Cuypers (o.a. het
Rijksmuseum). Vervolgens wordt Berlage Bouwmeester
vertoond, een documentaire over de grondlegger van de
moderne Nederlandse architectuur: H.P. Berlage (van o.a.
Beurs van Berlage, Amsterdam; Gemeentemuseum, Den
Haag).

De films worden ingeleid door Alice Roegholt (1955), oprichter
en ontwikkelaar van Museum Het Schip in Amsterdam. Dit
Museum is gevestigd in het beroemde Arbeiderspaleis van
Michel de Klerk aan het Spaarndammerplantsoen. Het
expressionistische woningbouwcomplex is de versmelting van
vele ideeën: enerzijds het hoogtepunt van volkshuisvesting
(sociale woningbouw) en anderzijds hoogtepunt van de
Amsterdamse School bouwstijl. Het Arbeiderspaleis is
opgetrokken uit rode Groninger baksteen en tot in het verre
buitenland beroemd. De nieuwe architectuur was een reactie op
de meer klassieke bouw, men zocht naar vernieuwing. Berlage
heeft de Amsterdamse School altijd gesteund.
De inleiding van Alice Roegholt begint om 20.30 uur en duurt
ongeveer 25 minuten. Aansluitend worden de twee
documentaires achter elkaar vertoond. 
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DE OPLEVERING 2016 EDITIE 2,
TEN ZIJTHOFPAND - DAVO BIEREN

De tweede editie van De Oplevering dit jaar vond plaats in het
voormalige pand van Ten Zijthoff aan de Sluisstraat. De vier
ondernemers van DAVO bieren hebben hun droom bijna klaar.
Hun met behulp van crowdfunding en veel vrijwilligerswerk
gerealiseerde brouwerij en proeverij wordt op 8 april feestelijk
geopend, maar was op 5 april al toegankelijk voor vrienden van
het Rondeel. Arnoud Pijpker en Jos Schmitz, Henk Ekkelboom
en Kor ZIjnstra vertelden over de totstandkoming van de
samenwerking, de keuze van het pand en het resultaat.
Dat mag er zijn.

70 bezoekers genoten van de sneak-preview. Er werd,
waarschijnlijk voor het laatst, sinaasappelsap en mineraalwater
geschonken. De flesjes Surf-ale die iets later werden
binnengebracht trokken meer aandacht. Wij wachten met
spanning de opening op 8 april af als alle twaalf taps voorzien
zijn van een bijzonder bier. En helemaal nieuwsgierig zijn wij
naar de eerste lichting bier die gebrouwen is in dit pand.

UTOPIA OF EEN NIEUWE VOORTUIN 
VOOR DEVENTER?

Is een uitkijktoren op de Worp haalbaar, of anders een utopisch
recreatiegebied aan de Rembrandtkade? Saxion stadsLAB-
studenten zochten het uit. Ze presenteerden hun bevindingen
in Architectuurcentrum Rondeel. 

Overvloed
Vanwege haar twintigjarig bestaan schonk Architectuurcentrum
Rondeel de gemeente Deventer vorig jaar een cadeau.  Met de
naam ‘Overvloed’ ontwierpen acht duo’s van architecten en
beeldend kunstenaars ideeën voor plekken in de stad die
verbonden zijn met water en een impuls kunnen gebruiken.
Leuk idee, maar vergelijk het met een kind dat een speelgoed-
trein cadeau krijgt. Als de verpakking eraf is, moet de trein eerst
nog in elkaar worden gezet voor je er wat aan hebt. Kortom: wat
ga je met de ontwerpen doen? Nou, dacht Saxion stadsLAB,
onderzoeken welke ideeën werkelijk haalbaar zijn. Studenten
ruimtelijke vormgeving, stedenbouwkundig ontwerp en
bestuurskunde bogen zich over de ontwerpen en kozen twee
uitdagende voorbeelden uit: een transformatie van het oude
ijsbaanterrein aan de Rembrandtkade van architect Erwin Schot
en kunstenaar Elise van der Linden en het uitzichtpunt vanaf de
Worp, door architect Huib Ribbens en kunstenaar Wanda
Schaap. 

De utopische speeltuin
Rijd je langs de Rembrandtkade, dan zie je de restanten van de
oude tribune, wat moestuintjes, bandensporen in het gras, een
crossbaan en een glijbaan. Verderop ligt braakliggend terrein
waar ooit sporthal De Zandweerd stond en de immense
bijbehorende parkeerplaats.  Nadat woningbouwplannen
afketsten besloot de gemeente dat het terrein een recreatieve
bestemming moest krijgen. Dat is het op een bepaalde manier,
maar Schot en Van der Linden werkten dit met hun idee iets
verder uit. Sterker nog, ze lieten hun fantasie de vrije loop.
Boomhutten, een waterspeelplaats met glijbanen en klimtorens,
een uitkijktoren, een overkapping, uitgegraven water en ten
slotte moestuinen. “We vonden het heerlijk om ons niets aan te
trekken van bestemmingsplannen’’, zegt Erwin Schot. 

Dat bleek ook uit de analyse van de studenten. Op het gebied
van legitimiteit moet het plan nog flink worden bijgeschaafd.
Jacob Siebelt, één van de studenten: “De uitkijktoren is te
omvangrijk en zou onder bebouwing vallen, wat volgens het
bestemmingsplan niet mag.  Ook de boomhutten, het
waterspeeltoestel en de overkapping vallen niet binnen het
bestemmingsplan en zouden een buitenplanse afwijking
vragen.’’ 

Schot countert: “Maar hebben jullie ook onderzocht hoe je
creatief met de regelgeving om zou kunnen gaan?” Siebelt: “Ja,
je zou ervoor kunnen kiezen de uitkijktoren open te laten,
waardoor het slechts een bouwwerk wordt en daardoor wél in
het bestemmingsplan past.’’ 
De studenten zien kansen. Siebelt: “Het ontwerp heeft
maatschappelijk rendement. Het kan een drukbezochte
recreatieplek worden, de overkapping kan bijvoorbeeld worden
gebruikt voor marktkramen. Moestuingebruikers zouden daar
hun groenten kunnen verkopen.’’
Een ander probleem is echter het draagvlak. Een eerdere
werkgroep boekte weinig resultaat en dat risico bestaat ook nu.
“Het is belangrijk om een kartrekker te vinden. Specialisten met
kennis van zaken die omwonenden kunnen mobiliseren.’’ En de
financiering van het project, dat minimaal 1,5 miljoen euro gaat
kosten, moet te doen zijn. “Andere gemeenten hebben
succesvolle crowdfundacties opgezet. Dat moet hier ook
kunnen.’’

Poëtische voortuin van de stad
Collega-studenten Cas Verkade, Jaap Vaneker en Emma
Stoevenbelt staken de IJssel over met hun project. Zij kozen
voor het uitzichtpunt vanaf de Worp. “Een poëtisch ontwerp’’,
stelt Verkade. “Het idee is een uitzichttoren van zo’n 15 meter
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hoog, iets ten noorden van stadscamping De Worp. De toren
staat in de nieuw uitgegraven geul, met een loopconstructie
enkele centimeters onder het wateroppervlak. Bij hoog water
kun je de toren niet bereiken en zelfs met lagere waterstanden is
het moeilijk om er met droge voeten te komen.  Die
onbereikbaarheid geeft een mooi effect.’’

Qua kosten blijft het binnen de perken. “Uit referentieonderzoek
bleek dat een uitkijktoren ongeveer 100.000 euro zal kosten’’,
aldus Stoevenbelt. Uit hetzelfde onderzoek bleek
maatschappelijk draagvlak cruciaal. Een andere toren werd
uiteindelijk vooral gebruikt door ooievaars.  Waarom zou dat
hier niet gebeuren? “Omdat er veel actoren betrokken kunnen
zijn bij de bouw’’, zegt Stoevenbelt. “Het IJsselhotel ligt ernaast,
camping De Worp, VVV Deventer en de gemeente hebben beide
baat bij deze bijzondere toren. De Fietsersbond Deventer kan
het als bezienswaardigheid opnemen in fietsroutes.’’
De aanwezigen zijn echter kritisch. “Hebben jullie rekening
gehouden met flora- en faunawetgeving? Volgens mij is het een
broedgebied voor vogels’’, zegt één van de bezoekers. Een
ander sluit aan: “Volgens mij is het zelfs Natura2000-gebied.
Dat kan wel eens heel moeilijk worden.’’ 

De tweedejaars studenten hebben geen sluitend antwoord. Ze
hebben de verdiepingsslag hier en daar gemist, maar een
bewoner van De Worp is desalniettemin enthousiast. “Wij willen
als bewoners niet dat De Worp een natuurgebied wordt, maar
een voortuin van de stad. Bovendien hebben we pas een legaat
gekregen, dat kan worden gebruikt voor ontwikkeling van dit
gebied. Deze toren zou daar uitstekend in passen.’’ 

Overvloed als tentoonstelling
Het leidt tot een trotse glimlach bij de studenten, die aangeven
de komende tijd het onderzoek door te zetten. Het is mooi om
te zien dat de ontwerpen méér zijn geworden dan slechts wilde
ideeën. De bedoeling van Overvloed is dat burgers, wijkteams,
gemeente, waterschappen en Rijkswaterstaat met de ideeën aan
de slag gaan en de eerste stap is gezet. Wil je weten welke
plannen er nog meer zijn bedacht? De expositie Overvloed is tot
31 augustus 2016 te bewonderen in de centrale hal van het
Deventer Ziekenhuis. 

WAAROM VINDEN WIJ HET STADSKANTOOR MOOI?

Vraag bezoekers wat ze van het nieuwe Kindcentrum
Rivierenwijk en het Deventer stadskantoor vinden en (vrijwel)
iedereen zegt: ‘mooi’. Hoe kan dat? Iets nieuws en moderns kan
toch altijd op veel weerstand rekenen? Roel van Veldhuizen van

Architectuurcentrum Rondeel heeft samen met Gerard
Stempher van de Deventer Radio en TV een flink aantal mensen
gevraagd naar het hoe en waarom. Geïnterviewd zijn mensen
die bij de ontwikkeling van de gebouwen waren betrokken - zoals
een schooldirecteur, wijkagent of een gemeentelijk projectleider
- plus voorbijgangers op straat inclusief de ouders van
schoolkinderen. Deze gefilmde interviews plus de reacties van
de architecten daarop, vormden een belangrijkrijk onderdeel
van de Rondeel-avond op 10 november. 

Architecten en deskundigen
Ruim 70 bezoekers verzamelen zich op de tribune in de hal van
Kindcentrum Rivierenwijk. Het presentatiescherm is wat
moeilijk te zien, maar de bezoekers zijn er vooral om zich te
laten bijpraten door inleider Roel van Veldhuizen,
erfgoeddeskundige en Saxion-docent/onderzoeker Michel
Flooren, Liesbeth van der Pol van Dok Architecten
(architect/eigenaar van Kindcentrum Rivierenwijk) en Eric
Thijssen van Neutelings Riedijk Architecten (architect
stadskantoor).  Het doel van de avond: ontdekken welke
kenmerken een bouwwerk ‘mooi’ of ‘interessant’ maken. 
Van der Pol en Thijssen doen dat door te reageren op meningen
van door Rondeel en DRTV geïnterviewde mensen. Flooren laat
als deskundige zijn licht schijnen op het fenomeen verleiding in
de architectuur. 

Stadskantoor en kindcentrum
De aanleiding voor deze avond zijn twee opvallende nieuwe
gebouwen in Deventer. Gebouwen die in het oog springen, met
gemeenschapsgeld zijn betaald en in geen enkele
architectonische traditie passen: Kindcentrum Rivierenwijk en
het Deventer Stadskantoor. 

Laten we even een kleine vijf jaar terug in de tijd gaan, naar eind
2011, begin 2012. Deventer stond op de kop. Er waren plannen
voor een nieuw stadskantoor, dat tientallen miljoenen euro’s
aan gemeenschapsgeld moest kosten. De politiek werd het vrij
snel eens, maar de burger? Die verzette zich. Uit een
volkspeiling bleek dat ruim tweederde van de Deventenaren
tegen de bouw van het stadskantoor was. Slechts 13 procent was
uitgesproken vóór. 

Nu het stadskantoor er (binnen budget en binnen de tijd) staat
verstomt het commentaar. Zelfs de grootste sceptici geven
schoorvoetend toe dat het ‘eigenlijk best mooi is geworden’.
Opvallend. Zeker omdat de architecten zich niet in hebben
gehouden. Het grootschalige gebruik van eikenhout en de 2264
aluminium vingerafdrukken van kunstenares Loes ten Anscher
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vallen op. Geïnterviewde Jozka van Vuure zegt: “Er is een goede
harmonie tussen het geometrische gebouw en het groen uit de
tuin. Erg mooi.’’ Joop van Leeuwen, van Brood van Joop, vindt
het kantoor om de hoek eveneens mooi, al is hij kritisch:
“De vingerafdrukken zijn wellicht wat té.’’ Een andere
geïnterviewde is het daar niet mee eens. “De lichtinval is door
de vingerafdrukken erg bijzonder.’’

De reacties van de geïnterviewden over het Kindcentrum in de
Rivierenwijk zijn identiek. Hoewel daar weinig protest tegen
was, waren de architectonische keuzes gedurfd. Wit stucwerk,
opvallende rondingen en veel hout. Een moderne eyecatcher
naast het kruispunt Snipperlingsdijk/Amstellaan. Dat kan toch
niet iedereen bekoren? De reacties van bezoekers: “Een warme
uitstraling”, “mooi”, “goed gebouw”. Architecte Liesbeth van
der Pol wordt zelfs verlegen van de lovende commentaren.
Beide gebouwen lijken onze harten te hebben veroverd. Hoe is
dat mogelijk? 

Verleiding: wiskunde?
Voor het stadskantoor kan de verklaring deels worden gezocht
in de wiskunde, vertelt Michel Flooren. Het is namelijk gebouwd
in de traditie van de Gulden Snede. Kort door de bocht betekent
de Gulden Snede dat alle verschillende vlakken op de gevel zich
verhouden volgens de verhouding 1: 1,618. Deze verhouding (
spreek uit als 1 staat tot 1,618) vinden we overal terug. In
schelpen, onze vingerkootjes, bloemkolen, schilderijen,
muziekstukken en uiteraard architectuur.  Het staat ook wel
bekend als “Het Goddelijke oog” of de ‘schoonheidsformule’.
“De Gulden Snede komt wereldwijd al eeuwen terug in allerlei
kunstuitingen. Van het Parthenon in Athene, tot de piramides
van Gizeh en de Mona Liza van Da Vinci. Er is iets met die
verhouding dat ons in onze waarneming bekoort”, vertelt
Flooren. 

Maar is wiskunde voldoende? Er zijn legio gebouwen volgens de
Gulden Snede ontworpen die niet door iedereen worden
gewaardeerd. Flooren: “De kunst van verleiden is om de
verwachtingen van een bezoeker waar te maken of te
overtreffen. Dit leidt tot tevredenheid, herinnering en een
mogelijk herhaalbezoek. Je wil boeien, een beleving bieden en
binden. Dit kan op verschillende manieren. 
Een gebouw kan identiteit geven en de wereld naar een stad
brengen. Het stadskantoor wordt omschreven als een modern
Italiaans Palazzo. Bovendien heeft het met de vingerafdrukken
een goed verhaal, waarmee emoties van mensen worden
geraakt. Ook deze elementen spelen een rol om een bezoek een
unieke ervaring te maken.’’ 

Kwetsbaarheid 
Een unieke ervaring is wat Liesbeth van der Pol kinderen wil
bieden in haar Kindcentrum. “Een school is een herinnering
voor het leven, daarom moet het mooi zijn en goed voelen.’’ Het
Kindcentrum heeft de vorm van een vlinder. De hal en entree
vormen het lichaam, de gymzalen en klaslokalen de vleugels.
Sterker, Van der Pol koos ervoor om het dak vanaf de centrale
ingang schuin op te laten lopen, als vleugels die zich
voorbereiden om op te stijgen. “Dat is omdat ik wil dat kinderen
hier ook ‘opgetild’ worden en zich senang voelen.’’  
Daarnaast koos Van der Pol voor ronde vormen, een open
karakter en opvallend houtwerk. “Ronde vormen zijn
uitnodigend en verleidelijk. Eigenlijk net als een vrouwen-
lichaam dat is. Bovendien geeft het hout een prettige geur.
Kinderen kijken om zich heen en gaan bijvoorbeeld de bouten
tellen waarmee de balken vastzitten. Daardoor ontstaat
beleving.’’

Een belangrijke waarde van haar gebouw is de kwetsbaarheid,
vindt de architecte. Het witte stucwerk en het open karakter
zouden in veel gevallen uitnodigen tot bijvoorbeeld vandalisme
en graffitikunst. Dat blijft echter uit. “Ik denk dat iets dat mooi
en kwetsbaar is wordt gerespecteerd door iedereen’’, aldus Van
der Pol. 

De gouden combinatie
De bezoekers van de avond kunnen slechts één conclusie
trekken: onze ervaring van schoonheid is te ingewikkeld om vast
te leggen in regels. Het is een combinatie van wiskunde, vorm,
persoonlijke emoties en een goed verhaal.  Des te meer respect
verdienen de architecten die deze lastige elementen, ondanks
bouwkundige grenzen en beperkte budgetten, tot een succesvol
geheel omzetten. Het applaus na afloop is dan ook meer dan
verdiend. 

BOUWHEK-EXPOSITIE DEVENTER ARCHITECTUUR- 
EN STRAATFOTOGRAFIE

Op donderdag, 24 november om 17.00 uur, onthult de Deventer
binnenstadsmanager Peter Brouwer een expositie met ruim
120 foto’s die op 24 september tijdens een mentorcursus in
Deventer zijn gemaakt door amateurfotografen en architectuur-
liefhebbers. De beelden worden aan het bouwhek van PHB
Deventer op de Brink naast De Hip opgehangen. Deze collage is
vanaf 24 november te zien. 

De expositie is tot stand gekomen door een samenwerking van
Architectuurcentrum Rondeel en de Deventer Foto Kring (DFK).
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Beide organisaties sloegen in september de handen ineen voor
de organisatie van de drukbezochte workshops Architectuur-
fotografie en Straatfotografie. Onder begeleiding van de
docenten Ary van der Stelt en Peter van Tuijl zijn in de
binnenstad van Deventer en rondom het havenkwartier
prachtige beelden ontstaan, die gecombineerd zijn tot een
bonte collage. De cursisten architectuurfotografie laten mooie
en verrassende perspectieven op de karakteristieke architectuur
van het havengebied zien. De straatfotografen hebben
dagelijkse scenes in de Deventer binnenstad uitgelicht,
waarmee iedere fotograaf zijn of haar bijzondere kijk op de
Deventer bevolking weergeeft.

Na de opening zijn belangstellenden uitgenodigd om in De Hip
na te genieten met een drankje en een uitvergroting van de
beelden op een projectiewand te bekijken. Toegang is gratis.
Voor meer informatie kijk op www.rondeeldeventer.nl of
www.deventerfotokring.nl

Deze expositie is tot stand gekomen door de belangeloze inzet
van veel vrijwilligers, de vriendelijke medewerking van PHB
Deventer en mede mogelijk gemaakt door het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fotobond,
Nederlands centrum voor vrijetijdsfotografie, afdeling
Transijssel.

OPEN MONUMENTENDAG ‘ICONEN EN SYMBOLEN’
10+11 SEPTEMBER 2016 

Projectplan open / dicht
Het thema van Open Monumentendag 2016 is ‘Iconen en
symbolen’. Architectuurcentrum Rondeel wil dit thema
aangrijpen door één van de eigentijdse symbolische elementen
van gebouwen nader te belichten: DE DEUR. 

Puur functioneel gezien is een deur “een plaat die een doorgang
kan afsluiten”. (bron: encyclo.nl – Nederlandse encyclopedie).
Echter kent ‘de deur’ een gelaagdheid aan symbolische
betekenissen die ook in onze taal terug te vinden zijn in veel
spreekwoorden en uitdrukkingen. Een deur staat voor het wel of
niet kunnen passeren van een ‘de poort’ waar wij als mensen
doorheen kunnen gaan om van binnen naar buiten te komen. 

DE DEUR ALS SYMBOOL
Het woordenboek geeft de volgende definitie van ‘Deur’;
“beweegbare afsluiting die toegang geeft tot een gebouw,
vertrek, kast enz…..” Toch is een deur meer dan dat. 

Representatief voor de functie
Vaak representeert het uiterlijk van een deur de symbolische
betekenis ervan. De toegangsdeur aan de voorzijde van een
gebouw - de voordeur - vormt het deel van het gebouw dat
bezoekers als eerste van dichtbij zien. Het uiterlijk van de
voordeur van een gebouw wordt dan ook door veel mensen als
belangrijk ervaren, omdat het een visitekaartje is van de
eigenaar of bewoner van het pand. In alle tijden hebben
architecten uitdrukking gegeven aan ‘de deur’. Uitdrukking die
iets zegt over de opdrachtgever – bewoner van het pand of iets
zegt over de functie van een gebouw. 

Hedendaagse symboliek
Architectuur is een beeldtaal, waarbij alle bouwstenen en
elementen waaruit een gebouw bestaat een ‘verhaal’ vertellen.
Soms zijn de verhalen van oude, historische gebouwen, die
gedecoreerd zijn met beelden uit de oudheid en de mythologie
voor ons moeilijk ‘leesbaar’ omdat wij de symboliek en de
betekenissen die daarmee samenhangen niet of nauwelijks
meer kennen. Eenvoudiger is het voor ons om de hedendaagse
betekenissen van gebouwen te lezen. Vaak onbewust begrijpen
wij wat architectuur wil uitdrukken. 

Transitie
De deur is een element voor transitie, van de ene ruimte naar de
andere, van binnen naar buiten, van beschut naar open. Dit
wordt vaak gebruikt om belangrijke overgangen in het leven te
symboliseren.

Geluk, Vriendschap
Open deuren worden geassocieerd met geluk, openstaan voor
nieuwe kansen, vriendschap maar ook in het algemeen open
staan voor nieuwe dingen of andere mensen. Terwijl gesloten
deuren juist het tegenovergestelde symboliseren: afwijzing,
ongeluk, kansloos zijn.

WORKSHOP
In samenwerking met de Deventer Fotokring werken
semiprofessionals aan de verbeelding van de symbolische
betekenis van de deur als architectonisch element. Om het
thema “Symboliek” voor de bezoekers  van de Open
Monumentendag in Deventer toegankelijk te maken werken de
fotografen met combinaties van telkens twee foto’s – enerzijds
een foto van de deur zelf en anderzijds een foto dat de
symbolische waarde van deze deur uit moet drukken. In een
eerste workshop hebben Rondeel en Deventer Fotokring de
opgave samen verder aangescherpt en uitgangspunten
geformuleerd:
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• Tijdreis 
De gefotografeerde objecten vertegenwoordigen
verschillende tijdsperiodes, zo dat ook de verandering van
betekenis door de tijd zichtbaar wordt.

• Koppel foto’s
Telkens twee foto’s vertellen samen het verhaal van een deur. 

• Deur staat centraal
Bij de verdere uitwerking met tweetal foto’s blijft de deur het
centrale element. De tweede foto is er ondergeschikt aan en
dient als verklaring voor de eerste foto.

• Staand formaat 
Het staande formaat refereert aan de proportie van een deur.

• Hoge resolutie foto’s 
Bij vergroting op deurformaat wordt een goede kwaliteit van
de foto’s gewaarborgd.

Daarnaast zijn eerste ideeën ontwikkeld over de insteek van het
project:
• Verandering in de betekenis van de voordeur door de eeuwen 
een – vroeger waren voordeuren meer geaccentueerd, kregen
een prominente plek in de gevel en werden rijk gedecoreerd.
In de huidige tijd zijn voordeuren vaak eenvoudige,
onopvallende vlakke platen.

• Christelijke ornamentiek op kerkdeuren en het opsporen van 
de zelfde ornamenten in de binnenruimte van het gebouw.  

• Expressie van individualiteit – in de huidige tijd van 
repeterende woningbouw komt de eigenheid van de bewoners
tot uitdrukking in kleine gebaren, zo als een individuele
voordeur in een bijzondere kleur. Maar ook winkeldeuren,
bedrijfsdeuren, zeggen iets over de mens er achter (niet allen
over de functie van het gebouw). Met deze opdracht wordt de
deur aan de mens gekoppeld – Welke mensen vind je achter
deze deur?

Samenwerking
In februari komt de werkgroep met leden van Deventer
Fotokring en Rondeel bijeen om de eerste ideeën en concepten
voor de foto’s verder uit te werken. Daarna wordt gezocht naar
een bij de inhoud en het thema passende vormgeving van de
expositie met als uitgangspunt dat de foto’s in tweetallen bij
elkaar het thema “Symboliek” goed naar voren brengen.

EXPOSITIE
Aan de hand van een fototentoonstelling willen wij voorbeelden
van deuren en poorten uit het verleden en heden tonen en
koppelen aan hun symbolische betekenis. Wij zijn benieuwd of u
kunt zeggen wat achter elke deur schuilt?

De deuren worden tijdens Open Monumentendagen
losgeweekt uit hun context in de openbare ruimte van Deventer
op gezet op een nader te bepalen locatie. Hiervoor worden
foto´s van deuren levensgroot geprint. Aan elke deur wordt een
tweede foto gekoppeld die de symbolische betekenis van deze
deur uitbeeld. We denken aan ca. 40 foto’s, die in een nader uit
te werken open-air epositie in een passende vorm
gepresenteerd worden. In de uitwerking zal aandacht zijn voor
het duidelijk naar voren brengen van  het overkoepelende thema
Symbolen en iconen.

Projectteam Rondeel: 
Marc Polman, Harry Zwiers, Henk Vos, Ulrike Weis ten Elsen

Projectteam Deventer Fotokring: 
Angel Pinxteren, Hein Hendrikx, Agnes van den Noort, Barbara
van Blijkshof, Pieter Leeflang,  Dinie de Kreek, Daniël Kers,
Helena Beumer

WHO DARES WINS IN DE SERIE RONDEEL CINEMA

Dinsdag 20 september a.s. staat de documentaire Who dares
Wins in de serie Rondeel Cinema i.s.m filmhuis de Keizer op het
programma. De succesvolste vrouwelijke architect, Zaha Hadid,
wordt in deze fijne documentaire verrassend zorgvuldig
geprofileerd.

Zaha Hadid roept altijd sterke reacties: ze is visionair, koppig 
en tegelijkertijd charmant en extravagant. De in 1950 in Irak
geboren architecte geldt als een eigentijdse visionaire. 
De succesvolste vrouwelijke architect wordt in deze fijne
documentaire verrassend zorgvuldig geprofileerd.

De Britse architectuurhistoricus Alan Yentob praat met haar
over haar jeugd en haar ontwikkeling van papieren conceptuele
architect en kunstenaar tot aan het bouwen van onmogelijk
lijkende projecten. In haar ontwerpen zijn hoekige en
regelmatige contouren vervangen door dynamische en
onconventionele vormen en composities. Hadid studeerde
wiskunde aan de Amerikaanse universiteit in Beiroet en
architectuur aan de Architectural Association in Londen, waar
ze les kreeg van Rem Koolhaas en Elia Zenghelis, partner van
OMA, die ze beschouwt als cruciale leermeesters.

Na haar afstuderen in 1977 gaat Hadid werken bij OMA, waarna
ze in 1980 haar eigen bureau begint. Ook doceert ze aan de AA
in Londen, waar ze tot 1987 een eigen studio heeft. Sinds de
eeuwwisseling krijgt ze steeds meer grote en prestigieuze
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opdrachten en inmiddels lijkt Hadid beroemder dan haar
gebouwen. Ze ontwierp de Mind Zone voor het Millennium
Dome (1999) in Londen en het Rosenthal Center for
Contemporary Art (2003) in Cincinnatti (VS). Een ander
beroemd bouwwerk is de Bergisel skischans (2002) bij
Innsbruck in Oostenrijk. In 2004 is Hadid de eerste vrouwelijke
winnaar van de Pritzker Prize.

DE OPLEVERING 2016

Regelmatig organiseert Architectuurcentrum Rondeel Deventer
een bezoek aan een pand dat (bijna) opgeleverd is. De opdracht-
gever en de architect geven een toelichting op het plan en
daarna volgt een rondleiding. Zo kunnen geïnteresseerden als
eersten een pand bezoeken, een bezoek dat in veel gevallen
bovendien na inhuizing van de gebruiker niet meer mogelijk is.
Een unieke gelegenheid dus, die door de toelichtingen een hoog
informatief gehalte krijgt.

Editie 4 - Hybride Operatiekamer in het Deventer Ziekenhuis
Het Deventer Ziekenhuis bouwt een Hybride Operatiekamer. 
Omdat ons programmaraadslid Frank van Unen wel eens wilde
weten wat dat was heeft hij in overleg met René Worm, hoofd
technische dienst van het Deventer Ziekenhuis, op 12 december
2016 de vierde Oplevering van 2016 georganiseerd. Er hadden
zich 20 deelnemers aangemeld die door René Worm en zijn
collega Paul Middelkamp zijn rondgeleid in de operatiekamer
en in de erbij behorende technische ruimte op de verdieping er
boven.
Architectonisch was er niet veel te beleven. De aanbouw is
uitgevoerd in dezelfde architectuur als de bestaande vleugel van
het ziekenhuis. Om aan te kunnen sluiten bij de al bestaande
operatiekamers is de aanbouw opgetild naar de eerste
verdieping. Omdat op de begane grond geen ruimtebehoefte
was is hier ook geen ruimte gemaakt. De constructie is wel
zodanig dat dit later alsnog kan. Ook is de aanbouw groot
genoeg om later een tweede hybride operatiekamer in te richten. 

Een hybride operatiekamer is een combinatie van een
radiologieruimte en een traditionele operatiekamer. Vooral
mensen met vaatproblemen zijn er bij gebaat. De apparatuur
meet de bloedvaten tijdens een operatie constant door. Tot nu
toe was dat alleen maar mogelijk op de afdeling radiologie en
niet op de ok. Kleine ingrepen werden daardoor door de
radioloog gedaan, maar bij grotere operaties was het te vaak aan
de orde dat patiënten het hele ziekenhuis doorgereden moesten
worden, of dat een mobiel apparaat naar de ok gebracht moest
worden.

De Hybride OK is daarom wel twee keer zo groot als een
traditionele. Ook is vrijwel alle apparatuur verplaatsbaar. Het
röntgenapparaat hangt in een railsysteem aan het plafond, de
zuilen met apparatuur voor de chirurg en de anesthesist, de
operatielampen en verschillende beeldschermen en
afschermschilden (tegen de straling) zijn allemaal op mobiele
armen aan het plafond gemonteerd. Tot slot is ook de
operatietafel enigszins verplaatsbaar en 360o draaibaar.

Ziekenhuizen kennen een ongelofelijk ingewikkelde
installatietechniek. Dat blijkt ook wel uit de bouwkosten van
deze operatiekamer: circa 4,5 miljoen euro, waarvan één derde
voor de bouwkunde, één derde voor de installatietechniek en
één derde voor de medische apparatuur.

De operatiekamer wordt binnenkort in gebruik genomen en is
dan nog slechts te bezoeken door medisch personeel en
patiënten onder narcose.

HAVENKWARTIER VERBINDINGEN…

Erop….
Het Havenkwartier als creatieve hotspot is succesvol. In zijn
korte bestaan is het gebied uitgegroeid tot een plek waar maar
liefst meer dan 90 ondernemers en organisaties en enkele
tientallen bewoners zich thuis voelen en waar tal van activiteiten
plaatsvinden; van tentoonstellingen tot avontuurlijke concerten,
van tango-avonden tot dance-battles, van streekmarkten tot
festivals en van workshops tot theatervoorstellingen. Het is een
plek waar volop wordt geëxperimenteerd met de openbare
ruimte; mede dankzij een ongewoon bestemmingsplan is er
ruimte voor bijzondere ontwikkelingen op het terrein van
bouwen, wonen, werken, horeca, evenementen, kunst en
cultuur. Alle activiteit en energie trekt de aandacht. 

De Deventernaar weet het gebied, op loopafstand van de
binnenstad, al goed te vinden en de belangstelling is stijgende.
En ook daarbuiten trekt het Havenkwartier de aandacht, getuige
bijvoorbeeld de nominatie voor de ‘Gouden Piramide’, de
Rijksprijs voor goed opdrachtgeverschap. Het Havenkwartier
blijkt ook landelijk een goed voorbeeld van geslaagde
uitnodigingsplanologie en veel stedenbouwkundigen en
gemeentes weten het Havenkwartier te vinden om kennis op te
doen. De magneetwerking wordt alleen maar sterker. De
gedroomde start van het Havenkwartier biedt tal van kansen
voor nieuwe initiatieven van verschillende aard en achtergrond. 
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...en erover…
Stedenbouwkundig heeft dit natuurlijk consequenties. Daar
waar ontwikkeling tot nu toe vooral plaatsvond in het gebied
tussen de Mr. De Boerlaan en de 1e Havenarm, met focus rond
het Havenplein en de silo’s, zien we nu in sneltreinvaart ook
initiatieven aan de andere kant van de 1e havenarm ontstaan:
het 'haveneiland'. Daardoor is er sprake van hernieuwde
stedenbouwkundige aandacht voor met name de verbinding
tussen beide zijden van de havenarm. 

De U-bocht via de Industrieweg nodigt niet uit om van ene naar
de andere kant van de havenarm te komen. Een goede
verbinding over of door het water is essentieel voor de beleving
van het gebied als 1 geheel en het biedt bovendien kansen om
het water zelf als een essentieel element in de gebieds-
ontwikkeling van het Havenkwartier te incorporeren. Het maakt
de oostelijke kant van de 1e havenarm veel toegankelijker voor
bezoekers vanuit de binnenstad én het maakt de westelijke kant
van de havenarm aantrekkelijker voor bezoekers met een auto,
door de mogelijkheid om aan de andere kant te kunnen
parkeren. 

Wenkend perspectief van de stedenbouwkundige aandacht voor
de verbinding in het Havenkwartier is het doortrekken van een
route/verbinding naar de binnenstad. Hiermee kan uiteindelijk
optimaal vorm worden gegeven aan de wederzijdse
kruisbestuiving van de aloude binnenstad en het immer
vernieuwende Havenkwartier.

…met verbeeldingskracht…
In de recente ontwikkeling van het Havenkwartier heeft de kunst
op verschillende momenten een cruciale rol gespeeld. Zo wierp
zij nieuw licht op de aanwezige architectuur en de potentie van
het gebied in de manifestatie ‘Define yourself, definitions of
space’; bracht zij het gebied opnieuw tot leven door de vele
kunstinhoudelijke programma’s en activiteiten en zorgde zij
voor continuïteit toen kunstenaars zich er als pioniers
vestigden. 

Juist in een gebied waar vanuit mogelijkheden kan worden
gedacht als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte, is
er ook nu de pioniersfase voorbij is, een bijzondere rol voor de
kunst en haar verbeeldingskracht weggelegd. Met haar
vermogen vanuit een integrale blik de werkelijkheid te
beschouwen, zonder de beknellende grenzen van een
vakspecialist, biedt de kunst telkens weer de vergezichten waar
op kan worden voortgebouwd.

WAT VINDEN WE VAN HET RIJSTERBORGHERPARK?

Rondeel op het Eerste Deventer StadsFestival
Op 20 augustus heeft het eerste Deventer StadsFestival
plaatsgevonden en het Rondeel deed mee. In een grote
doorlopende workshop zijn kinderen uitgenodigd om mee te
tekenen aan het park van de toekomst. Gelijktijdig zijn er actieve
gesprekken gevoerd met de ouders over het gebruik, de kwaliteit
en de wensen voor het Rijsterborgherpark.

Met dank aan vele vrijwilligers zijn er zeker 50 nieuwe
tekeningen gemaakt met een mix aan kinderideeën, van dieren,
kastelen voor prinsessen tot dino’s en bloemenweides.
Natuurlijk zijn veel ideeën daarin kinderfantasieën die gedragen
worden door de aangeboden materialen. Daarnaast zitten ook
meer serieuze ideeën over loungen en chillen, van een graffiti-
wall, van kinderspeel-plaatsen, dierenweides en natuurlijk veel
meer festivals zoals het Deventer Stadsfestival. 

Uit de gesprekken met ouders blijkt dat het Rijsterborgherpark
actief gebruikt wordt. De bewoners van de omliggende wijken,
zeker die met kleinere kinderen, zijn vaak in het park, voor een
ommetje, even zitten en spelen en ook voor de mogelijkheden
om er te leren fietsen of een bal te trappen. Het beheer wordt
goed gevonden. Wat door deze groep gemist wordt zijn goede
stoelen en iets meer en uitdagende speelaanleidingen. 
Daarnaast wordt het park regelmatig bezocht door werknemers
van de kantoren in het stations-gebied/Singel. Een lunch-
wandeling brengt weer energie voor de middag. Deze groep
beleeft het park anders, in het rondje werd de aansluiting via het
Vogeleiland in sfeer contrasterend gevonden. 
Tot slot hebben we de mensen die het park meer als een
recreatief element behorende bij de binnenstad willen zien.
Deze geven echter aan dat het park dan wel interessanter zou
kunnen zijn, denk hierbij aan barbecue-plaatsen, picknick-
mogelijkheden en zwemmogelijkheid. Het gebruik van het park
voor stedelijke evenementen, zoals dit stadsfestival wordt sterk
gewaardeerd.

De conclusie van deze volledig willekeurige steekproef over de
kwaliteit van het park is dat de regelmatige gebruikers tevreden
zijn, maar dat meer activiteiten het park nog beter zou maken,
hierbij denken we vooral aan de uitleen van spelmaterialen en
relax-stoelen.Qua inrichting zou er gekeken moeten worden
naar de aansluiting met de Singel, met name bij het Vogeleiland.
En natuurlijk zouden er meer evenementen zoals het
Stadsfestival moeten plaatsvinden. 
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VAN STADSFESTIVALS TOT STADSSTRANDEN: 
DEVENTER GAAT BRUISEN

Een overweldigende opkomst van Deventer doeners en
Deventer denkers leidt tot een succesvol Stadscafé D2 van
Architectuurcentrum Rondeel en de Provincie Overijssel.
Bovendien leidt het tot een vliegende start voor zes initiatieven
om de binnenstad van Deventer te laten bruisen. 

Con Zaat heeft zich weleens rustiger gevoeld dan op deze avond
in Het Burgerweeshuis. De stoelen staan klaar, de statafels ook,
het geluid is gecheckt en de spotlights branden. Nu de mensen
nog. Het programmaraadslid van Architectuurcentrum Rondeel
en kartrekker van het Stadscafé D2 is zenuwachtig. Hoeveel
mensen zouden er komen? Twintig? Dertig? Vijftig misschien?
Een half uurtje later is de zaal vol. Liefst 125 mensen vullen de
zaal om te luisteren naar, mee te denken over en een voorzetje te
doen voor initiatieven voor een toekomstbestendige binnenstad
van Deventer. “Geweldig om te zien dat er zo veel mensen zijn
gekomen vanavond’’, zegt Zaat. “Ik ga hier tevreden weg als de
ideeën die vanavond worden gepresenteerd automatisch een
vervolgstap krijgen, doordat men verbindt en samenwerkt.’’ 

De ideeën
De opzet van de avond is simpel: zes initiatiefnemers pitchen
hun idee aan het publiek en een jury, bestaande uit Liesbeth van
Asten (Rentree), Anjo van den Brink (Grijze Silo) en Frans
Holleman (BPD Gebiedsontwikkeling). Het beste idee krijgt van
gedeputeerde Monique van Haaf een stadscheque van 2500
euro als aanmoedigingsprijs om verder te ontwikkelen.  Dit
neemt echter gedurende de avond een andere wending, maar
laten we eerst de ideeën langslopen. 

Stichting Tevreden: herinrichting speelplekken
“Een speelplek is een eerste stap naar sociale cohesie in een
wijk’’, menen Martijn Wubbolts en Jan Pieter Mulder
(afstudeerder) van Stichting Tevreden (anagram voor
Deventer). Daarom begonnen zij vorig jaar met het herstellen
en herinrichten van 88 speelplekken in Deventer. Dit willen ze
graag uitbreiden. Mulder: “We zien veel behoefte vanuit de
samenleving. Het is een ‘PIMBY-effect’ (Please in my
backyard).” Wubbolts vult aan: “Een speelplek zorgt voor
verbinding in de wijk en verbetert de leefbaarheid. Bovendien
stimuleren we circulaire economie. Speeltoestellen die op de
ene plek worden verwijderd knappen we op en gebruiken we
ergens anders. Zo staat een huisje uit Colmschate nu aan de
Zandweerdseweg.” Mulder en Wubbolts hopen met de
stadscheque hun plan verder uit te kunnen breiden. 

Wubbolts: “Eigenlijk wil ik het gebruiken om Jan Pieter na zijn
afstuderen nog te kunnen betalen. Hij kan en wil nog zo veel
doen voor Stichting Tevreden.’’ 

Centrumgarage Deventer: de entree van de stad
Het is Thierry van Voorst tot Voorst van centrumgarage
Deventer een doorn in het oog: de Smidsgang. Ruim 500.000
mensen komen jaarlijks vanuit de centrumgarage en stuiten op
een smalle, shabby, donkere steeg. “Dat is dan onze ‘ingang’
voor de stad. Ik vind het Deventer onwaardig”, stelt Van Voorst
tot Voorst. Hij pleit voor een warmer welkom. “Een
welkomstboog, plantenbakken, schilderingen op de muren van
Hema of The Sting. Het zou mooi zijn als we met ideeën kunnen
komen die de entree van Deventer verbeteren.’’ 

De Nieuwstraat als aantrekkelijke aanloopstraat
De Nieuwstraat verandert in een straat waar je alleen nog
naartoe gaat als het moet. De levendigheid verdwijnt. Panden
staan leeg, winkels komen en gaan en steeds minder bezoekers
nemen de straat tijdens hun wandeling mee. Daarom wil Arie
van Eijck, van Arie’s EcoDeli in de Nieuwstraat, samen met 50
collega’s verandering. “Wij willen dat de Nieuwstraat een
aantrekkelijke stadspoort wordt. Een straat waar gefietst en
gewandeld kan worden, met groen en een veilige uitstraling.
Maar wij zijn geen architecten. We zouden niet weten hoe.’’ Kim
Snijders, voormalig ondernemer uit de Nieuwstraat valt Van Eijk
bij vanuit het publiek. “Ondernemers worstelen er al sinds 2005
mee. Hier moet echt iets gebeuren.’’ De wens van Van Eijck?
“Hulp, ideeën en geld.’’ 

Stadsfestival Deventer
Naast het onderhoud van de speelplekken is Martijn Wubbolts
ook één van de organisatoren van het Deventer Stadsfestival:
het festival van en voor Deventenaren. Na een succesvolle
eerste editie in 2016 smaakt het naar meer. Wubbolts: "We
willen toewerken naar een tweedaags festival, wat niet alleen in
het Rijsteborgherpark maar ook in de binnenstad plaatsvindt.
Het Stadsfestival moet daarin ook ruimte bieden voor
maatschappelijke organisaties en ook willen we graag het
festival in het teken van 1250 jaar Deventer stellen. We willen de
bezoeker terugbrengen naar de Middeleeuwen. We zouden een
cheque goed kunnen gebruiken om er een meerdaags spektakel
van te maken.’’

De Stadshof: de binnentuin van Deventer
Verborgen tussen de historische panden van de Lange en Korte
Bisschopsstraat en de Grote Overstraat ligt een groene oase.
Een prachtig stuk onbereikbaar groen, waar eigenlijk niets mee
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gebeurt. Zonde, vindt Thijs Paré van Wonen Boven Winkels.
Daarom wil hij dit groene hart omdopen tot De Stadshof, de
binnentuin van Deventer. De eerste stap is al gezet: Wonen
Boven Winkels kocht een pand aan de Grote Overstraat om als
doorgang te fungeren. Maar wat nu? “Allereerst zijn de eigen-
dommen zeer versplinterd. Het vraagt dus enorm veel tijd en
energie om iedereen op één lijn te krijgen. Daarnaast hopen we
in contact te komen met creatieve mensen die een goede
invulling weten voor dit gebied’’, aldus Paré. 

Deventer Stadsstrand
De laatste pitch van de avond is wellicht het meest besproken
idee van de afgelopen maanden. Initiator Koos Janssen
presenteerde de tussenstand van zijn Stadsstrand aan de
Bolwerksweg. De stadscheque heeft hij al binnen, nu de
expertise om het project naar een hoger plan te tillen nog. 
“De tijd van vergunningen en de inrichting van de plek is nu
aangebroken. De vraag is eigenlijk vrij simpel: wie heeft goede
ideeën voor de inrichting van het strand?”

De winnaars
Na de presentaties trekt de jury zich terug op het podium van
het Burgerweeshuis. In de zaal begint het rumoer. “Welk idee zal
de stadscheque krijgen?” Aanwezigen gaan in gesprek met de
initiatiefnemers, verbindingen worden gelegd en tips worden
gegeven. “Schrijf een prijsvraag uit!”, krijgt Thijs Paré te horen.
Wanneer de jury terugkeert verandert de zaak. Er is niet één
winnaar, alle zes zijn winnaar. Ieder initiatief krijgt via de
aanwezigen en de jury de benodigde hulp om de volgende stap
in ontwikkeling of realisatie te zetten. Want zoals Zaat al stelde:
het gaat niet om geld, maar om verbinding. 

Het Deventer Stadsfestival krijgt een Stadscheque van 2500
euro om de zoektocht naar maatschappelijke partners
gemakkelijker te maken. De stichting Tevreden (Wubbolts en
Mulder) krijgt bovendien via gedeputeerde Monique van Haaf
steun van de provincie om een stabiel, toekomstbestendig
platform op te zetten voor het beheer en onderhoud van
speelplekken. 

Jurylid Frans Holleman wil de expertise van BPD Ontwikkeling
inzetten bij twee initiatieven. De Deventenaar zet de expertise
van zijn bedrijf in om Arie van Eijck (Nieuwstraat) en Thijs Paré
(De Stadshof) verder te helpen. De Stadshof wordt bovendien
gekoppeld aan de Herstructureringsmaatschappij Overijssel 
(HMO) van de Provincie Overijssel. 

Het Stadsstrand is al een aardig eind op weg. Toch weet de jury

ook Janssen te helpen, door hem te adviseren een pre-advies
voor zijn vergunningsaanvraag te doen. Dit om de haalbaarheid
te vergroten. 

Tot slot gaat ook Architectuurcentrum Rondeel aan de slag.
‘De entree van de binnenstad’ van Thierry van Voorst tot Voorst
is voor het Rondeel een uitgelezen kans om een ontwerp-
wedstrijd te organiseren. Met een stadscheque van ¤2500 wordt
de realisatie van het winnend ontwerp mogelijk gemaakt. Houd
de website van Architectuurcentrum Rondeel in de gaten voor
het vervolg!

Stadscafé XL
Deze succesvolle editie van het Stadscafé D2 smaakt naar meer.
En gelukkig, dat komt er ook. 
In april zal het Architectuurcentrum Rondeel een Dorpencafé
organiseren en later in het jaar volgt een tweede Stadscafé,
waarin nieuwe initiatieven kansen krijgen en verbindingen
worden gemaakt.

RONDEEL CINEMA | PLAYTIME

'Playtime', een meesterwerk van de Franse filmmaker Jacques
Tati (Tatischeff), waarin hij haarscherp toont hoe potsierlijk de
moderne stad kan zijn, staat dinsdag 15 november op het
programma bij Rondeel Cinema in filmhuis De Keizer. De film
Playtime wordt ingeleid door cultuurhistoricus Sara Hoogveld.

In de film staat de overwinning van de mens op de steriele
omgeving centraal, maar uit de bijna abstracte schoonheid die
gegenereerd wordt uit het spel met geometrische figuren en
patronen, spreekt ook een fascinatie voor de schoonheid van
deze architectuur. 

De opnamen voor Playtime duurden al met al drie jaar, 
waarvoor Tati een volledige studio liet bouwen, Tativille. 
De hoofdpersoon, monsieur Hulot raakt verstrikt in een kil en
geestdodend Parijs vol staal- en glasarchitectuur. Om het
afstandelijke karakter van de moderne stad te vangen, koos de
regisseur voor het breedbeeld 70mm-formaat. Hij filmde
voornamelijk totaalshots, waarin de personages lijken te
verdrinken. 

INLEIDING
De film werd ingeleid door Sara Hoogveld, cultuurhistoricus. 
Zij geeft lezingen over Franse, Spaanse en Italiaanse cinema in
een cultuurhistorische context. Zij gaat in op de visie die Tati
had op het moderne leven en het modernisme in de
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architectuur. Het credo in de jaren zestig was het scheiden van
wonen, werken en recreëren. Daarbij werd de menselijke maat
nogal eens uit het oog verloren. Tati toont ons ad absurdum wat
er dan gebeurt. 

ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL 
KIJKT BINNEN BIJ (NIEUW)BOUW ST. JOZEF

Huiselijke woonzorg in een modern jasje
Esthetiek combineren met de beperkende eisen van een
zorginstelling is een flinke opgave. Toch slaagden de architecten
van de nieuw- en verbouw van het St. Jozef: stijlvolle moderne
architectuur met een huiselijke sfeer. Veel Deventenaren zagen
het de afgelopen maanden gebeuren. Op het braakliggende
terrein langs de Henry Dunantlaan verrees een modern complex
naast het monumentale voormalig Sint Jozef-ziekenhuis. We
zagen de geboorte van een gloednieuw verpleeghuis. En ook het
monument kreeg een nieuwe uitstraling. Beide gebouwen
werden vorige maand opgeleverd vond. Hoog tijd voor Rondeel-
programmaraadslid Frank van Unen om een groep
geïnteresseerden uit te nodigen voor een bezichtiging.  

St. Jozef
Na een korte introductie van Van Unen worden de tientallen
aanwezigen ingewijd in de wereld van woonzorglocatie St. Jozef,
van Carinova. De regionale zorginstelling draagt de
verantwoordelijkheid voor 13.000 cliënten in de regio Salland
(de driehoek Deventer-Zwolle-Hardenberg). De 3500 mede-
werkers richten zich op verpleging, thuiszorg, persoonlijke
verzorging, thuisbegeleiding en nachtzorg. De instelling kent
tientallen jaren historie in de regio. Dat betekent dat ze voor de
700.000 inwoners als dichtbij en vertrouwd voelen. Een
belangrijke kernwaarde, maar toch verandert er veel. 

Cliënt centraal
“We zetten de cliënten centraal in hun zorgproces. Zij zijn de
regisseur. Wij zijn niet langer leidend, maar komen ‘op bezoek’
om zorg te verlenen. Niet voorschrijven, maar ondersteunen.
Dat vraagt om aanpassingen van een traditionele organisatie’’,
vertelt Gert Ligtenberg, regisseur Vastgoed en Huisvesting van
Carinova. “Daarin vormt huisvesting een belangrijk middel. In
nieuwe woonzorglocaties als hier staat kleinschaligheid
centraal. We willen de cliënten het gevoel geven dat het net als
thuis is. De 96 bewoners zijn opgedeeld in kleine woongroepen
van 6 tot 8 mensen met een centrale woonkamer en een eigen
slaapkamer. Bovendien werken we met kleine zelfstandige
teams die dichtbij de bewoners staan en veel eigen
verantwoordelijkheid hebben.’’

Nieuwe verpleeghuis
Die huiselijkheid komt al in hele simpele dingen terug, vertelt
Albert-Jan Snijders van Rothuizen Architecten. “We hebben een
‘woongebouw’ gemaakt. Dat wil zeggen dat je op de bel moet
drukken om binnen te komen, een hal hebt waar je je jas en
schoenen kwijt kunt, een toilet in de hal hebt, zoals in de meeste
woonhuizen, en beschikt over een gezellige woonkamer en een
buitenruimte. De privéruimten zijn slaapkamers die uit het zicht
van bezoekers vallen. Privé blijft dus echt privé.”
Snijders neemt ons mee door het carrévormige nieuwe gebouw,
een ode aan het oude beddenhuis. Toch voelt het niet
afgesloten. “Dat komt doordat we ‘zachte’ hoeken hebben
gemaakt. Deze zijn deels open, waardoor een ruimtelijker effect
optreedt.’’ Bewoners van de tweede woonlaag kunnen vanaf
hun balkon uitkijken over de (nu nog kale) binnenplaats. Boven
de reling is glas geplaatst, zodat verwarde cliënten niet over de
rand kunnen klimmen. 

Wie met zijn handen over de muren veegt ziet een stoflaag op
zijn vingers. “We hebben de metselaars gevraagd de mortel over
de muren te smeren. Zo slordig mogelijk. Een experiment waar
ze heel erg aan moesten wennen, maar met een mooi
resultaat’’, zegt Snijders.  Daar heeft hij gelijk in. Binnen zijn de
woonkamers om moderne keukens heen gebouwd. 
De bedoeling is dat bewoners betrokken worden bij het koken of
familieleden een maal bereiden. Een aantal nieuwe, maar
ouderwets uitziende, stoelen vormen de zithoek. Bij een enkele
woongroep is een gebeds- en rookruimte. “Dit is voor
dementerende Turkse ouderen. Veel van hen roken. De gebeds-
ruimte kan op den duur een werkruimte worden’’, zegt een
medewerkster, wijzend op het enorme aantal stopcontacten in
de verder sobere gebedsruimte. 

We naderen de gang met de slaapkamers. Een verdwaalde
router ligt op de vloer. Tja, de ouderen vragen immers
tegenwoordig ook om internet. Op de muren zijn bescherm-
strips bevestigd, om geen schade te veroorzaken met
rolstoelen, rollators en rijdende bedden. “Je moet aan veel
dingen denken in een zorginstelling. Dat kan snel ten koste gaan
van de uitstraling’’, beaamt Snijders. “Er mogen bijvoorbeeld
geen kasten langs of schilderijen aan de muur, vanwege de
brandveiligheid. Toch hebben we het zo mooi mogelijk opgelost
door vitrines in te bouwen waarin bewoners persoonlijke
spullen kunnen bewaren. Zo voelt de ruimte vertrouwd en
herkennen ze bovendien makkelijker hun eigen kamer.’



36

Hoofdgebouw
Het nieuwe gebouw oogt sober, maar de decoratieve details
maken het uniek en opvallend. Daarmee sluit het perfect aan op
het monument: het hoofdgebouw. De architect van het originele
St. Jozef, Jan van der Laan,  droomde eind jaren ’50 van een
Rooms gebouw met grandeur en grote brede gangen. De
praktijk vroeg echter een functioneler invulling. Toch kwam zijn
vakmanschap terug in bijvoorbeeld de zware bakstenen, die een
statige uitstraling geven en de opvallende ritmiek in de gevel
waarbij de ramen nét niet in verhouding geplaatst zijn. Bart
Aptroot van One Architecture had meer mogelijkheden. Het
gebouw verliest namelijk de zorgfunctie, maar wordt het
hoofdkantoor van Carinova. 

“Hier hebben we het originele plafond in behouden’’, zegt
Aptroot terwijl we in de imposante welkomsthal staan. “En bij
de ingang hebben we het glas-in-lood in ere hersteld. Als een
soort eerbetoon aan het vroegere gebouw.’’ Hoewel de
buitenkant voor de leek niet wezenlijk veranderd is, is het
interieur omgetoverd tot een kantoor dat klaar is voor de
toekomst. “Door veel glazen puien creëren we een transparant
geheel. Ook spreekruimtes worden slechts gescheiden door
glas. Ook hebben we stukken uit het plafond bij het trappenhuis
gezaagd om meer verbinding te creëren met bovenliggende
verdiepingen.’’ Ondanks de grondige herinrichting vloekt het
interieur niet met de historische buitenkant. Door kleur- en
ruimtegebruik ontstaat een natuurlijk geheel dat ongetwijfeld
een prettige werkplek oplevert voor zo’n 74 werknemers van
Carinova. 
One Architecture realiseerde in 2009 ook het gezondheids-
centrum in de achterste helft van het oorspronkelijke 
St. Jozefcomplex.

Vooruit
In het begin van 2017 zal het verzorgingstehuis en de woonzorg-
locatie St. Jozef in gebruik worden genomen. Eén van de
bezoekers vraagt aan Snijders: “Wat als jouw gebouw nu over
dertig jaar ook een monument is?’’  De architect lacht.
“Tegenwoordig mag je al blij als hij dertig jaar blijft staan.’’ 
Frank van Unen kan tevreden terugkijken op deze avond. 

EEN UITKIJKTOREN IN DE UITERWAARDEN: 
EEN HAALBARE KAART?

Een 15 meter hoge uitkijktoren in de nevengeul bij de Hoven, is
dat wenselijk en uitvoerbaar? Studenten van Saxion stadsLAB
zoeken het uit in de ‘Torenestafette’. De eerste groep
presenteert de bevindingen. 

De toren
Het was oorspronkelijk een fictief cadeau aan de stad: een
uitkijktoren in de nevengeul bij De Worp met uitzicht op de
Deventer skyline. Een 15 meter hoge toren, in het water tussen
Camping De Worp en de landtong naast de spoorbrug, met een
looppad dat slechts enkele dagen boven water ligt.  Kunstenaars
Huib Ribbens en Wanda Schaap ontwierpen het vorig jaar naar
aanleiding van het twintigjarig jubileum van
Architectuurcentrum Rondeel. 
De fictie verdwijnt langzaam. Studententeams van Saxion
stadsLAB zoeken de komende maanden uit of de toren
daadwerkelijk van de grond kan komen en wat daarvoor moet
gebeuren in de Torenestafette. Het eerste team presenteerde de
eerste bevindingen in Loods570. Hun doel: aantonen wat de
waarde van de uitkijktoren is. 

‘Van onze belastingcenten!’
Deventenaren zijn trots op de skyline. Een toren om eens extra
van het uitzicht te genieten moet daarom wel enthousiast
worden ontvangen, niet waar? Nou, onder het artikel van De
Stentor met de (ietwat voorbarige) titel ‘Uitkijktoren voor
nevengeul IJssel’ wordt het plan met enige scepsis ontvangen.
“Rederij Scheers moest weg met zijn schip maar dit foeilelijke
ding wordt met veel bombarie als kunst aangemerkt. Wat een
aanfluiting”, schrijft ‘Kapitein Iglo’. 
‘Arjen’ maakt zich zorgen om de commercialisering van de
uiterwaarden en de technische invulling van het plan: “Ja lijkt
me niks. Torentje hier, strandpaviljoen daar, uitbreiding
camping bla bla bla. Puntje paaltje straks de hele uiterwaarden
vol met commerciële rommel. Ow en wie zet er in hemelsnaam
lantaarnpalen midden in water wat soms vele meters stijgt?”
Elske is alvast boos op de lokale politici: “Typisch weer een geval
van geldverspilling, de bruggen aan beide kanten zijn al
jaaaaaaaren geweldige 'uitkijktorens'. Maar ja het is immers
maar belastinggeld, dus daar wil de politiek niet zorgvuldig mee
omgaan. Typisch voor Deventer.”

Onderzoek
Op deze reacties afgaan werkt vrij demoraliserend. Het werpt
echter wel een belangrijke vraag op: waarom moeten we dit
willen? 

“Camping De Worp staat in de zomer bomvol. Daarnaast is het
IJsselhotel zeer populair onder toeristen. Met de eventuele
komst van een stadsstrand zou het vanuit toeristisch oogpunt
een absolute meerwaarde kunnen zijn’’, zegt onderzoekend
student Tije Rood. Zijn collega Laurens de Graaff vult aan:
“Bovendien zou je er extra waarden aan toe kunnen voegen.
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Omdat we veel middelbare scholen en basisscholen hebben in
Deventer is de uitkijktoren de uitgelezen plek om iets over de
historie van Deventer te leren, met uitzicht over de stad. Zo kan
de toren ook educatieve waarde hebben.’’

Ook meent De Graaff dat bewoners van De Worp door de vele
bomen in het park de binding met de stad missen. Bart
Kruijshoop, programmaraadslid van Architectuurcentrum
Rondeel en bewoner van De Worp, geeft toe: “We hebben
speciaal gevraagd aan de gemeente om de heggen bij Camping
De Worp zo te snoeien dat we er overheen kunnen kijken. De
binding met de stad is belangrijk.’’ De Graaff: “We zien dat De
Worp-bewoners bijvoorbeeld met hun hond precies het rondje
langs de mogelijke uitkijktoren lopen. Het gebied is dus zeer
populair onder bewoners.’’ 

Beleving
De zaal is nog niet overtuigd. Het uitzicht vanaf bijvoorbeeld het
IJsselhotel is ook mooi en de bomen in het plantsoen
verdwijnen niet door de toren. Is het dus écht een waardevolle
toevoeging die de, naar schatting, 300.000 euro waard is? Huib
Ribbens, één van de ontwerpers, ziet een belangrijke waarde in
beleving. “De bedoeling is dat de toren in de nevengeul komt.
Het pad ernaartoe zal een groot deel van de tijd onder water
staan, dus er komen is al een onderneming. De top behalen is
een euforische ervaring.’’ 

Bovendien brengt de toren de IJssel terug naar de stad, vindt
Ribbens. “Als je op de kade staat en naar de stad kijkt zie je
alleen de landtong. Pas als je hoger staat zie je het water. Zo
verbinden we de stad weer met de rivier. Bovendien is er veel
veranderd door het project Ruimte voor de Rivier. Op de toren
heb je een mooi overzicht over de hele omgeving.’’ 
Ulrike Weis ten Elsen van Architectuurcentrum Rondeel zag zelf
de potentie van de toren. “Tijdens het festival Overvloed in 2015
in de uiterwaarden stond er een toren van 6 meter. Iedere
bezoeker wilde er op staan en was enthousiast over het uitzicht.
Met een toren van bijna 10 meter hoger wordt dat uitzicht alleen
maar indrukwekkender.’’

Toekomst
Het doel van de eerste groep was een goede waardepropositie
creëren voor de toren. Met onder andere de esthetische waarde,
de beleving voor bezoekers, de verbinding tussen De Worp en
Deventer en de mogelijke educatieve toepassingen is een eerste
stap gezet. De komende maanden zullen andere studenten
verder werken aan een goed businessmodel. Een tip van de
aanwezigen: “Zoek omwonenden op. Ontdek of er behoefte

bestaat en denk vervolgens na over een goede
financieringsmethode.’’ Bart Kruijshoop: “Bovendien is dit
gebied beoordeeld als leefgebied voor de kwartelkoning.
Studenten zullen moeten onderzoeken welke problemen dit
oplevert.’’

Of de toren van de grond komt is dus voorlopig nog de vraag.
Student Laurens de Graaff: “Ik ben nog onzeker, maar het is een
heel mooi project. Daarom geef ik het stokje niet alleen door, ik
ga zelf door met het onderzoek.’’ 
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Hoofdstuk 3
2016 in getallen

BEZOEKERS 2016

18 januari Rondeel Cinema
CONCRETE LOVE 35

18 januari Lezing OnderDak
VAN NOODOPVANG NAAR WELKOM THUIS

18 februari Thema-avond
RUIMTELIJKE KWALITEIT 25

23 februari Rondeel Spreekruimte – discussie-avond
PLANNEN  POTHOOFD – SLUISKWARTIER 70

t/m 6 mrt Expositie
SOCIALE WONINGBOUW 450

9 maart De Oplevering
IJZERGIETERIJ V/H KUNSTENLAB

17 mrt t/m 10 juli
Expositie in Deventer Ziekenhuis onbekend
OVERVLOED

24 maart expositie basisscholen
MIJN STAD 240

5 april De Oplevering
PAND TEN ZIJTHOFF / DAVO BIEREN

14 april Spreektijd-Spreekruimte - Thema-avond
STADSMAKERS - Saxion stadsLAB

26 april Excursie 
NIEUWSTE ARCHITECTUUR 
IN STEDENDRIEHOEK 100

12 mei t/m 10 juli
Expositie STEENGOED - KEIBEST 500

17 mei Rondeel Cinema
P.J.H. CUYPERS aertsbouheer 
& BERLAGE bouwmeester 36

4 juni DAG VAN DE BOUW 150
Metselen voor groot en klein

15 juni Educatie
CURSUS BAKSTEEN 20

23 juni Lezing
BAKSTEEN, VAN DRAGER NAAR BEKLEDING 50

14 juli t/m 14 sept. Zomeretalage
DEVENTER DEUREN onbekend

20 augs Spreektijd-Spreekruimte
DEVENTER STADSFESTIVAL onbekend

30 aug Spreektijd-Spreekruimte
HAVENKWARTIER – DE VERBINDING 80

10 + 11 sep Open Monumentendag Iconen en Symbolen
SYMBOLIEK VAN DE DEUR 200

20 sept. Rondeel Cinema
WHO DARES WINS / Zaha Hadid 54

22 sept. De Oplevering
LANDSHERENKWARTIER 30

24 sept. Workshop
ARCHITECTUURFOTOGRAFIE 16

10 nov. Thema-avond Verleiding
DEVENTER ARCHITECTUUR: 
KWESTIE VAN SMAAK 80

15 nov. Cinema Rondeel
PLAY TIME by Jacques Tati 30

17 nov. Spreektijd-Spreekruimte  Saxion stadsLAB
TORENESTAFETTE 50

18 nov. Excursie Utrecht ARCHITECTUUREXCURSIE 
‘KRACHT VA DE STAD’ 20

24 nov. BouwhekExpositie Brink ARCHITECTUUR- 
EN STRAATFOTOGRAFIE onbekend

24 nov. Spreektijd-Spreekruimte
STADSMAKERS – Wij maken de stad 50

12 dec. De Oplevering OK VAN DE TOEKOMST / 
DEVENTER ZIEKENHUIS 15

21 dec. De Oplevering
ST. JOZEF WOONZORGLOCATIE 50

Vanaf september 2016 zijn i.v.m. de sloop van het pand waarin
Rondeel was gevestigd geen exposities meer mogelijk geweest.
Het kantoor is tijdelijk gevestigd in het Havenkwartier – Loods
570.

39



40



41



56


