
2017



jaarverslag

MISSION STATEMENT 2017

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

Colofon
Uitgave: Architectuurcentrum Rondeel
Assenstraat 14, 7411 JT Deventer
telefoon 0570 - 611 901
info@rondeeldeventer.nl
www.rondeeldeventer.nl

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 
Architectuurcentrum Rondeel is gesloten tijdens de feestdagen

Vormgeving: Metamorfose grafisch ontwerp, Deventer
Beeld: Architectuurcentrum Rondeel, Dick Bouwmeester e.a.
Drukwerk: De Printhut, Deventer



SPONSOREN 
EN SUBSIDIENTEN 2017

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
1618 Vastgoed
Bessels architekten & ingenieurs

PROJECTSPONSOREN
EN SAMENWERKING 2017

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)
ARCHITECTUURCENTRUM TWENTE
ZWOLS ARCHITECTUUR PODIUM
HET OVERSTICHT



04

Van de voorzitter van het bestuur

Voorwoorden: een vervolgverhaal
Iemand maakte mij erop attent dat de tekstbijdragen van de
bestuurders een feuilleton lijken te vormen. En inderdaad de
inleidingen zijn  een weerslag van het lopende verhaal van
Architectuurcentrum Rondeel en haar onderzoekspassies. Wat
we de vorige keer de Nieuwe Koers noemden van het Rondeel is
uitgegroeid tot een waar: ‘blijvend veranderen’. Dat is veel meer
dan een koers volgen, dat is permanent navigeren en opnieuw
uitplotten van een route met elk nieuw inzicht dat wordt
opgedaan  in de interactie met publiek, vakmensen, kennis,
kunde en cultuur. 

Onze programmaraad
Dat zegt iets over het aanpassingsvermogen en de creatieve
krachten van onze vrijwilligers in de programmaraad. Ze hebben
dit jaar een buitengewoon interessant en gevarieerd programma
tot stand gebracht. Daar kunt u in dit jaarverslag alles over
lezen.
Dat zegt ook iets over hoe boeiend het Rondeel zich de laatste
jaren heeft ontwikkeld tot een veelzijdig, interactief platvorm dat
werkzaam is tot in de haarvaten van de samenleving.
Het bestuur is er trots op dat de programmaraad dit tot stand
heeft gebracht. Het programma voor 2018 laat ook weer een
veelbelovend palet aan onderwerpen zien.

Minder aan de muur, meer in de publieke ruimte
Het is u, zeer gewaardeerde lezer, inmiddels al wel duidelijk
geworden dat het Architectuurcentrum Rondeel niet alleen meer
aan de muur hangt of op tafel staat. Al is onze mooie nieuwe
onderkomen aan de Assenstraat daar buitengewoon geschikt
voor, het hangt inmiddels ook aan bouwhekken en aan Deventer
deuren! Daarnaast zijn de interactieve formats, zoals de
ontwerpateliers een belangrijke rol gaan spelen in ons
programma. Ook de Stadscafé’s in Deventer, waar het Rondeel
een actieve rol in vervuld, zijn een broedplaats van nieuwe
inzichten in de eindeloos gevarieerde en caleidoscopische
gebeurtenissen die een stad als Deventer kenmerken.

Een spel van doorkruiste verwachtingen
Een boeiende stad als Deventer is een spel van doorkruiste
verwachtingen. Net als je denkt ‘ik heb haar door’, staat het
tegendeel je in de rug aan te kijken. Dat maakt het ook zo leuk
om voortdurend met deze stad bezig te zijn. De onderwerpen
zijn onuitputtelijk en gevarieerd. Dat is ook de verrassings-
waarde van een waarlijk interessante stad: je krijgt haar nooit
helemaal in de netten van begrip en verklaring. Daarom zijn wij

als Architectuurcentrum ook zo trots op Deventer. We kunnen
nog jaren vooruit om alle onvermoede facetten van Deventer in
het licht van de Rondeel-schijnwerpers te zetten.

Een roestig instrument
Enige tijd geleden liep ik na afloop van een Stadscafé met enkele
Rondelers en onze wethouder naar buiten de Brink op. Hij wees
omhoog naar een gevel en zei “toch jammer dat er op de
verdieping ook niet een winkel mag of op de begane grond iets
anders, het zou alles zoveel gevarieerder maken en beter
aansluiten op wat nodig is”. Natuurlijk heb ik dat meteen
aangegrepen om uit te leggen dat we met het Rondeel hier in 
de loop der tijd al driemaal aandacht aan hebben besteed. 
De planologische en ruimtelijke ordeningsinstrumenten zijn
te roestig geworden. Ze sluiten niet meer aan op de nog steeds
groeiende diversiteit in de samenleving en de clean-tech
ontwikkelingen, om er maar enkele te noemen. Ze zijn nog
steeds gericht op monofunctionele invullingen van gebieden
met hindercirkels als grenswaarden. Daarnaast is de uitwerking
te benauwd en gericht op het uitsluiten van onvermoede
ontwikkelingen. Dat gaat de innovaties in de weg zitten. 
Wellicht dat we dit weer eens kunnen gaan oppakken.

“Tuning the cycles”
Onze economische motoren draaien op andere toerentallen 
dan de ecologische motoren. Dat kwam mooi naar boven
drijven in de ontwerpateliers over de uiteenlopende aspecten
van duurzaamheid in alle schaalgebieden van onze bewoonde
wereld. De economie schakelt op een hoog toerental, de
ecologie stommelt als een luie diesel. Hoe tunen we deze
machines? Met andere woorden hoe stemmen we de
omlooptijden van de economie af op die van de natuur opdat
grondstoffen weer opnieuw beschikbaar komen voor onze
groeiende vraag? Dit “tunen” is van groot belang voor de
leefbaarheid van onze steden. Mogelijk gaat u dit al iets te ver,
maar mag ik er voor de laatste regels van dit bericht van de
voorzitter nog een klein schepje bovenop doen?

Een metabolische gemeenschap
Alles wat leeft beweegt zich naar een hogere ordening als het
met energie wordt doorstroomt. We noemen die hogere
ordening evolutie en die evolutie zit vol met wederkerige
relaties. Juist die laatste zijn voor onze toekomstbeelden over
leven en wonen van eminent belang. Dus let daarop!
We zijn ons er maar weinig van bewust dat we een omgekeerde
ademhaling hebben dan de planten. Deze prachtige,
wederkerige relatie gaat terug tot in de diepste tijden van onze
evolutie.
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Het is zelfs zo dat de planten de dampkring hebben geademd 
en daarmee ruimte maakte voor ons en onze architecturen. 
Wij worden evenwel steeds kariger met het ruimte maken voor
hen. Het inzicht groeit dat we met de planten, dieren, insecten,
alles wat leeft een metabolische gemeenschap vormen. Deze
gemeenschap zet tot in de kleinste geledingen zonne-energie
om. 
U begrijpt dat het doorwerken van deze nieuwe inzichten ons
verblijf op aarde en de wijze waarop we onze onderkomens
bouwen van grote invloed gaat zijn. Science-fiction? Minder dan
u denkt.

1912: het geheim van de planten
Het kunstige molecuul Chlorofyl (het ziet eruit als een
miniatuurmodel van een stad van de toekomst) speelt daarin
een sleutelrol. 
De Italiaanse wetenschapper Giacamo Camician schreef in een
artikel in Scientific Magazine in 1912 dat kunstmatig chlorofyl de
energie behoeften van de toekomstige samenleving zou lenigen
door het ontsluieren van de geheimen van de planten. Er wordt
nog steeds naar gezocht en het is nog niet gevonden.

Kleurrijke verslagen van trage ontwikkelingen
Het is bekend, ontwikkelingen gaan langzaam, maar we gaan er
komen, zoveel is zeker en het Architectuurcentrum Rondeel
blijft het op de voet volgen voor ons aller Deventer in kleurrijke
evenementen en verslagen. Ik hoop dat u allen ons ook blijft
volgen in deze immer boeiende reis door de Deventer tijd.
Voor nu veel kijk- en leesplezier omtrent het Rondeeljaar 2017.
Een uitmuntend jaar.

Daan Josee
Voorzitter bestuur

BESTUUR
• Daan Josee, architect en 
directeur Kristinsson Architecten, voorzitter

• Henk Vos, v/h adviseur wonen en ruimtelijk erfgoed 
gemeente Deventer, secretaris

• Ronald le Clercq, directeur Le Clercq Planontwikkeling
• Wilma Mensink, directeur Bureau Voegwerk

VRIJWILLIGERS
• Azra Didic, architect
• Steven Klomps, stedenbouwkundige
• Jan van Leeuwen, ICT-specialist
• Robert Nollen, docent Etty Hillesum Lyceum
• Hessel Offringa, bouwkundige
• Tjibbe Reitsma, docent politieacademie
• Ineke Rooijmans, meubelmaker
• Jim Peters, architect

VASTE MEDEWERKERS
• Ulrike Weis ten Elsen, coördinator

FREELANCE-MEDEWERKERS
• Marion Lanting, parttime coördinator
• Yvonne Neppelenbroek, webredacteur, 
TXT-lab communicatie-advies en redactie

• Rijkje Ooms, suppoost
• Luuk Talens, Luuk Talens Mediaproducties
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Rondeel & de Ruimtelijke impact van de
Energietransitie

We zitten er anno 2018 dus echt middenin; van Groningen tot
Den Haag, in de energietransitie.
In Deventer was de noodzaak tot het doorvoeren van
ingrijpende wijzigingen in onze energiebronnen al in 2017 de
basis voor ons Rondeel programma. Met dank aan de tomeloze
inzet van onze programmaraads-leden en wederom heel veel
vrijwilligers (uren), leverde Rondeel  zo opnieuw een bijdrage
aan een actueel en belangrijk maatschappelijk thema.

ROOD - GRIJS - GROEN
We kozen hierbij voor een nieuwe vorm:  voor nog meer
interactie, actieve deelname, debat en samenwerking. We
wilden niet alleen denken en praten over, maar ook samen doen.
• Samen met het Zwolse ZAP en Architectuurcentrum Twente 
hebben Jaco, Maarten en Hans drie workshops/ ontwerp-
ateliers ( in Deventer, Zwolle en Twente) georganiseerd over
de thema's Gebouw, Stad en Landschap, Rood, Grijs en
Groen.  

• Tijdens de ontwerpateliers is in groepjes gewerkt aan ideeën 
om de energietransitie vorm te geven, rekening houdend met
de ruimtelijke impact van daarvan. 
De ateliers bouwden steeds voort op de uitkomsten van
levendige thema-avonden waarin de problematiek werd
verhelderd met voordrachten en debat. 

• De resultaten  zijn elke keer geëtaleerd en zo in drie trappen 
samengebracht tot een heel mooi totaal overzicht van ideeën ,
op speciaal daarvoor ontworpen panelen

• Het slotakkoord van ROOD - GRIJS – GROENwerd (samen 
met het Apeldoornse Bouwhuis) een symposium in het
voorjaar 2018. Een keur van sprekers daagden de bezoekers
uit na te denken over energietransitie, en daarop hun visie te
geven. 

Rondeel & nieuw pand in de Assenstraat
Al dat moois werd bedacht en uitgevoerd in een jaar vol
verhuisperikelen. Nadat we onze fijne locatie aan de Stromarkt
noodgedwongen inruilden voor een tijdelijke plek in het
Havenkwartier, bleven we tussen de bedrijven door op zoek naar
goede huisvesting. En zoals het hoort ging dat gepaard met
pittige discussies over de meest gewenste plek: het
Havenkwartier of toch juist weer in de binnenstad? 
Met het gereedkomen van de nieuwbouw van het Stadskantoor
kwamen vele panden, in gebruik bij de gemeente Deventer, vrij
voor de markt. De NV Bergkwartier,  bracht na talloze
locatiebezoeken, uitkomst door ons een mooi pand in de

Assenstraat  aan te bieden. Met een beperkt budget en vele
vrijwilligershanden werd de ruimte ingericht. Maarten Douwe
Bredero ontwierp  voor ons een mooi centraal object .
Aangevuld met een inventief ontworpen combinatie van
ophangsysteem en verlichting ontstond een sfeervolle intieme
ruimte met twee werkplekken plus ruimte voor expo en debat. 

Rondeel & de IJsselbiënnale
Na jaren van lobbyen en hard werk heeft Kunstenlab eindelijk in
2017 de IJssel biënnale kunnen organiseren. Wij hebben hierbij
een week lang een object van kunstenares Carin Terpstra op de
verlaagde Wellekade ingericht, met aan het eind van elke dag
was er een voordracht met discussie rond de centrale vraag:
Wordt de IJsselvallei ons energielandschap in 2030? 

Rondeel & Stadscafe's met Stadscheques
Deventer herbergt ongelofelijk veel mensen met goede ideeën
die een podium verdienen. Rondeel bood ze dat podium, in de
vorm van Stadscafe’s vanaf wisselende locaties.
De provincie Overijssel stelde Stadscheques van 2500 euro
beschikbaar voor de beste plannen, uiteraard door een jury
uitverkoren. De ongedwongen en goede sfeer maakte dat de
Stadscafe’s bijzonder goed zijn bezocht. 
Het format Stadscafe’s gaan we zeker en graag doorzetten naar
volgende jaren. 

Rondeel &  Cinema
Ook dit jaar hebben we mogen genieten van een aantal mooie
films, met vooral goede inleiders. Mariska en Hein hebben zich
hier met fris elan op gestort, met als beloning  ook dit jaar weer
flinke bezoekersaantallen. 

Rondeel & tweede Wereldklasselezing
Jeroen van Schooten bleek in een zeer drukbevolkte
Lebuinuskerk een waardig opvolger van Mario Botta die onze
eerste wereldklasse lezing gaf. Een avond lang hebben we
kunnen genieten van verhalen over zijn projecten en de wijze
waarop zijn Team V de duurzaamheidsgedachte tot normaal
heeft eigen gemaakt. Dit smaakt naar meer, met dank aan onze
sponsors Le Clercq, Nikkels en BPD. 

Rondeel & Molenlezingen Open Monumentendag
Deventernaren zijn begaan met de historische ijkpunten bij
onze stad en willen daar kennelijk graag meer over weten. 
De enorme drukte bij de Molenlezingen die Marcia  tijdens de
Open Monumentendag organiseerde laat de aantrekkings-
kracht zien van een onderwerp dicht bij huis. 
Ook dat is Rondeel!
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Rondeel & Fietstocht Celebrate the Village 
Natuurlijk was er in 2017 nog een uitloop van het programma
2016. Om als stad te kunnen leren van de dorpse mores en
andersom vroegen we Floor Ziegler hiervoor verkenningen te
doen. Met als uiteindelijk resultaat : een gezamenlijke fietstocht
langs de dorpen van Deventer. De verhalen die we daarbij
opgedaan hebben zijn, leest u elders in dit verslag.

Lees de verslagen en u ziet waarom we met veel voldoening op
een bijzonder en druk jaar terugkijken…..

Harry Zwiers
Voorzitter Programmaraad 

PROGRAMMARAAD
• Harry Zwiers, directeur JVZ Ingenieurs, voorzitter
• Floris Klunder, architect, Kristinsson Architecten
• Bart Kruijshoop, architect, docent Saxion
• Jaco Remmelink, adviseur, Remmelink Groen Advies
• Frank van Unen, architect, directeur OBURO Architecten 
• Roel van Veldhuizen, stedenbouwkundige, directeur 
Van Veldhuizen stadsontwikkeling

• Daaf Ledeboer, directeur Daaf Ledeboer 
Advies en Procesmanagement

• Con Zaat, architect, directeur CZT Ruimtelijk Advies
• 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

• Jan-Hein Pos, stedenbouwkundige, directeur Bu/RO Betuwe

Nieuw in 2017 zijn:
• Hendrik Lensink, architect, directeur Buro Duck
• Elisabeth Sligman, architect, directeur Buro Duck
• Marijke van Winsum-Westra, omgevingspsycholoog
• Fabian Wesseling, architect, Studio Groen + Schild
• Susan Lijzenga, strategisch adviseur 
Waterschap Vechtstromen
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ROOD – GRIJS – GROEN
DE RUIMTELIJKE IMPACT VAN
ENERGIETRANSITIE
JAARPROGRAMMA 2017

Het voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 en de
Europese Agenda van de Stad (Urban Agenda) waren aanleiding
voor het jaarprogramma van het Rondeel in 2016 met de
klemtoon op “de kracht van de stad”. In 2017 gaan we dieper in
op een ander thema vanuit de Agenda Stad, namelijk
“energietransitie”. Al een aantal jaren groeit het besef dat het
verbruik van fossiele energiebronnen moet en zal stoppen.

Op alle beleidsniveaus werkt de overheid – van landelijk tot
gemeente – aan de realisatie van de energietransitie. Onze
samenleving zal hierdoor de komende jaren ingrijpend
veranderen, niet alleen de technische en logistieke aspecten van
de verzorging met energie veranderen. De maatregelen zullen
ingrijpende veranderingen met zich meebrengen voor de
ruimtelijke kwaliteit op alle schaal-niveaus. Windmolenparken
en zonnepanelen op de daken van boerderijen, grootschalige
stedelijke oppervlaktes die gereserveerd worden voor
regenwaterinfiltratie, groen ter compensatie van de steeds
toenemende opwarming van steden.
Zowel de gemeente Deventer, de regio Stedendriehoek
(CleanTech) als de Provincie Overijssel zijn bezig met het
ontwikkelen van beleidskaders en het omzetten van concrete
doelstellingen:
• Deventer wil 3000 woningen per jaar energetisch verbeteren 
en over 14 jaar helemaal energieneutraal zijn.

• De Provincie Overijssel heeft het doel om uiterlijk 2020 meer 
dan 42.000 koopwoningen naar energielabel B te verbeteren.

De programmaraad van het Rondeel vindt het opmerkelijk, dat
deze cijfermatige doelstellingen in geen enkel beleidsstuk
gekoppeld worden aan de ruimtelijke kwaliteit, terwijl de Nieuwe
Energie veel van de schaarse ruimte in ons land in beslag neemt.
Hoe ziet Deventer er over 14 jaar uit met 143 windmolens, die
nodig zouden zijn om de energiebehoefte van de stad te
dekken? Hoe gaan we om met begrippen als ‘horizonvervuiling`
en ̀ dakvervuiling`? Zijn de doelstellingen überhaupt realistisch
en haalbaar? Waarom wordt het welstandsbeleid niet aangepast
op de nieuwe ontwikkelingen? De Energietransitie heeft grote
gevolgen voor de kwaliteit van onze leefomgeving en andersom
moet ruimtelijke kwaliteit kaderstellend zijn voor toekomstige
ruimtelijke ingrepen.

Architectuurcentrum Rondeel zet daarom in 2017 
De ruimtelijke Impact van Energietransitie op de agenda.

De ruimtelijke impact van Energietransitie wordt onderzocht
vanuit drie ruimtelijke invalshoeken: 
Rood = het gebouw (integraal ontwerpen, welstandsbeleid)
Grijs = de stad (welstandsbeleid, energienetwerken)
Groen = het landschap (identiteit van het Sallands 

energielandschap)
Met de keuze voor de formats ‘Thema-Avond” en ‘Interactiviteit’
wordt de koers van vorig jaar verder vormgegeven - namelijk
cultureel ondernemerschap en samenwerken en het actief
betrekken van de burger bij ruimtelijke vraagstukken.
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SAMENVATTING JAARPROGRAMMA 2017

Bij de concrete invulling van deze drie thema's zal Architectuurcentrum Rondeel verder werken aan haar rol als aanjager en initiator
van bottom-up processen. Wij gaan onze positie versterken en vervolgen de eind 2016 ingezette koers richting het positioneren van
Rondeel als Stadsambassade. De interactiviteiten bleken in 2016 een succesvolle opmaat naar een actieve rol van Rondeel. Daarom
wordt deze aanpak in 2017 gecontinueerd en verbreed naar ontwerpateliers in verschillende plaatsen in de provincie Overijssel.

ROOD
HET GEBOUW

Samenvatting:
In deze reeks onderzoekt het Rondeel de
energietransitie op gebouwniveau. Onze
gebouwen worden gaandeweg bedekt en
behangen met groene gevels en zonne-
panelen. Het welstandsbeleid is (nog) niet
aangepast op de uitstraling van energie-
neutrale gebouwen. Welke invloed hebben
gebouwen op het klimaat? Is er meer nodig
dan top-down maatregelen en energie-
leningen om gebouweigenaren tot
verduurzaming van hun woningbezit aan
te sporen?

-Activiteiten:
Thema-avond: “De welstand van
duurzaamheid” Interactiviteit: "Groene
gebouwen; Welke isolatie past bij jou?"
“Energietransitie”; Cinema Rondeel;
Oplevering; SpreekRuimte;
Wereldklasselezing

Samenwerking:
Atelier Overijssel, Provincie Overijssel,
Landgoederen De Haere en Kranenkamp,
Stichting IJssellandschap, Stichting
IJsselhoeven; Gemeente Olst- Wijhe,
Zwols Architectuurpodium, Filmhuis de
Keizer, lokale professionals, burgers, BNA
Kring Stedendriehoek, Active House NL,
Passifhaus Institut Darmstadt, nationale
professionals, industrie en bedrijfsleven,
Schouwburg Deventer, Kunstenlab, SIED

GRIJS
DE STAD

Samenvatting:
Energietransitie beïnvloedt niet alleen het
stadsbeeld door de veranderde uitstraling
van gebouwen, maar ook door ingrepen in
de openbare ruimte. Denk aan de hoge
druk op de dichtheid van steden door
toenemende migratie, denk aan diverse
initiatieven voor stadslandbouw, ruimte
voor regenwaterinfiltratie en mobiliteit.
Hoe spelen de dorpen in op de
energietransitie?

Activiteiten:
Thema-avond: “klimaat adaptieve stad
(kracht van de stad)”; Excursie Inter-
activiteit: Ontwerpatelier in Overijssel
(Green a Way 1) met eindmanifestatie in
Deventer Cinema Rondeel; Oplevering;
SpreekRuimte

Samenwerking:
Atelier Overijssel, Provincie Overijssel,
Filmhuis de Keizer, Stadsmakers,
Bouwhuis Apeldoorn, Zwols Architectuur
Podium, Bouwsociëteit Stedendriehoek,
Provincie Overijssel, CleanTech Regio
Stedendriehoek, BNA Kring
Stedendriehoek, Witteveen+Bos lokale
professionals, Kunstenlab, SIED

GROEN
HET LANDSCHAP

Samenvatting:
In deze reeks onderzoekt Rondeel de
energietransitie op landschapsniveau.
Op het platteland zijn grootse operaties
voorhanden maar laat onverlet dat het
gespaarde landschap voor iedereen
toegankelijk blijft. Moeten we leren leven
met windmolenparken langs snelwegen en
met zonneparken in het open veld? Welke
rol speelt de tendens naar een nieuwe
regionalisering van de economie?

Activiteiten:
Thema-avond: "Het Groene Land"
Interactiviteit: Ontwerpatelier in Overijssel
(Green a Way 2) met eindmanifestatie in
Deventer; Excursie Landgoederen; Cinema
Rondeel; Oplevering; SpreekRuimte;
Symposium Energietransitie

Samenwerking:
Atelier Overijssel, Gemeente Deventer,
lokale bedrijven, CleanTech Regio
Stedendriehoek, Stichting Tvrdn, Zwols
Architectuur Podium, Kunstenlab,
Filmhuis de Keizer, Stadsmakers, SIED,
BNA Kring Stedendriehoek, Lokale
professionals, burgers
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Ambitieniveau:
Binnen elk thema worden activiteiten georganiseerd op zowel professioneel niveau alsmede voor de gei�nteresseerde leek. Voor de
thema-avonden worden telkens twee sprekers uitgenodigd waarvan een spreker voor de professionele doelgroep en een tweede
spreker voor het brede publiek interessant is. De interactiviteiten zijn gericht op het samenbrengen van beleidsmakers,
professionals en burgers in de ontwerpateliers. In 2017 gaat in bijzondere mate de aandacht naar het bundelen van de resultaten van
alle activiteiten om deze te presenteren tijdens het symposium.

Doelgroep:
Per activiteit staat een van de doelgroepen centraal - burger of professional. De thema-avonden worden door een mix van sprekers
interessant voor alle doelgroepen.

Vervolg initiatieven vanuit vorige jaarthema’s

Saxion Stadslab, Onderzoeksestafette
In het kader van het jaarprogramma 2015 heeft Architectuurcentrum Rondeel een aantal ontwerpstudies aangeboden aan de stad
Deventer. Architecten en kunstenaars hebben voorstellen gedaan voor de verbetering van een aantal watergebonden locaties. Dit
initiatief heeft Rondeel in 2016 samen met Saxion Stadslab vervolgd. Studenten van het Stadslab hebben onderzoek gedaan naar de
realisatie van een selectie van de projecten. De conclusie van het onderzoek was, dat er diepgaander onderzoek nodig is. Samen met
het Stadslab is dit jaar voor een andere opzet gekozen, namelijk een estafette, waarbij per kwartiel een deelonderzoek afgerond
wordt door en groep studenten. De deelonderzoeken worden uniform uitgewerkt volgens het Business Canavas Model. Het doel is
de realisatie van een van de projecten. Dit onderzoek is een essentiële stap richting een nieuw Rondeel, dat er toe doet, initiatieven
oppakt en voelbare impact heeft op de ruimtelijke kwaliteit.

Stadsambassade Excursie Saerbeck
Deventer is aangesloten bij de stadsmakersbeweging van Pakhuis de Zwijger. Echter worden er op dit moment weinig activiteiten
ontwikkeld waardoor het bordje al en tijd lang in een lade in het stadhuis sluimert. Architectuurcentrum Rondeel pakt de
stadsmakersbeweging in het najaar van 2016 op samen met Floor Ziegler en Chris Keulemans. Dit wordt in 2017 gecontinueerd.

ROOD
HET GEBOUW

GRIJS
DE STAD

GROEN
HET LANDSCHAP

doelstelling:
deskundigheidsbevordering, aanjagen
kwaliteitsdiscussie, bevorderen publieke
belangstelling, intersectorale verbindingen
leggen; verbinding professional-publiek

doelstelling:
kennisverdieping, aanjagen
kwaliteitsdiscussie, talentontwikkeling,
bevorderen publieke belangstelling,
intersectorale verbindingen leggen;
verbinding professional-publiek

doelstelling:
deskundigheidsbevordering, aanjagen
kwaliteitsdiscussie, bevorderen publieke
belangstelling, intersectorale verbindingen
leggen; verbinding professional-publiek,
innovatie, bevordering van cross-sectorale
samenwerking
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ACTIVITEITEN 2017: 
ROOD - GRIJS - GROEN DE
RUIMTELIJKE IMPACT VAN
ENERGIETRANSITIE

Het jaarthema "De Ruimtelijke Impact van Energietransitie"
wordt benaderd vanuit drie verschillende invalshoeken:
Gebouw, Stad en Landschap, ofwel Rood, Grijs en Groen.
Per thema worden verschillende formats ingezet om onze
doelgroep te bereiken. In 2017 willen wij voortgaan op de in
2016 succesvol ingeslagen weg en bieden binnen elk thema een
“interactiviteit” aan. Een interactiviteit is een interactief
programma, waarmee het publiek uitgedaagd wordt om actief
mee te doen. Hiermee geeft het Rondeel vorm aan haar nieuwe
rol om actief en aanjagend het vak te vertegenwoordigen. 

Elk blok kent een structurele opbouw:
1 Thema-avond (mix: professional en burger): een 
lezingenavond met deskundigen, die een (theoretische)
inleiding houden over het thema en de context scheppen voor
de verdere activiteiten binnen het themablok.

2 interactiviteit (actieve burger): een activiteit met interactief 
karakter waarbij de burger tijdens drie ontwerpateliers
uitgenodigd wordt tot actie.

3 Expositie (breed publiek): een reizende expositie begeleidt de 
ontwerpateliers. De resultaten van de ateliers worden telkens
toegevoegd aan een basisexpositie. In de loop van het jaar
wordt op deze manier alle informatie verzameld t.b.v. een
grote (eind-) manifestatie in de Deventer Schouwburg.

4 Rondeel Cinema (breed publiek): in elk themablok wordt een 
film volgens het format Rondeel Cinema aangeboden,
passend bij het thema.

5 De Oplevering (geïnteresseerde burger en professional): 
zeer gewild format voor excursies naar gebouwen vlak voor de
oplevering. Dit jaar zal de nadruk liggen op energietransitie en
duurzaamheid. De sprekers wordt gevraagd om die aspecten
toe te lichten.

6 SpreekRuimte (actieve burger): sinds de introductie van dit 
format in 2013 zijn de SpreekRuimtes niet meer weg te
denken. Architectuurcentrum Rondeel biedt als
onafhankelijke en onpartijdige partij een platform voor ideeën
en initiatieven.

ROOD_HET GEBOUW
Onze gebouwen worden gaandeweg bedekt en behangen met
groene gevels en zonnepanelen. Er zijn initiatieven tot
stadslandbouw. De architectuur van panden verandert. Wat is
de rol van welstand hierbij? Welke spelregels zijn nodig rond de
duurzaamheidsmaatregelen? Welke invloed hebben gebouwen
op het klimaat? Is er meer nodig dan top-down maatregelen en
energieleningen om gebouweigenaren tot verduurzaming van
hun woningbezit aan te sporen? Welke bottom-up initiatieven
zijn er die aandacht verdienen?

GRIJS_DE STAD
De huidige trek naar de grote stad impliceert nog meer mensen
in hoge concentraties en maakt het veraangenamen van steden
dus extra actueel. Van de totale CO2 uitstoot wordt 30%
veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Hoe maken we de
stad klimaat-adaptief? Hoe transformeren steden tot Smart
Cities? Gaan we op individuele schaal energie opwekken, in
coöperaties of gaat elk schaalniveau meetellen? Hoe
voorkomen we verdere verstening? Wat is de impact op
transport en individueel en openbaar vervoer? Is de
Klimakommune Saerbeck een voorbeeld voor Nederlandse
dorpen?

GROEN_HET LANDSCHAP
Landgoederen beheren ruim 10% van het oppervlak van de
provincie Overijssel. De landgoedzone rondom Deventer is een
schitterend voorbeeld van een uitloopgebied voor de stad waar
de verbinding tussen stad en achterland op diverse manieren
gelegd wordt. Op het platteland zijn grootse operaties
voorhanden. Moeten we leren leven met windmolenparken
langs snelwegen en met zonneparken in het open veld? Welke
rol speelt de tendens naar een nieuwe regionalisering van de
economie?
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OVERZICHT ACTIVITEITEN 2017

15 januari 2017 Rondeel Cinema
24 januari 2017 Stadscafé Kracht van de stad

2 februari 2017 Overvloed / onderzoeksestafette / stadslab
5 februari 2017 Oplevering gasfabriek
16 februari 2017 Torenestafette
21 februari 2017 Rondeel Cinema 

23 maart 2017 Lezing Duurzaamheid van de welstand
30 maart 2017 Lezing Jeroen van Schooten

6 april 2017 Ontwerpatelier

16 mei 2017 Cinema Rondeel

8 juni 2017 lezing Stad / Steenbrugge / 
duurzame, slimme stedenbouw

22 juni 2017 Ontwerpatelier Zwolle
24 juni-2 juli 2017 IJsselbiënnale
27 juni 2017 Verhuizing naar Assenstraat 14

juli-augustus 2017 Zomersluiting en inrichting nieuwe locatie

14 juli 2017 Fietstocht stadsmakers - dorpsmakers

9 september 2017 Monumentendag Molens
12 september 2017 Opening expo Molens
19 september 2017 Cinema Rondeel -

Duurzaamheid in Ameland + The Garden
29 september 2017 Excursie Wageningen + BNA

5 oktober 2017 Lezing energietransitie
19 oktober 2017 Atelier landschap Enschede

2 november 2017 Opening expo Tropical Architecture + lezing
23 november 2017 Lezing Tropical Architecture

14 december 2017 Lezing Tropical Architecture

24 januari 2017
STADSCAFÉ D2 – KRACHT VAN DE STAD
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 Architectuur-
centrum 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
Anjo van den Brink (Grijze Silo), Liesbeth van Asten (Rentree),
Frans Holleman (BPD Gebiedsontwikkeling)
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
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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 welkomst-
boog, 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 Eijk, 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 Eijk?
“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
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
eigendommen 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 trekt 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 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 Eijk (Nieuwstraat) en Thijs Paré
(De Stadshof) verder te helpen. De Stadshof wordt bovendien
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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 preadvies
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 euro
wordt de realisatie van het winnend ontwerp mogelijk gemaakt.
Houd de website van Architectuurcentrum Rondeel in de gaten
voor het vervolg!

De Rondeel-kartrekkers van Stadscafé D2 waren Doesjka
Majdandzic, Marco Odding en Con Zaat.

Stadscafé D2
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.

5 februari 2017
DEVENTER LOOPT UIT 
VOOR KIJKJE IN DE GASFABRIEK
Het was een plek die je vanwege de giftige dampen beter kon
mijden, nu een trekpleister voor honderden Deventenaren. 
De Gasfabriek is (zo goed als) klaar. En het loopt storm op de
Open Dag, georganiseerd door Architectuurcentrum Rondeel,
SIED, Stichting Oud-Deventer en het Ondernemershuis. 

Licht ongemak klinkt door in de stem van Frank van Unen. 
Het programmaraadslid van Architectuurcentrum Rondeel en
kartrekker van De Opleveringen staat op een podium in het
voormalig Essent-gebouw op het terrein van De Gasfabriek. 
De techniek hapert, maar Van Unen lijkt vooral van zijn à propos
door de menigte voor het podium. Waar hij een paar weken
geleden nog met enkele tientallen bezoekers het Sint Jozef
bezocht, staat hij nu voor honderden mensen. Zelfs de
balustrade is gevuld. “Fantastisch om te zien dat er zo veel
geïnteresseerden zijn”, zegt Van Unen. “We wilden eigenlijk in

groepjes een rondleiding doen, maar gezien het grote aantal
mensen kunt u net zo goed zelf rondlopen.’’

Innovatie
Wie rondloopt waant zich in een parallel universum waar
geschiedenis en toekomst vermengd zijn. De neorenaissance
die stadsbouwmeester C. Holger in 1910 gebruikte is tussen de
steigers door nog steeds goed zichtbaar. Het veelvuldige
baksteengebruik en de plaquettes boven de entrees eveneens.
Tegelijkertijd ademt de aanbouw aan het voormalige meter-
gebouw de 21e eeuw. Glas, transparantie en (ook niet
onbelangrijk) een behaaglijke temperatuur. “Het is hier warmer
dan bij mij thuis’’, grapt één van de bezoekers. 

Het metergebouw, direct aan de Zutphenseweg, is het
toekomstige thuis van de Belgische bierbrouwer Duvel
Moortgat. Zij vestigen hier hun ‘Beer Experience Center’, terwijl
het pand tegelijkertijd fungeert als hun kantoor. Duvel geeft het
startsein voor een bruisende Gasfabriek. Het is de bedoeling dat
het terrein de komende jaren transformeert tot een campus vol
bedrijvigheid. Het voormalige apparatengebouw (het middelste
gebouw) wordt de nieuwe thuisbasis van het Business
Innovation Center Gasfabriek. Een plek waar studenten, start-
ups, gevestigde ondernemers, ZZP’ers, MKB’ers en maat-
schappelijke instellingen als Ondernemershuis Deventer en
MKB Deventer met elkaar in aanraking komen en samen tot
geniale (cleantech-) innovaties komen die maatschappelijk en
zakelijk impact hebben. 

De geschiedenis 
Een plek van innovatie is ‘Het Molenblok’ altijd geweest. Al had
dat weinig te maken met Digital Disruption, Big Data en The
Internet of Things, maar meer met zwetende mannen en
kolenschoppen. Nadat de mensheid halverwege de 18e eeuw
ontdekte dat het verbranden van olie of steenkool bruikbare
lucht opleverde nam de gasproductie een vlucht. Het bleek
uitstekende brandstof voor motoren en verlichting. Dit leidde in
Deventer uiteindelijk tot de oprichting van de gasfabriek in de
Raambuurt, die in 1910 plaatsmaakte voor De Gasfabriek op
‘Het Molenblok’. Deze was tot de jaren zestig in gebruik.

Wijnand Bloemink van Bureau Bouwwerk neemt de aanwezigen
in vogelvlucht mee door de geschiedenis van de plek. “Kijk, in
dit achterste ‘ketelhuis’ werd het gas van de kolen gescheiden
(die via de IJssel werden geleverd)  en gezuiverd. Eerst nat, dan
droog. Dan werd het vervoerd naar het apparatengebouw,
vervolgens naar het metergebouw en van daaruit naar de stad.’’,
vertelt hij terwijl hij de foto’s laat zien. “Wel een tactisch besluit
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om die verschrikkelijk stinkende zuiverfabriek pal naast een
woonwijk te zetten’’, grapt Bloemink. 

Architectonisch gezien zijn de gebouwen markant. Bloemink:
“Je ziet niet welke functie welk gebouw heeft. Allen zijn in
dezelfde moderne stijl gebouwd. Het is wel typische ‘gasfabriek-
architectuur’ met klimmend fries en stalen, hoge plafonds en
stalen kozijnen. Dezelfde stijl vind je bij binnen- en buitenlandse
gasfabrieken.’’

Strategisch herstel
Werken in de fabriek moet vreselijk zijn geweest. Het werk was
zwaar en de ruimtes waren donker, bloedheet en werden
constant geventileerd om zuurstofgebrek te voorkomen. 
Van die hel zie je weinig terug als je door de gebouwen loopt. Al
blijft de industriële uitstraling behouden. “We wilden de oude
ruimtelijkheid van het gebouw behouden’’, zegt Marc Harmsen
van Architecten_Lab, dat het ontwerp maakte,  in het voormalig
Ketelhuis. “Vandaar dat de hoge plafonds zijn behouden.
Evenals het oude houtwerk.’’ Gabriël Bosch, eigenaar van 1618
Vastgoed, zegt hierover: “Historische sporen zullen binnen en
buiten zoveel mogelijk zichtbaar blijven, ook als ze niet ‘mooi’
zijn, bijvoorbeeld de verlaging van de ramen en de dichtgezette
vensters. Ook de tegelwanden in het apparatengebouw blijven
zichtbaar.”

Tegelijkertijd is het gebouw wel naar deze tijd gehaald.
Instabiele vloeren zijn verwijderd, het is voorzien van
vloerverwarming en de komende weken wordt het pand volledig
geïsoleerd. Grappig genoeg worden alle gebouwen voor 70 tot
80 procent duurzaam verwarmd. Een gasloze gasfabriek ligt dus
in het verschiet.  Harmsen: “Zo maken we ze capabel voor
iedere invulling.’’ 

Harmsen vertelt de aanwezigen dat Vastgoed 1618 en het
Architecten-Lab hebben gekozen voor herstel met historisch
besef. Zo werkte de ontwerper met een verbindend thema:
cortenstaal. De nieuwe aanbouw aan het Metergebouw is
bijvoorbeeld volledig gemaakt van de staalsoort die nu nog
roodbruin is, maar steeds donkerder zal verweren. “De
staalplaten en de schuine lijnen verwijzen naar de oude stalen
gashouders. Het industriële effect dat wordt gecreëerd naar de
noeste arbeid die hier werd geleverd.’’ Ook voor de architecten,
bouwbedrijven en eigenaren werd flinke arbeid geleverd. Maar
frustraties? Die kende Harmsen niet. “Het was een feestproject.
Iedereen had zijn neus dezelfde kant op staan. Geweldig om bij
betrokken te zijn.’’

Bruisend
De bezoekers schuifelen nog enkele tijd door de gerestaureerde
panden. Het is voor uw verslaggever nog moeilijk om door de
steigers en de rondslingerende bouw- en verfmaterialen heen te
kijken, maar dat het kan bruisen bij De Gasfabriek wordt deze
dag wel duidelijk. En dat één van de meest giftige plekken van de
stad transformeert tot het hart van cleantech-ontwikkeling in de
regio kan je alleen maar toejuichen.   

12 februari 2017
RONDEEL CINEMA: 
PARADIJS BINNEN HANDBEREIK
Rondeel Cinema vertoont in samenwerking met filmhuis De Keizer
op 21 februari 2017 de documentaire ‘Paradijs binnen handbereik’,
een portret van de wereldberoemde tuin- en landschapsontwerper
Piet Oudolf. Ontwerpster Petra Blaisse van studio Inside Outside
verzorgt de inleiding.

Piet Oudolf verwierf wereldfaam met creaties die de openbare
ruimte voorgoed hebben veranderd – in Nederland én ver
daarbuiten. Belangrijke inspiratiebronnen zijn natuurlijke
plantengemeenschappen, kunst en tijd (seizoenen). Een van
zijn bekendste werken is het ontwerp van de New Yorkse
Gardens of Remembrance, een groen monument voor de
mensen die omkwamen bij de aanslagen van 9/11.

In de documentaire ‘Paradijs binnen handbereik’ van
documentairemaakster Barbara den Uyl zien we Piet Oudolf aan
het werk bij verschillende projecten. Het geeft een inzicht in de
problemen waarmee hij en zijn team te maken krijgen. Enkele
van zijn vermaarde parken en tuinen (waaronder High Line in
New York, Maximilian Park in het Duitse Hamm, de Vlindertuin
in Leidsche Rijn en recentelijke de tuin van het nieuwe museum
Voorlinden) worden getoond. Verder zien we hoe hij door de
seizoenen heen zijn eigen droomtuin in Hummelo steeds
mooier maakt, waarbij hij ‘en passant’ ingaat op vragen als
‘Waarom houden mensen van bloemen?’ en ‘Waar komt onze
hang naar het Paradijs toch vandaan?’

Petra Blaisse – de kunst van het ontwerpen met planten
Petra Blaisse is een veelzijdig ontwerpster van zowel interieurs
als landschappen, maar ook van textiel en exposities. Zij heeft in
een aantal projecten nauw met Piet Oudolf samengewerkt. 
Petra Blaisse vertelt ons meer over de dromen en fantasieën van
Piet Oudolf en over zijn manier van omgaan met vaste planten
zodat je borders elke dag anders beleeft. “Hoewel je nooit
bereikt wat je wilt, ontstaat er - rekening houdend met de
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seizoenen - een levend schilderij, de kunst van het ontwerpen
met planten.” In 2004 won zij samen met Oudolf  de eerste prijs
voor een 10 hectare groot openbaar park ‘Giardini di Porta
Nuova’ (Biblioteca degli Alberi) in Milaan. Dit park wordt nu
gerealiseerd. Daarnaast heeft Inside Outside diverse malen
prijzen gewonnen voor zeer uiteenlopende projecten.

23 maart 2017 
NEDERLAND EN DE WILDGROEI 
VAN DUURZAAMHEIDSOPSMUK
De motieven zijn nobel, maar duurzaamheidsingrepen op
woningen kunnen flinke (negatieve) invloed hebben op het
straatbeeld. Moeten we hier iets tegen doen? En zo ja, wat dan?
Architectuurcentrum Rondeel zoekt het uit op de discussie-avond bij
Konnected. 

Architectuurcentrum Rondeel had niet op een beter moment bij
Konnected kunnen komen. Directeur Jeroen Kroeze laat met
trots zijn volledig verbouwde bedrijfsrestaurant zien. Wat ooit
een kantine was, is nu een sfeervolle eetgelegenheid geworden
voor werknemers, waar mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt ervaring opdoen in de keuken. En aangezien we
het toch over duurzaamheid hebben… “Alle verlichting is LED-
verlichting, we hebben waterloze urinoirs en zijn erg druk met
afvalscheiding. Boven op het dak liggen een heleboel zonne-
panelen, waarvan we de stroom deels leveren aan particulieren
die een woningabonnement afsluiten. Hierbij verduurzamen ze
hun huis, en betalen dit met de besparing op hun energie-
rekening.’’  Kortom: je houdt dezelfde energierekening, maar
daar krijg je wel een energiezuinige cv, zonnepanelen of isolatie
voor terug. De woorden van Kroeze vormen een mooie inleiding
voor de discussieavond. Want deze woningabonnementen
kunnen individueel worden ingevuld. Kortom: de één besluit
bijvoorbeeld tien zonnepanelen op het dak te plaatsen, terwijl
zijn buurman kunststofkozijnen in een oud pand zet. En moeten
we dat wel willen?

‘Leer van de geschiedenis’
Lucas Reijmer gooit er maar weer een cynische opmerking
tegenaan wanneer hij opnieuw een foto laat zien van een
compleet mislukt dak vol zonnepanelen. “Gelukkig is het in
Limburg, daar heeft niemand last van’’, grapt hij. Reijmer is
medewerker van het Gelders Genootschap, de onafhankelijke
adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie
uit Gelderland. Hij heeft in zijn loopbaan alles voorbij zien
komen en neemt ons mee door de geschiedenis. “Ik kan mij de
jaren ’80 nog herinneren toen ik bij de welstand in Rotterdam

werkte. Glasarchitectuur met spiegelende zonwerende folies
was het nieuwe ding. Wij hebben toen contact gezocht met de
industrie en gepleit voor meer doorzichtige folies. Even later
werd het kunststof kozijn populair. Maar de in Duitsland
geproduceerde kozijnen waren vreselijk lelijk in de Rotterdamse
bouwstijl.  We zijn destijds in overleg gegaan met de industrie
om beter passende kunststof kozijnen te ontwikkelen.’’ Een
kleinere aanpassing was het laten vervallen van reclame-
uitingen op windmolens bij Culemborg. Een algemene
voorziening hoort geen particuliere reclames te bevatten.  

Reijmer presenteert met een redelijk sarcastische ondertoon,
maar dat wil niet zeggen dat hij sceptisch is over de
verduurzaming van woningen. “Ik ben van mening dat elke
nieuwe ontwikkeling een ‘start’ nodig heeft. Dan volgt een tijd
met  gedoe om volwassen te worden. Dat zie je nu bij
zonnepanelen. Het is een positieve ontwikkeling die, door
eenzijdige aandacht voor techniek en kosten, lelijke resultaten
kan geven. Toch hebben we dat nodig. En je kunt daarna aan de
verbetering werken.’’ 

We hebben dat nodig om te leren omgaan met verandering,
meent Reijmer. “Daarin is het belangrijk om te leren van de
cultuurhistorie. Welke eeuwenoude panden staan nog? Panden
met duurzaam materiaal, met een lange levensduur, die multi-
functioneel zijn en geschikt zijn voor hergebruik. En daarnaast:
panden die mooi zijn. Schoonheid is duurzaamheid. Als we
energietransitie kunnen combineren met schoonheid dan zal je
zien dat de gebouwen met zorg worden onderhouden en een
lang leven tegemoet gaan.’’ Hoe we dit kunnen waarmaken
volgens Reijmer? Simpel, door samenwerking. 
“De individuele aanpak leidt tot wildgroei. Door netwerken en
coöperaties op te zetten kan je slim verduurzamen.’’ 

Samenwerking
Dat is precies wat Flip ten Cate, directeur van de Federatie
Ruimtelijke Kwaliteit, doet. Zijn federatie wil de ruimtelijke
kwaliteit borgen en tegelijkertijd maatschappelijke uitdagingen
aanpakken. Zo ging Ten Cate een samenwerking aan met
Stroomversnelling, een beweging van overheids-, netwerk- en
marktpartijen die innovatieve Nul op de Meter-projecten
realiseert, met als doel zo snel mogelijk bij 4,5 miljoen woningen
nul op de meter te krijgen.  “Zo loopt er een project in
Loppersum (Groningen, aardbevingsgebied), waar een
complete woonwijk een ‘huls’ krijgt die het huis energiezuinig
maakt en tegelijkertijd verstevigt. Bovendien passend in het
straatbeeld.’’ 
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Dit soort grootschalige projecten vraagt om overleg. “Het is van
belang dat procedures sneller verlopen en er goede afstemming
is met lokale welstandscommissies.  Alleen dan krijg je een
optimaal resultaat.’’ Een esthetisch verantwoorde energie-
transitie gedijt namelijk uitstekend bij grootschaligheid, legt 
Ten Cate uit. “Wat we nu zien is dat ieder voor zich bezig is, vaak
om de energierekening omlaag te brengen. Het is logisch dat
mensen in dat geval voor de meest voordelige opties kiezen,
zoals Chinese zonnepanelen. Ondertussen worden er in
Nederland folies ontwikkeld die hetzelfde rendement hebben
als die goedkope panelen en bijna onzichtbaar zijn. Maar
doordat we die nog niet in groten getale kopen is de productie te
duur en het product dus ook. Dat is zonde.’’ 

Omdenken
Een collectieve aanpak is nodig om de energietransitie op een
‘mooie’ manier in de ruimtelijke omgeving te passen. Iemand
die waarschijnlijk heel graag bij zo’n oplossing wordt betrokken
is Maurice Beijk. Sterker, dat is hij al. De energieke Twent,
Specialist Duurzaam Bouwen bij vloerlijmproducent Unipro,
strooit onafgebroken met tegeltjeswijsheden, maar weet wel
degelijk waar hij over praat. 

Hij veranderde het negatieve imago van de chemische
lijmproducent Unipro door een extreem duurzaam bedrijfspand
te bouwen. Geen gas, wel CO²-neutraal, warmtepompen,
duurzame houtsoorten, zonnepanelen, natuurlijke ventilatie en
een sedumdak.Het valt zo gek niet te bedenken of het
bedrijfspand beschikt erover. Om nog maar te zwijgen over zijn
eigen huis, waarbij hij zelfs botste met de overheid omdat hij
geen gas- en rioolaansluiting wilde. Beijk kijkt graag naar de
toekomst van duurzame bouw.  “We moeten stoppen om de
energietransitie als gevaar te zien. Het is een kans. Door ons
boerenverstand te gebruiken kunnen we overal een oplossing
voor bedenken. Als termieten met één hersencel een volledig
natuurlijk gekoelde toren kunnen maken, waarom wij dan niet?
We moeten creatief zijn en in verbanden denken.’’ Zo is Beijk in
gesprek met toekomstige ‘buurman’ AkzoNobel om bij de
zoutwinning vrijkomende warmte te hergebruiken. “Hoe
kunnen we elkaar helpen, daar ben ik ontzettend graag mee
bezig.” Het vraagt een andere mindset, zegt de Twent.
“Omdenken. Ik ben een voorloper, een leider. Maar dat is niet
genoeg, om verandering te bewerkstelligen heb je volgers nodig.
Door mijn kennis te delen met jullie en met alle mensen die ik
spreek wil ik een beweging op gang brengen.’’ 

Ontwerpatelier
Beijk, Ten Cate en Reijmer leveren waardevolle input voor onze
kijk op de energietransitie in combinatie met ruimtelijke
kwaliteit. De avond geeft bovendien een mooie voorzet op het
Ontwerpatelier van 6 april. Bij deze samenwerking tussen
Architectuurcentrum Rondeel, het Zwols Architectuur Podium
(ZAP) en Atelier Overijssel kunnen aanwezigen hun ideeën over
de ruimtelijke impact van energietransitie uitwerken en
presenteren. Heb je ideeën of meng je je graag in deze
discussie? Aanmelden kan op deze website!

16 mei 2017
RONDEEL CINEMA: 
REM, DOCUMENTAIRE OVER REM KOOLHAAS
Livestream met filmmaker Tomas Koolhaas in Los Angeles 
Filmmaker Tomas Koolhaas maakte de documentaire REM over
zijn wereldberoemde vader Rem Koolhaas. Dinsdag 16 mei werd de
documentaire over de Nederlandse architect in filmhuis de Keizer
vertoond en was er aansluitend een livestream met Tomas Koolhaas
in Los Angeles. Vragen over de film kon je dan persoonlijk aan hem
stellen! 

Rem Koolhaas van architectenbureau OMA is Nederlands
bekendste architect en ook internationaal zeer invloedrijk. In
thuisbasis Rotterdam getuigen onder andere De Rotterdam, de
Kunsthal en het Timmerhuis van zijn talent en visie. 
In de documentaire volgt en interviewt Tomas Koolhaas
architect Rem Koolhaas op verschillende locaties in de wereld.
Van een woestijn in het Midden-Oosten tot een weiland onder
de rook van Amsterdam. Tomas Koolhaas portretteert zijn vader
door hem telkens van zeer dichtbij in beeld te brengen en te
laten vertellen over zijn visie. Volgens de filmmaker zijn er al
genoeg traditionele architectuurdocumentaires over Rem
Koolhaas gemaakt. “Ik wilde juist nadruk leggen op de
menselijke belevenis die de gebouwen van Rem hebben
opgeleverd. Ik heb het gevoel dat dit een veel lichamelijkere,
emotionelere en prikkelendere film oplevert.”

Tomas Koolhaas interviewde daartoe ook gebruikers van enkele
ontwerpen van zijn vader. Gebruikers zoals het echtpaar Boudet
dat de befaamde Villa dall’Ava in Parijs bewoont en een paar
daklozen voor wie de openbare bibliotheek in Seattle een soort
van thuis is geworden.
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8 juni 2017
HET KLIMAAT VERANDERT: 
WAT MOETEN WE DOEN?
Hoe sceptisch de bewoner van het Witte Huis ook mag zijn,
klimaatverandering is echt. En daarmee ook de uitdaging om onze
stedenbouw daarop in te richten. Wat moet er gebeuren? En hoe
kunnen we het aanpakken? We zoeken het uit tijdens de lezingen-
avond van Architectuurcentrum Rondeel bij Informatiecentrum
Steenbrugge. 

Klimaatverandering
Hoewel je in praatprogramma’s meestal een ‘klimaatfanaticus’
en een ‘klimaatscepticus’ ziet aanschuiven, is de wetenschap
het eigenlijk massaal (97 procent) eens: de mens veroorzaakt
klimaatverandering. De poolkappen smelten, de aarde warmt
op en de zeespiegel stijgt. ‘Tsja’, hoor je mensen dan zeggen.
‘Wat merk ik daar van?’ Meer dan je denkt, legt prof. Andy van
den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability
van de TU Delft uit. “Allereerst zal dit leiden tot massaal
uitsterven van diersoorten, die het ecosysteem zullen
veranderen. Bovendien krijgen we meer en zwaardere regenval,
waardoor de steden eerder overstromen. De zeespiegel kan 2
meter stijgen, waardoor dijken instabiel worden en onze steden
gevaar lopen. Tot slot is bewezen dat onze steden zullen
opwarmen door het gebrek aan koeling. Dit heeft direct effect op
onze gezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen in bakstenen,
verhitte wijken eerder sterven.’’ We kunnen afstevenen op een
mediterraan klimaat. Of niet, zegt Van den Dobbelsteen. “Het
kan ook zijn dat de oceaanstromen veranderen. Dat zou kunnen
betekenen dat het hier juist veel kouder wordt.”

De droom: Samsø
We zullen daar als mensheid op moeten reageren in onze
stedelijke ontwikkeling.  Door creatief te zijn, samen te werken
en van elkaar te leren moeten we drie uitdagingen aanpakken,
zegt Van den Dobbelsteen: klimaatadaptatie, energietransitie en
circulair grondstoffengebruik. De hoogleraar begint met een
droomscenario. “Het Deense eiland Samsø was tot 2007
afhankelijk van landbouw, toerisme en energie vanuit het
vasteland. Belachelijk, vond ondernemer Søren Hermansen. 
Hij inspireerde de gemeenschap op het eiland en binnen 8 jaar
leefde de Samsø-bevolking van landbouw, toerisme en
vernieuwbare energie. Het eiland is energie- en CO²-positief
(meer opgewekt dan gebruikt). Landbouwafval wordt gebruikt
om water te verwarmen, zonnecollectoren en windmolens
voorzien het eiland van warmte en energie. Op dit moment
wordt de bestaande bouw aangepakt, zodat het eiland volledig
vrij is van fossiele brandstoffen.’’ 

Stad als intelligent organisme
We kunnen dus best veel voor elkaar krijgen. Als we maar willen.
Ook in onze steden. De hoogleraar leidt de aanwezigen langs
allerlei interessante mogelijkheden. “Zo kunnen we regenwater
slimmer opvangen en beter afvoeren (via geulen in de straat
bijvoorbeeld), om onze steden overstromingsbestendiger te
maken. Daarnaast kunnen we de behoefte aan koeling
verminderen door het afvangen van zonne-energie, het gebruik
van warmtepompen en lichter gekleurde woningen, die zonlicht
beter weerkaatsen’’, legt Van den Dobbelsteen uit. Daarna klikt
hij een plaatje tevoorschijn van een zonneschoorsteen. De
schoorsteen wordt voorzien van verticale donkere panelen. “De
panelen trekken warmte aan, warme lucht stijgt op en verdwijnt
via de schoorsteen omhoog.’’ 

Het is eigenlijk ongelofelijk dat de oplossingen die Van den
Dobbelsteen presenteert nog niet massaal worden gebruikt.
Waarom staan er nog kantoorgebouwen leeg, als we ze kunnen
gebruiken voor stedelijke landbouw? Waarom vinden we niet
overal groendaken? Waarom wordt afval nog niet zo efficiënt
verzameld dat we het direct kunnen hergebruiken? 
Het is een mindset die moet veranderen, zegt de hoogleraar.
“We moeten anders leren denken. De techniek bestaat allang,
maar het wordt te vaak door een enkeling gebruikt. Het werkt
niet wanneer we als individuen ecologisch verantwoord
bouwen. We moeten steden zien als intelligente organismen en
totaaloplossingen bedenken.’’

Ecowijk De Kiem
Een uitstekend voorbeeld op relatief grote schaal is ‘Ecowijk’ 
De Kiem in Arnhem.  Joyce van de Hoek Ostende, van het
Schippershuis en DNA in de Bouw (ontwikkelaar en netwerk van
duurzame bouwspecialisten), neemt ons mee door de plannen.
“Het gaat om 61 woningen in vijf verschillende buurten, die
door verschillende consortia werden ontwikkeld. We wilden een
wijk die minimaal voldoet aan de BENG-norm (Bijna Energie-
Neutrale Gebouwen), financieel haalbaar is, biodivers is, sociale
cohesie bevordert en gemakkelijk te onderhouden is voor
bewoners.’’ Dit leidde tot vijf soorten woningen: De ideale
woning is gasvrij, zelfvoorzienend in elektriciteit, gemaakt van
natuurlijke materialen en kan regenwater omzetten tot
drinkwater. De Bo Gro heeft een Scandinavische stijl, is geheel
aanpasbaar aan actuele wensen van bewoners (nu en later), is
rolstoel-toegankelijk en voorzien van PV-cellen. De Flexus is
nagenoeg 0-op-de-meter, gemaakt van herbruikbaar materiaal
en voorzien van PV-cellen, waarvan een deel elektriciteit wordt
geleverd aan trolleybussen in Arnhem. E+ Wonen is voor
starters en voldoen ruim aan de BENG-norm, hebben
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driedubbele beglazing, beschikt over panelen, een warmte-
terugwinningssysteem en permanente overstekken. Tot slot
beschikt Het Rode Traphuis over grote partijen driedubbel glas
die zoveel zonlicht krijgen dat extra verwarmen nauwelijks nodig
is, pv-panelen, verduurzaamd hout en een
warmteterugwinningssysteem. 

Van samenwerking naar samenhang
De Kiem is een voorbeeld van hoe samenwerking tot redelijk
grootschalige oplossingen kan leiden. Er werd overkoepelend
gedacht, zoals Van den Dobbelsteen aanraadt. Maar Van den
Hoek Ostende en haar collega’s ontdekten ook dat dit niet van
nature ging. “Je loopt al snel het gevaar dat verschillende
bedrijven, die normaal gesproken concurrenten zijn, met elkaar
gaan concurreren. Dat was niet de insteek van dit plan.’’ 
Selectie op attitude, goede randvoorwaarden en intensieve
procesbegeleiding waren van groot belang.  “Een andere
belangrijke les is dat het huidige systeem nog niet is ingericht op
eco-bouw. Makelaars volgen beoordelingsprotocollen die niet
passen bij de waardering van bewoners. Op die makelaars-
taxaties worden hypotheken verstrekt door banken… Dit loopt
scheef met de populariteit van de woningen.’’ En populair zijn
ze, want meteen na de lancering liep het storm op de website en
Facebookpagina van De Kiem. Een specifieke groep mensen, die
ook de ogen van de ontwikkelaar opende. “Hieruit werd
duidelijk dat je niet bang moet zijn een nichemarkt aan te boren.
De doelgroep kan klein zijn, maar wel betrokken. Het is
belangrijk om die te bereiken.’’

De oplossingen 
Doordat de sprekers iets meer tijd gebruiken dan verwacht, valt
de geplande paneldiscussie met Luc Bos (ontwerper van
Steenbrugge), Frans Holleman (BPD Ontwikkeling), Ron Sint
Nicolaas (regisseur duurzame energie Gemeente Deventer) en
Edwin van der Strate (manager klimaatadaptatie, Tauw)
enigszins in het water. Het zou echter een discussie worden
tussen mensen die het grotendeels met elkaar eens zijn: wij,
Deventenaren, moeten actie ondernemen. Zeker met het
ambitieuze plan om in 2030 klimaatneutraal te zijn. “Laten we
daarom een stadsbreed commitment aangaan’’, zegt Sint
Nicolaas. “En laten we daarbij niet te veel focussen op
nieuwbouw, maar ook het verduurzamen van bestaande bouw.’’

Ontwerpateliers
De aanwezigen van vanavond zullen door de inspirerende
sprekers zeker achter dat idee staan. Zij en iedereen die dat wil
kunnen zich van hun meest innovatieve kant laten zien bij de
ontwerpateliers op 22 juni bij het Zwols Architectuur Podium. 

24 juni – 2 juli 2017 
WORDT DE IJSSELVALLEI ONS ENERGIELANDSCHAP IN 2030
Van algenteelt tot buurtbatterijen
Hoe gebruiken we ‘onze’ IJsselvallei als onuitputtelijke energiebron
voor de toekomst? Inspirerende sprekers nemen bezoekers tijdens
IJsselbiënnale mee in hun innovatieve ideeën. Van algenteelt op het
Overijssels Kanaal tot buurtbatterijen in de stad. 

Er druppelt zo nu en dan een groepje bezoekers langs de
speltafel van Architectuurcentrum Rondeel en kunstenares
Carin Terpstra aan de Verlaagde Wellekade. Aan de tafel zitten
draaiende blokken waarmee je kunt bepalen of er windmolens of
zonnepanelen in de uiterwaarden komen te staan. Tegelijkertijd
zijn er verplaatsbare kerncentrales, watercentrales of zelfs
kolencentrales. Op het informatiebord ernaast zien we waar
deze speltafel voor nodig is: de ambitie van de Gemeente
Deventer om in 2030 energieneutraal te zijn: Maar wat betekent
dit beleid in de praktijk? Voor de stad Deventer betekent dit
bijvoorbeeld: 66 windmolens vergelijkbaar als de twee die er nu
langs de A1 staan of 185 km2 zonnepark of 155 waterkracht-
centrales als we alle energie die Deventer nodig heeft op een
duurzame manier zouden willen opwekken.

Innovatie
Daar zit eigenlijk niemand op te wachten en we kunnen dan ook
concluderen dat deze ambitie veel te groot is. Is de ambitie dan
waardeloos? Nee, want het noopt ons als burgers te kijken naar
manieren om in ieder geval in de buurt te komen. En dat is ook
precies waar de speltafel van Architectuurcentrum Rondeel en
Carin Terpstra voor bedoeld is. “We hopen zo discussie op gang
te brengen wat betreft de energietransitie. Denk mee, speel
mee.’’ Juist die discussie, de kruisbestuiving, kan ons verder
helpen. 

De Blauwe Kracht
Je weet namelijk nooit welke ideeën ontstaan door gewoon maar
eens te praten. Jeroen Bartels van 4M Advies en Eelco Prent van
Bureau Prent gaven het ultieme voorbeeld. Een tafel, twee
stoelen en een aantal glazen bier leidden tot hun voorstel 
‘De Blauwe Kracht’, dat een eervolle vermelding verdiende bij de
Eo Wijers prijsvraag in 2015. De Blauwe Kracht is een ambitieuze
verzameling van innovatieve energieoplossingen waarbij water
de hoofdrol heeft. Zij richtten zich op opwekking van energie
door stroming en verval (daling en stijging). “Zo keken we naar
de Romeinen’’, zegt Bartels. “Zij gebruikten schipmolens om
energie op te wekken. Nu zouden we dat met de huidige
technologie kunnen omzetten in elektriciteit. We leggen
schipmolens op de snelst stromende plekken van de IJssel. 
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Met pontons ernaast krijgen ze de sterkste stroming en we laten
ze via een transponder automatisch intrekken wanneer schepen
passeren. De IJssel stroomt elke dag, non-stop. Zo heb je
onuitputtelijke energieopwekking. Met 672 schipmolens
kunnen we 43.000 huishoudens van elektriciteit kunnen
voorzien.” 

Een ander idee is om het 50 kilometer lange Twentekanaal als
‘stuwmeer’ te gebruiken. Doen we dit met alle kanalen en beken
in de Stedendriehoek dan voorzien we 3500 huishoudens van
energieopslag. Bartels wijst naar een tekening van een schip
met een grote bol erachter. “Dit is het retourrad. Daarbij hangt
een rad achter het schip dat in het kielzog energie opwekt door
de stroming.’’ Dan remt hij toch af zou je zeggen? “Nee, juist
niet, het stuwt voort. De energie die deze schepen zo opwekken
kunnen allereerst worden gebruikt op het schip zelf, maar
wanneer je het weet op te slaan is het te gebruiken door
huishoudens.’’  

Blauwe landbouw
Maar water is meer. Water is ook een plek waarop landbouw kan
worden bedreven. ‘LANDbouw op water?’ hoor ik je denken.
Zeker. Blauw boeren noemt het duo het. “Het Overijssels kanaal
wordt niet intensief gebruikt. Het stroomt bovendien ook niet of
nauwelijks. Dit maakt het uitermate geschikt om in ‘slurven’
algen te kweken. Deze algen maken eiwitten aan die we kunnen
gebruiken voor biobrandstof, een duurzaam alternatief voor
fossiele brandstof.’’ Doe je dit op 2000 hectare, dan kun je met
de brandstof energie opwekken voor 32.380 huishoudens. 

Zonnepark op Bussloo
De plannen van Bartels en Prent zijn opmerkelijk en de
wenkbrauwen van de bezoekers gaan geregeld omhoog. Het is
moeilijk om honderden raderen in de IJssel voor je te zien, net
als slurven met alg, of schepen met een rad erachter.
Eenvoudiger te visualiseren is het zonnepark op het water. 
“Op Bussloo blijft iedereen een beetje badderen aan de
zijkanten, vrijwel niemand zwemt de hele plas over. Dan blijft er
dus in het midden ruimte over voor drijvende zonnepanelen’’,
zegt Bartels. “Die kun je gewoon laten meebewegen met de zon,
zodat ze maximaal renderen. En niemand heeft er last van!’’ 
De opbrengst is opmerkelijk. Bartels en Prent berekenden dat er
300.000 panelen op Bussloo kunnen drijven. Die leveren
genoeg elektriciteit voor 28.000 huishoudens. Prent erkent dat
de plannen ambitieus zijn. “Maar onze oplossingen zijn in
principe gewoon uit te voeren. Als overheden, bedrijven, en
kennisinstituten de handen ineen slaan kan er met De Blauwe

Kracht 562.488 MWh worden opgewekt. Daarmee kunnen we
155.139 huishoudens van energie voorzien. We hopen dat we
andere partijen inspireren hiermee verder te gaan.’’ 

Opslag in waterstof
Prent en Bartels richten zich vooral op de opwekking van
energie, zoals vrijwel iedereen doet. We hebben het over
zonnepanelen, windmolens, watercentrales, maar denken we
ook wel eens na over de opslag van al die energie? Want meestal
wekken we juist energie op wanneer we het niet nodig hebben.
Leuk die zonuren in de zomer, maar we hebben juist elektriciteit
nodig in de winter. Gelukkig denkt Witteveen + Bos daar wel
over na. Raphael van de Velde vertelt de aanwezigen tijdens een
hevige regenbui over de batterij die hij op de grond heeft
neergelegd. Van de Velde probeert zo simpel mogelijk de
werking van de batterij uit te leggen aan niet-scheikundigen. 
De zoon van Architectuurcentrum Rondeel-coördinator Ulrike
Weis ten Elsen doet een dappere poging iets van het verhaal te
begrijpen, maar richt zich na enkele minuten toch maar op de
speltafel. Carin Terpstra knikt echter fanatiek mee met het
verhaal van Van de Velde. 

“In de batterij bevindt zich waterstofbromide”, legt Van de Velde
uit. “Dat is een samenvoeging van waterstof en broom. Twee
stoffen die we overal ter wereld aantreffen. Dit kan worden
geëlektrolyseerd, door er elektriciteit op te zetten. De atomen
scheiden zich. Door een zeer fijn membraan in de batterij
verplaatsen de waterstofatomen zich naar de ene kant, de
broom blijft aan de andere kant. Op dit moment wordt de
elektrisch opgewekte energie (die je bijvoorbeeld rechtstreeks
van een windmolen, zonnepaneel of watercentrale krijgt, red.)
opgeslagen in de waterstofatomen. Dit blijft hier tot er energie
uit onttrokken wordt. Dan gaan de atomen juist naar elkaar toe
en komt de energie vrij. Dan gebruik je de elektriciteit.’’

Buurtbatterij
Toegegeven: er gaat wel wat energie verloren bij de opslag, maar
de mogelijkheden zijn eindeloos. Stel je voor dat we voor elke
wijk in de stad een buurtbatterij hebben met de omvang van een
zeecontainer. Vol met waterstof en energie voor honderden
huizen. Allemaal opgewekt door groene energiebronnen binnen
en buiten de stad. “Dit is echt geweldig’’, zegt Terpstra. “Zoek je
geen proefpartners? Ons wooncomplex is daar vast voor in.’’ 
Helaas kan Van de Velde niets garanderen, de aanvragenbak
loopt vol. Het toont wel aan hoe veelbelovend dit idee is. “Maar
we zijn nog in de ontwerpfase. De ontwikkeling van dit soort
batterijen luistert nauw. We verwachten in 2019 de stap naar de
commerciële markt te kunnen maken. De bekabeling van de
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energiebronnen naar de batterijen vraagt natuurlijk wel veel
werk en kosten.  Het is afwachten of gemeenten daar aan mee
werken.’’ 

De aanwezigen twijfelen wel over de veiligheid. Er bestaan
immers niet voor niets waterstofbommen. “We hebben op dit
moment zo’n batterij voor ons kantoor staan’’, zegt Van de
Velde. “Het is explosief, maar met een goed ontwerp kun je de
risico’s beperken. We vertrouwen onszelf er dus ook mee.’’ 

ENERGIETRANSITIE BLIJKT VOER 
VOOR DISCUSSIE
Architectuurcentrum Rondeel en kunstenares Carin Terpstra
brengen de discussie over de energietransitie op gang met een 
spel- en simulatietafel tijdens de IJsselbiënnale. Bezoekers en
deskundigen gaan in in gesprek met elkaar. Het onderwerp: hoe
gebruiken we de IJsselvallei  als energieleverancier? En hoe doen we
dat effectief en met behoud van ruimtelijke kwaliteit? 

Speltafel
Bezoekers schuifelen langs de kronkelende tafel aan de
Verlaagde Wellekade. Op het blad staat de IJsselvallei van
Zutphen naar Zwolle afgebeeld. We zien Deventer, Gorssel,
Olst, Wijhe, met alle groengebieden ertussen. Een man draait
aan de bewegende rand van de tafel. Er verschijnen enkele kleine
windmolens. Als hij een volgend blok omdraait zien we
ventilatieroostertjes met zwarte tape. “Dat zijn zonnepanelen’’,
legt kunstenares Carin Terpstra uit. “Je kunt zo zelf samenstellen
welke energiebronnen je in het landschap wil zetten.’’ 

Rioolwarmte
Verduurzaming hoeft echter geen zichtbare invloed op het
landschap te hebben, ontdekken we later bij de lezing van
Simon Bos van Tauw. In de stralende zon vertelt hij een groep
geïnteresseerden over riothermie, een ingenieuze manier van
warmteopwekking via het riool. “Voor een zwembad op Urk
ontwikkelden wij een systeem waarmee we warmte vanuit het
riool onttrekken en gebruiken om het bad te verwarmen. Dat
scheelt 125.000 kuub gas per jaar.’’ 

De bezoekers kijken hem vragend aan. “Kort door de bocht
werkt het zo…’’, zegt Bos terwijl hij een schaalmodel van het
systeem pakt. “We bouwen een installatie om de rioolbuis.
Daarbij wordt een kabel, die je vult met water of koelvloeistof,
om de rioolbuis gedraaid. Het riool warmt de vloeistof in de
kabel op, de warme vloeistof wordt langs een warmtewisselaar
gepompt en je hebt direct warmte van onze ‘afvalstromen’.’’ 

Een perfect voorbeeld van circulaire energieopwekking. Voor het
zwembad in Urk werd gebruik gemaakt van 125 meter riool. 
We hebben in Nederland 100.000 kilometer riool liggen. 
De mogelijkheden om het gasgebruik te vervangen door
riothermie lijken dus eindeloos. “Toch denken we dat riothermie
slechts 2 tot 5 procent van de warmtevraag kan oplossen in
Nederland’’, zegt Bos. “Het plaatsen van zo’n installatie is
ingrijpend, met alle kosten en risico’s van dien. Het is vooral
relevant om een installatie aan te leggen wanneer een riool toch
al vervangen wordt. Dan is de terugverdientijd ook heel
redelijk.’’ 

Oké, we kunnen dus niet al onze huizen verwarmen via het riool,
maar toch: 2 tot 5 procent van alle warmte in Nederland is erg
veel. En riothermie is bijzonder relevant voor grote warmte-
vragers, zoals zwembaden of verzorgingstehuizen. “We zijn
daarom druk in conclaaf met verschillende corporaties. 
We zoeken naar steeds meer toepassingsmogelijkheden voor
onze installaties. We hebben een kansrijk warmtenet in onze
grond liggen. Maak daar gebruik van!’’

Discussie
Carin Terpstra schuift op de speltafel een plastic bouwwerk in de
uiterwaarden bij Olst. “Een kerncentrale’’, vertelt de
kunstenares. Een man lacht. “Nou, dat moesten we maar niet
doen. Maar ik vind het aantal windmolens ook wel erg groot zo.’’
De man omschrijft onbewust de spagaat waar we in zitten.
Vrijwel iedereen is het erover eens dat we de komende jaren een
energietransitie moeten maken van fossiele brandstof naar
groene energie. Als we daar echter de landschappelijke gevolgen
van zien, wordt het ineens ingewikkeld. 
“Die molens zijn me een doorn in het oog, ik vind het vreselijk’’,
zegt VVD-raadslid en kunst- en architectuurhistoricus Daaf
Ledeboer, wijzend naar de windmolens bij de A1. “Totale
nonsens dat ze er staan. Zelfkastijding.’’ Het levert hem een
peinzend gezicht op van Freek Kranen, projectmanager
verduurzaming koopwoningen bij de Provincie Overijssel. 
“Ik vind het niet zo’n gek gezicht eigenlijk. Wat jij?’’, vraagt hij
aan de tekstschrijver. “Nee ze vallen me reuze mee’’, antwoordt
deze. “Kijk, dan zijn de voorstanders hier toch al in de
meerderheid’’, zegt Kranen met een knipoog tegen Ledeboer.
Maar de politicus geeft niet op. “Ik vind dat we moeten
verduurzamen waar het kan. Maar dit is symboolpolitiek, die
niets oplevert.’’ 

Globaal of lokaal
Ledeboer verwijst bovendien naar oplossingen verder weg. 
“We kunnen een deel van de Westelijke Sahara gebruiken als
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zonnepark. Dan heeft heel Nederland elektriciteit, zonder
landschappelijke aantasting. Het enige gevolg is dat Marokko
een rijk land wordt, dat is toch niet zo’n probleem?”
Toch zijn de andere aanwezigen van mening dat we onze vingers
niet te snel aan internationale politiek moeten branden, maar
eerder lokale oplossingen moeten bedenken. “We moeten wel
afstappen van de vrijblijvendheid’’, vindt Kranen. “We moeten
honderdduizenden individuen aansporen om de transitie te
maken. Initiatieven vanuit de burger zijn het krachtigst. Zo zie je
dorpen en bedrijvenparken zelf windmolens beheren. Nu moet
er echter beleid komen. Zo zou je bijvoorbeeld financieringen
kunnen regelen voor ‘groene’ commerciële gebouwen, gratis
parkeren voor elektrische auto’s, opcenten bij fossiele
brandstoffen. Zo zouden we innovatie kunnen sturen.’’ 

Andere benadering
De hele week spreken deskundigen over de meest
uiteenlopende innovatieve ideeën. Het is verbazingwekkend
hoeveel mogelijkheden er zijn om al onze energie op een
duurzame wijze te produceren, op te slaan en te gebruiken.
Tegelijkertijd zien we dat de politiek moeite heeft
(impopulaire)beslissingen voor de lange termijn te nemen en
de wetgeving nog niet is ingericht om de energietransitie te
stimuleren. Zo is bijvoorbeeld wettelijk bepaald dat iemand een
gasaansluiting moet krijgen als hij daarom vraagt. Of krijg je
voordeliger tarieven, naar mate je meer energie verbruikt.  
Maar moeten we dan wachten tot de wetgevende macht
handelt? Nee, we kunnen nu genoeg doen. Bart Kruijshoop,
vrijwilliger bij Architectuurcentrum Rondeel en docent op
Saxion, deed het zelf. “Ik vraag mijn studenten: heb je een
telefoonlader bij je? Nee? Ligt hij thuis? In het stopcontact? Ja?
Heb je je telefoon daar ook liggen? Nee, want die heb je bij je.
Waarom zit de oplader dan in het stopcontact? Het zijn kleine
dingen. Ik heb mijn huis verduurzaamd en heb mijn
energieverbruik van 7700 kWh teruggebracht naar 1100 kWh.
Bijvoorbeeld door 9 halogeenlampen te vervangen voor LED-
lampen. Misschien moeten we daarom eerst eens naar ons zelf
kijken. We kunnen zelf al veel winst behalen door ons bewust te
zijn van ons energieverbruik.’’

4 juli 2017
DE OPLEVERING 
CENTRALE GEBIED RIVIERENWIJK
De tweede editie van De Oplevering in 2017 speelde zich af in de
Rivierenwijk en werd georganiseerd in samenwerking met
Woningstichting Rentree en de gemeente Deventer.

Nadat de Amstellaan is vernieuwd, waardoor nieuwe
wijkverbindingen zijn ontstaan tussen het westelijke en het
oostelijke deel, is begonnen met de grootste sloop/
nieuwbouwopgave van de Rivierenwijk. In het zogenaamde
Centrale gebied is in een periode van 5 jaar een nieuw
woongebied ontwikkeld in samenspraak met gemeente,
corporatie en bewoners. Na de feestelijke afronding in de wijk
op 31 mei, vondt op 4 juli De Oplevering plaats waarbij
betrokken experts vertelden over de achtergronden van de
operatie. 

Het openingswoord was van Frank van Unen,
programmaraadslid Architectuurcentrum Rondeel, waarna Jan
Jaap Kolkman, wijkwethouder, vertelde over het belang van de
herstructureringsopgave in de Rivierenwijk. Liesbeth van Asten,
directeur-bestuurder van Rentree, vertelde hoe de oor-
spronkelijk zeer ambitieuze plannen vanaf 2010 zijn omgezet
naar gefaseerde en overzichtelijke ingrepen. Rob Smetsers,
stedenbouwkundige bij de gemeente Deventer, vertelde over de
achtergronden van het stedenbouwkundig plan De Nieuwe
Stroming en de realisatie daarvan. Daarna was er een
rondwandeling door de wijk onder leiding van enkele gidsen.

14 juli 2017
ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL ZOEKT UIT: 
WAT KUNNEN DORPEN EN STEDEN VAN ELKAAR LEREN?
Levendigheid of rust? Anonimiteit of inclusiviteit? Autonomie of
noaberschap? Dorpen en steden kennen eigen kwaliteiten en eigen
tekortkomingen.  Stadsmakers en dorpsmakers zoeken tijdens een
rondrit door de regio van Architectuurcentrum Rondeel uit wat ze
van elkaar kunnen leren. 

Het is een uitgebreide voorstelronde in het Hof Van Salland in
Diepenveen. Ongeveer dertig aanwezigen vertellen over hun
motivatie om mee te doen aan deze rondrit. Vele van hen zijn
betrokken bij maatschappelijke organisaties in Deventer en
kijken met enige jaloezie naar het gemak waarmee ideeën in
dorpen worden omgezet tot geslaagde initiatieven. Geen
tekorten aan vrijwilligers, geen draagkrachtproblemen en
budgettaire moeilijkheden die worden overwonnen.
Tegelijkertijd zoeken dorpse initiatiefnemers naar het gemak
waarmee vernieuwing wordt omarmd. Een goed moment om
eens met elkaar op ontdekkingstocht te gaan en, nog veel
belangrijker, met elkaar in gesprek te gaan over de verschillen
tussen dorpen en de stad en hoe we onze gezamenlijke idealen
kunnen verbinden. 
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De organische ontmoeting
De beste manier om de oprechte cultuur van een plek te
ontdekken is door de Man Bijt Hond-methode toe te passen, of
zoals Floor Ziegler het zegt: de organische ontmoeting. Ziegler,
stadsmaker uit Amsterdam, loopt gewoon door een wijk, dorp
of stad en spreekt met iedereen die ze tegenkomt. 

De Amsterdamse bedacht onder andere de Noorderparkkamer.
Dit is een ontmoetingsplek waar culturele activiteiten worden
georganiseerd door kunstenaars en buurtbewoners in
Amsterdam-Noord. De Noorderpark Trust, een park dat mede
door bewoners van Noord werd ontwikkeld en Het Concert-
gemaal, een podium voor klassieke muziek, waren eveneens
ideeën van Ziegler. 

Vanwege deze succesvolle resultaten kreeg ze van het Ministerie
van BZK een budget om in andere steden initiatieven te
ontplooien. Zo stond de maatschappelijk onderneemster
ineens in een regiobus naar Lettele, waar bewoners je
gekscherend vragen of je écht op die hakken door het dorp wil
lopen en waar je OV chipkaart niet werkt. Ziegler: “Maar je
vervolgens wél naar de pinautomaat wordt gebracht om het
kaartje te kunnen betalen.’’ Daarnaast wandelde ze door
Diepenveen en sprak de bewoners  over bijzondere initiatieven
in hun dorp. 

Diepenveense saamhorigheid 
In Diepenveen kennen ze een lange geschiedenis van
vrijwilligersverenigingen. Zo helpt de Vrijwillige Hulpdienst
Diepenveen al sinds 1976 bij verschillende hand- en
spandiensten in het dorp. Bijvoorbeeld het organiseren van
tafeltje-dekje voor ouderen in het dorp. “We kwamen bij de
mensen thuis, signaleerden problemen. Dat is helaas niet meer
zo, want tafeltje-dekje wordt verzorgd door commerciële
partijen. We serveren nog wel koffie en thee op Sparrenheuvel
(verzorgingstehuis)’’, vertelt vrijwilliger Ineke. 

Vaak zijn dorpen afhankelijk van aanjagers. Toos van Aarsen is
zo iemand in Diepenveen. Zo richtte ze Prettig Ouder Worden
en Reflecteren op (POWER), een netwerk van pensioen-
gerechtigden waarbij samen wordt gegeten, computercafés
worden georganiseerd en er wordt gezongen in een koor.
Belangrijke bezigheden in een dorp dat vergrijst. Maar
tegelijkertijd wil Van Aarsen die vergrijzing beperken met haar
betrokkenheid bij Diepenveen Van Boven. Hiermee wil ze de
gaten in de Diepenveense bebouwing tactisch opvullen. “Door
betaalbare huizen te bouwen waarmee we het dorp aantrekkelijk
maken voor jongeren. We zien echter dat grote projecten ook

grote problemen opleveren. De politiek, aannemers,
ontwikkelaars, ze werken niet mee. We hebben nu contact
gezocht met het TinyHouses-project.’’ 

Kulturhus De Spil
Lopend door Lettele ontdekte Ziegler een dorp dat eenheid
uitstraalt, vertelt ze. “De dochter van de uitbater van De
Koerkamp vertelde me dat ze vrijwel iedereen in het dorp kent
en een groot deel op de een of andere manier familie is.’’ 
Ook ontdekte ze dat er 43 verenigingen zijn in Lettele en
Okkenbroek. “In Okkenbroek komt er bij uitvaarten zelfs geen
uitvaartondernemer aan te pas. Dat regelen de bewoners
onderling. Dat zou je met een stadse blik een heuse
wijkonderneming kunnen noemen. Heel interessant.’’ 

Een andere belangrijke wijkonderneming is het Kulturhus De
Spil in Lettele, waar Ziegler met veel respect over praat. “Een
initiatief dat door 180 dorpsvrijwilligers een succes werd. Dat
lijkt in de stad een stuk moeilijker. Hoe doen ze dat?” Na een
ritje door de stromende regen kunnen we het de bestuursleden
zelf vragen. We worden in het gloednieuwe Kulturhus ontvangen
met koffie en heerlijke zelfgemaakte koeken. Ad van Wijlen,
voorzitter van het bestuur, legt uit: “We hebben het met en voor
het dorp gedaan, vanuit een positieve benadering. We wilden
van deze voetbalkantine een ontmoetingsplek maken voor het
dorp. Dorpsbewoners met gouden handen werden betrokken bij
de ontwikkeling en er werd 80.000 euro aan obligaties verkocht
aan dorpsbewoners. Zo kon iedereen meedoen.’’ Of ze nu geen
concurrent zijn voor de naastgelegen horeca? “Ja, dat wel, maar
we hebben met hen afgesproken dat we bruiloften of andere
feesten doorsturen naar hen.’’

Cohesie
De heersende sociale cohesie in Lettele was een belangrijk
ingrediënt voor de succesformule. “Mensen stappen
makkelijker over problemen en conflicten heen’’, zag Ziegler.
“Omdat ze elkaar ook later weer onder ogen moeten komen. In
dat geval is het beter om de sfeer goed  te houden en geen
slepende conflicten te hebben.’’ 

Van Wijlen is het daar mee eens, maar zet wel een kanttekening.
“Het is niet altijd goed. Het is daardoor namelijk ook moeilijker
om een professioneel conflict te hebben. Je kunt hier niet
zeggen: je doet je werk niet goed, je wordt ontslagen. Terwijl dat
soms wel de beste manier is. Het heeft twee kanten.’’
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Verschillen
Ziegler eindigde haar organische kennismaking met de regio
echter niet in Lettele. Ze trok zuidwaarts richting Loo, waar ze
een groep basisschoolkinderen tegen het lijf liep. Kinderen die
niet zoveel hebben met de ‘stadsen’. “Ah, kom je uit
Amsterdam. Dat is waar iedereen heel hard langs elkaar heen
loopt en kinderen denken dat melk uit de supermarkt komt’’,
bleek één van de kinderen van mening. Of de stadse kinderen
ook vooroordelen over hen hebben? “Ja, ze vinden dat wij
stinken. Maar dat vinden wij niet.’’ 

Weliswaar gaat het om de perceptie van een kind, duidelijk is dat
er grote verschillen zijn tussen stedelingen en dorpsbewoners.
Toch is de opdracht van Ziegler: “Bedenk minimaal drie dingen
waarmee we stad en dorp kunnen verbinden.’’ Het blijkt moeilijk
voor de meeste aanwezigen. 

“Misschien moet je ook helemaal geen verbinding willen
zoeken’’, zegt Wilma Schepers, bestuurslid van De Spil. Of
misschien moeten we die verbinding niet te letterlijk nemen.
Deze middag leggen we in principe de verbinding, door van
elkaar te leren. 

Wijze lessen
De belangrijkste lessen? De ‘dorpsmakers’ blijken een kei in het
verzamelen van een trouwe schare vrijwilligers, community’s,
die samen verantwoordelijkheid willen dragen. Dat moeten we
in de stad beter aanpakken. “Zoek het daar niet te groot’’, is de
tip van Ad van Wijlen. “Mensen willen altijd verbonden zijn met
hun omgeving. Maar de eenheid in de stad zit juist op kleinere
schaal. Kijk eens op straatniveau, in plaats van stadsniveau.’’ 
Dorpen kampen echter soms met een belemmerend
conservatisme dat nieuwe ideeën in de weg staat. Zij kunnen de
progressieve, creatieve en innovatieve houding van stedelingen
gebruiken en de professionele (harde) houding die soms nodig
is om iets klaar te spelen. 

Maar dorpen zijn vaak meer bekend met financieringswijzen.
Waar de stadsmaker veelal tracht de subsidies bij de lokale
overheid te verkrijgen is er in het dorp altijd wel een boeldag,
revue of donatie van de regionale bank, ook de bekendheid met
bijvoorbeeld leadergelden van de provincie maakt het verschil.
De kracht van het stedelijk initiatief zit vaak in het zien van een
kans, terwijl de dorpse initiatieven meestal probleem-gedreven
zijn. Het wegvallen van de bibliotheek, supermarkt of bushalte
leidt tot gedragen actie in het dorp. Het vrijkomen van een
bijzonder gebouw of locatie is vaak de aanleiding voor het
stadsinitiatief.

12 september 2017
HET RONDEEL EN DE STAD 
VAN DE VERDWENEN MOLENS
De stad van koek, idyllische straatjes, Go Ahead Eagles, Dickens 
en boeken: Deventer staat om veel dingen bekend. Maar molens?
Nee, dat niet. Dat had heel anders kunnen zijn, blijkt bij de
tentoonstelling van Architectuurcentrum Rondeel. 

Kinderdijk aan de IJssel
Stel je voor: hordes Japanners met enorme spiegelreflex-
camera’s die massaal poseren met molens op de achtergrond.
Inderdaad, een dagelijks tafereel bij de Kinderdijk in Zaandam.
Dit had echter evengoed Deventer kunnen zijn, blijkt uit een
onderzoek van Roel van Veldhuizen en Marcia Mulder van
Architectuurcentrum Rondeel en Saxion-docent René Berends.
In en rond de stad hebben in de loop der tijd tientallen wind-,
water-, tred- en rosmolens gestaan. Sterker nog: ze hebben een
belangrijke rol gespeeld in de economische ontwikkeling van de
stad. En wat een beter moment dan nu, wanneer Architectuur-
centrum Rondeel zich richt op de energietransitie in de stad, om
ons te verdiepen in deze antieke vorm van duurzame energie. 

Kenners
Het stroomt langzaam vol in het nieuwe pand van het Rondeel
aan de Assenstraat. Ulrike Weis ten Elsen laat vol trots de
nieuwe ruimte zien aan de gasten. Mensen drommen samen
voor de banners met informatie over molens en de plattegrond
met alle bestaande en verdwenen molens wordt nauwkeurig
bekeken door twee kritische kijkers. Een enkeling verschanst
zich bij de bar waar de koffie dampt. 

René Berends krijgt het steeds iets warmer. De docent
Nederlands aan Saxion presenteert zijn boek ‘Gezaagd door de
wind’ over 150 jaar Bolwerksmolen en molens in Deventer. Als
hij om zich heen kijkt ziet hij de ene na de andere kenner de
ruimte binnenkomen. “Het is altijd spannend als er veel experts
luisteren terwijl je als leek iets vertelt’’, zegt Berends. “Maar ik
hou van interactiviteit dus haak vooral in wanneer ik iets zeg wat
niet klopt.’’ Die boodschap blijkt niet aan dovemansoren
gericht. 

Molens in Deventer
Berends opent zijn verhaal met een korte introductie van
zichzelf en zijn boek, maar start al snel met een bloemlezing
over alle verschillende molens die de stad en de omliggende
dorpen hebben gekend. De eerste molens in onze regio waren
watermolens. De eerste, in Diepenheim (toen eigendom van
Deventer) dateert al van rond 1250. Ook bij klooster
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Mariënhorst, langs de Dortherbeek, is een watermolen bekend
van ongeveer 800 jaar geleden. Een veel geschilderde
watermolen bevond zich bij de Bergkerk, ongeveer waar nu de
Raambuurt begint. Deze stadswatermolen kende in de loop der
tijd vele functies. Zo was het een koren-, olie en volmolen (wol
vollen). In de hoogtijdagen kende de molen zelfs drie raderen,
een record in Nederland. Deventer leeft met en dankzij het water
van de IJssel, dus ook daar zien we de al snel tekenen van
watergedreven molens. Op een plattegrond van Jacob van
Deventer zien we schipmolens naast de paalbrug, een houten
loopbrug ter hoogte van de huidige spoorbrug. Deze werden
echter in 1570 door drijvend ijs vernield. 

Windmolens: voorlopers van industrie
Vanaf de zestiende eeuw zagen we echter de kracht van de wind
als belangrijkste energiebron, met als gevolg een explosieve
toename van het aantal windmolens. Overal door de stad
stonden standerdmolens,  bovenkruiers en wipmolens. Op het
Pothoofd, bij de huidige Boreelkazerne, in de Voorstad en aan
de Lagestraat bijvoorbeeld. Dat zien we nog steeds terug in de
straatnamen als de Molenbelt, de Molenstraat en de Molenwijk. 
De meest opvallende plek was aan de noordkant van de stad,
waar in totaal 14 molens op de Noordenberg stonden (het
molenbolwerk). Deze voorloper van een industrieterrein was
van levensbelang voor de stad, vanwege al het werk dat er werd
verricht. “Dat zie je ook in het archiefmateriaal. Nadat Deventer
werd uitgeroepen tot vestingstad, halverwege de 16e eeuw, werd
dit molenbolwerk al snel binnen de stadsmuren gehaald. Zo kon
het optimaal worden beschermd’’, vertelt Berends.

Ook in een later stadium speelden molens een belangrijke rol in
de Deventer economie. In de Smedenstraat gebruikten veel
smeden stadspaardenmolens (rosmolens). Pel-, olie- en
cementmolens vormden de eerste machines van Noury & Van
der Lande. Toen verwerkte het bedrijf nog allerlei oliën, zaden en
graansoorten. In de 19e en 20e eeuw veranderde dat in
chemische producten, tot het uiteindelijk opging in wat we nu
kennen als AkzoNobel. Hun molens aan de Zutphenseweg (De
Hoop en De Eendragt) hebben tot 1838 en 1868 standgehouden.
De Eendragt werd verkocht aan Dordrecht en De Hoop werd
later herbouwd in Diepenveen.

Lelijk?
Hoewel er niets Nederlandser is dan molens zijn ze in Deventer
dus zo goed als volledig verdwenen uit het straatbeeld. De enige
‘ouderwetse’ molen die we nu nog kunnen bekijken is echter de
Bolwerksmolen. Een prachtige achtkantige bovenkruier die een
sfeervol plaatje vormt aan de overkant van de IJssel, daar zijn we

het wel over eens. Andere reacties zijn er op de twee wind-
turbines die boven de A1 uit torenen.  Voor de één passen ze
prima bij het aangezicht van de stad, anderen zijn ze nog steeds
een doorn in het oog. Wat dat betreft lijkt er weinig te zijn
veranderd in al die eeuwen, blijkt als Berends een schilderij
tevoorschijn klikt. We zien ‘Gezicht op Deventer, vanaf het
noordwesten bekeken’ door Salomon van Ruysdael uit 1657. 

We zien de IJssel, een oer-Hollandse lucht, de Lebuïnuskerk en
zeven molens aan de noordkant van de stad. Marcia Mulder legt
uit: “In die tijd werd schilders meestal opgedragen molens te
negeren, niet te schilderen. Ze waren functioneel, maar lelijk.
Men wilde niet dat ze vastgelegd werden. Misschien moeten we
over vierhonderd jaar nog maar eens naar foto’s van de huidige
skyline kijken. Wellicht waarderen we dan die grijze kolossen en
denken we: wat hebben die dingen veel betekend voor Deventer. 

19 september 2017
RONDEEL CINEMA: DUURZAAMHEID
De gemeente Ameland werkt samen met bewoners, bedrijven en
onderzoeksinstellingen aan de ‘verduurzaming’ van Ameland.
EnTranCE (het energie transitie centrum in Groningen) heeft over
deze ambitie een film gemaakt en deze sloot mooi aan op het
jaarthema van het architectuurcentrum Rondeel. We zullen alle-
maal te maken krijgen met één of meerdere in deze film getoonde
oplossingen om onze leef-omgeving duurzamer te maken. 

De heer Luc van Tiggelen verzorgde als eilandbewoner de
inleiding bij de film en deelde zo persoonlijke ervaringen met
ons. Een documentaire over vroege stads-landbouw, politiek en
stedenbouw. Het tweede deel van de avond kreeg een meer
filmisch karakter. In de film the Garden zagen we hoe sterke
gemeenschapszin kan bijdragen aan gezond voedsel in de stad.
Kort na de rellen in LA (’92)  werd 14 hectare stad omgetoverd
tot een groene oase. Zal dit duurzame initiatief “the community
garden” bestand blijken tegen de immer aanwezige
verstedelijkingsdruk? 

29 september 2017
ARCHITECTUUREXCURSIE WAGENINGEN - 
DUURZAME BLIKVANGERS 
Op vrijdag 29 september organiseerde Architectuurcentrum
Rondeel in het kader van haar jaarthema ‘ De ruimtelijke impact
van de energietransitie’ een excursie Wageningen. De excursie werd
georganiseerd in samenwerking met de BNA.
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De universiteit van Wageningen richt zich met name op
gezonde voeding en een duurzame leefomgeving. De aandacht
voor mens en milieu komt ook tot uiting in de gebouwen op en
rond de universiteitscampus. Zij worden gekenmerkt door
innovatief, duurzaam materiaalgebruik en efficiënt energie-
gebruik. De campus is 80% klimaatneutraal.
Op het programma stonden een bezoek en rondleiding door
een drietal architectonisch fraaie en innovatieve gebouwen op
en rond de universiteitscampus. Alle gebouwen zijn ontworpen
met hoge duurzaamheidsdoelstellingen en besteden bijzondere
aandacht aan de mens als gebruiker van het gebouw.

Lumen (1998) - architect Stefan Behnisch
‘Lumen” betekent licht en is een uitstekende  naam voor dit
bijzondere gebouw. Lumen was het eerste nieuwe campus-
gebouw en is volledig ontworpen rond haar gebruiker en
omgeving. Licht, natuurlijke materialen, groen en water bepalen
het beeld in en om Lumen. Het heeft geresulteerd in een  mens-
en milieuvriendelijk gebouw, dat een zintuigelijke ervaring geeft
van de relatie tussen binnen- en buitenomgeving, waarbij het
weer, de seizoensveranderingen, frisse lucht en omliggende
natuur duidelijk zijn.

Het  Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) (2010) -
Claus en Kaan Architecten
Het complex bestaat uit een hoofdgebouw met laboratoria en
kantoren en diverse bijgebouwen. De hoofdopzet genereert een
overmaat aan ruimte die voor een belangrijk speerpunt van het
gebouw staat: de informele ontmoeting. Vides zorgen voor
open verbindingen tussen de verdiepingen, voor licht en lucht.
De ruime opzet van de gemeenschappelijke functies als kantine
en colloquiumzaal bevorderen een ontspannen en inspirerend
werkklimaat. In het gebouw zijn nieuwe technieken op het
gebied van energieopwekking, duurzaam energiegebruik en
materiaalkeuze toegepast.
Een innovatief energetisch concept, gebaseerd op het
gedachtegoed van cradle-to-cradle, heeft bijgedragen aan de
ambitie van de opdrachtgever om een van de meest duurzame
bedrijfsgebouwen van Nederland te worden. 

Plus Ultra - bedrijfsverzamelgebouw 
universiteitscampus (2015) - Wiegerinck Architecten
Plus Ultra is een kantoor- en laboratoriumgebouw met een
techno-hal met incubator-functie voor startende bedrijven in de
agri-food, life-sciences en aanverwante sectoren. Een plek voor
open innovatie. Plus Ultra is als duurzaam gebouw ontworpen
en kreeg het  BREEAM certificaat Excellent. Het ruimtelijke
ontwerp richt zich op synergie, ontmoeting, samenwerking en

open innovatie. Elke bewoner van Plus Ultra wordt uitgenodigd
kennis te delen en samen te werken aan nieuwe ontwikkelingen.
Openheid, transparantie en zichtbaarheid spelen een cruciale
rol. Om dit te bereiken vormt een centraal atrium het kloppende
hart. Aan dit atrium liggen verspreid over de vijf bouwlagen
diverse ontmoetingsruimten, vergaderplekken, pantry’s,
flexwerkplekken en een aantal bedrijfsloketten om de startende
bedrijven te ondersteunen. 

Tussen de bezichtigingen door werd een lunch gebruikt in
restaurant Linnaeus. Het restaurant is gehuisvest in  een
gebouw van de voormalige Landbouwuniversiteit, dat eind jaren
tachtig is gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe vleugel
door Mecanoo architecten. De gebouwen zijn sinds 2011
onderdeel van de Beeldengalerij Het Depot.

2 november 2017 
BOUWKUNST IN DE KOLONIËN: EEN VERGETEN
HOOFDSTUK IN ONZE ARCHITECTUURGESCHIEDENIS
Over elke baksteen in Nederland is een boek geschreven, maar over
de bouwkunst in voormalig Nederlands-Indië was tot vrij recent
niets bekend. Historicus Jan van Dullemen bracht daar verandering
in. In het kader van Focus op Indonesië (1-11 t/m 17-12) openen hij
en zijn vrouw Maria de tentoonstelling “Tropical Architecture”. Hij
vertelt bij Architectuurcentrum Rondeel over dit vergeten hoofdstuk
in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. 

Onbekend
Jan van Dullemen was een student toen hij in 1986 een foto
onder ogen kreeg. Op de foto stond een futuristisch ogende
villa. Wit pleisterwerk, gestroomlijnde ronde vormen, grote
ramen, een gebouw dat hem deed denken aan een slagschip dat
door de golven ploegt. “Dit is Villa Isola (uitgesproken als Isóla)
in Indonesië en verder weten we er niets van’’, zei zijn docent.
Van Dullemens fascinatie was geboren en het zou het begin zijn
van zijn levenswerk: het onderzoeken en in  kaart brengen van
koloniale bouwkunst. Hij verdiepte zich in, en promoveerde op,
het werk van twee hoofdrolspelers van de Nederlands-Indische
architectuur: Charles en Richard Schoemaker. 

Gebroeders Schoemaker
De gebroeders Schoemaker waren twee militair geschoolde
broers uit Bandung. Geen architecten van huis uit, maar
autodidacten met slim zakelijk inzicht. Ze namen een gouden
beslissing door vlak na de Eerste Wereldoorlog in Bandung hun
eigen architectenbureau op te richten. Binnen enkele jaren
werden ze hoogleraar op de Technische Hogeschool in
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Bandung, werden ze gerespecteerd in alle kringen en werd
Richard gemeenteraadslid. En één broer in de raad en één broer
als architect bood kansen. Hun kantoor ontwikkelde o.a. een
wijk in Bandung voor een bedrag van omgerekend 15 miljoen
euro. De broers ontwierpen tientallen gebouwen. Geschat wordt 
dat er ruim 150 werken aan hen kunnen worden toegeschreven.
Bekende gebouwen zijn Villa Isola, de Sociëteit Concordia,
Grand Hotel Preanger, het Pasteur Instituut en de Jaarbeurs in
Bandung. Hoeveel precies is echter nog steeds onduidelijk. \
“De koloniale architectuur is een vergeten bladzijde uit de
Nederlandse architectuurgeschiedenis’’, zegt Van Dullemen.
“We weten nog lang niet alles.’’ Van Dullemen ontpopte zich tot
dé kenner op het gebied van het werk van de Schoemakers. En
op het gebied van de broers zelf, zo zien we op de plaquettes van
de tentoonstelling. Want zo kleurrijk als hun werk was, zo
kleurrijk was hun levensverhaal ook. 

Oorlogsheld en levensgenieter
Charles en Richard waren absolute tegenpolen. Richard was een
pragmaticus, een Olympisch schermer en een militair die
volgens zijn vrouw ‘alleen geschikt was om bunkers te
ontwerpen’.  Charles was de kunstenaar. Architect, tekenaar,
schilder, beeldhouwer en levensgenieter. Charles trouwde zeven
keer, werd op reis in Amerika verdacht van wapenhandel met
Duitsland, bekeerde zich tot de Islam en bleef in Bandung als
hoogleraar. Hij raakte bevriend met een leerling genaamd
Koesno Sosrodihardjo, beter bekend als Soekarno, de eerste
president van Indonesië. Daardoor ontkwam hij aan opsluiting
in een Jappenkamp. Hij overleed in 1949, vijf maanden voor de
officiële onafhankelijkheid van Indonesië.  Richard keerde begin
1940 terug naar Nederland, waar hij actief verzetsstrijder werd.
Als aanvoerder van de Schoemaker-groep bespioneerde hij de
Duitsers en verzamelde hij wapens. Hij werd verraden en
opgepakt en in 1942 in kamp Sachsenhausen gefusilleerd. 

Nalatenschap
Richard zou de geschiedenis ingaan als oorlogsheld, Charles
zou zijn stempel drukken op de koloniale architectuur met een
eigen stijl. “Je zag dat hij de tijdschriften goed las en de westerse
trends doorvoerde in de Indische bouw. Maar om nu te zeggen
dat hij een westerse architect was…nee. Hij voerde veel lokale
elementen door in zijn werk’’, zegt Van Dullemen.  
Zo maakte Charles veel gebruik van de ‘kalakop’. Dit
draakachtige ornament werd in Indonesië boven deuren
geplaatst om kwade geesten buiten te houden en kwam vaak
terug in ontwerpen van Schoemaker.  En dat hij zichzelf een
kunstenaar vond maakte hij duidelijk met het Jaarbeursgebouw
in Bandung. “Hij beeldhouwde drie klassieke atalanten in de

gevel. Deze naakte lichamen werden later bedekt met platen,
maar inmiddels zijn ze weer te zien en hebben ze de lichamen
beschilderd als Schwarzenegger-achtige torso’s’’, lacht Van
Dullemen. 

Geveltjes en hoge stoepen
Onder aanvoering van de Schoemakers ontstond in
Nederlands-Indië een bouwkunst die we nergens anders zien.
Deels doordat daar het motto heerste: als je geld hebt, bouw
maar waar je zin in hebt. Deels doordat architecten werden
beïnvloed door lokale gebruiken en omstandigheden. Daardoor
ontstond een mengelmoes van stijlen, die je nog steeds
terugziet in het straatbeeld. 

Want wees niet verbaasd als je in Jakarta een Nederlands
geveltje denkt te herkennen.  Waarschijnlijk heb je gelijk.
Althans, de tropische variant ervan. Nederlanders die naar ‘De
Oost’ vertrokken bouwden lange tijd de huizen in Nederland na.
Tot op zekere hoogte, want de grondstoffen die in Nederland
beschikbaar waren, waren dat niet in Indonesië.  “Op de nodige
plekken in Jakarta vind je oude huisjes met een karakteristieke
Nederlandse uitstraling. Maar omdat ze daar niet over de juiste
klei beschikten om bakstenen en dakpannen te maken zijn ze
gemaakt van ander materiaal. Ook zie je veel hoge schuine
daken die aflopen naar de straat’’, legt Van Dullemen uit terwijl
hij wat foto’s laat zien. “Huizen daar hebben te kampen met
tropische regenval. Die enorme hoeveelheden stromen direct
vanaf de daken op straat. De stoepen zijn veel hoger dan hier.
De straat verandert in een rivier en het water stroomt snel weg.’’ 

Van Dullemen klikt in sneltreinvaart door een verzameling
foto’s. Kantoorgebouwen, rechtbanken en overheidsgebouwen
verschillen niet veel van de statige panden die we in het westen
kennen.  “Grote zuilen stralen betrouwbaarheid uit, dus die zie
je daar ook terug. Net als bogen en galerijen. Met één groot
verschil: daar zie je vaak dat de gevel van een gebouw dieper ligt
en wordt omgeven door galerijen. Dit zorgt ervoor dat de felle
zon niet direct de gevel raakt, waardoor de temperaturen binnen
aangenaam blijven. Ook zijn gebouwen hoog en goed
geventileerd om de warmte en het vocht goed af te voeren.’’ 

Villa Isola
Eén gebouw steelt echter de show: Villa Isola, het magnum opus
van Charles Schoemaker. Dit symbool van megalomanie werd
door Schoemaker gebouwd voor mediamagnaat en ‘roddel-
koning’ Dominique Willem Berretty. De art-decovilla werd
gebouwd met een stalen constructie en wit pleisterwerk. De vele
rondingen lieten zien dat Schoemaker zich liet inspireren door
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de ‘streamline’, dat in die tijd (begin jaren ’30) populair werd.
De bouw kostte een half miljoen guldens, omgerekend bijna 7,5
miljoen euro. Veel geld, maar dan had je ook wat. Villa Isola had
een biljartzaal, een filmtheater, studeerkamers, gastenkamers,
vele (dak)terrassen, een ontvangstzaal, eetkamers en een
enorme lap grond. Schoemaker ontwierp ook de tuinen, waarin
hij bijvoorbeeld een racebaan aanlegde voor Berretty. “Aan de
villa hingen twee koplampen’’, zegt Van Dullemen. “Maar je
moet niet denken dat die er voor niets hingen. Hij gaf met een
lichtsignaal aan in welke auto hij wilde rijden.’’  

Lang heeft Berretty er niet van kunnen genieten, want hij kwam
een jaar na de bouw om bij het vliegtuigongeluk met de Uiver.
De villa werd echter uitstekend onderhouden en is nog steeds
(deels origineel) te bewonderen in Bandung.

Focus op Indonesië
De tentoonstelling Tropical Architecture is tot 17 december te
zien bij Architectuurcentrum Rondeel aan de Assenstraat 14. De
tentoonstelling wordt in samenwerking met Joep Walter
georganiseerd in het kader van het festival Focus op Indonesië.
Naast het terugkijken naar de tijd van de Schoemakers kijkt
Architectuurcentrum Rondeel ook naar het heden. Op 23
november 2017 leidt professor Hari Bambang Wibisono van de
Universiteit Jogjakarta ons met een lezing in in de hedendaagse
architectuur van Indonesië.

23 november 2017
TUSSEN DE SLOPPENWIJKEN EN DE SUPERBLOCKS
Hoe Jakarta worstelt met urbanisatie 
Hoe zorg je in een alsmaar groeiende metropool voor deugdelijke
huisvesting, voorzieningen en infrastructuur? In het kader van het
festival Focus op Indonesië (2-11 t/m 17-12) neemt Prof. Dr. Ing.
Bambang Hari Wibisono van de Universiteit van Yogjakarta ons
mee in de hedendaagse stedenbouw van Indonesië, bij
Architectuurcentrum Rondeel. 

Urban jungle Jakarta
Hij staat vriendelijk de gasten te woord die zich om hem heen
verzamelen. Professor Wibisono glimlacht en zegt iedereen
gedag die passeert. Achter hem kijkt een norse architect Charles
Schoemaker de ruimte van Architectuurcentrum Rondeel in.
Niet echt, maar vanaf een foto. 

Drie weken geleden leerden we over Schoemaker, de KNIL-
militair met tekentalent die zou uitgroeien tot één van de
belangrijkste architecten in voormalig Nederlands-Indië.

Schoemaker kon bouwen wat hij wilde, zolang er maar geld was.
Het resultaat daarvan hangt op allerlei platen, verspreid door de
expositieruimte aan de Assenstraat.

Inmiddels leven we echter niet meer in de wereld van
Schoemaker.  Als we goed zoeken zien we in steden als Jakarta
her en der een oud geveltje met Nederlandse signatuur, maar
wat we vooral zullen zien is een metropool waar ruimte schaars
is en het krioelt van de mensen. 16 Miljoen mensen om precies
te zijn. Op een heel klein stukje aarde. 

De oppervlakte van Jakarta is iets meer dan twee keer
Rotterdam. En stel je voor dat we alleen twee keer Rotterdam
hadden voor de gehele Nederlandse bevolking. Het is de
dagelijkse praktijk in Jakarta. En aan de bevolkingsgroei komt
voorlopig geen einde. Bewoners uit landelijke gebieden trekken
nog steeds in groten getale naar de hoofdstad. Op zoek naar een
beter bestaan voor zichzelf en hun familie. 

De uitdagingen
Deze urbanisatie stelt de Indonesische regering voor enorme
uitdagingen. Het blijkt niet gemakkelijk om iedereen een
volwaardig bestaan te kunnen bieden in de grote stad. “We zien
dat de regering moeite heeft met het bieden van goede
huisvesting, gezonde milieuomstandigheden, scholing,
infrastructuur en belangrijke voorzieningen aan alle mensen in
Jakarta’’, vertelt Wibisono. Hij klikt een schrijnende foto
tevoorschijn waarin een inwoner van de sloppenwijk water uit de
vervuilde rivier schept terwijl op de achtergrond splinternieuwe
woontorens glimmen in de zon. “Er zijn grote verschillen tussen
arm en rijk. De verschillende lagen van de bevolking wonen
gescheiden. Daardoor krijg je een beeld van prachtige
gebouwen en sloppenwijken op de achtergrond’’, zegt
Wibisono.

Een ander probleem is de luchtkwaliteit. Wibisono laat een foto
zien die inmiddels bijna cliché is: een verkeersader in een
Aziatische stad, vol met dampende auto’s. Rijen dik staan ze,
muurvast, kilometers lang. Uitstekend relativeringsmateriaal
voor mensen die zich storen aan de Nederlandse file-
problematiek, maar een groot probleem voor de leefbaarheid
van Jakarta. Doordat de meeste mensen wonen in de
buitenwijken, maar werken in de stad ontstaan dagelijks enorme
files.

De overheid doet z’n best om het autogebruik te verminderen,
maar dat wil nog niet echt slagen. “Ze hebben de belasting op
tweede en derde auto’s enorm verhoogd, maar dat had weinig
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effect. Ze hebben geprobeerd om auto’s met even
nummerborden op even te dagen te laten rijden en oneven
nummerborden op oneven dagen, maar mensen met twee
auto’s pakten dan gewoon de ander. Ook hebben ze het
verplicht om met minimaal drie inzittenden in een auto te
zitten, maar daar zagen inwoners handel in en boden zich aan
om tegen betaling mee te rijden’’, vertelt Wibisono. 

Kortom: er moet iets worden gedaan aan de infrastructuur.
“Maar bredere of langere wegen bouwen heeft geen zin’’, zegt
Wibisono. “Dit nodigt alleen maar uit tot meer gebruik van de
auto.’’ 

Daarom wordt er gezocht naar een betere oplossing. En een
belangrijk idee daarbij is het ‘one-stop-living’. Wijken waarin je
werkt, woont, naar school gaat en boodschappen doet. En dit
one-stop-living leidt tot de bouw van zogenaamde
‘superblocks’. 

Superblocks
De superblock is een idee dat vaker opdoemt in drukbevolkte
steden, zoals in Parijs eind 19e eeuw. Het behelst een
verzameling grote gebouwen die op loopafstand van elkaar
staan. Het ene gebouw functioneert als woontoren, het ander
als kantoorgebouw en het ander als recreatiegebied, shopping-
mall of school. “Het idee is dat bewoners van superblocks alles
op loopafstand hebben en niet meer genoodzaakt zijn om het
verkeer te gebruiken. Iedereen kan in zijn superblock blijven. In
het ideale geval scheelt het transport, tijd en geld en is iedereen
zeker van een goede levenskwaliteit binnen de blocks. Het is
efficiënt ruimtegebruik’’, vertelt de professor. 
In Parijs kwam het nooit van de grond. In de grote steden van
Indonesië staan er inmiddels meer dan vijftig, allen met
flitsende namen als Central Park of Seasons City. Het ziet er
indrukwekkend uit en levert delen van Jakarta skylines op die
vergelijkbaar zijn met wereldsteden als New York. Maar is het
een oplossing? Of levert het juist nieuwe problemen op?

“Tot een bepaalde hoogte werkt het. Mensen hebben inderdaad
alles dichtbij, de huizen zijn goed en de voorzieningen ook.
Maar het werkt niet precies zoals het zou moeten. Bij de
ontwikkeling van woontorens is geen rekening gehouden met 
de animo. Het gevolg is dat de torens gemiddeld slechts voor de
helft zijn gevuld. Een ander probleem is het onderwijs. Het
niveau per school verschilt enorm. Bewoners van de super-
blocks kunnen dus de voorkeur hebben om hun kind op een
school buiten het superblock te hebben, waardoor er alsnog
gereisd moet worden. Een ander probleem is heel simpel:

mensen willen graag ergens anders wonen, in buitenwijken. Het
gevolg is dat ze wel een appartementje huren in de stad, maar er
alsnog steeds naartoe moeten reizen vanaf hun woonhuis. Het
laatste is dat de superblocks alleen zijn gebouwd voor de
middenhoge inkomens. Er wordt met deze stedenbouwkundige
ontwikkeling geen rekening gehouden met de lagere klassen,
waardoor er alsnog sloppenwijken en gesegregeerde
bevolkingsgroepen ontstaan.’’ 

De toekomst
Oplossingen heeft Wibisono niet. Hij is geen uitgesproken fan
van de superblocks, maar ook geen tegenstander. Of de bouw
van superblocks door zal zetten weet hij niet. Eigenlijk is de
volledige toekomst van stedelijke ontwikkeling afhankelijk van
de lokale politiek, zegt Wibisono. “Vooral burgemeesters
hebben hierin grote invloed. Het is afwachten welke koers ze
kiezen. Ik hoop wel dat we de Indonesische identiteit binnen de
steden behouden en we geen steden vol anonieme
‘onmenselijke’ hoogbouw krijgen.’’ 

Wibisono meent wel dat (vooral) Jakarta zou moeten stoppen
met bouwen. “Het gevolg van die grootschalige bouw is dat de
stad nog meer aantrekkingskracht krijgt op mensen van buiten.
We zien ook dat veel politieke campagnes zijn gericht op het
aantrekken van nieuwe bewoners. Ik denk echter dat het
verstandig zou zijn om eerst alle voorzieningen te regelen voor
de huidige inwoners.’’ 

Focus op Indonesië
De lezing van professor Wibisono was het eerste deel van een
tweeluik. Op donderdag 14 december duikt Architectuur-
centrum Rondeel opnieuw in de hedendaagse stedenbouw van
Indonesië. De sprekers zijn landschaps-architect LeWiwi Tjiook
(Delft) en architect Reza Arlianda (MSc student urban planning,
Technische Universiteit Delft). Zij gaan het onder andere
hebben over de herontwikkeling van een vissersdorp. De lezing
is eveneens in het kader van festival Focus op Indonesië en start
om 20:00 uur bij Architectuurcentrum Rondeel aan de
Assenstraat 14. 

14 december 2017
GRILLIGE BOUWCULTUUR MAAKT INDONESISCHE
ARCHITECTEN ONZEKER 
De stedenbouw in Indonesië kent weinig regulering. Architecten
moeten zich bewijzen in wedstrijden, ontwerpen worden niet
beschermd en het is compleet onzeker of jouw winnende ontwerp
ooit gebouwd zal worden. Een kijkje in de grillige bouwcultuur van



Indonesië, bij de lezing ‘Unity in diversity: contributions for liveable
cities in Indonesia’. Architect Reza Arlianda en landschapsarchitecte
Wiwi Tjiook doen hun verhaal. 

Diversiteit
Vraag aan een willekeurige persoon waaraan hij of zij denkt bij
‘Indonesische Architectuur’ en je krijgt waarschijnlijk van
iedereen een verschillend antwoord. Het is afhankelijk van welke
plaatjes je op Google zag, welke beelden op het nieuws of op
welk eiland van de Archipel je ooit op vakantie was. Indonesië
kent een enorme rijkdom aan bouwstijlen, die verschillen per
eiland, per provincie of zelfs per bevolkingsgroep. 

De jonge architect, en student aan de TU Delft, Reza Arlianda
geeft een bloemlezing van Indonesische bouwstijlen door de
eeuwen heen. We zien de oudste voorbeelden van inheemse
bouw, zogenaamde ‘langhuizen’ met hoge puntige daken. We
zien de invloeden van hindoeïstische en boeddhistische bouw,
die je veel ziet op Bali, en de opkomst van Islamitische
architectuur in de Middeleeuwen en een vermenging van stijlen
in de eeuwen die volgen. In de laatste paar eeuwen werd de
Europese bouwstijl geïntroduceerd door kolonisators als
Nederland en Engeland. Herkenbaar aan dikke stenen muren en
kubistische vormen. In de postkoloniale tijd (na 1949) werden
de vormen ingewikkelder en de gebouwen grootser. Indonesië
was immers zelfstandig, trots en wilde dat uitstralen. Dit ging
eigenlijk geleidelijk over in de huidige stijl: de stijl die Arlianda
“de kapitalistische stijl” noemt. 

De kapitalistische, vrije markt veroorzaakt een toename van
grootse, moderne en soms een tikje megalomane bouwwerken.
Prof. Dr. Ing. Bambang Hari Wibisono legde ons vorige maand
uit dat deze enorme torens soms als doel kunnen hebben het
‘one-stop-living’ te bevorderen. Omvangrijke ‘superblocks’
creëren plekken waar je kunt wonen, werken, shoppen en naar
school gaan. Dit om het transport te verminderen en
leefomstandigheden te verbeteren. Dat wil echter nog niet
lukken. De superblocks zijn gemiddeld slechts voor de helft
gevuld (door de rijkere klassen), het verkeer is niet verminderd
en de sloppenwijken groeien. Evenals de bevolking. 

Architecten
De stedenbouwkundige uitdagingen zijn dus enorm. In het
sterk urbaniserende Indonesië moeten gestructureerde
oplossingen komen om de gehele bevolking een waardig
onderkomen te geven. Architecten kunnen daarin een
belangrijke rol spelen. Maar terwijl er duizenden talentvolle
architecten zijn, leiden zij een onzeker bestaan. “We zijn als

architecten afhankelijk van ontwerpwedstrijden’’, legt Arlianda
uit. “Je werkt heel erg hard, maakt een uitgewerkt ontwerp en
hoopt dan de wedstrijd en een geldbedrag te winnen. Het is
eigenlijk gewoon heel goedkope arbeid voor de overheid.’’ Hij
werd zelf enkele keren tweede en laat wat van zijn ontwerpen
zien. Ze zijn indrukwekkend. De zaal hoort vol ongeloof dat
Arlianda deze ontwerpen belangeloos heeft gemaakt. “Of ik
copyright op de ontwerpen heb? Nee, dus ze kunnen de
ontwerpen later gebruiken als ze dat willen. Of ik dat vervelend
vind? Ik zit daar niet zo mee, ik zie het meer als vingeroefening
voor mezelf.’’ 

Zelfs winnen is geen garantie voor een mooi project, legt
Arlianda uit. “Ik heb vaker meegemaakt dat de winnaar van een
project uiteindelijk niets hoorde van de ontwikkelaar, of dat er
toch geen geld bleek te zijn.’’ Het is moeilijk, beaamt de
architect (hij noemt sommige projecten zelfs ronduit
oplichting), maar wil zichzelf ook graag in de kijker spelen met
mooie gebouwen. Daarin kiest hij wel een andere benadering.
“Ik heb bijvoorbeeld op de Molukken een gebouw ontworpen
dat ook voor de lokale bevolking van waarde moet zijn. Veel
bouwprojecten zijn vooral bedoeld als investering voor
ontwikkelaars. Ik wil ook wat voor de samenleving betekenen en
niet alleen voor de ontwikkelaars. Ik zie die beweging duidelijk
onder jonge architecten. Waar normaal gesproken bouw-
projecten top-down worden geïnitieerd, willen jongeren de
gemeenschap meer betrekken bij de ontwerpen.’’ 

Leefbaarheid
Er worden echter ook genoeg projecten gerealiseerd ten bate
van de gemeenschap. Zo werden  er verschillende stadsparken
ontworpen in Jakarta en Bandung. Een voormalig ‘red light-
district’ is nu een speelplaats voor kinderen, met een skatebaan
en een voetbalveld. “De vorige burgemeester wilde meer veilige
plekken voor kinderen en vrouwen in de stad’’, legt Wiwi Tjiook,
landschapsarchitecte aan de TU Delft, uit. “Zo zijn er
verschillende initiatieven ontstaan die de publieke ruimte op
een creatieve manier verbeteren.’’ 

Tjiook is werkzaam voor het Australische architectenbureau
DCM en het Indonesische Diasporanetwerk. Ze ontwierp onder
andere een natuurlijke hoteltuin op het dak van een shopping
mall en renoveerde de tuin van het prestigieuze voormalig
Oranje Hotel, tegenwoordig het Majapahit Hotel, in Surabaya.
Via het Diasporanetwerk, Taskforce Liveable Cities, deelt ze
internationaal kennis en ontwikkelt Tjiook projecten om de
leefbaarheid in Indonesische steden te verbeteren. 
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Muara Angke
Een belangrijk project is het vissersdorp Muara Angke. De
bewoners van de haven naast het laatste mangrovebos van
Jakarta verkeren daar in erbarmelijke omstandigheden. Het is er
onhygiënisch, onveilig gebouwd en loopt met vloed onder water. 

“De huidige president van Indonesië Joko Widodo wilde als
gouverneur al verandering voor Muara Angke. Wij ontwierpen
het idee voor de Vertical Kampung. Appartementencomplexen
van vier verdiepingen houden de bewoners altijd boven water.
Ze worden natuurlijk geventileerd en hebben kleine ramen tegen
het zonlicht. De tuin is voorzien van gras voor de afvoer van
water, er is een kinderdagverblijf en er zijn winkels. Alle
appartementen worden bovendien kosteloos voorzien van
koelkasten en televisies.” Toen Tjiook het plan echter
presenteerde aan de bevolking ging het gruwelijk mis. Bewoners
gingen woedend de straat op en belaagden de ontwerpers. “De
regering bleek alleen in de aankondiging te hebben gezet: ‘wees
daar zo en zo laat. Er worden appartementen gebouwd.’ De
bewoners dachten dat ze uitgezet werden. Maar de
appartementen zijn juist voor de bewoners zelf. ’’ 
De inwoners van Muara Angke werden overtuigd en alles leek in
kannen en kruiken, vertelt Tjiook.  Het verantwoordelijke
ministerie besloot echter de kuststrook te herinrichten voor
toeristische doeleinden. De Vertical Kampung gaat voorlopig
dus niet door. “Het is de vraag of het ooit doorgaat, maar we
blijven erop hopen’’, aldus Tjiook, niet zonder frustratie.

Politieke wind
Initiatieven voor stedelijke ontwikkeling zijn er dus genoeg in
Indonesië. Bovendien barst het van de talentvolle architecten als
Tjiook en Arlianda. Een deel van hun ontwerpen wordt wel
degelijk gerealiseerd, maar de bouwcultuur is grillig. Veranderen
de politieke machthebbers, dan veranderen de plannen. “Het
gebrek aan continuïteit in de politiek is een groot probleem’’,
zegt Tjiook. “Gouverneurs hebben veel zeggenschap in de
stedenbouwkundige ontwikkelingen. Als zij iets willen, gebeurt
het. Als zij iets niet willen, gebeurt het niet. Daardoor zit er niet
echt lijn in de ontwikkeling.’’ Professor Wibisono, vanavond
toeschouwer, draagt de oplossing aan. “Blijf vooral in gesprek
met de politiek. We moeten zorgen dat we ook de bureaucraten
meekrijgen.’’ 
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BEZOEKERSAANTALLEN 2017

15 januari         Rondeel Cinema
                       IN BETWEEN MOUNTAINS AND OCEANS  70

24 januari        debat op locatie
                       STADSCAFE D2                                              130
                       
2 februari        Spreektijd - Spreekruimte
                       ONDERZOEKSESTAFETTE / OVERVLOED / 
                       STADSLAB                                                        15
                       
5 februari         De Oplevering
                       DE GASFABRIEK                                          300
                       
16 februari       Spreektijd - Spreekruimte
                       ONDERZOEKSESTAFETTE / TOREN              15

21 februari       Rondeel Cinema                                                   
                       PARADIJS BINNEN HANDBEREIK                90

23 maart          Lezing
                       DUURZAAMHEID VAN DE WELSTAND        30

30 maart         Wereldklasselezing
                       JEROEN VAN SCHOOTEN                            120

6 april              Atelier energietransitie
                       ONTWERPATELIER GEBOUW / GRIJS           40

16 mei             Cinema Rondeel
                       REM, DOCU OVER REM KOOLHAAS             75

8 juni               lezing
                       STAD – STEENBRUGGE                                  35

22 juni             Atelier energietransitie
                       ONTWERPATELIER STAD / ROOD                40

24 juni-2 juli    Spreektijd – Spreekruimte
                       IJSSELBIENNALE                                          210

27 juni             verhuizing naar Assenstraat 14

14 juli               Celebrate the village
                       VERBINDINGSFIETSTOCHT 
                       STADSMAKERS – DORPSMAKERS               150

juli-augustus   zomersluiting en inrichting nieuwe locatie

9 september   Open Monumentendag
                       MOLENS / EEUWEN DUURZAAM 
                       DRAAIEN                                                       100

12 september  expositie MOLENS                                         550

19 september  Cinema Rondeel
                       DUURZAAMHEID IN AMELAND + 
                       THE GARDEN                                                  20

29 september Excursie
                       WAGENINGEN                                               20

5 oktober         lezing                                                                    
                       ENERGIETRANSITIE                                       60

19 oktober       Atelier energietransitie
                       ONTWERPATELIER LANDSCHAP / 
                       GROEN                                                            40

2 november     Expositie
                       TROPICAL ARCHITECTURE                          350

23 november   Lezing
                       TROPICAL ARCHITECTURE                           40

14 december   Lezing
                       TROPICAL ARCHITECTURE                            30
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