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Architectenbureau Kristinsson
Architecten_Lab
Bessels architekten en ingenieurs
bpd - Bouwfonds Property Development
BNA Netwerk Stedendriehoek (NETSTED BNA)
Buro Duck
Gemeente Deventer
Getreuer Makelaardij
JVZ Raadgevend Ingenieursburo
Le Clercq Planontwikkeling
Maas Architecten
Nikkels Bouwbedrijf
Provincie Overijssel
Studio Groen+Schild
Ten Hag Makelaarsgroep
1618 Vastgoed

Ondanks de aanhoudende COVID lock-down in 2020
hebben de vrijwilligers van het Rondeel achter de schermen
doorgewerkt om – samen met lokale en regionale partners een boeiend programma voor 2021 voor te bereiden.
Architectuurcentrum Bouwhuis
ArtEZ
Bibliotheek Deventer
bpd – Bouwfonds Property Development
Cleantech Regio
Deventer Archeologie
Deventer Verhaal
EICAS
Etty Hillesum Lyceum – het Stormink
Filmhuis de Keizer
Geert Groote Huis Deventer
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Deventer
Gemeenteraad Deventer
Het Oversticht
Hogeschool Saxion
Kunstenlab
Lokale Kunstenaars en Architecten
Nieuwe Markt Comité
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel
SDBM - Stichting Deventer Binnenstadsmanagement
SIED – Stichting Industrieel Erfgoed
Stadslab Saxion
Trendbureau Overijssel
VVV Deventer
1618 Vastgoed

IN DE BAN VAN HET ONGEZIENE (1)
Alles woont
Dit coronajaar ontnam, net als veel van onze collega culturele
instellingen in Deventer, het Rondeel veel kansen om te laten
zien wat het allemaal bezighoudt. Niettemin hebben we
gemeten naar de coronamaatstaven veel kunnen doen. Naast
toegankelijke en breed aansprekende thema’s schuwden we ook
de immens moeilijke vraagstukken over het toekomstige wonen
niet. Met wonen bedoelen we niet alleen de mens in zijn huis,
maar nemen we wonen in de ruimste betekenis van het woord.
In de woorden van de filosoof is wonen de wijze waarop we op
aarde verblijven. Het draait dus om de hele aarde. En niet alleen
wij! Ook planten, dieren, dingen, microben, gasmoleculen,
deeltjesversnellers. Alles woont! Er is immers niets in ons heelal
dat niet door iets anders is omgeven! Dus wij wonen niet alleen,
wij wonen samen.
Het kleine wonen
Alleen al in ons lichaam wonen vele micro-organismen die ons
helpen met onze stofwisseling. Van deze fraaie symbiotische
relaties zijn we ons niet altijd bewust. Dat komt ook doordat veel
ervan buiten ons gezichtsveld valt zowel fysiologisch als
economisch. Het zijn natuurlijk niet allemaal symbionten. Het
hele gamma van symbiose, parasitisme , commensalisme en
andere -ismen komen voor en het is zelfs zo dat waar het op de
ene plaats in het lichaam een parasiet is, is het op een andere
plaats een symbiont. Hoe het zich in een bepaalde situatie
manifesteert en organiseert in gunstige verhoudingen wordt
onder meer bepaald door de weerbaarheid van onze
ecosystemen. Voor die weerbaarheid is biodiversiteit een
voorwaarde. Daar valt zoals bekend dus veel te winnen. Of het
nu gaat om CO2, stikstofdeposito’s, corona of andere virussen,
we zijn in de ban van het ongeziene. Dat kan een aanbrenger
zijn in het anders denken over mens en omgeving. Het denken
over wonen zou daar een middel toe kunnen zijn.
De bewoonde bewoner
Dat vraagt een panoramisch begrip van wonen. Zoals we gezien
hebben zijn we zelf een woning voor alles wat in ons en met ons
leeft. De mens in haar huis is dus eigenlijk een bewoonde
bewoner. En niet alleen wij. Pas dit maar eens toe op je
omgeving en je zult al snel vinden dat die een werveling is van
andere evoluties en afstemmingen van samenlevingsvormen.
We moeten in de architectuur ook breder leren kijken naar mens
en omgeving, willen we de dieperliggende betekenis van wonen
en bewonen, of het nu van een huis is of van de hele globe, beter
leren verstaan. Dus eerder dan mens en omgeving moeten we
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spreken van een veld van co-evoluties waarvan je deel uitmaakt,
waar je middenin staat en waar je geen plaats aan de buitenzijde
kan innemen als observator, verslaggever of criticus. Hoe leer je
omgaan met dit panoramische denken waaruit je jezelf niet kunt
wegschrijven?
Solidariteit met het niet-humane
Het klassieke denken stelt de mens centraal, maar dat is nu
gezien de huidige situatie toch wel zo langzamerhand
achterhaald. De mens als top van een evolutionaire schepping
is een eenzaam wezen geworden, die zich verheft heeft boven
zijn samenlevingsvormen waarop die is afgestemd. Tot vandaag
is dat afstemmen een vorm van inlijven en ondergeschikt
maken geweest, in plaats van de erkenning van een diepe
verwevenheid van afhankelijkheden en de noodzaak van het
delen van gunstige levensvoorwaarden.
Timothy Morton vraagt in dit verband om solidariteit met het
niet-humane, omdat die onvoorwaardelijk deel uitmaken van
onze gunstige levensvoorwaarden. Hij spreekt over ecologische
intimiteit, intimiteit van het menselijke met het niet-menselijke
en dat het steeds moeilijker wordt om een grens te trekken
tussen het levende en het niet-levende.
Dat lijken mij zaken om ter harte te nemen als we opnieuw gaan
formuleren hoe we wonen. Mogelijk vraagt dat zelf om een
andere manier van architectonisch denken.
“From me flows what you call time”
Een muziekstuk uit 1990 van Toru Takemitsu draagt de titel: “
from me flows what you call time”. Deze wonderlijke titel
zinspeelt erop dat de componist tijd uitzendt.
Nu is dit onder natuurkundigen al langer bekend. Niet alleen
mens, dier, plant zendt tijd uit, elk ding zendt tijd uit en ook nog
allemaal verschillende tijden! De geschiedenis heeft dus
evenveel tijdlijnen als er dingen zijn die tijd uitzenden. Die
geschiedenis is dus evenmin exclusief humaan ook het niethumane heeft een eigen tijd en tijden. De mens is dus niet de
sporendeskundige van een lineaire geschiedenis, alles om haar
heen heeft geschiedenissen en eigen tijdlijnen waarop
afgestemd moet worden om de wederkerige relaties van mens
en omgeving niet te beschadigen of zelfs te verliezen. Dat
brengt ons via een andere weg terug naar de roep om solidariteit
met het niet-humane. Zoals gezegd heeft het ons lang
ontbroken aan solidariteit met het niet-humane. Volgens een
aantal ecologische denkers is de klimaatcrisis (lees: mondiale
temperatuurstijging) zelfs voor een groot deel te wijten aan het
beeld van de mens als top van de evolutionaire keten en de
veronachtzaming van alle levensvoorwaarden waardoor die
wordt omringt en mee verweven is. Deze ongeziene zaken in de

architectuur vormen mogelijk de belangrijkste
vormgevingsvoorwaarden voor een architectuur die gericht is
op het geschikt houden van de aarde voor bewoning door de
mens. Voor de aarde zelf hoeven we het niet te doen. Het maakt
voor de aarde niet uit of die in een ijstijd of een vuurtijd verkeert.
Divergenties en tijdlijnen
We spraken eerder over een evolutionaire keten als model voor
een ontwikkelingsgang, maar volgens gangbare opvattingen is
het helemaal geen keten, eerder toont het gelijkenis met wat de
wortels van een boom laten zien, een verstrengeling van
parallelle en vertakkende wegen, geen gezamenlijke stam, maar
meerdere ontspruitingen die zich dan eens vertakken en dan
weer een nieuwe stam voor verdere vertakkingen aanmaakt, dan
weer eens parallel verloopt. In evolutionaire termen kan een
gemeenschappelijke voorouder dus verschillende routes naar
ontwikkeling afleggen. Dat hoeft geenszins een lineaire
ontwikkelingslijn te zijn. Deze analogie roept vragen op over
onze voorstelling van vooruitgang. Die is evenmin lineair en
moet dus ingrijpend worden herzien en bovendien over een veel
breder stofwisselingsveld worden beschouwd, met inbegrip van
alle tijdlijnen, verknopingen en vertakkingen. Het is sowieso
lastig geworden om over vooruitgang te spreken nu alles in een
flux van energiedivergenties en vertakkende sporen
uiteenwaaiert.
Wonen in elkaars omgeving
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat we zijn in diepste zin elkaars
omgeving zijn of we delen op een ander niveau een omgeving in
een opnieuw weer omspannende omgeving. Een genestelde
wereld van afhankelijkheden. Het kan dus ook niet anders dat je
in wederkerige zin elkaars lot bepaald. Zodra je dat tot je door
laat dringen, dan besef je dat je voortdurend voedsel, energie en
materie opneemt en uitscheidt in een omgeving die verweven is
met al die andere niet-humane zaken. Een diep gewortelde
afhankelijkheid die ons welzijn bepaald en waar we ons meer
bewust van zouden mogen zijn.
Daan Josee
Voorzitter bestuur
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CORONA
2020. Een jaar vol potentie. Places of Hope als meerjarenprogramma en andere boeiende programma’s die op de plank
lagen. Maar helaas werd alles anders in maart.
Ook Rondeel moest bakzeil halen.
Maar we hebben niet stilgezeten. Integendeel.
Programmamakers en vrijwilligers hebben tijdens een
vruchtbare sessie meegedacht over de Koers die Rondeel de
komende jaren zou moeten voeren.
Belangrijke items die werden aangehaald zijn o.a.:
• Bekendheid Rondeel (Rondeel op de kaart zetten)
• Rondeel gericht op Deventer (ruimtelijke leefomgeving)
• Samenwerken (met z’n allen bezig zijn)
• Contact leggen met uitvoerende partijen (bouwkolom)
• De jeugd benaderen (scholen informeren)
Dit stuk zal de komende tijd nog verder worden uitgewerkt en
worden voorgelegd aan het bestuur.
Daarnaast ontkomt ook Rondeel niet aan de nodige
bezuinigingen. Subsidies worden herverdeeld, waardoor we
kritisch moeten zijn op onze financiële situatie. We hebben
hierin een goede slag kunnen slaan. En dat kwam tot uiting in de
uiteindelijke jaarcijfers.
Wat betreft de programmering moesten we dus helaas een
aantal programma’s op hold zetten of op een andere manier
invullen. Het begrip online werd werkelijkheid. De expo Samen
Wonen stond gereed, maar moest terug in de lade.
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De excursie naar Zwitserland is verplaatst naar 2021.
Helaas liep ook Places of Hopes een aanzienlijke vertraging op,
waardoor we noodgedwongen op zoek moesten naar een
andere invulling. Het zogenaamde plan B.
Al met al moest er veel geschakeld worden.
De programmaraadsvergaderingen werden online gedaan,
wat natuurlijk niet ten goede komt aan de creativiteit en
wisselwerking, die als vanzelfsprekend aanwezig is bij een liveoverleg.
Maar we hebben dus niet stilgezeten. Alhoewel programma’s
niet doorgingen, werd er wel volop gepland, zodat we vol goede
moed een herstart zouden kunnen maken.
Desondanks hebben we in een lezing kunnen organiseren
in het voormalig Hegius. Gewapend met mondkapjes en
desinfecterende gel konden we getuige zijn van interessante
verhalen van 3 sprekers.
Online is een enquête “Woononderzoek” opgezet.
We mogen concluderen dat het jaar 2020 heeft gezorgd voor de
nodige hoofdbrekens, maar ook een jaar waarin wij de blik
hebben gericht op 2021 met betrekking tot koers en de
mogelijkheden. Aan ons om dit in 2021 zichtbaar te maken.
Frank ten Zijthof
Voorzitter Programmaraad

BESTUUR
• Daan Josee, architect en directeur Kristinsson Architecten,
voorzitter
• Edwin Zuidwijk, portefeuillemanager Vastgoed,
gemeente Apeldoorn, secretaris
• Harry Zwiers, constructeur en directeur JVZ, penningmeester
• Ronald le Clercq, directeur Le Clercq Planontwikkeling
• Bep Spa, gemeenteraadslid PvdA
In het bestuur werd in afscheid genomen van Henk Vos.
Als nieuwe penningmeester werd Harry Zwiers verwelkomd.
Edwin Zuidwijk is benoemd tot secretaris.

PROGRAMMARAAD
• Frank ten Zijthof, bouwkundige, projectmanager
I’M Architecten, voorzitter
• Daaf Ledeboer, Adviseur/ procesmanager Openbare Ruimte
• Roel van Veldhuizen, stedenbouwkundige
• Jaco Remmelink, adviseur Groen + Landschap
• Floris Klunder, architect Kristinsson Architecten
• Marijke van Winsum Westra, omgevingspsycholoog
• Maarten Douwe Bredero, architect,
directeur Maarten Douwe Bredero Architecten
• Hans Groenewegen, architect, directeur Hansarchitecten
• Doesjka Majdandzic, stedenbouwkundige
Gemeente Zwolle
• Hendrik Lensink, architect, directeur Buro Duck
• Elisabeth Sligman, (interieur)architect, directeur Buro Duck
• Jan-Hein Pos, planoloog, directeur bu/RO- Betuwe
• Marcia Mulder, architect, directeur 52°Noord
• Susan Lijzenga, strategisch adviseur bij
Waterschap Vechtstromen
• Bart Jonker, concept- en planontwikkelaar
• Holger Boswijk, consultant
• Arnoud van Sisseren, stedenbouwkundige en consultant
• Jan Jaap Kolkman, lid expertteam woningbouw min. BZK
• Roel Meilof, verkeerskundig planoloog
• Maarten Tenten, bouwkundig ontwerper,
Studio Groen+Schild
• Frederique Grootenhuis, landschapsontwerper
• Adrie van den Dries, v/h secretaris gebiedsontwikkeling
Gemeente Haarlem
• Mariska van der Ziel, architect en directeur
Ziel in Architectuur

VRIJWILLIGERS
• Steven Klomps, stedenbouwkundige
• Hessel Offringa, v/h bouwkundige
• Jan van Leeuwen, ICT-specialist
• Robert Nollen, docent Etty Hillesum Lyceum
• Jim Peters, architect
• Dick Bouwmeester, grafisch ontwerper
• Miek Smeets, v/h docente Engels
• Rijkje Ooms, suppoost
• Anneke Nokkert
• Yvonne Neppelenbroek, webredacteur TXT-lab
communicatie-advies en redactie

VASTE MEDEWERKERS
• Ulrike Weis ten Elsen, directeur
• Mariska van der Ziel, coördinator (t/m augustus)

FREELANCE-MEDEWERKERS
• Mark Gerritzen, webdesigner
• Yvonne Neppelenbroek, webredacteur TXT-lab
communicatie-advies en redactie
• Rijkje Ooms, suppoost
• Luuk Talens, Luuk Talens Mediaproducties
• Sharon Kromotaroeno, filmmaakster Onder de Wolken
• Mark Gerritzen, webdesigner
In het bestuur werd in afscheid genomen van Henk Vos en
Wilma Mensink. Als nieuwe bestuursleden werden verwelkomd
Bep Spa en Edwin Zuidwijk.
Nieuwe medewerkers in 2019 zijn: Frederique Grootenhuis,
Jan Jaap Kolkman en Roel Meilof.

Nieuwe leden van de programmaraad in 2020 zijn Frederique
Grotenhuis, Maarten Tenten en Adrie van den Dries.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN 2020
24-1-2020

lezing

Hoogbouw in hout / Omgevingspsychologie/Social Design

25-2-2020

film

Cinema Rondeel: A Concrete Cinema

5-3-2020

debat

Fietsfestijn 2.0

15-9-2020

onderzoek

Enquête (T)Huis in Coronatijd

4-10-2020

gebouwbezoek

Hegius: Nieuwe plannen uit de doeken

3-11-2020

debat

Woondeal Deventer

Juni 2020

beleidsplan

Nieuwe Koers 2021-2026

uitgesteld

expositie

SamenWonen

uitgesteld

excursie

Architectuur en Wohngenossenschaften in Zwitserland

uitgesteld

gebouwbezoek

School voor Persoonlijk Onderwijs

uitgesteld

gebouwbezoek

Van der Valk Hotel

afgelast

expositie/debat

Stichting Y en het Noordenbergkwartier

afgelast

expositie

Expo woongebouwen van Richard Neutra

afgelast

film

Filmprogramma i.s.m. Filmhuis de Keizer/Mimik

in voorbereiding

programma

Places of Hope - Wij maken de regio

in voorbereiding

gebouwbezoek

100 jaar Station Deventer

in voorbereiding

excursie

Tirana 2022

in voorbereiding

lezing

Erfgoedreeks Deventer

in voorbereiding

expositie

Gebouwde Trots
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Uitgevoerde projecten in 2020
Uitgevoerd in 2020:
————————————————————————————————————————————————————
7610 25 jaar Rondeel Geweldig feest met 170 bezoekers. Lezingen over hoogbouw met hout,
Januari 2020
omgevingspsychologie en Social Design.
————————————————————————————————————————————————————
7740 Fietsfestijn 2.0
Presentatie van de werkgroep Nieuwe Markt Comité en studenten van Saxion
Februari 2020
over fietsparkeren in de binnenstad, specifiek rondom de Nieuwe Markt (Mimik).
————————————————————————————————————————————————————
7780 Enquête Thuis
Een online enquête op onze website om te onderzoeken in hoe verre de woonwensen
September –
in Coronatijd
door Corona zijn veranderd. Enquete is door ca. 60 respondenten ingevuld.
oktober 2020
————————————————————————————————————————————————————
7760 Oplevering
Hegius, Nieuwe Markt. Plannen gepresenteerd voor transformatie van de school
Oktober 2020
naar appartementen en expositieruimte voor EICAS.
Lezingen over bouwgeschiedenis, architectuur en museum EICAS.
————————————————————————————————————————————————————
7800 Woondeal
Online-debat over Wonen in Deventer en de regionale woningbouwopgave.
November 2020
Deventer - Zwolle
————————————————————————————————————————————————————
Besloten activiteiten (niet voor publiek) in 2020:
————————————————————————————————————————————————————
7770 Vrijwilligersuitje Fietstocht naar Klooster Sion met rondleiding en picknick voor onze vrijwilligers.
Juli 2020
————————————————————————————————————————————————————
7820 Update Nieuwe Samen met vrijwilligers / programmaraad het beleid van het Rondeel geactualiseerd.
Mei- september
Koers
Deel 2 (input van externe stakeholders) uitgesteld i.v.m. Corona en belasting Arnoud.
2020
————————————————————————————————————————————————————
Kerstborrel
Online-kerstborrel voor vrijwilligers / programmaraad
December 2020
————————————————————————————————————————————————————
Uitgesteld i.v.m. Corona, doorgeschoven naar 2021:
————————————————————————————————————————————————————
7600 Excursie CHDe excursie staat in het teken van actuele architectuur en nieuwe woonvormen
Uitgesteld
Basel en Zürich (Woongenossenschaften) in Zwitserland. Programma (niet corona-proof) ligt klaar.
i.v.m. Corona
Nieuwe datum onder voorbehoud: oktober 2021
————————————————————————————————————————————————————
7630/7700
Een initiatief van het SIED om het 100 jarig bestaan van het station te vieren.
Deels
100 jaar station SIED heeft er een boek over uitgegeven. In samenwerking met de VVV en diverse
uitgesteld /
organisaties uit Deventer (o.a. modelspoorclub, NS management van Deventer) was
deels afgelast
een feestweek gepland in mei 2020. Het Rondeel zou een ”oplevering” organiseren
i.v.m. Corona
bij het gerestaureerde station. SIED en VVV bekijken in het voorjaar of er een beperkt
programma nog door gaat. NS heeft in ieder geval afgehaakt.
————————————————————————————————————————————————————
7730 Expo Samen
Een expositie met bijbehorend lezingenprogramma over collectieve woonvormen.
Uitgesteld
Wonen
In de expo worden 3 voorbeelden uit Deventer getoond en 3 voorbeelden uit andere
i.v.m. Corona
steden in NL. De expo (corona-proof) en een draaiboek voor de opening
(niet corona-proof) liggen klaar. Zodra het mag gaan we open.
————————————————————————————————————————————————————
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7760 Oplevering
Kerk aan de Zwolseweg is door architect RomkeLemstra van BA32 getransformeerd
Uitgesteld
School voor
tot school; draaiboek (corona-proof) voor oplevering ligt klaar.
i.v.m. Corona
pers. onderwijs Zodra het mag gaan we uitvoeren.
————————————————————————————————————————————————————
7790 Rondeel Cinema Excursie naar AFFR is niet uitgevoerd i.v.m. Corona.
Uitgesteld /
Draaiboek voor filmavond over MarioBotta ligt klaar.
afgelast i.v.m.
Corona
————————————————————————————————————————————————————
Afgelast i.v.m. Corona:
————————————————————————————————————————————————————
7710 Expo
Een expositie rondom de burgerbeweging uit de jaren 70 in het Noordenbergkwartier.
Afgelast i.v.m.
Stichting Y/ei
Initiatiefnemer voor de expo is kunstenaar Pim van Pagee, inmiddels rond de 80 jaar.
Corona
Hij heeft toen stichting Y/ei opgericht. In eerste instantie uitgesteld, maar doordat
Corona erg lang duurt afgelast.
————————————————————————————————————————————————————
7760 Oplevering
Nieuwbouw hotel langs de A1.
Afgelast i.v.m.
van der Valk
Het Hotel is i.v.m. Corona zonder veel publiciteit open gegaan.
Corona
Hotel
————————————————————————————————————————————————————
In voorbereiding voor 2021 / 2022:
————————————————————————————————————————————————————
7530 Places of Hope In 2020 verder gewerkt aan PoH; er is draagvlak bij de CtR en de Prov OV.
Eind 2021/
Verder werken aan draagvlak bij Prov. GLD. Kwartiermakersfasegestart, waar we
begin 2022
met WING en Architectuurcentrum Bouwhuis actueel aan werken.
Go / no go moment in maart 2021. Indien Go, dan uitvoering in 2022
————————————————————————————————————————————————————
7810 Excursie
Voorbereidingen voor de excursie 2022 alvast opgestart.
voorjaar 2022
Tirana 2022
————————————————————————————————————————————————————
7830 Erfgoedreeks
Initiatief van DV voor een reeks lezingen met erfgoedpartners, o.a.
Voorjaar
Deventer
Athenaeumbieb, Geert Grote Huis, SIED.
2022
Verhaal 2022
————————————————————————————————————————————————————
7840 Expo 1000 jaar
Expositie naar aanleiding van de collegereeks 1000 jaar bouwen in Overijssel
./.
bouwen in
in combinatie met een boekuitgave van het Oversticht over 1000 jaar bouwen in OV.
Overijssel
Wachten op de boekuitgave.
————————————————————————————————————————————————————
7850 Expo
Net opgestart. Expositie over gebouwen in Deventer, waar de ontwerper / bouwer/
Eind 2021/
Gebouwde
ontwikkelaar trots op is. Emotie “trots” staat centraal, de kwaliteit kan zitten in
begin 2022
Trots
vormgeving, maar ook proces of technische oplossingen.
Eventueel uitvoering eind 2021 / begin 2022
————————————————————————————————————————————————————
7860 Hier zijn de
Voorbereiding van filmopnames in Deventer voor het programma Hier zijn de van
2021
van Rossems
Rossems. Ze komen naar Deventer zodra ze ingeënt zijn. Geen publieksactiviteit.
————————————————————————————————————————————————————
?
Excursie
In samenwerking met Bouwhuis Apeldoorn
2021
Zwitsalterrein
————————————————————————————————————————————————————
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FEEST!
ARCHITECTUURCENTRUM RONDEEL
BESTAAT 25 JAAR!

HET FIETSFESTIJN
Het Fietsfestijn, een positieve benadering om te zoeken naar
oplossingen voor fiets parkeren in de binnenstad

Jubileumbijeenkomst | 24-01 | 20.30 uur
Op 21 december 1994 werd de eerste expositie van Rondeel
‘Orde en chaos in de stede(n)bouw’ geopend in onze
toenmalige locatie Achter de Muren Zandpoort. In middels zijn
we 25 jaar en vele exposities, bijeenkomsten en activiteiten
verder…

Na de opening van de bibliotheek in de binnenstad werd een
probleem zichtbaar dat zich ook in veel andere steden voordoet;
gebrek aan voldoende stal mogelijkheden voor fietsen.

Dit heugelijke feit willen we graag vieren op 24 januari 2020.
U bent van harte uitgenodigd om dit met ons mee te vieren.
Geheel in de lijn en het karakter van Rondeel zijn voor deze
feestelijke avond een drietal interessante sprekers uitgenodigd,
die ieder vanuit hun vakdiscipline, in korte presentaties de blik
vooruit op de toekomst richten.
Programma:
20.00 uur: opening en inleidingen door:
• Agnes van den Berg (omgevingspsycholoog),
“Wat betekent omgevingspsychologie voor architectuur
en stedenbouw?”
• Do Janne Vermeulen (directeur/architect Team V
Architecten),
“Kansen en toekomstmogelijkheden voor het bouwen in
hout”
• Bernhard Lenger (sociaal betrokken Designer),
“Niet alleen spullen zijn ontworpen, ook onze samenleving.
Dit betekent dus ook dat we dit ontwerp kunnen verbeteren”
21:30 uur: feest, muziek, dans
Aanmelding voor het jubileumfeest is noodzakelijk en kan via
onderstaand aanmeldformulier.
De feestcommissie,
Frank van Unen, Jaco Remmelink en Marijke van WinsumWestra.
Praktische informatie
Locatie: Etty Hillesum Lyceum Het Stormink,
Storminkstraat 1 in Deventer
Inloop: vanaf 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur
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Stimuleren van het gebruik van de fiets voor bezoek aan de
binnenstad, horeca meer openbare voorzieningen, auto
parkeren, bevoorrading van de binnenstad. Alles neemt toe, en
moet allemaal plaatsvinden in een openbare ruimte die niet van
elastiek is.
Het fietsfestijn heeft op een nieuwe manier gezocht naar
oplossingen voor het fiets parkeren in de openbare ruimte.
Het nieuwe is de praktische onderzoeksmethode. In 2 dagen
zijn allerlei oplossingen getest en binnenstad bezoekers
ondervraagd m.b.t. het fiets parkeren.
De ervaringen met deze methode waren unaniem positief.
Wij willen u graag deelgenoot maken van de lessons learned.
En kijken uit naar een Fietsfestijn 2.0 waarover studenten van
Saxion meer gaan vertellen.

6-03-2020
Verslag evaluatie avond Fietsfestijn 1.0; het feest gaat door.
VROLIJKE BIJEENKOMST IN ARCHITECTUURCENTRUM
RONDEEL OM DE UITKOMSTEN VAN HET FIETSFESTIVAL
TE VIEREN.
Het fietsfestijn werd gehouden op 12 en 13 oktober 2019.
Op deze twee dagen zijn verschillende nieuwe ideeën voor fiets
parkeren rondom de bibliotheek aan de stromarkt
uitgeprobeerd.
Inleiding van Arnoud van Sisseren: Hoe is het zo gekomen?
Na de opening van de Bibliotheek in 2019 werd als snel duidelijk
dat de aanwezige fietsparkeer gelegenheid niet voldeed. Bij de
entree van de het mooie nieuwe gebouw stond regelmatig een
massa fietsen die behalve rommelig oogde ook hinderlijk waren
voor de entree. Bewoners rondom deze voorziening besloten
aandacht te vragen voor het fietsparkeren. Dat hebben ze
gedaan door uit naam van de buurt, het NMBC te pitchen
tijdens een stadscafé van Architectuurcentrum Rondeel in juli
2019. Daar is een bescheiden bedrag gewonnen om “iets te
doen aan het verbeteren van het fiets parkeren” Initiatiefnemers
Arnoud van Sisseren en Coraline Vester hebben in een aantal

sessies met de omwonenden, de bibliotheek en de gemeente,
maar ook met bezoekers van de bibliotheek betrokken gezocht
naar mogelijke oplossingen. Daar zijn heel veel ideeën
uitgekomen. Om inzicht te krijgen in de werking van de ideeën
is met de buurt een Fietsfestijn opgetuigd. Verschillende
oplossingen zijn tijdens die dagen getest. Nu, bijna een half jaar
later is er nog niets te zien van onze slimme oplossingen.
Tijdens deze avond in Rondeel krijgen verschillende partners in
het FF de gelegenheid te vertellen wat het FF hen heeft gebracht,
en de buurt. De after movie zegt al heel veel
https://www.youtube.com/watch?v=4MbQxmOc_8M&feature
=youtu.be
De bibliotheek bij monde van Judith Tool: Het FF heeft bij de
bibliotheek een kentering teweeg gebracht. Aanvankelijk vond
men: “het fietsprobleem is niet ons probleem”. Het feit dat de
buurt de bibliotheek op een vriendelijke manier betrok bij het
zoeken naar oplossingen vonden ze prettig. Nu denkt men mee:
wat kunnen wij doen om het probleem op te lossen. Onderzocht
zijn stalling van buurtfietsen in de kelder van de bibliotheek, hoe
kunnen we goed fiets gedrag stimuleren, i.p.v. sanctioneren
(want sanctioneren is heel vermoeiend).
Hoe kunnen we een ingang van de bieb bij de botermarkt
mogelijk maken? Tijdelijke extra fietsenrekken voor het gebouw
komen er, en ook een “rode” loper voor het gebouw die goed
gedrag moet stimuleren is aanstaande. Door het goede contact
met de buurt lijkt meer mogelijk te worden dan er aanvankelijk
voor mogelijk was gehouden. Gemeente Deventer Elles
Masman: Het fietsfestijn heeft gezorgd dat het fiets parkeren op
de agenda van de gemeente is gekomen. Dat betekent dat er ook
middelen vrij gemaakt kunnen worden om oplossingen uit te
voeren. Elles is van af het begin van het proces erg enthousiast
en betrokken geweest. Het is mooi om te zien dat het gelukt is
om ook anderen binnen de gemeente betrokken te krijgen. Het
fietsparkeerplan bij Mimik zal getest worden voor opening van
Mimik, zodat de belasting van de omliggende horeca op de
fietsenstalling bekeken kan worden. Het FF kwam op het juiste
moment. Daardoor zijn goede stalling voor fietsen bij o.a. de
bibliotheek en Mimik een opdracht geworden aan de
ontwerpers van de herinrichting van de Lebuinuspleinen (Grote
Kerkhof, Stromarkt, Nieuwe markt + entree vanaf de Welle).
Ook hebben tests, enquête en gesprekken tijdens het FF
geholpen om uitgangspunten voor de herinrichting van het
Lamme van Dieseplein scherp te krijgen.
Helaas was ondanks toezeggingen Rob van den Hoven,
directeur van Mimik niet aanwezig. Graag hadden we van hem
willen horen wat hij in een eventueel FF 2.0 had willen testen
rondom Mimik.

Punten uit de discussie met aanwezigen:
Van wie is de Botermarkt, wie moet zorgen voor het onderhoud?
En welke afspraken zijn er in het verleden gemaakt met de
omwonenden? Idee: een Fietsparkeergarage in de Proosdij
passage of andere leegstaande winkel.
Hou bij inrichting van de pleinen rekening met mindervaliden.
Onder genot van taart en drank werd nog lang na gepraat.
Een idee: fiets parkeren op de IJssel Fietscoaches (fietspadden)
moesten hard werken om het fiets parkeren in goede banen te
leiden.
Moderator: Arnoud van Sisseren
Verslag: Coraline Vester

Een idee: fiets parkeren op de IJssel

Fietscoaches (fuietspadden) moesten hard werken om het
fietsparkeren in goede banen te leiden.
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4 oktober 2020
HEGIUS: TRANSFORMATIE MET RESPECT
VOOR DE HISTORIE
Op 4 oktober presenteerde een hoogwaardige line-up van
sprekers de nieuwe plannen voor de transformatie van het
monumentale Hegius-gebouw aan de Nieuwe Markt: architect
van o.a. Museum MORE Hans van Heeswijk, Koos Hoogland
(voorzitter EICAS Deventer) en Boudewijn Wijnacker (Adviseur
Erfgoed gemeente Deventer). Naast het museum EICAS
(European Center for Contemporary Art and Science) realiseren
Gabriel Bosch en Meindert Pesman van 1618 Vastgoed
bijzondere stadsappartementen in het gebouw.
Hans van Heswijk
De Amsterdamse architect Hans van Heeswijk tekende voor het
ontwerp in Deventer – hij is o.a. bekend van hoogwaardige
museumontwerpen voor MORE in Gorssel en Ruurlo en het
entreegebouw van het Van Gogh Museum in Amsterdam.
Koos Hoogland
Koos Hoogland staat aan de wieg van het Deventer museum
voor hedendaagse kunst met name van de ZERO-beweging
waar het raakvlak tussen kunst en wetenschap centraal staan.
Boudewijn Wijnakker
Boudewijn Wijnacker, adviseur erfgoed bij de gemeente
Deventer, kent als geen ander de geschiedenis en de
monumentale waarde van het vroeg-naoorlogse pand uit 1954.
De afsluiting van de middag vond plaats bij het EICAS museum
aan de Polstraat 6a waar de 48 bezoekers onder het genot van
een borrel na konden praten en een voorproefje konden nemen
op de kunst, die vanaf 2022 in Deventer te zien zal zijn.
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8 oktober 2020
WOONDEAL DEVENTER-ZWOLLE
Stelling:
Deventer zou samen met Zwolle een woondeal moeten sluiten
om zijn woningproductie te versnellen en daarmee zijn
woningmarkt te ontlasten.
Positie Deventer
1. De ambitie van Overijssel is het toevoegen van 60.000
woningen tot 2030. Er wordt een verbinding gelegd tussen
nieuwbouw en herstructurering/transformatie. Op grond van
landelijke cijfers en trends, de trek vanuit de Randstad naar
onder andere Overijssel, de hoge druk op de woningmarkt in
steden als Zwolle, Deventer en Enschede ligt er een forse
woningbouwopgave. Bovendien wil de provincie een
substantiële kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage aan het
oplossen van het woningtekort van 1 miljoen woningen in
Nederland. Dit vraagt om een grote inzet van gemeente,
woonpartners en lokale partijen om dit te realiseren en de juiste
kwaliteiten toe te voegen. Kwantitatief spreken we over ongeveer
8.000 woningen.
2. Tegelijkertijd met de bevolkingsgroei vindt een verandering
van de huishoudenssamenstelling en leeftijdsopbouw plaats.
Door vergrijzing, ontgroening en huishoudensverdunning
neemt bijvoorbeeld het aandeel kleine huishoudens fors toe.
Woningen en woonmilieus zullen in toenemende mate geschikt
moeten zijn of gemaakt moeten worden voor de groeiende
groep ouderen en voor het thuis ontvangen van zorg of thuis
werken. Ze zullen goed bereikbaar moeten zijn met de
mobiliteitsmiddelen van de toekomst (naast openbaar vervoer
ook de elektrische fiets en auto). Daarnaast willen steeds meer
huishoudens in of in de nabijheid van stedelijke
voorzieningenen mobiliteitsknooppunten wonen. Samen met
de opkomst van nieuwe doelgroepen met specifieke (niche)
woonwensen en de opkomst van tweede woningen leidt dit tot
een gedifferentieerde kwaliteitsvraag binnen de regio’s.

Overijssel. Binnen deze ring kan de groei van Deventer (en
Zwolle) ook benut worden om binnenstedelijk de steden te
versterken.
4. Sterke gemeenten bestaan uit sterke steden én sterke dorpen
en platteland. De groene, ruime, bereikbare en betaalbare
woonmilieus waarmee Overijssel zich onderscheidt liggen voor
een groot deel in de dorpen.
5. Het wonen in de 21e eeuw kan niet los gezien worden van
andere opgaven. Zo zullen de bestaande woningen in Overijssel
moeten verduurzamen en voor 2050 fasegewijs gasloos
worden. Dit vraagt om een enorme investering en inzet van
overheden, woonpartners, energiepartijen en inwoners. Het
gaat om het verbinden en sluiten van ketens, het verknopen van
besparing en individuele woningen aan collectieve opwek op
wijkniveau. Maar ook om experimenteren, kennisontwikkeling
en -deling.
6. Ondanks de urgentie en de inzet van gemeente,
marktpartijen, corporaties en provincie, stokt de woningproductie en wordt niet het benodigde tempo gehaald om tijdig
voldoende nieuwbouwwoningen te realiseren om te voorzien in
de vraag. Veel gehoorde oorzaken hiervan zijn een gebrek aan
flexibiliteit in ruimtelijke plannen, wantrouwen tussen
gemeenten en ontwikkelende partijen, de financiële
haalbaarheid van nieuwbouwontwikkeling (als gevolg van
stijgende bouwkosten en stapeling van eisen in relatie tot de
betaalbaarheid), beperkte mogelijkheden van woningcorporaties, lange en vertragende planprocedures en de
gevolgen van de PFAS- en stikstofcrisis. Ook zijn er zorgen over
de effecten van een mogelijke naderende economische recessie
die is ingezet door de coronacrisis.

3. Er is in oost Nederland een trek naar de stad waar te nemen
en een dynamiek met andere regio’s zoals de Randstad.
De verstedelijking van o.a. de regio Deventer kan niet los gezien
worden van economische- en mobiliteitsvraagstukken.
Daar liggen voor de regio’s ook enorme kansen. Denk aan de
schaalsprong van Zwolle. De niet benoemde maar wel op kaart
niveau gecreëerde opname van Deventer in Stedelijk Netwerk
Nederland (SNN) binnen de Nationale Omgevingsvisie (Novi)
verplicht tot handelen. De ring van SNN raakt met name West-
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3 november 2020
WOONDEAL VOOR ZWOLLE-DEVENTER
Architectuurcentrum Rondeel organiseert op dinsdag 3
november om 20:30 uur een online bijeenkomst over een
woondeal voor Zwolle-Deventer. Rondeel doet dit in
samenwerking met PvdA Deventer en VVD Deventer.
We nodigen u daarom uit voor een gesprek met:
• Monique van Haaf, gedeputeerde van de provincie Overijssel
verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling en wonen
• Ron König, burgemeester van Deventer
• Frans Holleman, directeur regio Noord Oost & Midden van
BPD, Bouwfonds Property Development,
gebiedsontwikkeling
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88214985747
Stelling
Deventer moet de ambitie hebben om in West-Overijssel samen
met Zwolle op te trekken en een woondeal te sluiten om de
woningproductie te versnellen en daarmee de woningmarkt in
de regio’s Deventer en Zwolle te ontlasten.
Positie Deventer
De ambitie van Overijssel is om binnen tien jaar 60.000
woningen toe te voegen. Op grond van landelijke cijfers en
trends ligt er een forse woningbouwopgave. Het gaat daarbij om
de huidige hoge druk op de woningmarkt in de steden van WestOverijssel, de trek vanuit de Randstad, vergrijzing, ontgroening,
en de toename van het aandeel kleine huishoudens. Voor
Deventer gaat het over ongeveer 8.000 woningen.
De verstedelijking van West Overijssel - waaronder de regio
Deventer- kan niet los gezien worden van economische- en
mobiliteitsvraagstukken. De groei van Deventer en Zwolle kan
ook benut worden om de binnensteden te versterken.
Daarnaast zullen bestaande woningen in Overijssel moeten
verduurzamen en voor 2050 fasegewijs gasloos worden. Dit
vraagt om een enorme investering en inzet van overheden,
woonpartners, energiepartijen en inwoners.
Toch lijkt de woningproductie te stokken en wordt niet het
benodigde tempo gehaald om tijdig voldoende
nieuwbouwwoningen te realiseren om te voorzien in de vraag.
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Doorgeschoven projecten in 2020
LANDMAKERS OP DE KAART
Places of Hope | 2019-2021 | i.s.m. Saxion StadsLAB
Architectuurcentrum Rondeel werkt aan de voorbereiding van
‘Places of Hope’, een programma over de ruimtelijke toekomst
van onze regio.
In 2018 was Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa.
Naast fantastische culturele activiteiten gebeurde er nog iets in
de Friese hoofdstad: het initiatief Places of Hope werd
opgestart. Een initiatief rondom de vraag: hoe ziet de toekomst
van Nederland eruit? Inmiddels zijn we twee jaar verder en
willen wij een dergelijke manifestatie naar de Cleantech Regio
halen. In andere woorden; het is tijd voor een Oostelijke variant
van het door BZK ontwikkelde concept van Places of Hope.
We stellen ons voor om op een aantrekkelijke en participatieve
wijze inzicht te creëren in de kwaliteiten, identiteiten, opgaven
en het toekomstperspectief van de Cleantech Regio - een
creatief platform om dat wat de regio bezig houdt breed uit te
venten. Er wordt aansluiting gezocht bij lopende beleidstrajecten (top-down) en initiatieven van Landmakers (bottomup) om tot een integrale, bottom-based aanpak te komen.
We zetten de Landmakers op de kaart om kennis en ervaring,
ideeën en best practices zichtbaar te maken, tot leven te
brengen en uit te dragen. Doet u mee?
Places of Hope is een ongoing project gestart in 2019 met o.a.
de landmakersdag en komt na goedkeuring en financiering, die
rond komt, tot uitvoering in 2022.
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10-6 t/m 14-6 2020
ARCHITECTUUR IN ZWITSERLAND - BASEL EN ZÜRICH
Excursie | Basel en Zürich
In samenwerking met de BNA NetSted organiseert
Architectuurcentrum Rondeel ook in 2020 weer een bijzondere
buitenlandexcursie voor architectuurliefhebbers. Deze keer
verkennen we de architectonische highlights in Basel en Zürich.
Zwitserland staat al lang bekend om zijn hoogwaardige
architectuur. In de laatste jaren komt daar de interessante
ontwikkeling van collectieve woonvormen in zogenoemde
Wohngenossenschaften bij. Ga je mee?
Voor de voorinschrijving is er een selectie gemaakt uit talloze
interessante gebouwen en stadsvernieuwingsprojecten in Bazel
en Zürich met een bijbehorende kostenindicatie. Bij voldoende
animo wordt de reis definitief uitgewerkt en zal de
daadwerkelijke prijs berekend worden.
De reis vindt plaats van woensdag, 10 juni t/m zondag 14 juni.
Voor de treinreis (Deventer-Basel-Zürich-Deventer), 4 x
overnachting incl. ontbijt in een ***hotel, 1x gezamenlijk
avondeten, entreegelden liggen de kosten bij ca. 750 à 800 Euro
p.p op basis van een tweepersoonskamer. Houd rekening met
ca. 300 Euro aan bijkomende kosten.
Check het interessante programma met top-klasse
architectuurprojecten en schrijf je snel in via onderstaande
aanmeld-button. Voor deze reis geldt 100% CO2-compensatie.
Programma dag tot dag
(Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden.)
10-06-2020 | Dag 1: Vertrek per trein vanaf Deventer naar Basel
Met de trein reizen we (vertrek 16.45 uur) van Deventer naar
Basel waar we laat in de avond aankomen. Ons hotel ligt op ca.
100 meter van het treinstation en we gaan te voet naar ons
hotel.
11-06-2020| Dag 2: Basel en op weg naar Zürich
We bezoeken de hele dag recente projecten in Basel
(programma volgt) en reizen ’s avonds per trein verder naar
Zürich. Met het openbaar vervoer gaan we naar het hotel waar
we drie nachten verblijven.
12-06-2020 | Dag 3: Zürich Aussersihl tussen Limmat en Sihl
Voor het ochtendprogramma staan diverse projecten in
Stadtteil Aussersihl op de agenda, ’s middags verkennen we de
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transformatie van het Industriekwartier langs de Europaalee en
het Toni Areal met vooral veel culturele gebouwen.
#Wohngenossenschaft Kalkbreite, # Müller Sigist Architekten,
#Kino XENIX, #Frei+Saarinen Architekten, #Bäckeranlage
Aussersihl, #EM2N Architekten, #Schweizerisches
Nationalmuseum, #Christ & Gantenbein Architekten,
#Stadtentwicklung Europaallee, #KCAP Architecten Rotterdam,
#Migros Museum, #Gigon+Guyer Architekten, #Freitag
Flagship Store, # spillmann.echsle architekten, #Museum für
Gestaltung, #EM2N Architekten.
13-06-2020 | Dag 4: Zürich Oerlikon en Schwamendingen
De dag in Oerlikon en Schwamendingen staat in het teken van
diverse typologieën zoals kantoor, basisschool, en woningbouw.
’s Avonds gaan we het Thermalbad&Spa Zürich bezoeken.
Neem je badkleding mee!
#Tanzhaus Zürich, #Estudio Barozzi Veiga, #Hunziker Areal,
#Müller Sigrist Architekten, #Gebouw G, #Pool Architecten,
#Schulhaus Leutschenbach, #Christian Kerez Architekt,
#Forschungsgebäude NEST, #ETH Zürich, #Allianz HQ, #Wiel
Arets Architecten, #Haus Dado, #Wild Bär Heule Architekten,
#Thermalbas&Spa, #Althammer Hochuli Architekten
14-06-2020 | Dag 5: Vertrek per trein
Voor we om 12 uur per trein vanuit Zürich naar Deventer
vertrekken hebben we nog tijd voor de prachtige
Rechtswissenschaftliche Bibliothek van de Universtät Zürich,
ontworpen door de bekende Spaanse architect Santiago
Calatrava. Om 21.41 uur komen we in Deventer aan.

2020
CINEMA RONDEEL 2020
Alle Rondeel-Cinema activiteiten in Mimik waren in 2020 on
hold. We hopen in 2021 weer te starten wanneer het kan met een
filmavond over Mario Botta.

2020
100-JAAR STATION DEVENTER
Project voorbereid in 2019/2020 maar is i.v.m. corona
deels afgelast en deels uitgesteld naar 2021, als de corona
maatregelen dat mogelijk maken.

2020
EXPO SAMEN WONEN
Expositie is ontwikkeld in 2020 en uitgesteld naar 9 september
2021.

2020
OPLEVERINGEN 2020
School voor persoonlijk onderwijs in de vml. H.Hartkerk aan de
Zwolseweg en Hotel van der Valk. Er zijn twee data geprikt in
september 2021.
Beide zijn opnieuw in voorbereiding genomen.
Definitieve doorgaan cq planning is nog ongewis.
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Afgelast i.v.m. corona
Het project van Pim van Pagee over de burgerbeweging in het
Noordenbergkwartier in de 70er jaren is door corona afgelast.

BEZOEKERS 2020
datum

project

24-01-2020

Jubileumlezingen:

aantal bezoekers

Hoogbouw met hout/
Omgevingspsychologie
Social Design

165

25-02-2020

Cinema Rondeel: A Concrete Cinema

30

05-03-2020

Fietsfestijn 2.0

40

15-09-2020

Enquete (T)Huis in Coronatijd

90

04-10-2020

Hegius: Nieuwe plannen uit de doeken

50

03-11-2020

Online debat: Woondeal Deventer

55

doorlopend

Nieuwe Koers 2021-2026

uitgesteld

Expositie SamenWonen

uitgesteld

Excursie Wohngenossenschaften (Zwitserland)

uitgesteld

Oplevering School voor Persoonlijk Onderwijs

uitgesteld

Oplevering Van der Valk Hotel

afgelast

Stichting Y en het Noordenbergkwartier

afgelast

Expo woongebouwen van Richard Neutra

in voorbereiding Places of Hope - Wij maken de regio
in voorbereiding 100 jaar Station Deventer
in voorbereiding Excursie 2022 - Tirana
in voorbereiding Erfgoedreeks Deventer
in voorbereiding Expo GebouwdeTrots
—————
totaal
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430

PUBLICATIES in 2020
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SOCIALE MEDIA in 2020
Meest gelezen
op Twitter

01

Meest gelezen
op Facebook

01

33

