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jaarverslag

MISSION STATEMENT 

 

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 

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: Rondeel, Dick Bouwmeester 
Printwerk: De Printhut, Deventer



PROJECTSPONSOREN 
EN SAMENWERKING 2021 
 
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 

SPONSOREN  
EN SUBSIDIENTEN 2021 
 
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 
 



IN DE BAN VAN HET ONGEZIENE (2) 
 
Mogelijkheidsruimte, aanpassingsruimte 
Wederom een jaar voor het Rondeel die getekend is en in het 
teken staat van corona. Na de ervaringen van vorig jaar is er 
toch weer een aansprekend programma opgebouwd. We zullen 
ermee moeten leren omgaan dat in de toekomende tijd meer 
dan ooit onze communicatie zich over veel meer verschillende 
en simultane paden zal voltrekken. De ervaring in het bedienen 
van alle media daaromtrent neemt snel toe. En er worden 
nieuwe mogelijkheden gezien en aangeboord. Naast verlies 
beginnen zich nu ook nieuwe oplossingen aan te dienen die zich 
voorheen niet voordeden. In die zin ontstaat er een nieuwe 
ruimte, zeg maar een aanpassingsruimte, waarin we elkaar 
tegemoet treden. Als Rondeel willen we dit ook vooral 
behandelen als een aanwinst van het onder de aandacht 
brengen van alles omtrent stad, land, architectuur en 
stedenbouw, aangaande ons aller Deventer. 
Nu virussen en hun aanpassingsgedrag het gesprek van de dag 
zijn, is het weer tijd om de oude betekenis van het woord 
immuniteit weer eens onder de loep te nemen. Zoals we zullen 
zien heeft dit veel te maken met ons denken over architectuur en 
samenlevingen. Zoals we het eerder noemde: “de architectuur 
van vaste en vluchtige stoffen”. 
 
Immuniteit 
Deventer, ontstaan uit de bisschoppelijke palts, daar waar nu 
ongeveer de Grote Markt is, heette een immuniteit. Bij 
immuniteit denkt u wellicht eerder aan de weerstand tegen 
infecties, maar in vroeger tijden stond het voor een beschermde 
leefomgeving, een ommuurde stad of klooster. Die kloosters en 
ommuurde steden lagen als knooppunten in het landschap. Ze 
waren centra van kennis en cultuur. Ertussen reden koeriers om 
mondelinge berichten en handgeschreven boeken over te 
brengen. Tegenwoordig wordt zo’n immuniteit ook wel een 
sfeer genoemd, naar de sferentrilogie van de bekende filosoof 
Peter Sloterdijk. 
 
Sferenbouwers 
De mens is een sferenbouwer. Een sfeer is een concentrische 
omgeving die we om ons heen bouwen om geborgen te zijn, een 
soort immuunsysteem. Een veld van deze sferen toont zich als 
een cellulaire wereld van aangrenzende en overlappende 
domeinen. Zo'n cellulair systeem is een ruimtevullend netwerk 
waarover stofwisselingsenergie wordt verplaatst. Dat geldt 
zowel voor de stad, een gebouw of de cellen van een boomblad. 
Elke cel of groep van cellen vormt een sfeer. Deze sfeer is een 
herberg in de betekenis van herbergen, opnieuw geborgen 

worden. Een verplaatst thuis. De behoefte zich te omringen en 
te beschermen tegen gevaar van buitenaf en de wisselvallig-
heden van het weer, gaat ver terug in de menselijke ervaring.  
In die zin zijn de mensen al vanaf de vroegste tijd 
klimaatvluchtelingen. 
 
Airconditioningsbellen 
Zo’n sfeer is ook een bel. De huid van de bel is een soort 
membraan voor selectieve uitwisseling waardoor binnen de bel 
gunstige levensvoorwaarden kunnen worden geschapen en 
behouden en niettemin voedsel en energie kan worden 
uitgewisseld.  
Alle architecturen, of het nu gaat om de aarde met haar 
dampkring of een tuinhuisje met haar houten beschutting, zijn 
te beschouwen als airconditioningsbellen. Bellen die een 
communicerend vat vormen met de omgeving waar ze inzitten. 
Uitgezet in alle drie de richtingen vormen ze een netwerk, een 
web, van knopen en verbindingen. Dit lijkt op het gezegde dat 
alles met alles is verbonden, maar dat is mij te vaag. Die 
verbindingen zijn namelijk niet allemaal van dezelfde sterkte. In 
die zin is het woord web misleidend omdat alle draadjes daarin 
worden verondersteld van dezelfde dikte te zijn. Het is meer een 
relatienetwerk met slagaders en haarvaten, gaande van een 
landweggetje tot aan een achtbaanssnelweg. Het zal duidelijk 
zijn dat kenteringen in klimaat en atmosfeer voor een groot deel 
mede bepaald worden door de relatiezwaarte en de valentie van 
de verbindingen. Tel daarbij op dat die ook nog dynamisch zijn 
en voortdurend wisselingen vertonen en het is duidelijk dat het 
niet makkelijk is om ze te monitoren, maar daarentegen ook 
weer niet onmogelijk. 
 
Nodaal landschap 
Dat netwerk toont verwantschap met de abstracte voorstelling 
van onze steden en gebouwen. Deze zijn te beschouwen als een 
nodaal netwerk waarover stofwisselingsenergie wordt 
verplaatst. Elk gebouw hierin is te zien als een knooppunt van 
opname en afgifte. Het is makkelijk in te zien dat voor de 
gezondheid en dus de leefbaarheid van een sfeer de opname en 
afgifte patronen wederkerig op elkaar moeten zijn afgestemd 
anders vergiftigen ze elkaar. Daarvoor moet elk gebouw een 
omgevingsobject zijn die in haar interne organisatie die 
omgeving weerspiegeld op atmosferisch en thermodynamisch 
niveau. Immers geen verschijnsel kan worden verklaard zonder 
haar omgeving erin te betrekken, dat is niet alleen een kwestie 
van context, maar een teken dat iedere verschijning, autonomie, 
een verdichting is van een web van interrelaties, geen 
zelfstandig object, maar een kluwen van relaties met een lokale 
verdichting. In ons verhaal is die lokale verdichting een gebouw. 
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Een meteorologische architectuur, atmosferisch denken  
Een gebouw als een omgevingsobject, dat in een over en weer 
met haar omgeving vorm aanneemt en een regulerend knoop-
punt is in een stofwisselende omgeving, noemen we ook wel 
meteorologische architectuur. Omdat daarin alle uitwisselingen 
van zowel thermische, voltaïsche, alsook gassen, mineralen en 
materialen, voortdurend wordt gemonitord. Zulke gebouwen 
zijn zowel een collector als een emitter met de aarde als basis. 
Letterlijk een gebouw als een transistor, een veldeffecttransistor. 
Laten we nog eens kijken wat we daar eerder over geschreven 
hebben: “Een gebouw is een knooppunt van opname en emissie 
van energie en materie in de drie aggregatietoestanden.  
Het is daarbij afhankelijk van een omhullende sfeer, een 
airconditioningsbel, waaruit kan worden opgenomen en waarin 
kan worden geloosd. Zodra de emissie de “schoorsteenmond” 
of de “afblaasopening” verlaat treedt onmiddellijke spreiding op 
in de omhullende sfeer tot op enkele deeltje per miljoen.  
Die enkele deeltjes zijn al een probleem en heel moeilijk uit te 
filteren. Zolang het in de buis zit is kan er nog iets mee worden 
gedaan. Is het nog geconcentreerd. Devies, indien mogelijk, laat 
het niet ontsnappen!” 
Dat is een bijzondere opdracht aan de architectuur, om een 
regelorgaan te zijn voor de omgeving waarin ze een plaats 
inneemt. Het is al een oud ideaal in de architectuur om iets 
terug te doen voor de plaats die ze mag innemen. Dat krijgt 
hiermee een geheel nieuwe betekenis. 
 
Grotteneconomie 
Is zo’n architectuur economisch mogelijk? Ja, dat moet mogelijk 
zijn als we overschakelen naar een evenredige beraming van de 
rondgang van de stof in alle drie de aggregatietoestanden. 
Onze hele economie en rendementsberekeningen zijn 
gebaseerd op het verzwijgen van verborgen kosten. We moeten 
dus naar een economie van de ware prijs toe. Dat is geen 
makkelijke wending, maar wel een waar we op de langere 
termijn een stabielere economie mee verwerven die rekening 
houdt met de reikwijdte en de beschikbaarheid van energieën en 
stoffen zonder dat daarbij de draagkracht van haar bronnen 
wordt overtekend. 
Toegeven dat we de verborgen kosten verzwijgen is een begin 
maken met een vernieuwbare economie waarin de ware kosten 
worden gedragen door de beoefenaars en uitbaters van die 
momentane economie en niet een volgende generatie. Van een 
grotteneconomie naar een open economie is een noodzakelijke 
voorwaarde om naar een architectuur te gaan als regelorgaan 
voor de  verblijfscondities zowel binnen als buiten het gebouw. 
Een architectuur die niet alleen bekommernis vertoond met de 
homeostase van haar interieur, maar ook voor de condities van 

de atmosfeer om haar heen, een atmosferische architectuur. Tot 
op heden komen we in de architectuur niet verder dan de 
omgeving als dumpplaats te gebruiken voor de overtolligheden 
in het interieur. Een echte vernieuwing van het denken over 
bouwen en wonen zal zich rekenschap willen afleggen over de 
zorg voor haar omgeving. Zoals betoogd is dat de sfeer waar de 
woning of de stad zelf in woont! Want ook de woning woont. 
 
Mijn laatste voorbericht 
Met deze wens van een open economie besluit ik mijn reeks 
voorberichten in de jaarverslagen van het Rondeel. Ik ga de 
voorzittershamer overdragen op mijn opvolger in het bestuur. 
We hebben de bevlogen architect Hugo de Clercq (Faro 
architecten) bereid gevonden de voorzittershamer vanaf 1 
januari 2022  te hanteren. We zijn heel content met deze 
benoeming en dat gaat beslist weer een nieuwe koers opleveren 
voor het altijd maar beweeglijke en veranderende Rondeel. Een 
Rondeel dat altijd de nieuwste ontwikkelingen en inzichten 
afbeeldt op haar, door alle Rondelers, zo geliefde Deventer. 
 
Daan Josee 
Voorzitter bestuur 
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2021 
 
Zoals te lezen is in dit jaarverslag is het aantal activiteiten door 
welbekende oorzaken helaas beperkt gebleven. Maar dankzij het 
doorzettingsvermogen en de creativiteit van onze (vrijwillige) 
medewerkers hebben we er toch iets van weten te maken.  
Ik wil iedereen bedanken voor zijn/haar inzet bij de totstand-
koming van deze activiteiten. Sommige activiteiten zijn op de 
plank blijven liggen en zullen in 2022 alsnog worden ingepland. 
 
Gedurende het afgelopen jaar zijn er ondanks de beperkingen 
toch forse stappen gezet. Mede door de komst van nieuwe 
bestuursleden, programmamakers en vrijwilligers, die staan te 
popelen om hun energieke bijdrage te leveren aan Rondeel.  
Die bijdrage gaat niet alleen over de totstandkoming van 
activiteiten, maar ook over hoe wij Rondeel verder willen 
vormgeven en uitdragen. Er is veel gediscussieerd over de koers 
van Rondeel. 
 
Mede gedreven door de doelstelling van de gemeente Deventer 
om 11.000 woningen te realiseren in de komende jaren, voelt 
het Architectuurcentrum zich uitgedaagd hierop in te haken en 
een rol van betekenis te spelen. De contacten met de gemeente 
Deventer zijn goed. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en 
ervaringen van de Rondelers. De connectie tussen Rondeel en 
Deventer wordt hierdoor versterkt. We willen als Rondeel graag 
een discussieplatform zijn niet alleen voor de vakbroeders en  
-zusters maar voor alle inwoners van Deventer. Deze 
samenwerking helpt ons hierbij. 
 
Rondeel heeft zijn vaste programmaonderdelen: de excursies, 
filmavonden, opleveringen etc., maar we hebben ook een 
verdergaande ambitie voor de komende jaren: Rondeel als 
platform voor discussie, informatie verstrekking en kennis-
overdracht. Juist deze tijd van schaarste op de woningmarkt,  
de grote woonopgaves voor de stad en de invulling van de 
dorpen vraagt om een duidelijke positie van Architectuur-
centrum Rondeel.  
 
We willen de diverse aspecten belichten, die een rol spelen bij de 
totstandkoming van de projecten zoals hittestress, hoogbouw, 
kwaliteit van de leefomgeving, woningdiversiteit, woning-
eigendom of huren, transformatie van bestaand vastgoed, etc. 
Rondeel wil zich inzetten als spreekbuis/platform, om de 
kwaliteit van de gebouwde omgeving te kunnen  waarborgen.  
Een platform voor iedereen die betrokken wil zijn bij de 
ontwikkelingen van de gemeente Deventer. 
 

 
 
Om de zichtbaarheid van de stad en omgeving ook op een 
andere manier te vergroten is besloten om in 2022 een Deventer 
Architectuur Prijs (DAP) uit te gaan reiken. Deze manier om een 
stad te tonen aan zijn inwoners en de betrokkenheid te vergoten 
is erg succesvol gebleken in andere steden, zoals Groningen en 
Amersfoort. Deze activiteit zal het komende jaar verder worden 
uitgewerkt en de uitreiking van de prijs zal in het najaar 2022 
plaatsvinden.  
 
Dus voor het komend jaar niet alleen de bekende Rondeel-
programma’s, waar nog altijd veel belangstelling voor is, maar 
we slaan ook een nieuwe weg in om Rondeel als platform neer te 
gaan zetten. De stadscafés van vóór de Corona-tijd geven een 
indruk waar we dan aan denken. 
 
Frank ten Zijthof 
Voorzitter Programmaraad 
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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  

TXTlab communicatie & redactie  
• Richard Boogaard, finance & administration Controller 
 
VASTE MEDEWERKERS  
• Ulrike Weis ten Elsen, directeur  
 
FREELANCE-MEDEWERKERS  
• Mark Gerritzen, webdesigner  
• Sharon Kromotaroeno, filmmaker 

BESTUUR 
• Daan Josee, architect en directeur Kristinsson Architecten,  

voorzitter  
• Edwin Zuidwijk, portefeuillemanager Vastgoed,  

gemeente Apeldoorn, secretaris 
• Harry Zwiers, constructeur en directeur JVZ, penningmeester  
• Hugo de Clercq, architect en directeur FARO architecten 
• Cristien Bensink, v/h manager strategische gebieds- 

ontwikkeling Gemeente Enschede  
• Cris Zijlmans, ontwikkelaar en directeur Le Clercq  

Projectontwikkeling 
 
In het bestuur werd afscheid genomen van Bep Spa en Ronald  
le Clercq. De nieuwe leden Hugo de Clercq, Cristien Bensink en 
Cris Zijlmans komen het bestuur versterken. 
 
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 
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OVERZICHT ACTIVITEITEN 2021 
 

 

18-2-2021                Verkenningssessie Kwartiermaker PoH                                                    Online 

27-5-2021                De Oplevering - oudheidskamer Wijhe                                                    Online 

18-6-2021               Dag van de jonge Ontwerper – ontwerpatelier Roto Smeets *                Locatie: Roto Smeets 

24-6-2021               Ontvangst Ambassadeur Albanie;                                                           Diverse locaties: Stadhuis Deventer,  

                             StadsLAB onderzoek: vergelijking Deventer - Tirana *                            Rondeel, Deventer Binnenstad,  

                                                                                                                                               Hogeschool Saxion 

2-9-2021                 De Oplevering – van der Valk hotel Deventer *                                       Locatie: van der Valk Hotel 

25-9-2021               Wijksafari Steenbrugge **                                                                       Locatie: Steenbrugge 

13 t/m 17-10-2021   Excursie Zwitserland *                                                                             Locatie: Basel en Zürich 

28-10-2021             Tomorrow’s Timber Talk *                                                                        Locatie: Gasfabriek 

7-11-2021                De oplevering – School voor Persoonlijk Onderwijs (SvpO),                   Heilig Hart Kerk, Zwolseweg 

                              transformatie Heilig Hart Kerk ** 

 

* beperkte groepsgrootte i.v.m. COVID-19 maatregelen 

** 2 groepen met beperkte groepsgrootte achter elkaar 



EXPOSITIE ‘SAMEN WONEN’ 
 
Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de expositie over Samen 
Wonen. Samen wonen betekent in dit kader het gezamenlijk 
bewonen van een aantal woningen (koop en/of huur) en het 
delen van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een tuin, 
een gemeenschapruimte en een wasmachine. 
De expositie toont acht projecten in Nederland, opgeleverd 
tussen 1990 en 2017.  
Op 26 maart 2020 zou de tentoonstelling geopend. Dat ging 
niet door vanwege Covid19. De opening is verschoven naar 
2021, maar ook toen is de expositie afgelast en doorgeschoven 
naar 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“WIJ MAKEN DE CLEANTECHREGIO”/  
PLACES OF HOPE (ONLINE) 
 
Architectuurcentrum Bouwhuis (Apeldoorn), Adviesbureau 
Wing en Architectuurcentrum Rondeel (Deventer) hebben op  
18 februari 2021 online een verkennend gesprek georganiseerd 
voor partners en gemeenten uit de Cleantechregio. In deze 
verkenning stond de vraag centraal hoe een project “Wij maken 
de Cleantech Regio” eruit zou kunnen zien. In dat gesprek is 
gebruik gemaakt van de ervaringen uit Leeuwarden met het 
project Places of Hope. Doel van het gesprek was te achterhalen 
hoe ondernemers, organisaties, inwoners, overheden omgaan 
met de noodzaak om zich aan te passen aan de vele 
veranderingen in de samenleving en het klimaat. Hoe kunnen 
we blijven innoveren en onze brede welvaart ontwikkelen? 
Tijdens het verkennende gesprek is het project “Places of Hope” 
geïntroduceerd. Met dit project willen de organisatoren een 
impuls geven aan regionale gemeenschapszin o.a. door te 
inspireren. Organisatoren willen inspelen op economische, 
sociale en ecologische ontwikkelingen en gebiedsgerichte 
oplossingen aandragen door verschillende vraagstukken te 
integreren. Tijdens het project worden ervaringen van inwoners 
en gebiedspartijen geïnventariseerd, nieuwe inzichten over de 
vraagstukken (en oplossingen) gecreëerd en de resultaten 
verbeeld voor een groter publiek. Na dit verkennend gesprek op 
18 februari 2021 is het project nog niet tot uitvoering gekomen. 
De gesprekken daarover met de Cleantechregio lopen nog. 
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PM- OPLEVERING OUDHEIDSKAMER WIJHE 
 
Op 27 mei 2021 heeft Architectuurcentrum Rondeel een digitale 
oplevering georganiseerd van de Oudheidskamer in Wijhe. 
Helaas kon dit niet ter plekke vanwege de Covid19-situatie. 
Architect Marcia Mulder was aanwezig om toelichting te geven 
en vragen te beantwoorden, evenals medewerkers van de 
Historische Vereniging Wijhe, Het Oversticht en Bouwbedrijf 
Hemeltjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE DAG VAN DE JONGE ONTWERPER 
 
Tijdens het ontwerpatelier in het leegstaande fabriekspand van 
Roto Smeets op 18 juni 2021 werden een aantal jonge 
ontwerpers uit Deventer uitgedaagd een nieuwe invulling te 
geven aan deze locatie. De dag laat zich het best samen-vatten 
in een verslag dat door één van de deelnemers is gemaakt. 

 
 
“PEP ME UP, ARCHITECT” 
 
Het zomerse licht strijkt via gekromde sheddak schalen op 
een nieuwe generatie ontwerpers. De charmante opdracht-
geefster is benieuwd naar het jonge talent. Wat zullen zíj 
vandaag bedenken voor dit voormalige fabrieksterrein? 
Dan komt de goeroe in beeld met zijn oproep voor ethiek. 
Moet de architect niet alleen ontwerpen, of ook zelf aan 
vraagcreatie gaan doen? Waarna het panel nog lang 
doorzemelt over solidair gebrekkige vakbroeders. 
 
Blij krijgen de gemotiveerde ontwerpers een rondleiding door 
het uitverkoren gebied. Verbale beelden van huisarchitect en 
gemeente zetten vervolgens de zaak op scherp. Want hoe 
breed interpreteer je klimaat in stedenbouw? Als extra een 
historische gebouwenclip. Weinig blijkt er te vragen, 
informatie overgoten is het tijd voor eigen actie. 
 
Dus eindelijk aan de slag met verse broodjes en Kizomba 
muziek op de achtergrond. Eerst in overleg voor dat 
lumineuze plan. De klok tikt door en beide teams komen 
alsnog op gang. Zelfs de piepschuimbrander bewijst zijn 
landschappelijk nut. Met bemoedigende bevraging door 
tutoren, laat het belletje zich telkens horen. Over een half uur 
presenteren! 
 
Hoe sterk die verschillen in benadering, hetzij vanuit 
programma of ruimtelijkheid. De Schakel en het Patchwork 
verkennen hoe dan ook de potentie van dit gebied. Feedback 
vanuit de toehoorders ontbloot nog sterker de merites van 
beide plannen. En onderstreept andermaal weer: It's all about 
The Story. Super om mee te krijgen hoe de aangestelde 
architect hier zelf mee omgaat. Een reünie lijkt een serieuze 
optie. 
 
Dank aan ieders inzet; de drankkar stond al klaar om nog 
proostend van de sfeer te genieten. 
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ALBANIË IN TRANSITIE: EEN VERGELIJKING VAN DE 
STADSONTWIKKELING IN TIRANA EN DEVENTER 
 
Architectuurcentrum Rondeel organiseert samen met 
Hogeschool Saxion, de Bond van Nederlandse Architecten en 
het nieuwe regionale muziekinitiatief Wereldlokaal Oost 
uitgespreid over meerdere jaren een gevarieerd programma 
over Albanië. In 2021 zijn studenten van het StadsLAB uit 
Deventer en Tirana gestart met een reeks onderzoeken over 
architectonische en stedenbouwkundige vraagstukken. 
Volgende activiteiten zijn bijv. uitwisselingen van studenten en 
docenten, architectuurlezingen over de spraakmakende 
ontwikkelingen in Tirana en optredens van Albanese 
wereldmuziek. Het Albanië-programma wordt afgesloten met 
een architectuurexcursie in het voorjaar 2023.   
 
Tirana, de hoofdstad van het voormalig communistische 
Albanië groeit in een rap tempo van ca. 200.000 inwoners begin 
jaren 90 naar momenteel ca. 900.000 inwoners. De vraag naar 
een gestructureerde groei wordt beantwoord met ambitieuze 
stadsontwikkelingsplannen. Dit gegeven is de start voor een 
langer lopend vergelijkend onderzoek tussen Deventer en 
Tirana van het Rondeel en hogeschool Saxion (StadsLAB).  
 
De resultaten van dit onderzoek zijn op 24 juni 2021 
gepresenteerd. De avond in Hogeschool Saxion begon met een 
presentatie door de ambassadrice van Albanië, mw. Adia Sakiqi. 
(Voertaal Engels). Dertig jaar geleden, in 1991, beëindigde een 
volksopstand de communistische periode in Albanië. Sindsdien 
is het land in een transitie van het communisme naar een 
democratie. Het afschudden van communistische symbolen en 
het hervinden van de eigen identiteit komen tot uitdrukking in 
de vele projecten op het gebied van cultuur, architectuur en 
stadsontwikkeling. De ambassadrice van Albanië heeft de 
aanwezigen meegenomen in de recente ontwikkelingen in haar 
land en wat dit betekent voor de opvattingen over ruimte en 
architectuur. Tirana ondervindt nu de gevolgen van de niet 
geregisseerde, informele groei van de afgelopen decennia. In 
Deventer daarentegen wordt elke ontwikkeling zorgvuldig 
geregisseerd. In opdracht van het lectoraat Weerbare 
Democratie hebben studenten van hogeschool Saxion 
(Stadslab) en de hogeschool van Tirana een vergelijkend 
onderzoek gedaan. De vergelijking betrof het Havengebied en 
de Rivierenwijk in Deventer en twee binnenstedelijke wijken in 
Tirana. De Deventer studenten werden begeleid door Henk 
Blokland en Gerry Stegeman. De bijeenkomst werd opgeluisterd 
door een muzikaal intermezzo van Albanese volksmuziek door 
Crispijn Oomens en het ensemble Calgia III.  

Ter afsluiting werden enkele videoclips getoond. In het kader 
van de Week Of Integrity hebben Saxion-studenten korte clipjes 
geproduceerd over de Sustainabel Development Goals van de 
United Nations. Een andere groep studenten heeft tijdens het 
Smart Solutions Semester een eerste ontwerp voor een web-
platform gelanceerd om studenten uit Deventer en Tirana met 
elkaar in contact te brengen. 
 

Samenwerkingspartners 
www.saxion.nl  
www.bna.nl 
www.speelman.nl 
www.upt.al 
www.rondeeldeventer.nl 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: RIVERSIDE Tirana – Stefano Boeri Architetti 



13

HET BEZOEK AAN HET VAN DER VALK  
“EEN KERS OP DE APPELMOES?” 
 
Als je sinds decennia niet meer in een Van der Valk hotel 
geweest bent, dan heb je soms nog een beeld van een simpel 
motel waar in het restaurant de appelmoes met een kers wordt 
geserveerd. Na een bezoek aan het nieuwe Van der Valk hotel in 
Deventer kan dat beeld flink bijgesteld worden. Op 2 september 
2021 waren we met een 30-tal vrienden van het Rondeel in het 
vorig jaar opgeleverde hotel aan de Birnieweg. We werden 
gastvrij ontvangen door manager Roos van der Valk, architect 
Paul Teunissen en Gerwin Winkelhuis van aannemer Dura 
Vermeer. Al in 2008 is begonnen met maken van plannen. 
Alhoewel voor elke locatie individuele ontwerpen gemaakt 
worden zit er in grote lijn een opbouw in, die ingegeven is door 
de bouwtechniek: een laagbouw met restaurant en zalen, en een 
hoogbouwgedeelte met kamers. De vergader- en feestzalen 
kunnen hierdoor zeer grote overspanningen hebben tot wel  
18 m. Aannemer Dura Vermeer heeft deze grote overspanningen 
gebouwd middels voorgespannen betonvloeren. 
 
Het gebouw is energieneutraal en all-electric. Dat betekent  
dus gasloos. Verreweg het grootste gedeelte (90%) van de 
benodigde energie krijgt het van der Valk Hotel van de wind-
molens langs de A1. De overige 10% leveren de zonnepanelen 
op het dak van de hoogbouw. Op het dak van de laagbouw is 
daarentegen een daktuin aangelegd, wat niet alleen mooi is om 
vanuit de hotelkamers op uit te kijken. Het idee was vooral om 
meer groen in de omgeving terug te brengen. Een warmtepomp 
met twee grondboringen van 80 m diep verwarmt het hele hotel 
in combinatie met warmte terugwinning uit de ventilatielucht. 
Daarnaast is er bewust gekozen voor materialen die lang mee 
gaan, zoals de mooie handvorm baksteen aan de gevel, de 
aluminium kozijnen of de balustrades van glas en roestvrij staal 
bij de balkons. Het triple-glas in de kozijnen is niet alleen goed 
voor de warmte-isolatie, maar ook prettig tegen geluid van 
buiten af.  
 
In het hele gebouw komt de bezoeker telkens weer kunstwerken, 
wandbekleding of symbolen tegen, die refereren aan iconen en 
de geschiedenis van Deventer – van het Hanzeverleden tot het 
wapen van Go Ahead Eagles in het restaurant. Elke kamer heeft 
een individueel kunstwerk gekregen met een Deventer motief. 
Het zwarte hout bij de vergaderzalen doet denken aan boeren-
schuren, een verwijzing naar de landelijke omgeving rondom 
Deventer. 
 
 

Een eyecatcher is de trap in de dubbel hoge entreehal. Deze is 
gemaakt van in situ beton. Aan de onderkant is het patroon van 
de ambachtelijk getimmerde bekisting mooi te zien. Alleen de 
trap al, die aan de onderkant bewust niet afgewerkt is, is een 
aanrader om bij een bezoek aan het Van der Valk Hotel te 
bekijken. 
 
Roos van der Valk vertelt dat ze behoort tot de 5de generatie, elk 
familielid wordt van jongs af aan betrokken bij het bedrijf 
waardoor je er automatisch in groeit. Men zet in op goede 
kwaliteit, omdat ze niet voor korte termijn bouwen maar de 
hotels nalaten aan de volgende generatie. De groei is bepaald 
nog niet ten einde, er wordt nu gebouwd in Best en binnenkort 
in Hattem. 
 
Na een uitgebreide rondleiding waren we onder indruk van het 
ontwerp en de kwaliteit. En de appelmoes wordt al lang niet 
meer geserveerd met een kers. 
 

 



RONDEEL OP SAFARI IN STEENBRUGGE 
 
Op 19 juni 2021 heeft de safari door de nieuwste nieuwbouwwijk 
van Deventer: Steenbrugge plaatsgevonden. De organisatie lag 
in handen van Architectuurcentrum Rondeel in samenwerking 
met de buurtcommissie Steenbrugge. Deze safari was de eerste 
in een reeks. Het plan is uiteindelijk om de safari’s een vast 
programmaonderdeel te laten worden van Architectuurcentrum 
Rondeel Deventer. 
 
De doelstelling van een safari is de inwoners van de gemeente 
Deventer de stad, het dorp, de wijk, de buurt laten leren kennen. 
Meestal is een inwoner bekend met zijn eigen wijk en met het 
centrum van Deventer. Maar hoe beleven de bewoners van 
andere wijken hun woongebied? Wat zijn de bijzondere 
kenmerken van een wijk, is er ook sprake van onderling contact 
en hoe verschilt dat per wijk, buurt of misschien wel per 
dorpskern? Tijdens een safari gaan we op jacht naar de identiteit 
van een gebied, wijk, dorp of buurt. De zoektocht heeft 
meerdere thema’s. Te denken valt aan de demografische 
opbouw, de architectuur, de stedenbouwkundige kant, de 
identiteit, maar vooral ook de ervaringen van bewoners.  
 
De eerste safari is georganiseerd op de dag van de architectuur 
za. 19 juni 2021. Er is gekozen voor de nieuwe wijk Steenbrugge. 
In deze wijk in aanbouw zijn ongeveer 400 woningen 
gerealiseerd en uiteindelijk komen er 1200.  De opzet van de 
wijk heeft als uitgangspunt: het dorp. Er staat dus nu ook een 
‘schoolgebouw’ en een ‘kerk’ die beide als woningen zijn 
ingericht. Veel bewoners komen uit Deventer en er wonen veel 
jonge gezinnen. Er is een mix van koop- en huurwoningen.  
 
De wijksafari begon en eindigde in Theehuis Bij Van Bruggen. 
Vanwege de afstandsnormen in coronatijd is de safari in twee 
rondes verdeeld en per ronde zijn meerdere kleine groepjes van 
max 12 personen met een begeleider door de wijk gelopen.  In 
het theehuis heeft Luc Bos, stedenbouwkundige van zijn 
gelijknamige bureau uit Leusden de deelnemers van de safari 
meegenomen in het “narratief” van de nieuwbouwwijk: het 
nieuwe dorp. Hij heeft het (fictieve) verhaal verteld over de 
ontstaansgeschiedenis van het dorp Steenbrugge. Het verhaal 
begint bij de eerste bewoning door vissers uit de stad, de groei 
van het dorp en de komst van een school, een kerk, een café, e.d. 
naar het dorp wat het nu is.  
 
 
 
 

Daarna zijn de bezoekers in diverse groepen met een begeleider 
door de wijk gelopen en op diverse punten is één en ander 
toegelicht. Martin Kleine Schaars van architectenbureau I’M 
heeft tijdens de rondwandelingen uitleg gegeven hoe dit 
narratief van het dorp is vertaald naar de woningontwerpen en 
het ontwerp van de openbare ruimte. Bewoners, waaronder 
Maarten Tenten, hebben verteld over hun woonervaringen en 
woongenot in deze nieuwe wijk en wijkmanager Robert Saris 
heeft de sociale en beheersthema’s belicht. 
 
Deze wijk is gasloos gebouwd en ook dat thema is aan de orde 
geweest. 
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ARCHITECTUUREXCURSIE NAAR  
ZWITSERLAND - BASEL EN ZÜRICH  
 
In samenwerking met de BNA NetSted heeft Architectuur-
centrum Rondeel in 2021 een bijzondere buitenlandexcursie 
voor architectuurliefhebbers georganiseerd. Deze excursie zou 
in 2020 hebben plaatsgevonden, maar is vanwege corona ruim 
een jaar uitgesteld. Deze keer zijn de architectonische highlights 
in Basel en Zürich verkend. Zwitserland staat al lang bekend om 
zijn hoogwaardige architectuur. In de laatste jaren zijn daar de 
interessante ontwikkeling van collectieve woonvormen bij-
gekomen in zogenoemde Wohngenossenschaften bij.  
 
De reis heeft plaatsgevonden van 13 tot en met 17 oktober.  
 
Dag 1: Vertrek per trein vanaf Deventer naar Basel  
 
Dag 2: Basel en op weg naar Zürich. Er is een bezoek gebracht aan 
recente projecten in Basel. 
 
Dag 3: Zürich Aussersihl tussen Limmat en Sihl. Voor het 
ochtendprogramma zijn diverse projecten in Stadtteil Aussersihl 
bezocht, ’s middags is de transformatie van het Industriekwartier 
langs de Europaalee en het Toni Areal bekeken met vooral veel 
culturele gebouwen.  
 
Dag 4: Zürich Oerlikon en Schwamendingen. De dag in Oerlikon en 
Schwamendingen stonden in het teken van diverse typologieën 
zoals kantoor, basisschool, en woningbouw. ’s Avonds is het 
Thermalbad&Spa Zürich bezocht. 
 
Dag 5: Vertrek per trein. Voor het vertrek was nog tijd voor de 
prachtige Rechtswissenschaftliche Bibliothek van de Universtät 
Zürich, ontworpen door de bekende Spaanse architect Santiago 
Calatrava.  
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TOMORROW’S TIMBER TALK IN DE GASFABRIEK  
 
Bouwen met hout heeft de toekomst. Kennismaking met de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hout als innovatief 
én duurzaam bouwmateriaal voor woning- en utiliteitsbouw was 
het doel van de Tomorrow’s Timber Talk die op 28 oktober 2021 
in de Gasfabriek heeft plaatsgevonden. De toegang was gratis. 
Deze Talk is gezamenlijk georganiseerd door Architectuur-
centrum Rondeel, MKB Deventer en PEFC Nederland. 
 
Dr. ir. Pablo van der Lugt (Green Matters/TU Delft) en Atto 
Harsta (Aldus bouwinnovatie/de Bouwcampus) hebben een 
interactieve kennissessie begeleid, waarin de vele 
toepassingsmogelijkheden van hout als bouwmateriaal zijn 
besproken. Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks 
Tomorrow’s Timber Talks die door heel Nederland worden 
gehouden en enorm gewaardeerd worden. Door hout te 
gebruiken als bouwmateriaal blijft CO2 opgeslagen, draag je bij 
aan het tegengaan van ontbossing en het behalen van de 
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 
De sprekers van de avond, Pablo van der Lugt en Atto Harsta 
hebben het boek Tomorrow’s Timber geschreven. Het boek gaat 
over de vele toepassingsmogelijkheden van het duurzame 
bouwmateriaal hout, met name op het gebied van ‘Mass 
Engineered Timber’ waarmee hout een serieuze vervanger is 
voor beton en staal.  Aan de hand van prachtige voorbeelden 
hebben beide sprekers verteld over de vele mogelijkheden die er 
zijn om meer hout te gebruiken, zowel in de woning- als in de 
utiliteitsbouw. Daarnaast hebben ze laten zien hoe duurzaam 
het gebruik van hout is, mits het afkomstig is uit duurzaam 
beheerd, gecertificeerd bos. De toepassingsmogelijkheden van 
hout in de bouwindustrie lijken schier oneindig en nog altijd 
volgen de technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo 
op. 
 
Van der Lugt is senior consultant voor duurzaam en circulair 
bouwen en kwartiermaker voor biobased bouwen bij het AMS 
Institute en de TU Delft. Harstra is eigenaar van adviesbureau 
Aldus Bouwinnovatie en als Innovation Manager verbonden aan 
Platform 31. 
 
In verband met de coronaregels was aanmelden verplicht via de 
site van Architectuurcentrum Rondeel. Volgens de toen 
geldende richtlijnen werd gewerkt met toegangscontrole.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Architectuurcentrum Rondeel is het lokale platform van 
Deventer voor het publieke debat over ruimtelijke kwaliteit. 

 
MKB Deventer is de lokale belangenorganisatie van het 
midden- en kleinbedrijf in Deventer. 

 
Keurmerk PEFC is ’s werelds grootste organisatie die zich 
inzet voor duurzaam bosbeheer en het gebruik van duurzaam 
hout.  
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OPLEVERING HEILIG HARTKERK 
 
Op zondag 7 november 2021 hebben we een bezoek gebracht 
aan de Heilig Hartkerk aan de Zwolseweg in Deventer. De kerk is 
getransformeerd tot School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). 
Architect Romke Lemstra van advies- en architectenbureau 
BA32 uit Heerenveen gaf twee keer een presentatie, elke keer 
voor 30 vrienden van het Rondeel. De deelnemers zaten op het 
priesterkoor, dat nu het auditorium van de school is. De 
schooldag start daar ook iedere dag, het is het vertrekpunt naar 
de klaslokalen.  
 
De SvPO kenmerkt zich door kleinschalig onderwijs voor vmbo-
t/havo, havo, vwo en gymnasium. De school werkt met kleine 
klassen van zestien leerlingen. Ieder jaar stromen maximaal 80 
leerlingen in, tot het maximum van 400 leerlingen is bereikt. 
Lemstra verhaalt over de verschillende indelingen van het 
gebouw, die hij heeft overwogen. In eerste instantie werd 
gedacht aan het middenschip als verkeersruimte en aan beide 
zijden (in de zijbeuken) de klaslokalen tegen de buitenwand van 
de kerk. Bij die keuze zouden de buitenmuren van de kerk 
moeten worden geïsoleerd, en dat stuitte op grote bezwaren, 
o.a. vanuit monumentenzorg. Daarom werd een andere keuze 
gemaakt. De zijbeuken werden verkeersruimte en in het 
middenschip is een box-in-box gecreëerd. Die box bevat 5 
leslokalen op de begane grond, 4 op de eerste verdieping en 2 
op tweede verdieping. Deze constructie maakt het mogelijk om 
ventilatie en luchtverversing in de lokalen goed te regelen, los 
van het klimaat in de omliggende kerkruimte. Bij deze oplossing 
konden de kerkmuren aan binnen- en buitenzijde ongemoeid 
worden gelaten. Tot voor de verbouwing was het zo, dat als je 
vanaf het priesterkoor naar de hoofdingang keek, dan zag je 
daarboven het orgel. Het orgel is er niet meer, maar het design 
van de box waar je nu naar kijkt doet erg aan orgelpijpen denken. 
Veel verticaal geplaatste latten van beukenhout. Dat ziet er fris 
uit. De school is nog niet helemaal voltooid. In de pastorie 
komen nog klaslokalen en er komt ook nog een 
nieuwbouwblokje, Pastorie en nieuwbouw zullen t.z.t. via een 
overdekte gang verbonden worden met de kerk. Bij de bezoekers 
waren ook mensen, die de nodige voetstappen in deze kerk 
hebben staan, en net als wij keken ze hun ogen uit in deze 
getransformeerde kerk. 
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BEZOEKERS 2021 
datum                  project                                              aantal bezoekers 

 

18-2-2021              Verkenningssessie Kwartiermaker PoH                      

                            online                                                                     25 

27-5-2021              De Oplevering - oudheidskamer Wijhe                       

                            online                                                                    30 

18-6-2021              Dag van de jonge Ontwerper –  

                            ontwerpatelier Rotot Smeets                                      

                            locatie: Roto Smeets                                            20* 

24-6-2021              Ontvangst Ambassadeur Albanie; 

                            StasdLAB onderzoek: vergelijking Deventer - 

                            Tirana                                                                        

                            Diverse locaties:  Stadhuis Deventer,  

                            Rondeel, Deventer Binnenstad,  

                            Hogeschool Saxion                                               45* 

2-9-2021               De Oplevering – van der Valk hotel Deventer             

                            locatie: van der Valk Hotel                                   35* 

25-9-2021              Wijksafari Steenbrugge                                              

                            locatie: Steenbrugge                                     2 x 30** 

13 t/m 17-10-2021  Excursie Zwitserland                                                  

                            locatie: Basel en Zürich                                        25* 

28-10-2021            Tomorrow’s Timber Talk                                             

                            Locatie: Gasfabriek                                              50* 

7-11-2021               De oplevering – School voor Persoonlijk  

                            Onderwijs (SvpO), transformatie  

                            Heilig Hart Kerk                                                         

                            Heilig Hart Kerk, Zwolseweg                         2x 30** 

                                                                                          ————— 

                            Totaal                                                                   350 

* beperkte groepsgrootte i.v.m. COVID-19 maatregelen 

** 2 groepen met beperkte groepsgrootte achter elkaar 
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SOCIALE MEDIA in 2021 
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Meest gelezen 
op Twitter

Meest gelezen 
op LinkedIn
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Meest gelezen  
op Facebook



22

Meest gelezen in de 
Nieuwsbrief
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