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ontvangen? Mail ons dan op binnenstad@deventer.nl. 
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Gemeente verhuist 28 en 29 december 
2015 naar Stadhuiskwartier
De gemeente Deventer verhuist maandag 28 en dinsdag 29 

december naar het nieuwe Stadhuiskwartier aan het Grote 

Kerkhof. De faciliteiten voor het ontvangen van het publiek en 

voor de medewerkers zijn dan gereed. Tijdens de verhuizing blijven 

de publieksdiensten zoveel mogelijk bereikbaar. Vanaf woensdag 

30 december is het publiek van harte welkom in het nieuwe 

Stadhuiskwartier. Informatie over de openingstijden tijdens en na 

de verhuizing volgt nog. 

Viking Film 
& Theater

De realisatie van Viking Film & Theater vordert gestaag. 
De bovengrondse sloop van de gymzalen op de Noorden-
bergstraat is afgerond. Nu zijn de funderingsresten aan de 
beurt. Daarnaast wordt het ontwerp technisch verder 
uitgewerkt, zodat straks in 2016 de bouw kan beginnen.

Na de Grote of Lebuinuskerk en de Broederenkerk 
wordt nu ook de Bergkerk gerestaureerd. 
De restauratie is nodig voor het behoud van dit 
topmonument van Deventer. De kerk wordt beter 
geschikt gemaakt voor belangrijke kunsttentoon-
stellingen. Eind maart 2016 is het werk klaar. 

Restauratie Bergkerk

Bergkerk 
in de steigers
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De architecten zijn nu het definitieve ontwerp aan het afronden, 

15 jaar na de eerste plannen voor een nieuwe bibliotheek. 

In die jaren is er veel veranderd, ook voor bibliotheken. Zo 

wordt er steeds minder gelezen en dat verandert de traditionele 

leenfunctie. Ook bezuinigingen spelen een rol. “Dan is het een 

logisch besluit om het aantal geplande vierkante meters terug 

te brengen van 4.200 naar 3.500”, zegt Alice van Diepen.

Wat voor stadsbibliotheek krijgt Deventer nu?

“Een prachtige stadsbibliotheek die past bij Deventer. Het 

nieuwe pand komt aan de Stromarkt, waar nu nog het oude 

bankgebouw van SNS Bank staat. La Fontana wordt erbij 

getrokken. Het wordt een open en transparant geheel, waarbij 

binnen en buiten in elkaar overlopen. Het wordt veel meer dan 

nu een verblijfsplek voor iedereen.” 

Wat kun je allemaal doen in de nieuwe bibliotheek?

“Je kunt er rustig zitten lezen of studeren; scholieren kunnen 

er huiswerk maken. Zzp’ers vinden er een rustige plek om 

te werken. Daarnaast bieden we ruimte voor activiteiten 

en bijeenkomsten die we met zoveel mogelijk partijen in de 

stad willen organiseren. Denk aan: wijkgesprekken, debatten 

over uiteenlopende onderwerpen, literaire presentaties. Of 

informatiebijeenkomsten in samenwerking met deskundigen 

over bijvoorbeeld leven met kanker of dementie. De bibliotheek 

wordt zo echt onderdeel van de samenleving. We zijn de schakel 

tussen kennis & informatie en het publiek.”

Je kunt wel boeken blijven lenen, en naar activiteiten die er 

nu ook zijn? 

“Natuurlijk, we blijven de vertrouwde bibliotheek die we nu 

zijn. We gaan ook gewoon door met de literaire activiteiten, 

de voorleesdagen, de boekenweken. En met ondersteuning 

bij taalontwikkeling voor laaggeletterden, met projecten 

voor ouders met kinderen om het lezen te bevorderen en het 

leesplezier te stimuleren. Ook blijven we de scholen helpen 

met het up to date houden van hun eigen boekencollectie. 

Scholen hebben daarvoor een abonnement bij ons.”

Wat is uw visie op de bibliotheek van de toekomst?

“We zien de bibliotheek als een marktplaats voor kennis en 

inspiratie. Iedereen weet de bibliotheek te vinden, net als 

de markt. En wat ik zelf als historica zo leuk vind, is dat de 

Stromarkt vroeger ook al een markt was. Die was op het 

grondgebied van wat nog verder terug in de tijd de proosdij 

was, een religieuze enclave in de stad. Straks gebeurt hier 

wat er eeuwen geleden ook gebeurde: kennis en informatie 

uitwisselen, lezen en studeren, elkaar ontmoeten. Bijzonder 

toch?” 

Het is er best gezellig, in de kruip-door-sluip-
door-bibliotheek aan de Brink. Maar als publieke 
voorziening voldoet het gebouw echt niet meer 
aan de eisen van deze tijd. “Een Bijenkorf hoeft 
het niet te worden, maar wel een V&D”, grapt 
bibliotheekdirecteur Alice van Diepen.

De nieuwe bibliotheek, 
marktplaats voor kennis en inspiratie  

Uitnodiging

De buitenkant is het eerst aan de beurt. Te beginnen met de 

noordzijde en de noordertoren waar nu de steigers staan. Er moet 

veel gebeuren: onderhoud aan het leien dak, de dakkapellen, 

de glas-in-loodramen en de goten. Metsel- en voegwerk worden 

hersteld, de kerk wordt geschilderd. 

Houtrot

Binnen herstelt of vervangt de aannemer het houtwerk in 

de kappen, waar dat is aangetast door houtrot en de bonte 

knaagkever. Daarnaast worden scheuren in het metselwerk 

hersteld, vooral in de zijbeuken. 

Klimaatinstallatie 

Om de Bergkerk beter geschikt te maken als expositieruimte, krijgt 

de kerk een nieuwe klimaatinstallatie. Zo organiseert de Ter Borch 

Stichting hier in 2016 een expositie over roofkunst (collectie van 

het Rijk). Ook biedt de kerk onderdak aan presentaties over het 

‘Deventer Verhaal’. 

Archeologische vondsten

Nu het sloopwerk grotendeels is gedaan, krijgt de Archeologische 

Dienst van de gemeente Deventer de gelegenheid om onderzoek te 

doen naar de geschiedenis van de plek. Er zijn sporen aangetroffen 

van kelders van twee panden aan de Noordenbergstraat en van 

een kleiner gebouw midden op het perceel. Op de achtererven zijn 

resten van plaveisels en van beerputten gevonden. Men dateert 

de oudste sporen voorlopig in de dertiende eeuw. De vondsten 

bestaan vooral uit scherven aardewerk en allerlei ander afval van 

de bewoners door de eeuwen heen. 

Kosten

Provincie Overijssel draagt met 1,1 miljoen euro bij aan de kosten 

van de restauratie. De gemeente legt er ruim 675.000 euro bij. 

Hiervan is 155.000 euro bestemd voor aanpassingen aan de 

klimaatinstallatie en de inrichting van de kerk. Het Arnhemse 

bureau VBW Architecten begeleidt het restauratieproject. 

Viking Film & Theater wordt één van dé culturele 

ontmoetingsplekken in Deventer. Filmhuis de Keizer en Theater 

Bouwkunde fuseren en gaan als Stichting Viking Film en Theater 

deze bijzondere nieuwbouw aan de IJssel exploiteren. SeARCH 

architecten uit Amsterdam maakte het ontwerp.

Volg de sloop en de bouw via www.vkng.nl/bouw. 
Binnenstadsavond maandag 16 november

Meer informatie op pagina 2

Impressie Stadsbibliotheek



  

  

  

Busstation en Stationsplein

De voorbereiding voor een vernieuwd 

busstation en stationsplein zijn 

begonnen. Het chauffeurshuisje 

is gesloopt en kabels en leidingen 

zijn grotendeels verlegd. Zodra de 

ondergrondse fietsenstalling klaar is, 

worden busstation en stationsplein 

onder handen genomen. Het nieuwe 

busstation/stationsplein wordt 

overzichtelijker en krijgt veel ruimte 

voor groen en bomen. 

Ondergrondse fietsenstalling 

eerder open

De ondergrondse fietsenstalling 

gaat eerder open dan gepland: eind 

december. Maar vanaf eind november 

wordt de stalling in gedeelten in gebruik 

genomen. Eind december gaat de 

stalling helemaal open. Het wordt een 

mooie, lichte en overzichtelijke stalling 

die dan plek biedt voor 3.600 fietsen. 

Gratis!

Groene wal/Churchillplein 

Het gebied tussen de Deventer 

Schouwburg en de Leeuwenbrug 

krijgt een grondige facelift. De 

twee kruispunten die er nu liggen 

(Churchillplein) verdwijnen. In plaats 

daarvan komt er een nieuw overzichtelijk 

kruispunt. Openbaar vervoer, fietsers en 

voetgangers kunnen daardoor sneller 

doorstromen. En het gebied wordt 

veiliger en groener.

De werkzaamheden in het stationsgebied liggen op schema. Zo is 
de bouw van de ondergrondse fietsenstalling in de laatste fase. 
Dit jaar nog kunnen de fietsen de stalling in. Binnenkort starten de 
werkzaamheden aan het Churchillplein, busstation en Stationsplein. 

Werk in stationsgebied 
loopt voor op schema

100 ton aan fietsenrekken in nieuwe NS-stalling
Hoe verhuis je 100 ton aan dubbellaagse fietsenrekken 
en uitschuifgoten vanaf drie plekken naar de nieuwe 
fietsenstalling bij het station? “Het is drie keer hetzelfde 
kunstje”, vertelt projectleider André Kleiberg van het 
bedrijf Jan Kuipers Nunspeet. 

Mooi werk
Julian Pot van Hegeman Beton- en Industriebouw 
leidde de bouw van de nieuwe fietsenstalling. Mooi 
werk, vindt hij. 

“Er zit alles op en aan wat je maar kunt bedenken. Slopen, bouwen, 

grondwater waar je rekening mee moet houden, aan- en afvoeren 

van bouwmaterialen, de verkeersstromen. Hier bij het station is 

het altijd druk. En je hebt weinig ruimte op de bouwplaats. Dus 

je moet goede afspraken met leveranciers hebben, zodat je je 

transporten voor 7 uur ’s ochtends al hebt gehad, buiten de spits. 

Het publiek moet veilig van en naar het station kunnen komen. En 

ook de hinder voor het verkeer moet beperkt blijven. Dat regelen 

we allemaal voor iedere bouwfase opnieuw in een verkeersplan, in 

samenspraak met de gemeente.”

Samenwerking

“Verder zijn er nogal wat partijen die je mee moet krijgen. 

Omwonenden zijn er hier minder; ik bedoel nu vooral commerciële 

partijen zoals Plaza. Daar heb ik prima mee samengewerkt. Als er 

bijvoorbeeld in het weekend een hek is omgewaaid, dan krijg ik 

meteen een telefoontje.” 

Kijkers

“Het meeste publiek rent hier gewoon langs, afgezien van een 

vaste kern van kijkers op de Leeuwenbrug. Ik zag ze bijna dagelijks. 

Een enkele keer komt iemand wat vragen, of het nog lang duurt 

bijvoorbeeld. Dat was toen ruwbouw klaar was en je een tijd 

lang alleen die zandvlakte zag. Maar binnen waren wij bezig met 

afbouwen: coaten van wanden en vloeren, glaspuien inbouwen, 

elektra aanleggen, trappen maken plus het stalen leuningwerk en 

nog veel meer. Het resultaat is te zien in december!”

Werk aan Pothoofd 
gestart 

Stadsbrouwerij in 
Sluiskwartier 

Ook aan het Pothoofd zijn de werkzaamheden nu gestart. De 

riolering wordt vervangen en aan beide zijden komt een fietspad. 

De weg krijgt ook een invoegstrook voor het parkeerterrein aan 

de Sluisstraat. Als alles volgens planning verloopt, gaat de weg 

half december weer open. De herinrichting van de weg aan het 

Pothoofd is de eerste stap in het opknappen van het Sluiskwartier. 

Daarna volgt het verbeteren en uitbreiden van het parkeerterrein 

aan de Sluisstraat. 

Meer informatie: www.deventer.nl/sluiskwartier.

In het leegstaande Ten Zijthoff-complex in het Sluiskwartier 

begint DAVO bieren een stadsbrouwerij en proeflokaal. De 

verbouwing daarvoor is begonnen. DAVO bieren hoopt voorjaar 

2016 open te gaan.  
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Maandag 16 november

Binnenstadsavond in de Mariakerk

Het wordt een hele operatie waaraan een minutieuze voorbereiding 

vooraf ging. Maar André Kleiberg heeft vaker met dit bijltje gehakt. 

“We zijn huisleverancier van ProRail en leveren fietsenrekken voor 

de NS-stations. In Deventer zijn we nu zo ver dat we de rekken van 

de tijdelijke stallingen in het Rijsterborgherpark en op de Gedempte 

Gracht kunnen verhuizen naar de nieuwe fietsenstalling. Daarnaast 

halen we nog een deel uit ons depot in Nunspeet. Uiteindelijk komt 

er in de nieuwe stalling plek voor 3.600 fietsen, inclusief 

100 buitenmodelfietsen.”

Demonteren, vervoeren, monteren

“Alles bij elkaar, de draagconstructie en de onderdelen, praten 

we over 100 ton. Dat gaat natuurlijk nooit in één keer over de 

hellingbaan naar beneden. We doen het in delen. Eerst halen we 

materiaal uit ons depot in Nunspeet. Zodra dat er staat, kunnen 

treinreizigers er hun fiets al kwijt. Daarna ontmantelen we de 

stalling in het Rijsterborgherpark. Dat houdt in: demonteren, 

vervoeren, monteren in nieuwe stalling. En dan doen we hetzelfde 

kunstje nog een keer met de rekken van de Gedempte Gracht-

stalling. Alle rekken die we plaatsen zijn gereviseerd, bijna als 

nieuw. Het is van staal, dat kan nog járen mee.” 

Stallen in de nieuwe fietsenstalling

Tussen 27 november en eind december wordt de nieuwe 

fietsenstalling bij het station in drie stappen in gebruik 

genomen. Dat komt doordat de fietsenrekken in delen worden 

geplaatst: 

 •    Eerste deel: 1.500 rekken uit depot van leverancier Jan 

Kuipers in Nunspeet

 •    Tweede deel: 800 rekken uit stalling Rijsterborgherpark

 •   Derde deel: 1200 rekken uit stalling Gedempte Gracht

Op maandag 16 november is er weer een binnenstadsavond, de 

achtste in de reeks. Er worden presentaties gehouden en er is een 

informatiemarkt over onder andere de volgende projecten:

• Het ontwerp van de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt

• De ontwikkelingen in het stationsgebied

•  De nieuwbouw van De Viking, het nieuwe Filmtheater 

 aan de Welle

• De restauratie van de Bergkerk.

Tijd en locatie

U bent van harte welkom van 19.00 - 22.00 uur in de Mariakerk aan 

het Grote Kerkhof. 

Tussen 18.30-19.00 kunt u de nieuwe fietsenstalling bezichtigen. 

Ingang: aan de kant van het stationsplein.


