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door de ambtelijke welstandcoördinator Roel Peeters. ¢

“Kwaliteitssturing is altijd het streven
van de Planadviesraad. Daarvoor is
het indienen van plannen in een zo
vroeg mogelijk stadium van groot
belang.”
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Bijzonder in
2017

Voormalig ziekenhuis
Geertruiden
wordt omgebouwd tot appartementen en er
wordt nieuwbouw toegevoegd in het groen, dat
Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de

met nieuwe paden toegankelijk gemaakt zal

planontwikkeling van het voormalige ziekenhuis

worden. De nieuwbouwwoningen worden gere-

Geertruiden en het bijbehorende terrein. Het

aliseerd in enkele bijna gesloten bouwblokken

terrein en het voormalig ziekenhuis vormt een

met parkeren in de hoven, en enkele stroken en

enclave aan de Brinkgreverweg. Om het terrein

losse bebouwing.

zit een hek en het is omzoomd met bomen. Het
ziekenhuis is een gemeentelijk monument. Er is

De Planadviesraad wordt in dit project al vroeg

een cultuurhistorische waardestelling van het

meegenomen in het veelbelovende proces.

ziekenhuis gemaakt met transformatieruimte

De ruimtelijke kwaliteit wordt vanaf het begin

door Het Oversticht. De latere hoogbouw is

besproken en samen vastgesteld. ¢

gesloopt, alleen enkele latere bijgebouwen van
het ziekenhuis staan er nog. Het monument

Tuin Geertruidenziekenhuis
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Landbouwhogeschool Larenstein
De oorspronkelijke Middelbare Koloniale

De Planadviesraad heeft een aantal kantte-

Landbouwschool krijgt een woonbestemming.

keningen geplaatst bij de ontwikkeling van de

Er komen 10 atelierwoningen, 40 apparte-

appartementen, de aansluiting op de bestaande

menten en 19 nieuwbouwwoningen. Het

bebouwing en de aanpassing van de bestaande

stedenbouwkundige plan is inmiddels bespro-

vleugel op het binnenterrein. ¢

ken door de leden van de Planadviesraad en
de uitwerking van fase A, de atelierwoningen,
is inmiddels goedgekeurd. Het plan voor het
bestaande hoofdgebouw, de appartementen
en de nieuwbouwwoningen is ook in de
Planadviesraad behandeld.

Larenstein
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Havenkwartier
Deventer
“Het Havenkwartier is een karaktervol gebied

gewenste diversiteit te krijgen; hoeveel vrijheid

waarin industrieel erfgoed, creatieve onder-

moet je geven en wat moet je beperken? Vooral

nemers, kunst en cultuur, horeca, bouwen en

de dakvorm is heel bepalend. Op het opge-

wonen gecombineerd worden met een nog

tilde, stoer ogend parkeerdek, dat doorzicht

werkzame binnenhaven. Het Havenkwartier is

biedt, komt een houten dek met collectieve

synoniem aan experiment, pionieren en ruimte

ruimtes. Er komt een smart frame van beton

voor ideeën”.

met staal, waar volgens het idee ‘plug and play’
doosjes ingeschoven kunnen worden binnen

De ontwikkeling van het havenkwartier is in volle

de bouwenveloppe, die iets breder is dan het

gang en het afgelopen jaar zijn er twee grote

frame. Het frame moet zichtbaar blijven en de

ontwikkeling in dit gebied behandeld.

inbouwwoningen moeten extra reliëf geven.

Object One
Dit is het winnende ontwerp van de uitgeschreven prijsvraag. Het plan is verder uitgewerkt om
te bepalen hoeveel en welke randvoorwaarden
je moet stellen om het kwalitatief hoogwaardige concept overeind te houden en toch de

Object One
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Er is een rooilijn vastgelegd voor elk kavel. De
Planadviesraad is positief over het plan en
benieuwd naar de verdere ontwikkeling van het
plan. ¢

Havenkwartier (vervolg)
Studentenhuisvesting

Het advies van de Planadviesraad is om de

Het plan betreft een monolithisch blok van 6

dakrand zwaarder aan te zetten en aandacht

lagen uitgevoerd in metselwerk met een een-

te geven aan metselwerk reliëf. De blinde

duidige puiverdeling. Het idee is om conform

kopse gevel zal ingezet moeten worden om het

het beeldkwalitieitplan een industrieel, robuust

gebouw meer karakter te geven, bijvoorbeeld

en no-nonsense gebouw te maken. Dit wordt

met een kunstwerk, reclame of siermetselwerk.

verkregen door een gevel van baksteen met een

¢

duidelijke geleding en dakbeëindiging, en Franse
balkons voorzien van glasplaatbalustrade. Het
plan valt of staat met de detaillering, het metselwerkreliëf en de geleding. De dakrand is volgens
de Planadviesraad nog te ijl of dun.

Studentenhuisvesting
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Dorpsplannen
Op een aantal locaties zijn invullingen ont-

tuin. Belangrijk is dat de tuin gemeenschappelijk

worpen die een impact hebben op het dorpse

blijft. De Planadviesraad heeft inmiddels positief

karakter. Voor de Planadviesraad is het van

geadviseerd. ¢

belang dat met kwalitatieve ingrepen het karakter van de omgeving behouden blijft of versterkt
wordt.

Rabobanklocatie Bathmen
Voor de locatie van de voormalige Rabobank in
Bathmen is een plan gemaakt voor 11 appartementen. De Planadviesraad is positief over
het terugleggen van het pand en de keuze voor
een bouwmassa in relatie met de pastorie.
Hierdoor ontstaat er een solitair gebouw in de

Rabobanklocatie Bathmen
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Dorpsplannen (vervolg)
Dorpsstraat 11 in Diepenveen
Het plan betreft het bouwen van 6 appartementen en commerciële ruimten in een
bouwvolume van 2 lagen met kap. Verder is er
een voorstel voor het parkeren en stallingen op
eigen terrein.
De nieuwe bebouwing moet zich voegen in
de bestaande lintbebouwing van het dorp. De
grootte en schaal van de massa en de uitwerking in architectuur is hierbij van belang. ¢

Dorpsstraat Diepenveen
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Samen maken we
de ruimte in Deventer

Samen maken we
de ruimte in Deventer,
ook aan de ‘andere’
kant van de IJssel.
“Deventer bezit een binnenstad met

Fragment uit het beeldkwaliteitsplan

bijzondere, unieke ruimtelijk-visuele

beschermd stadsgezicht Deventer,

kwaliteiten die zich onderscheidt van

KWALITEIT VOOR OGEN

welke andere stad ook in Nederland. De
relatie tussen de middeleeuwse kern

Het afgelopen jaar is er een aantal plan-

en het weidse, bijna ongerepte IJssel- en

nen in de Planadviesraad behandeld in of

Worplandschap, het silhouet en het

aan het beschermde stadgezicht aan de

Bergkwartier... Het zijn slechts enkele

Worpzijde van de IJssel. De kwaliteit van

kenmerken van de specifieke identiteit.

dit gebied wordt door velen gezien en het

Niet voor niets is het gebied aangewezen

geeft inspiratie om er plannen te ontwik-

tot Beschermd Stadsgezicht.”

kelen. De plannen die zijn behandeld zijn:
Speelplaats de Woeste Willem, Kunstwerk

De beeldwaarde van de historische bin-

voor de IJsselbiennale, de parkeervoorzie-

nenstad bestaat allereerst daarin dat het

ningen, het Stadsstrand paviljoen en de

verhaal van de stad zichtbaar is: een rivier

Verderkijkers. Hoewel de Planadviesraad

waaraan de stad ontstond, de bijzondere

de projecten in willekeurige volgorde en

stedenbouwkundige structuur in samen-

los van elkaar behandeld heeft, doet zij dit

hang met de schaal van de bebouwing en

nooit los van het besef van de samenhang

de vele monumenten. De relatie tussen

en de gevoelige en belangrijke positie van

de dicht bebouwde binnenstad en het

de Worp aan de IJssel en het bescher-

open rivierlandschap en de Worp met een

mede stadsgezicht. Mede hierom is ook

grote mate van ongereptheid is daarbij

een werkbezoek aan de Worp gebracht. ¢

van nationaal belang.”

Adviesaanvragen
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Totaal

Positief

Negatief

Adviesaanvragen 2016

85

52

33

Adviesaanvragen 2017

116

58

58

Natuurspeelplaats Woeste Willem

Kunstwerk Marilandica

Het ontwerp voor de natuurspeelplaats Woeste

Voor de IJsselbiennale 2017 is door een kunste-

Willem kenmerkt zich door de landschappelijke

naar een concept gemaakt voor een kunstwerk

ingrepen, de uitgegraven geul/kreek en de

in de Worp aan de IJssel bij de alom bekende

verhoogde delen. Daarnaast is er een aantal

populier. De populier dateert uit 1820 en is erg

speelplekken gecreëerd, een route gemaakt

markant. Het ontwerp is een cirkel die de boom-

en zijn er meubilair/speeltoestellen geplaatst.

kruin aangeeft in de vorm houten paaltjes in het

Het ontwerp biedt plaats aan speeltoestellen

landschap. Daarnaast is op de afstand tot de

in de vorm van bruggetjes, boomstammen

boom (hoogte van de boom is de afstand) een

en een speelschip. Het ontwerp is na een

cirkel van houten paaltjes geplaatst waarin een

aantal aanpassingen inmiddels uitgevoerd. De

stek van de populier gepoot wordt. Wederom

Planadviesraad heeft vooral gestuurd op mini-

heeft de Planadviesraad hierin geadviseerd.

malisatie van de ingrepen en het toepassen van

Het ontwerp is aantal malen versimpeld in

natuurlijke materialen. ¢

verschijningsvorm en zijn natuurlijke materialen
gebruikt. (Zie foto). ¢

Natuurspeelplaats Woeste Willem

Kunstwerk Marilandica
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Het Oversticht en
ruimtelijke kwaliteit
Een aantrekkelijke leefomgeving is in balans en inspireert. Vanuit onze jarenlange ervaring zien wij dat een aantrekkelijke omgeving in positieve zin invloed heeft op ons welzijn. Iedere plek is in onze ogen de moeite waard en
verdient aandacht. Het Oversticht werkt daarom samen met particulieren en overheden aan de kwaliteit van onze
leefomgeving.
Bij onze welstandsadvisering zijn onze inspanningen erop gericht de fysieke ruimtelijke kwaliteit van bouwinitiatieven en –plannen te borgen en te versterken. De identiteit en de kernkwaliteiten van de leefomgeving (vastgelegd in
het omgevingsbeleid) vormen de basis voor onze advisering. Door vragen te stellen en suggesties te doen helpen
we initiatiefnemers, planontwikkelaars, beleidsmakers en –uitvoerders vorm en inhoud te geven aan de door hen
gewenste kwaliteiten van hun plannen. Zo dragen wij eraan bij dat de identiteit van onze leefomgeving door hen
wordt (h)erkend en betekenis houdt of opnieuw krijgt.
Vanuit een open houding gericht op kwaliteit en dialoog zetten wij onze expertise graag in voor een positieve
invloed op de ruimtelijke kwaliteit en daarmee op het welzijn van de samenleving. ¢
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Colofon
Dit jaarverslag werd gemaakt door ir. M. Eijkelkamp van Het Oversticht en in maart 2017 aangeboden aan de
gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Deventer. Contact: m.eijkelkamp@hetoversticht.nl
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