wonen in een
kleine stad
met grote
kwaliteiten

DEVENTER 2030

AANLEIDING Voorwoord

←
Street Art Streets mural
Havenkwartier, Deventer

Al meer dan 1250 jaar is Deventer een
regionaal centrum voor handel en ondernemerschap.
Al net zo lang is Deventer een bijzondere plek. Eigenzinnig en eigenwijs. Een stad met een rijk verleden en
ambitie die zich door de gemeente verspreidt zoals de
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IJssel er iedere dag doorheen stroomt.
De bijzondere kwaliteiten van Hanzestad
Deventer verdienen inzet en ambitie. Het gemeente-

Dèv'nter
Daeventer
Dèmpter

bestuur heeft zich in 2018 met hart en ziel verbonden
aan de stad en het ommeland. In het coalitieakkoord
staan de kansen beschreven om voorzieningen en de
economische positie van Deventer te versterken.
Want alleen een sterk Deventer kan écht sociaal en
duurzaam zijn en zich blijvend ontwikkelen.
Deventer staat op een kantelpunt. Dit is hét
moment voor de gemeente om te groeien. In aantal
inwoners, maar ook in aanbod, het niveau van de voorzieningen en de bundeling van de aanwezige kwaliteit.
Deventer heeft de ambitie om de aantrekkelijkste
woonstad van Nederland te worden, én de potentie
om het te zijn. Het rijke verleden van de gemeente is
het fundament voor deze bloeiende toekomst.
Het college wil deze gewenste groei stimuleren en er voor zorgen dat iedere ontwikkeling het
unieke karakter van Deventer verstevigt. Op welke
manier, dat leest u op de volgende bladzijden van dit
bidbook, dat ik u aanbied namens het college van B&W.
We doen het graag. Met lef en liefde voor Deventer.

Rob de Geest
Wethouder Wonen

5
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Dit is het.
Zo’n grote stad
in het klein.
Of kleine stad
met grote
kwaliteiten,
het is maar
net hoe je het
bekijkt.

INLEIDING Welke kans zien wij voor Deventer?

←
Boekenmarkt 2019
Brink, Deventer

De mooie ligging
aan de IJssel heeft je
verleid, het pontje
nam je mee en nu sta
je in die stad waar je
alles vindt.
7
Het charmante van een

Deventer staat ook voor uit-

kleine stad, met de voorzieningen

stekende opleidingsmogelijkheden,

van een grote stad. Het hart van

kennisinstellingen en innovatieve

de stad waar je lekker kunt dwalen

bedrijven. Je vindt hier de Europese

door de historische straatjes met

marktleider in gentechnologie tot

authentieke gebouwen. De verras-

een ambachtelijke goudsmederij.

sende winkels en de terrassen op

Heb je je droombaan gevonden in

de Brink als huiskamer van de stad.

een andere stad? Geen probleem.

Een overvloed aan cultuur zoals

Zo zit je nog thuis aan je ontbijt, zo

het Burgerweeshuis, Mimik en de

zit je achter je bureau in Amster-

Deventer Schouwburg en landelijk

dam, Zwolle, Utrecht, Enschede of

bekende evenementen als Dickens

Arnhem. Vanuit Deventer ver-

Festijn, Deventer op Stelten en

trekken elk uur meerdere treinen

de boekenmarkt.

in alle windrichtingen. Hier wil je
wonen. Lekker dicht bij het centrum
terwijl de fets je in een half uurtje
naar de rust van het buitengebied
brengt. De provincie Overijssel is
de fetsprovincie van Nederland.
Hier wil je zijn. In het weekend een
biertje drinken bij DAVO, eten bij the
Lemon Tree en een plaatje scoren
bij Bep Dylan. Het is een publiek
geheim. Deventer, dat is die grote
stad in het klein.

DEVENTER 2030

STOKVIS
1432

BURGERS RIJWIELEN
1867

BLIKINDUSTRIE
1919

BOEKDRUKKUNST
1477

DE HISTORIE VAN DEVENTER Waar komen we vandaan?

"De kwaliteit van
leven behoort volgens de Universiteit
van Cambridge in
deze streken tot de
hoogste in Europa."

SENZORA
1876

DAVO BIEREN
2012
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AUPING
1888

DEVENTER KOEK
1593

DE
HISTORIE
VAN
DEVENTER
WAGGING FINGER GIN
2016

ANKERSMIT TEXTIEL
1799

Waar komen
we vandaan?

En dat is weer de
rivier die onze stad
tekent: de IJssel.
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In de 19e eeuw worden de

Zo’n 5000 jaar geleden

stadsmuren afgebroken. De indus-

pionierden er al jagers en verzame-

trialisatie neemt toe en schuurt

laars. Maar zo ver willen we je niet

tegen de binnenstad aan. De eerste

meenemen. Liever maken we een

stoommachines beginnen in 1829

sprong naar het jaar 882. De stad

te draaien bij de ijzergieterij van

wordt voorzien van een omwalling

Nering Bögel in de Raambuurt.

als Deventer als eerste stad in

Deventer transformeert van een

Nederland stadsrechten krijgt.

slaperige Hanzestad naar een cen-

Vanaf de 13e eeuw krijgt Deven-

trum van ijzerindustrie, textiel- en

ter vleugels als onderdeel van de

tapijtindustrie.

Hanze, met veel handelscontacten
richting het buitenland. Rond 1400

Onze rijke geschiedenis

is Deventer één van de grootste

kenmerkt Deventer tot op de dag

en drukst bezochte steden van het

van vandaag. De charme van de

toenmalige Nederland en niet veel

oude binnenstad en het rauwe

later het boekdrukcentrum van

randje van de industrie. Nog steeds

Noord-Europa. De charme van die

ligt een van de grootste industrie-

tijd is nog steeds te beleven in de

gebieden van Nederland pal naast

vorm van onze binnenstad.

onze charmante binnenstad. Dat
schuurt en daar houden we van.

NERING BÖGEL
1850

GO AHEAD EAGLES
1902

Onze toekomst bouwen we op de
fundering van het verleden.

DEVENTER 2030
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HET
PROFIEL
VAN
DEVENTER

Wie zijn wij als stad?

HET PROFIEL VAN DEVENTER Wie zijn wij als stad?

←
Meadow op het Deventer Stadsstrand
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Deventer kenmerkt zich door een
gezonde dosis eigenzinnigheid.
Dat is iets van alle tijden.
Maar we kunnen onze stad niet los zien van
de veranderingen in de wereld, nationaal en regionaal.
De samenwerking met de provincie Overijssel wordt
intensiever. Steeds meer mensen wonen in steden, het
aantal personen in huishoudens daalt en de gemiddelde
leeftijd stijgt. Deze ontwikkelingen stellen eisen aan onze
woningbouwopgave.
We moeten invulling geven aan deze veranderingen op een manier die bij ons past. Deventer is
altijd aantrekkelijk geweest voor mensen die durven te
improviseren en in te spelen op kansen. Hier vond en
vindt men ondernemerschap, handel en kennis. Op een
eigenzinnige manier. Deze eigenschappen zitten diep in
het DNA van onze stad. En in deze tijd komt dat goed van
pas. Dus gaan we gebruik maken van onze krachten en
stellen we één ambitie centraal. Dat maakt nieuwsgierig
niet waar?

↑
Kartonnen Lebuinustoren door
kunstenaar Olivier Grossetete
ter ere van Deventer 1250
tijdens Deventer Op Stelten

DEVENTER 2030

DE PROFILERING VAN DEVENTER Onze keuze voor de toekomst
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PROFILERING
VAN
DEVENTER

Onze keuze voor
de toekomst.

01

Kennisgebieden
Op het S/park ontwikkelt
zich een campus voor startups en
bedrijven in de veeleisende en ook
reactieve chemie en technologie.

Onze ambitie is om in 2030 de
meest aantrekkelijke woonstad te
zijn voor de creatieve stedeling.

De voormalige gasfabriek wordt

Alleen de creatieve stedeling?
Nee natuurlijk niet. De-

een centrum van innovatieve startups. De stadscampus, het gebied
rondom de vernieuwde stationsomgeving en de Handelskade/

venter biedt ruimte aan een bre-

Buitengracht, zien we als dé kanto-

woningen bouwen voor Young Professionals. Wij maken

de doelgroep. We bieden rustige

ren- en onderwijslocatie van

onze eigenzinnige stad pasklaar voor een nieuw type

woonwijken voor gezinnen en

Deventer. We streven naar een

Nederlander. Iemand die de rust en veiligheid van de

bereikbare hoogbouw voor seni-

levendig milieu, dat stimuleert tot

kleine stad wil combineren met bereikbaarheid. Die wil

oren. Door focus te hebben op de

interactie en innovatie en waar de

wonen op een prettige, stedelijke locatie op korte afstand

creatieve stedeling, zetten we in

open informatiestad zich toont.

van het stadscentrum, met veel culturele voorzieningen

de schijnwerpers waar we ons het

Voorgaande ontwikkelingen passen

en een netwerk van werkgelegenheid. Dus zetten we in

meest mee kunnen onderschei-

in het profel van de creatieve

op 5 pijlers.

den. Zo simpel is het.

stedeling.

En dat betekent meer dan alleen geschikte

13

"Deventer wordt
van industriestad
steeds meer een
kennisstad. Wij
kozen voor nieuwe
energie in de oude
Gasfabriek. Een
platform voor jong
ondernemerschap
en innovatie in een
maakbare Hanzestad als pijler van de
'Brains of Industry'."
Gabriël Bosch & Meindert Pesman
Ontwikkelden een vernieuwend concept voor
startups in de voormalige gasfabriek.

DEVENTER 2030
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02

Transformatie
oude industriële
complexen
Als het op uniek wonen en

werken aankomt hebben we goud in
handen. Nieuwe architectuur staat
in aantrekkelijk contrast met oude
industriële complexen die worden
getransformeerd tot woon-, werkof gemengde functies.

Laurien Mink
Eigenaar locatie PUNT

03

DE PROFILERING VAN DEVENTER Onze keuze voor de toekomst

“In 2020 opende
PUNT als locatie
voor bijeenkomen
en creatieve activiteiten in de oude
Bodenloods in het
Havenkwartier.
We behouden de
uitstraling van het
pand maar gaven
het wat meer kleur
met een street art
mural, binnen is de
grote karakteristieke
schuifdeur van de
loods behouden en
bieden we een unieke
ontmoetingsplek op
loopafstand van
het centrum.”

Versterking
vitale binnenstad
Van place to buy naar place

to be. De binnenstad wordt een
plek waar wonen, werken, sfeer en
beleving nog sterker tot uiting komt.
Een onderscheidend en verrassend
aanbod van winkels, horeca, cultuur
en toeristische voorzieningen.

"Sinds 2019 heb ik
mijn hotel Finch
gevestigd in een
oud bankgebouw,
vlakbij het station.
Ik heb specifek
voor Deventer
gekozen vanwege
de kleinschaligheid
en de combinatie
fun, shopping,
cultuur en historie.
Jurgen van Workum
Eigenaar Hotel FInch
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DE PROFILERING VAN DEVENTER Onze keuze voor de toekomst

04

Kwaliteit en
wisselwerking
stad en platteland

Mobiliteit en
bereikbaarheid
We spelen in op de ver-

schuiving van auto naar duurzaam

De stadse eigenschappen

vervoer. Het station ligt aan de rand

combineren we meer met de lan-

van de binnenstad en heeft als

delijke kwaliteiten die we te bie-

multimodaal knooppunt goede ver-

den hebben. We gaan nog sterker

bindingen naar alle windrichtingen.

verbinden met de mooiste rivier van

We rollen de rode loper uit voor de

Nederland, aansluiten op Overijssel

fetser in verbinding met de stad,

als de fetsprovincie van Nederland

het station en de A1.

en een brug slaan naar de
Sallandse heuvelrug.
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"Ik ben geboren
in Deventer en ik
blijf in Deventer.
Deventer was, is
en blijft mijn plek
om te wonen en te
werken. De goede
bereikbaarheid
met verbindingen
noord/zuid,
oost/west biedt
daarvoor een
goede basis."
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"Ik woon net
buiten het centrum,
aan de overzijde
van de IJssel. In een
woning uit 1919,
met kippen en een
grote moestuin.
Maar op fetsafstand
van de binnenstad;
met de mountainbike zit ik zo in de
bossen rondom het
Wechelerveld.”

Özcan Akyol

Emiel Oude Wesselink

Woont en werkt in Deventer
als schrijver en columnist.

Woont sinds 2001 in Deventer en is net
verhuisd van het centrum naar de Worp.

DEVENTER 2030
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DE KANS
VOOR
DEVENTER
Op welke punten
kunnen we scoren?

"Het opwaarderen
en versterken van
het gemengde woonmilieu biedt Deventer
kansen om zich met
een bijzonder woon/
vestigingsmilieu landelijk te profleren.
Deventer heeft hier
goud in handen door
een relatief grote
omvang van te transformeren gebieden
in en rondom de
binnenstad. "

19

Denny Lobeek
Gemeente Deventer

De woningcrisis blijft de komende
jaren nog wel aanhouden.
Dus kijkt de creatieve stedeling verder dan de
grote steden alleen. Ze gaan op zoek naar meer ruimte
en wachten met kinderen tot ze dat perfecte huis hebben gevonden. Ze zien meer mogelijkheden dan alleen
maar die steeds drukkere Randstad. Ze willen wonen op
plekken waar ze zelfvoorzienend kunnen zijn; zuinig en
milieubewust. Met een goede verbinding naar hun werk
en kwalitatieve stedelijke voorzieningen op loopafstand.
Steden als Zwolle en Enschede? Daar vergelijken we ons niet mee. Onze stad combineert het industriële van Eindhoven met het authentieke van een stad
zoals Gent. We zijn ambitieus en dat weten we. Oud en
nieuw, wonen en werken: het schuurt tegen elkaar. Dat
willen we laten bestaan, sterker nog; dat bepaalt de sfeer
van onze stad. In ontwikkeling kiezen we daarom zelden
voor de makkelijkste weg. Maar op de lange termijn bouwen we hiermee aan onze woonidentiteit en versterken
we ons profel.

DE KANS VOOR DEVENTER Op welke punten kunnen we scoren?

←
Zelfbouw in het Havenkwartier

'Carlos in huis' biedt modern interieurdesign vanuit een oud bankgebouw in
het centrum van Deventer
↓

DEVENTER 2030

MERKWAARDEN DEVENTER
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MERKWAARDEN
DEVENTER

Au•then•tiek

Ei•gen•wijs

Origineel, Echt

Sociale innovatie,

Betrouwbaar,

Tegendraads,

Groen, Puur

Eigengereid

↑
Marijn Kroon
Mede-oprichter van DAVO Bieren
davobieren.nl

↑
Lieke Landré
Eigenaar van vegan en glutenvrij
bakery café 'Sync Ok'
sync-ok.nl
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Koppeling doelstelling
in proflering aan merkwaarden opgesteld in
het merkboek Deventer.

De merkwaarden zijn de belangrijkste (emotionele) waarden, die gehecht worden aan Deventer. Dit zijn
de waarden die we centraal stellen, ze zijn voelbaar en
zichtbaar in Deventer. Deze waarden geven richting aan
programmering, beleid en toekomstige ontwikkelingen.

Ver•nieu•wend

Han•ze•stad

Dynamisch,

Handelsgeest,

Creatief, Jong

Ondernemend,
Internationaal, Historie

Kortom:

Deventer is een authentieke,
eigenwijze, vernieuwende
Hanzestad in het groen aan
de IJssel, waar vanuit een
rijke historie de toekomst
wordt vormgegeven.

↑
Wantigga
Producer, DJ en muziekdocent
aan de Herman Brood Academie

↑
Eline Boon
Grafisch ontwerper en eigenaar
van webshop byBean

instagram.com/wantigga

bybean.nl

DEVENTER 2030

DE
STRATEGIE
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↑
IJsselloop
Wilhelminabrug, Deventer

Gerard Marlet
Planbureau voor de Leefomgeving
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Concreet willen we al meer
dan 1.500 woningen toevoegen in

Wat gaan
we doen?

en direct rondom de binnenstad.
De betaalbaarheid van de woningen
is een belangrijke voorwaarde om
hiermee juist jongeren een kans op
de woningmarkt te bieden. Om de
creatieve stedeling te binden zullen
we niet inzetten op een aantrekkelijk
en voldoende woningaanbod alleen.
Het gaat ook om een fjn vestigingsklimaat met de juiste voorzieningen
en aantrekkelijke werklocaties. En
meer mensen die wonen in en rondOm onze ambitie waar

↑
Stadhuis Deventer

DE STRATEGIE Wat gaan we doen?

"De maatschappelijke
ontwikkelingen
(digitalisering) gaan zo
snel dat traditionele
functies vervagen. Het
onderscheid wordt
steeds lastiger aan
te geven. Gebieden
met functiemenging
kunnen sneller inspelen
op deze trends.

om de binnenstad zorgen weer voor

te maken is het nodig dat wij de

meer fnanciële basis voor de huidi-

woningbouw in brede zin een

ge en nieuwe culturele instellingen

impuls geven. De stad zal moeten

en maatschappelijke voorzieningen.

groeien zodat we ruimte creëren

En de aanwezigheid van mensen

voor onze doelgroepen. Anderzijds

vormt een belangrijke voorwaarde

is groei nodig om bestaande en

voor de ontwikkeling en vestiging

nieuwe voorzieningen voldoende

van nieuwe bedrijvigheid. Dit is een

publiek te bieden. Hiermee blijft de

positieve spiraal van wonen, werken

stad leefbaar.

en voorzieningen.

DEVENTER 2030

DE UITVOERING En hoe ziet dat eruit?

24

DE UITVOERING

En hoe ziet
dat eruit?

Topicus

Verzetslaan

Stationsomgevings Noord

Kop Handelskade

25
Roto Smeetsterrein
Stadshof

Haveneiland
Kop Havenkwartier

Sluiskwartier
De grootste opgave voor de woningbouw in de

Daarnaast investeren we in de binnenstad om

centrumschil kan ingevuld worden door ontwikkeling

deze te transformeren van place to buy naar place to

van de oude industriële complexen in de rafelranden in

be. Met de opening van Mimik in 2020, de opening van

en rondom de binnenstad of (oude) werklocaties van

de nieuwe bibliotheek in 2019 en de verhuizing van het

maatschappelijke voorzieningen. Deze locaties zijn aan-

Burgerweeshuis op rol kijken we de komende jaren

trekkelijk voor de creatieve stedeling.

ook naar een finke investering in de openbare ruimte,
waaronder de pleinen rondom de Lebuinuskerk, de

De komende 10 jaar ontwikkelen we de

entrees naar de binnenstad en slimme verlichting.

Stadscampus tot een bruisend en dynamisch stedelijk
milieu, waar elke student en professional wil werken,

De rode loper voor de fets gaat uit. Zo creëren

wonen, studeren en leven. Wij dagen onze partners uit

we een goede verbinding tussen bedrijven, het station

om het standaard vastgoed aan weerszijden van de

als vervoershub, de binnenstad en de A1 als verkeersader.

Buitengracht door te ontwikkelen binnen het concept

Allemaal stappen die bijdragen aan een meer ‘stedelijk

van de Stadscampus.

Deventer’ waarin de ontwikkeling van wonen in en rondom de binnenstad mogelijk is.

Senzora

DEVENTER 2030
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Wat zijn onze
droombeelden?

De toekomst is niet te voorspellen. Dit is in 2020

maar weer eens gebleken. Maar dromen mag altijd.

Voor 4 gebieden hebben wij een mogelijke ontwikkeling
uitgewerkt in een droombeeld. Het gaat er niet om of dit
uiteindelijk werkelijk zo gaat worden of haalbaar is. De
beelden moeten inspireren, aanzetten tot actie en men-

sen uitnodigen mee te doen of te denken.

2030 Wat zijn onze droombeelden?

26
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2030 Wat zijn onze droombeelden?

Deze visualisatie
is een droombeeld.

Haveneiland
28

Gezondheid, bedrijvigheid
en leisure nauw verbonden
met de haven.

29

Hier beleef je het rauwe karakter van de
Deventer binnenhaven. Het water is bereikbaar, zichtbaar en tastbaar. Waardevolle bestaande gebouwen
worden ingepast in de nieuwe structuur. Nieuwe
gebouwen voegen zich naar deze schaal. Een levendig
gebied waar de nadruk ligt op cultuur, leisure, urban
sports, watergerelateerde bedrijvigheid en gezondheid
en wellness. De kop van haveneiland bepaalt het beeld
van dit gebied, gemarkeerd door een markant gebouw
aan het water. De Olafstraat is geen traditionele straat,
maar een langgerekt plein waar de auto te gast is. Deze
aangename groene ruimte verbindt alle bebouwing
en eindigt in een prachtig uitzichtpunt op de kop van
haveneiland.
Functies
→ Urban sports, klimmen, water gerelateerd

Referentiebeelden

→ Wellness center, hotel, sauna, spa etc.

01. Aangename openbare ruimte

→ Werk en bedrijvigheid gericht op urban

02. Icoon aan het water

sports en gezondheid
→ Plein kop haveneiland met park
en zwembad
→ Horeca

03. Zwemmen in de haven

01

02

03
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Roto
Smeetsterrein

2030 Wat zijn onze droombeelden?

Deze visualisatie
is een droombeeld.

Wonen en werken
voor makers.
Op loopafstand van het centrum ligt het Roto
Smeetsterrein. Deze voormalige drukkerij transformeert
tot een levendig gebied met een hoge verblijfskwaliteit.
Het oudste en meest markante deel van de drukkerij
blijft behouden. Hier vind je niet alleen bedrijvigheid,
maar ook woningen, kleinschalige kantoren en voorzieningen. Ruim baan voor ( jonge) ondernemenden
en kennisinstellingen uit de nieuwe economie. De
innovatieve maakindustrie die hier groeit kan verder

30

opbloeien als proeftuin voor de circulaire economie.
Nieuwe bewoners zijn pioniers; betrokken
in de transformatie, met lef en ondernemerschap.
Nieuwe bebouwing bestaat uit stadse blokken met
een ‘bont’ karakter. Wonen en werken wordt hier maximaal gemengd. Tussen de blokken bevindt zich een
centrale groene, autovrije ruimte die het domein is van
de voetganger en de fetser. Een netwerk van informele
paden en straatjes hecht het Roto Smeetsterrein aan
het Havenkwartier en het Haveneiland.
Functies
→ Bio markthal
→ Media gerelateerde bedrijven
→ Saxion
→ Wonen: maximale mix: stadswoning,
atelierwoning, casco kluswoning,
01

02

03

maisonnette, Bebo, app, studio, woonReferentiebeelden
01. Stadse blokken en veel groen
02. Centraal waterplein
03. Werken en wonen aan hoogwaardige openbare ruimte

loodsen, loft, pent-house, knarrenhof
→ Maakindustrie, kleinschalige
bedrijvigheid en dienstverlening
→ Boutique hotel, herberg
→ Horeca
→ Waterplein, waterspeelplaats
→ Stedelijk groen en park

31
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2030 Wat zijn onze droombeelden?

Deze visualisatie
is een droombeeld.

Verzetslaan
Uitbreiding van
de stadscampus
Aan de noordoostzijde van het centrum is het
gebied opengebroken en getransformeerd tot een groene campus. De nieuwe, open structuur met vrijstaande
gebouwen verbindt het centrum via de Damstraat en de
Geert Grootestraat. De architectuur is licht en onder-

32
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scheidend en passend bij de stadscampus. Je vindt hier
een transparante en levendige plint (mix van functies)
met daarboven werken en/of wonen.
Groene daktuinen dragen bij aan het wooncomfort van starters, eenpersoonshuishoudens en welgestelde ouderen. Het gebied heeft een perfecte bereikbaarheid door haar ligging pal naast een OV-knooppunt.
Auto’s vinden hun plek in een nieuw parkeergebouw,
dat kan transformeren tot wonen wanneer de rol van
de auto in de toekomst verder verandert. Door geparkeerde auto’s te verplaatsen vind je hier voetgangers
en fetsers in een hoogwaardige openbare ruimte die in
kwaliteit naadloos aansluit op de kwaliteit van de stadscampus en het centrum.
Functies
→ Parkeren
→ Onderwijsinstellingen (Saxion, Aventus,
Topicus)

Referentiebeelden

→ Diensten, kenniseconomie

01. Connectie met de Singel

→ Faciliteiten, vergaderruimten en

02. Lichte, transparante

congrescentrum
→ Wonen: loft, penthouse, studio
→ Horeca: start-up café en lunchvoorzieningen
→ Stedelijk groen en park

architectuur
03. Campusinrichting nodigt uit
tot ontmoeten en verblijven

01

02

03

DEVENTER 2030

Stationsomgeving
Noord

2030 Wat zijn onze droombeelden?

Deze visualisatie
is een droombeeld.

Woonwalhalla in
directe verbinding
met Nederland
Op minder dan een minuut loopafstand van
het station vinden we hier de ideale woonlocatie voor een

34

ongedeelde samenleving. Het aanbod aan woningen is
een mix van betaalbaar en duur, huur en koop, grondgebonden en appartementen. Met het trein- en busstation om de hoek en enkele eerstelijns zorgvoorzieningen om de andere hoek kunnen we een comfortabele
en tegelijkertijd levendige woonlocatie bieden voor de
groeiende groep vitale ouderen in onze samenleving.
Tussen het spoortalud en de bebouwing bevindt zich een
brede groene zone met een directe fetsverbinding van
de Schurenstraat tot aan het station. Zonder een auto
tegen te komen verbindt het station je met de rest van
Nederland.
Vier kloeke bouwblokken vormen een nieuwe
stedelijke structuur, bij elkaar gehouden door een autovrij park. Naar het spoor toe vind je hoge bebouwing
bestaande uit appartementen, richting de Diepenveenseweg bestaat de bebouwing grotendeels uit grondge01

02

03

bonden woningen met voordeuren aan de straat. Aan de
Referentiebeelden

binnenzijde van ieder blok grenzen de woningen op de

01. Variatie in volume en massa

eerste verdieping aan een collectieve binnenruin. Hieron-

02. Voordeur aan een autovrij park

der worden de auto’s geparkeerd.

03. Wonen aan een collectieve tuin
Functies
→ Wonen: stadswoning, appartement,
studio, loft, penthouse
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Help jij
ons mee?
We zijn ambitieus. En we

willen inwoners, ontwikkelaars,
ondernemers, instellingen en
andere overheden vragen ons te
helpen. Steek je idee niet onder
stoel of bank, maar neem contact
op met de gemeente. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

→
Wilhelminabrug met op de
achtergrond de Lebuinustoren

ONZE VRAAG AAN JOU Help jij ons mee?

36

ONZE
VRAAG
AAN
JOU
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Dit boek heet ‘DEVENTER 2030’.
Want daar gaat het om. We maken
een duidelijke keuze hoe we verder
gaan bouwen aan de toekomst van
onze kleine stad met grote kwaliteiten.
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