
 



 

 
 

 
 

 
 

       
 

 
 

STIPO, team voor stedelijke ontwikkeling, werkt aan betere steden.  
 
Samen met de gebruikers richten we ons op: Langdurige kwaliteit ademend  
met de wensen van de tijd, de ziel van de plek met onderscheidend vermogen  
waarin mensen willen blijven investeren, gelaagdheid voor meervoudig en  
divers gebruik voor een eerlijke en inclusieve stad, publieke kwaliteit met de  
openbare ruimte als plek voor interactie en de plinten als de kapstok van  
de omgeving, eigenaarschap van de mensen, ondernemers en gebruikers  
van de plek. 

 
Voor meer informatie www.stipo.nl 
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Introductie 
De Place Game: samen werken aan betere plekken 

 
Het Grote Kerkhof is met haar weidse karaktertrekken een plek waar grote 
evenementen jaarlijks hun intrek nemen en vele mensen samenkomen uit heel 
Nederland en Europa. Op de vele andere dagen is het plein van Deventer en 
wordt er sinds begin 2019 niet meer geparkeerd; maar wat dan wel? Er is ruimte 
ontstaan, en de gemeente wil het plein herinrichten in aansluiting op de geleefde 
behoeftes van het plein en de mensen die bij het plein horen.  
 
Op een warme avond aan het prille begin van de zomer, 17 juni 2019, komen ruim 
35 lokale betrokkenen uit Deventer bijeen. De Place Game had plaats in 
aanvulling op de eerder drukbezochte pop-up stadscamping. De deelnemers 
gingen samen het plein op, wisselden ideeën uit en ontwikkelden plannen.  
 
Ze gingen zoek naar de ziel van de plek en mogelijkheden om samen te werken 
aan een beter plein; door middel van een Place Game. Daaruit kwamen tal van 
concrete aanbevelingen, ontwerp inzichten en enkele praktische acties voort, 
zowel voor de korte als de lange termijn. 
 

“Placemaking is turning a public space from a place you 
can’t wait to get through, into one you never want to leave.” 

 
 
In dit verslag van de Place Game kunt u lezen hoe de verschillende lokale 
betrokkenen de diverse locaties in het gebied ervaren. Er zijn gedeelde meningen, 
er zijn conflicterende ideeën (vooral als het op parkeren aankomt), maar bovenal is 
er energie. 
 
Veel leesplezier!   
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SAMENVATTING 
 
 

● Het Grote Kerkhof heeft een rijke historie, als aankomstplek van Lebuïnus, het 
voormalig kerkhof, de Latijnse School, de prachtige gevels met ieder een eigen 
verhaal. Het Grote Kerkhof is daarmee één van de belangrijkste pleinen van de 
stad met een uitgesproken ‘ziel van de plek’. 

● Betrokkenheid. Het gevoel van eigenaarschap is enorm, ontzettend veel partijen 
hebben zich spontaan gemeld om bij te dragen aan de planvorming rond het 
plein. Veel belanghebbenden zijn al duurzaam betrokken. 

● De potenties van het Grote Kerkhof worden nu nog onvoldoende benut, het plein 
is te veel een doorgangsroute, met slechts aan de randen verblijfsplekken. Dat is 
onvoldoende voor een levendig stadsplein. 

● Het Grote Kerkhof is in de huidige inrichting een versnipperd onduidelijk 
verkeersplein, met niet meer gebruikte maar zichtbare parkeerplaatsen, met een 
verkeersfunctie die de relatie tussen pand en plein beperkt, met een plein waar 
mensen niet verblijven maar overheen lopen, en wel het liefst langs de randen 
waar iets van menselijke maat is. 

● Qua software: er zijn al veel activiteiten, maar vaak aan de randen, er zit een 
sterk programma in de plinten maar ondernemers hebben het moeilijk omdat het 
plein nog niet als geheel functioneert. 

 
● BEREIKBAARHEID EN VERBINDINGEN  Mobiliteit komt aan bod op 

verschillende manieren. In de vorm van behoefte aan duidelijke 
fietsvoorzieningen, bereikbaarheid, en ook de verbindingen met de 
omgeving. Als potentieel aankomstplein van Deventer ontbreken er nu 
heldere verbindingswegen of routes. 
  

● PLEIN VAN PLINT TOT PLINT Het plein loopt heel duidelijk van plint tot 
plint, komt men in de Place Game achter. De (on)zichtbaarheid van de 
gevels en de invulling op de begane grond bepalen de sfeer op het plein. 
Door meer menselijke schaal in de plinten te ontwikkelen, zouden de 
randen zachter kunnen worden, zoals in de nissen. 

● PLEINBOEK Er ligt een plein te wachten op gebruikers. Om ook 
laagdrempelig gebruik te stimuleren, zou het nog zichtbaarder of 
vindbaarder maken van de mogelijkheden om het plein te gebruiken 
helpen om die processen te versnellen. Een soort handleiding waarin alle 
opties voor het plein uiteen worden gezet.  
 

● SEIZOENSPLEIN In de zomer waait er een heerlijk briesje over de 
beschutte terrassen; in bijna alle andere seizoenen maakt diezelfde wind 
gebruik van het plein zeer uitdagend. Door te kijken hoe we van dit plein 
een bruisende en warme bestemming maken in de winter, kan ook voor 
de rest van het jaar vooruitgang geboekt worden.   
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Tien plekken op het Grote Kerkhof 
 
Het Grote Kerkhof plein  
In Deventer kent het Grote Kerkhof verschillende functies, maar wordt het 
inmiddels ook gezien als potentiële entree van de stad; daar waar het begon. De 
kwaliteit van publieke ruimte en een warm welkom kunnen hier hand in hand gaan. 
Om beter inzicht te krijgen hoe omwonenden, betrokkenen en ondernemers het 
plein en de omliggende plekken gebruiken en ervaren organiseerde STIPO een 
Place Game als onderdeel van een placemaking proces. Voor de Place Game 
kozen we tien plekken uit, en na verdeling van groepen zijn sommige plekken 
samengenomen.  
 
 10 plekken op het Grote Kerkhof 

- plek 1: de connectie met de IJssel  
- plek 2: kruising met de Polstraat   
- plek 4: voor het arsenaal 
- plek 5: terras en hoofd-ingang van de kerk 
- plek 6: groene trouwingang van de kerk 
- plek 7: nissen van de kerk en toreningang   
- plek 8: monument en terrassen 
- plek 9: voor de hotels en voormalige Latijnse school 
- plek 10: connectie binnenstad Grote Poot  
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PLEK 1: de connectie met de IJssel  
 
Karakter van de plek 

● markant punt 
● de IJssel 
● de windafvoer voor je giegel 
● wonen in deventer 20 meter van de ijssel en heel dichtbij de 

binnenstad 
 
Wat moet er op korte termijn gebeuren: 

● een verwijzing naar de Duinpoort, dat geeft een doorgang 
betekenis, van entree 

● monument van de wachtende moeder met groen beschermen 
● het zicht naar de waterstraat mag minder rommelig  

 
Wat moet er op lange termijn gebeuren: 

● zebrapad aansluitend op Duimpoort 
● aansluiting met Wellepad 
● uitzoeken waar moeten ondernemers hun ‘achterkant’ kwijt kunnen, 

en hoe leveringen praktisch kunnen worden gedaan  
● bomen verplaatsen weg van de gevels een nieuwe rand (op hoogte 

van de oude muur) van Grote Kerkhof voor betere zichtlijnen en 
connectie met de IJssel 

 
 
 

Partners  
- NV Bergkwartier 
- bewoners zelf 
- K. Lasscher (schonk bomen) 
- Gio’s (fout parkeren handhaven)  
- Stichting Indie Monument 
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Plek 2: kruising met de Polstraat   
 
Karakter van de plek 

● eigenlijk weinig eigen karakter 
● doorgang 
● mix van verkeerstromen 
● mooi uitzicht op de kerk 

 
Wat moet er op korte termijn gebeuren: 

- auto te gast 
- relatie pand en plein versterken door de gordijnen open te doen 
- kleur op de grond (opletten!) 
- samenwerkingsdag: meer groen en bankjes aan de plint  

 
Wat moet er op lange termijn gebeuren: 

- shared space  
- verblijven boven auto’s 
- vast laag groen aanbrengen 
- teambuildling dagen op het plein  

 
Partners  

- Deventer Hoveniers 
- VVV 
- bewoners zelf 
- ambtenaren (teambuilding)  
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PLEK 4: voor het arsenaal  
 

 

Karakter van de plek 
● waardering van de gebouwen en de relatie heden en verleden 
● onder de plint is het minder mooi geregeld 
● mix van straatwerk 
● verschillende verlichtingen  
● verkeer is rommelig  
● fietsparkeren is een onduidelijke functie 
● het is een nauw straatje 
● een verbindingsstuk  

 
Wat moet er op korte termijn gebeuren: 

- fietsenstalling eenduidig, zelfde soort rekken neerzetten,  
- 1 rij-richting uitproberen 
- een duidelijke route voetpad een soort loper die naar de binnenstad lopen  

 
Wat moet er op lange termijn gebeuren: 

- bestrating 
- verlichting  
- groen / meubilair passend in het totaal plan   
- routering voor hele gebied 

Partners  
- gemeente Deventer > groenbeheer, openbare ruimte, verkeer 
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PLEK 5: terras en hoofd-ingang van de kerk 
 
Karakter van de plek 

● beschut 
● veilig gevoel 
● historie 
● kerk 
● gezelligheid 

 
Wat moet er op korte termijn gebeuren: 

- fontein : schoon en werkend 
- het onkruid weg 
- fietsenrekken plaatsen  vervangen 
- windschermen?! (iets meer doen!)  

 
Wat moet er op lange termijn gebeuren: 

- historie laten beleven / ervaren 
- speeltegels (schaken dammen)  
- deel bij de toen is beschut en hoort ook hoort ook bij het plein  

 
Partners  

- groen: beheer medewerking  
- fietsenstalling: beheer medewerking  
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PLEK 6: groene (trouw)ingang van de kerk 
 
Karakter van de plek 

● fijne beschutte hoek 
● tuintje van de kerk 
● overzicht over het hele plein 
● rugdekking van een forse kerk 
● veiligheid 
● observeren 

 
Wat moet er op korte termijn gebeuren: 

- verbinding met binnen door optie te verkennen de kerk vaker te 
openen aan die kant 

- comfortabele banken en beter gepositioneerd dan nu  
- aanpassing aan de beplanting in het hek naar iets met kleur en 

hoogte verschillen 
- met het tuintje aan de gang 

 

Wat moet er op lange termijn gebeuren: 
- herdenkingshoek, kerkhof herinneren met een levensboom 

- echt (in een bak?) 
- kunstobject (deels kunst, deels echt) 

- wat vind men nog prettig aan herdenking? 
- stilstaan bij de historie in ontwerp 
- uitleg informatie   

 
bestrating van het plein  

- in de bestrating kun je veel zichtbaar maken, aan de kant van de 
ijssel, de rivier te symboliseren, deventer is ontstaan aan de ijssel 
op deze plek, het rivierduin symboliseren in het straatbeeld, met 
vertakkingen van een boom  

- vanaf de toren kun je dan uitzicht hebben, en de details later 
bekijken  

 
 
 
 
 
 
 

 
Partners  

- onderzoekers en respondenten 
- Kerkenraad PKN Lebuinus 
- sponsors 
- meubelmaker  
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PLEK 7: nissen van de kerk en toreningang   
 
Karakter van de plek 

● veel kwaliteiten delen met de vorige plek (6) 
● schaduw 
● zacht briesje 
● de wijdsheid en het overzicht 
● de toren kun je niet helemaal zien 
● er mist iets in die nissen 
● je kunt de nissen / de kerk echt aanraken.  

 
Wat moet er op korte termijn gebeuren: 

- nissen benutten 
- deurtjes open 
- je hoort geluid als je tegen die kerk aanzit 
- tijdelijk winkeltje van de kerk? / de vvv  
- deventer boekenkast, grote houten kast, waar je geschiedenis info 

kan krijgen of zelf kan lenen /ruilen 
- klaagmuur inrichten  
- vergroenen op de zuilen  

 
Wat moet er op lange termijn gebeuren: 

- de route maken die diagonaal over het plein gaat, want de 
zoekende bezoekers, willen we sturen met bijvoorbeeld 
zitelementen 

- verrassende elementen zoals een speelfontein 
 
 
 
 
 
 
 

Partners  
- boekenkast zelf timmeren 
- samen met de kerk het winkeltje organiseren 
- groen met de gemeente  
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PLEK 8: monument en terrassen 
 
Karakter van de plek 

● uitzicht op de kerk 
● kale loze ruimte 
● weinig mensen 
● onhandig met doorgaande auto’s  

 
Wat moet er op korte termijn gebeuren: 

- mobiele zitelementen 
- sfeerverlichting (kerk is minder mooi aangelicht)  
- mobiele plantenbakken 
- test met de markt?  

 
Wat moet er op lange termijn gebeuren: 

- waterspuwertjes terug 
- biologische markt wekelijks 
- mobiele muziekkoepel 
- meer klassieke muziek  
- voetballen op het plein (wordt nu gedaan, koster niet zo blij mee) 

laten we spelen beter regelen en kaderen   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partners 

- SDVM  
- omwonenden 
- Stichting Lebuinus 
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PLEK 10 (+3)  Kop Lange B 
 
Karakter van de plek 

● chaos  
● de meeste mensen keren hier om 
● entree  

 
Wat moet er op korte termijn gebeuren: 

- bewegwijzering: maak het verhaal van het plein waar je 
binnenkomt  

- schoonmaak bedrijf uitnodigen, stickertjes weghalen  
- Grote Poot dicht, zal ook effect hebben op andere autodrukte 
- maak de kerk onderdeel van het hele plein, de entree open 
- verlichting: in de kerk aan 

 
Wat moet er op lange termijn gebeuren: 

- DE entree van het grote kerkhof kop Lange B 
- logische verbindingen maken, fysieke maatregelen en looproutes 

aanleggen 
- logische looproutes rondom de kerk - het rondje om de kerk, kan 

het ook met andere fysieke maatregelen dan borden?   
- IJssel verbinden, zichtlijn zo vroeg mogelijk  
- fiets parkeren goed regelen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Partners 

- ondernemers 
- de Lebuinus kerk 
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Wat is placemaking? 
 

Placemaking is het veranderen van een publieke ruimte van een 
plek waar je zo snel mogelijk doorheen loopt, naar een plek waar 
je langer wilt blijven. Door locaties te observeren, te analyseren 
en door te experimenteren met kleine ingrepen kan een plek zo’n 
prettige plek worden. Placemaking verandert openbare ruimte in 
plekken die ontmoeting tussen mensen mogelijk maken, gezondheid 
promoten en economische waarde hebben. Door nieuwe activiteiten 
en verbindingen op een plek (tussen cultuur, sociaal, economie en 
omgeving) te faciliteren ontstaat een nieuwe identiteit. 

 
Placemaking komt vanuit de community. Het begint met het delen van de 
dromen van bewoners, ondernemers en andere gebruikers over een plek. 
De eerste stap is om die dromen direct in praktijk te brengen. Placemaking 
heeft alleen waarde als de betrokkenen rondom een plek de activiteiten ook 
echt steunen. De belangrijkste drijfveren achter placemaking zijn de 
‘zealous nuts’. Dit zijn de mensen die ‘een slecht ontwikkeld gevoel hebben 
voor angst en de krachten die hen tegenwerken ... ze laten het onmogelijke 
gebeuren’. De zealous nuts zijn de aanjagers die gewoon ergens beginnen 
om te zien of het werkt. Zij hebben de steun van de community hard nodig. 
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De driehoek van placemaking 
 

Placemaking is het veranderen van een publieke ruimte van een 
plek waar je zo snel mogelijk doorheen loopt, naar een plek waar 
je langer wilt blijven. Door locaties te observeren, te analyseren 
en door te experimenteren met kleine ingrepen kan een plek zo’n 
prettige plek worden. Placemaking verandert openbare ruimte in 
plekken die ontmoeting tussen mensen mogelijk maken, gezondheid 
promoten en economische waarde hebben. Door nieuwe activiteiten 
en verbindingen op een plek (tussen cultuur, sociaal, economie en 
omgeving) te faciliteren ontstaat een nieuwe identiteit. 

 
Placemaking komt vanuit de community. Het begint met het delen van de 
dromen van bewoners, ondernemers en andere gebruikers over een plek. 
De eerste stap is om die dromen direct in praktijk te brengen. Placemaking 
heeft alleen waarde als de betrokkenen rondom een plek de activiteiten ook 
echt steunen. De belangrijkste drijfveren achter placemaking zijn de 
‘zealous nuts’. Dit zijn de mensen die ‘een slecht ontwikkeld gevoel hebben 
voor angst en de krachten die hen tegenwerken ... ze laten het onmogelijke 
gebeuren’. De zealous nuts zijn de aanjagers die gewoon ergens beginnen 
om te zien of het werkt. Zij hebben de steun van de community hard nodig. 
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De kracht van 10 
 

De ‘power of ten” (of kracht van tien) is een concept ontwikkeld 
door het Amerikaanse bureau Project for Public Spaces. Het idee 
erachter is dat plekken prettig en aangenaam worden als gebruikers 
meerdere redenen hebben om er te zijn. Dit kan zijn een plek om 
te zitten, speelplaatsen voor kinderen, kunst (om aan te raken), 
muziek, lekker eten, geschiedenis om te ervaren en mensen om te 
ontmoeten. Idealiter zijn enkele van deze activiteiten uniek voor deze 
plek, een reflectie van de cultuur en geschiedenis van de plek. Lokale 
gebruikers (bewoners en ondernemers) zijn vaak de beste mensen 
om ideeën voor plekken te bedenken. 
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