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Introductie Lebuinus Pleinenboek
OPZET VAN HET PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN
Afgelopen voorjaar startte een grote groep betrokken stadsgenoten een co-creatie
traject rond de herinrichting van het Grote Kerkhof. De gemeente Deventer had
als centrale opgave te komen tot een plein waar alle Deventenaren met plezier
gebruik van maken.
De eerste stap was gezet door met ingang van het jaar 2019 het Grote Kerkhof
parkeervrij te maken. Desondanks zag het plein er nog steeds uit als een
parkeerplaats. Behalve al bestaande grotere evenementen zoals de kermis was er
nog weinig eigen programma. Er klonken kritische geluiden over het functioneren
van het plein na de ingreep. Dat ging onder andere over de afgenomen loop in het
gebied en minder omzet onder de ondernemers.
Samen schetsen we de pleinen
De ontstane ruimte op het plein werd daarentegen ook als zeer positief ervaren.
Mede door het vrije uitzicht op de prachtige Lebuinuskerk en de kansen om van
het Grote Kerkhof en de omgeving nu écht een verblijfsgebied te maken. Een
kans die door alle betrokkenen gedragen wordt. Er was de afgelopen maanden
dan ook grote belangstelling voor deelname aan het co-creatietraject. De
betrokkenheid was groot en bovendien zeer constructief.
Veel betrokkenen zaten aan tafel vanuit een nadrukkelijk gevoel van
eigenaarschap. Zowel in het meedenken over het herontwerp (hardware), als
betrokkenheid bij de invulling van het programma en gebruik (software). En tot

slot het nodige eigenaarschap en organisatievermogen op de langere termijn
(orgware).
Een tweede stap is het formuleren van wensen en eisen voor de herinrichting. De
gemeente Deventer heeft STIPO gevraagd om dit traject vorm te geven en te
begeleiden, gebruikmakend van placemaking instrumenten.

“Placemaking is turning a public space from a place you
can’t wait to get through, into one you never want to leave.”
Het traject verliep in twee fasen:
• tussen mei en juli 2019 het placemaking traject, waarmee door middel van een
kampeeractie, enkele tijdelijke interventies en een place game de eerste ideeën
werden opgehaald bij betrokkenen. Deze fase is afgerond met de oplevering van
het Pleinboek en een Document van bouwstenen voor een vernieuwd Grote
Kerkhof. In de zomermaanden is besloten het projectgebied uit te breiden met de
Nieuwe Markt en Stromarkt, om zo te komen tot één gezamenlijk ontwerp voor de
herinrichting van de Lebuinuspleinen.
• van september 2019 tot en met februari 2020 volgde de tweede fase. Een
verdieping op de bouwstenen uit de eerste fase aan gesprekstafels en de
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vertaling naar dit gezamenlijke programma van eisen en wensen. Meer informatie
hierover staat verderop in dit document.
In de tweede fase in het najaar van 2019 op drie avonden gesprekstafels
georganiseerd over de Lebuinuspleinen. Met een groep van ongeveer honderd
betrokken bewoners, ondernemers, belangenverenigingen, ambtenaren en andere
experts, is tijdens die avonden een verdiepingsslag gemaakt op de voornaamst
genoemde thema’s (de bouwstenen) uit het placemakingtraject.
De bouwstenen die werden vertaald in vijf gesprekstafels:
● Groen, klimaat en verblijven
● Cultuurhistorie, ontmoeting, kerk en zingeving
● Cultuur en evenementen
● Mobiliteit
● Identiteit
De gesprekstafels vonden plaats op:
● 28 oktober
thematische tafels
● 25 november
verdiepend gesprek ‘mobiliteit’ in kleinere kring
● 16 december
conclusies en gezamenlijke prioriteiten bepalen voor
het programma van eisen en wensen

waren intensief betrokken bij iedere stap, het procesontwerp en de keuzes die
door het projectteam werden gemaakt, zodat de aansluiting met het gebied zo
goed mogelijk werd gehouden.
Parallel aan het co-creatietraject vond geregeld overleg plaats met ambtenaren en
betrokken gemeentelijke experts, en met Carlo Verhaar (binnenstad) als
projectwethouder en Frits Rorink (leefomgeving), als bestuurlijk verantwoordelijke
voor de verwante portefeuilles van het project.
Ontwerpbureau
In december 2019 is na een zorgvuldige selectieprocedure het ontwerpbureau
Bosch Slabbers geselecteerd voor het schetsontwerp van de herinrichting van de
Lebuinuspleinen. Ontwerpers Jan van Minnebruggen en Rosie Brader gaan het
bijgaand programma van eisen en wensen vertalen naar een schetsontwerp dat
met de betrokkenen en de stad wordt gedeeld op 2 maart 2020.

Regiegroep
Vanuit het Lebuinuskwartier is een regiegroep opgericht bestaande uit direct
belanghebbenden en vertegenwoordigers van de Lebuinuskerk, de Stichting
Deventer Binnenstadsmanagement, culturele instellingen en bibliotheek,
bewonersverenigingen uit de omgeving, vastgoedeigenaren en ondernemers. Zij
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Uitkomsten co-creatietraject
Hieronder zetten wij de belangrijkste eisen en wensen uit het voorgaande proces
uiteen.
In het proces bleek dat over een groot aantal thema’s nagenoeg overeenstemming
was onder de betrokkenen. Het belang van een herinrichting van de pleinen die
passend is bij de uitstraling van een hoogwaardig Lebuinuskwartier, met pleinen
die de cultuurhistorische kwaliteiten van de Deventerse binnenstad benadrukken
en versterken, werd vrijwel door iedereen onderschreven. Een herinrichting die
uitnodigt tot verblijven en dwalen, en bijdraagt aan de economische vitaliteit van
de Deventer binnenstad. Een plan dat de grote betrokkenheid van omwonenden,
ondernemers, vastgoedeigenaren en cultuurinstellingen bij de verblijfskwaliteiten
alleen maar verder versterkt. Met groen dat ondersteunend is aan de
cultuurhistorische kwaliteiten, en passend is bij de klimaatdoelstellingen van de
gemeente Deventer. Een ademend plan dat zo is ingericht dat het kan
meegroeien met de veranderende mobiliteitsbehoefte, en waarin nu al onnodig
zoekverkeer wordt teruggedrongen.
Van gevel tot gevel
Men ziet uit naar prettige pleinen. Met groen dat beter past in de omgeving en
meer verbonden is met de IJssel als unieke kwaliteit nabij de Lebuinuspleinen. De
pleinen lopen van gevel tot gevel. Van de kwalitatieve functies op de begane
grond van de panden aan het plein, tot de openbare ruimte. De ondernemers, de
cultuurspelers in het gebied en belangrijke voorzieningen als de bibliotheek

kunnen in de herinrichting nog meer worden uitgenodigd en in positie worden
gebracht een bijdrage te leveren aan de levendigheid van het Lebuinuskwartier.
Flexibele herinrichting
De nadruk kwam in de gesprekken gaandeweg steeds meer te liggen op een
flexibele herinrichting. Met ruimte voor verschillende functies en invullingen door
het jaar heen. Voor ieder wat wils. In de gesprekken werd ook duidelijk dat er veel
ambities en wensen zijn rond de pleinen. Dat met zo veel belanghebbenden soms
moet worden besloten tot een compromis op de gezamenlijke prioriteiten. Dat
maken wij met dit programma van eisen en wensen inzichtelijk.
Ademend plan
Het meest uitgesproken thema is mobiliteit en parkeren. Voor dit thema is een
extra gesprekstafel ingelast op 25 november, om tot een gewogen en gedragen
lijn te komen. Conclusie: op dit moment is er onvoldoende draagvlak voor het
verder terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen in het gebied. Het besef is er
dat de mobiliteitsbehoefte onderhevig is aan verandering. Mede door nieuwe
technologie en veranderend mobiliteits- en klimaatbeleid. Daarom kan worden
ingezet op een zogenaamd ‘ademend plan’. Hierin wordt het huidig aantal
parkeerplaatsen in het ontwerp opgenomen- en kan het in de toekomst zonder al
te grote fysieke ingrepen worden aangepast als beleid of behoefte verandert, en
er bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen nodig zijn. Het Grote Kerkhof blijft
parkeervrij.
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Hoofd- en bijgerechten
Het voorgaande is een voorbeeld van een thema dat zorgvuldig behandeld is en
als gevolg maar ten dele consequenties heeft voor het schetsontwerp (het
‘hoofdgerecht’). Er is namelijk op vrijwel alle thema’s ook sprake van iets dat wij
met alle betrokkenen in het proces ‘bijgerechten’ zijn gaan noemen. Dit zijn onder
meer beleidslijnen op binnenstedelijk of stedelijk niveau die het goed functioneren
van de pleinen verder kunnen versnellen. Zo worden er de komende tijd
evenementenprofielen gemaakt voor de pleinen, komt er een nieuwe
economische visie en een herziene versie van het beeldkwaliteitsplan. Ook is er
veel gaande op gebied van mobiliteit en klimaat in de binnenstad van Deventer.
Voor deze beleidsmatige bijgerechten ligt de primaire regierol bij de gemeente.

waar mogelijk nog verder te faciliteren. Dit betreft bijgerechten die nauwere
samenwerking vragen tussen gemeente en betrokkenen in het gebied.
Gezamenlijk programma van eisen en wensen
De grote lijnen hebben wij met de circa honderd betrokkenen in het
co-creatietraject uitgewerkt tot een gezamenlijk programma van eisen en wensen
voor het schetsontwerp voor de herinrichting van de Lebuinuspleinen. Dit zijn de
prioriteiten die wij, samen met de rijke oogst zoals die in het Pleinboek en het
andere materiaal is opgehaald, als co-makers van het Lebuinuskwartier graag
meegeven aan Bosch Slabbers.

(Mede)eigenaarschap van de pleinpartners
Ondertussen zijn veel betrokkenen uit het Lebuinuskwartier al volop bezig met
plannen die hun weerslag vinden op een beter gebruik van de pleinen, zoals de
programmering op het Grote Kerkhof door het collectief Onder de Toren, de
gesprekken die gevoerd worden over het fietsparkeren als gevolg van het
Fietsfestijn van Nieuwe Markt e.o. Buurt Comité (NMBC), de Lebuinuskerk die
sinds het parkeervrij worden van het Grote Kerkhof steeds vaker gebruik maakt
van de openbare ruimte, Stichting Deventer binnenstadsmanagement (SDBM) die
dit jaar zorgde voor kerstversiering op de pleinen, de komst van een aantal grote
nieuwe cultuurspelers als MIMIK en EICAS in het gebied, enzovoort. Dit soort
initiatieven zijn prachtige kansen voor het goed functioneren van de pleinen op de
lange termijn. In het schetsontwerp wordt daarom ruimte geboden om de pleinen
voor allerlei functies te gebruiken, en de betrokkenheid van de belanghebbenden
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Op grond van de pleinen
PROGRAMMA VAN EISEN
Het programma van eisen bestaat uit verschillende onderdelen. Naast het
financiële kader is er een onderscheid tussen de harde technische kaders en de
sturende eisen. Er zijn allerlei harde kaders, zoals kabels en leidingen,
monumentale objecten en gevels, bijzondere bomen die niet kunnen worden
aangepast. Inclusief kaders vastgelegd in het programma van eisen Openbare
Ruimte gemeente Deventer. Daarnaast kwamen uit de werksessies over de
herinrichting van de Lebuinuspleinen sturende kaders naar voren - onderverdeeld
naar thema’s cultuur en evenementen, groen, cultuurhistorie en mobiliteit.
Wanneer mogelijk zijn de punten per plein ondergebracht. Deze sturende kaders
worden meegegeven aan de ontwerpers.

FINANCIEEL KADER
Met € 2.7 miljoen in de begroting, blijft er 2.4 miljoen werkbudget over voor de
herinrichting van het Grote Kerkhof. Voor de overige twee pleinen wordt op dit
moment gezocht naar middelen.
TECHNISCHE KADERS
- Rekening houden met (ondergrondse gemeentelijke) installaties zoals
gemaal, waterpunt en kabels en leidingen. (zie kaarten op de laatste
pagina’s).
- Afvalcontainers: bestaande containers weer opnemen in het ontwerp.
Hoeft niet per se op dezelfde plek maar i.v.m. loopafstanden wel ergens
in de buurt van de huidige locatie.
- Straatnaamborden nalopen op binnenstad standaard (gietijzer)
- Verkeersborden en voetgangersbewegwijzering o.b.v. nieuw
bebordingsplan plaatsen.
- Bushalteborden Stadhuis en Bibliotheek) moeten terugkomen (eventueel
verplaatsbaar)
- Bovenste 30 cm is geroerde grond. Zeker op Grote Kerkhof indien er
dieper moet worden gegraven, betekent dat onder archeologische
begeleiding.
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STURENDE EISEN
CULTUUR EN EVENEMENTEN
- Pleinen zijn het decor die activiteiten en cultuur oproepen. Deze
activiteiten voegen zich dan vanzelf naar de kwaliteit van de omgeving.
Gelijktijdig met de herinrichting worden er evenementprofielen uitgewerkt
die verder sturing geven aan de programmering van evenementen.
- Grootschalige evenementen zoals de kermis moeten kunnen
plaatsvinden op het Grote Kerkhof en Nieuwe Markt, maar zijn in de
toekomst in vorm mogelijk volgend op de herinrichting.
- Visuele verbeelding van de historie van Deventer in bestrating / panelen
/ objecten
- Spelen in combinatie met kunst (referentie: Aardvarck in Arnhem) of
(hemel)water als een onderdeel van het ontwerp van (één van) de
pleinen. Eventueel te combineren met gemeentelijke doelstellingen
klimaatadaptatie en afkoppelen Lebuinuskerk als pilot/voorbeeldproject.

CULTUURHISTORIE
- Gevel Lebuinuskerk als plek van herdenking en hedendaagse manier
van zingeving. Daarbij monumenten en andere in welstandsbeleid
vastgestelde cultuurhistorisch relevante gevels prominent zichtbaar
houden; het ontwerp moet hun kwaliteiten versterken.
- De twee WO II herdenkingsmonumenten behouden.

GROEN
- De herinrichting van de Lebuinuspleinen moeten voldoen aan geldend
beleid van de gemeente Deventer op gebied van klimaatadaptatie.
- Beplanting op de pleinen die past bij cultuurhistorische kwaliteiten.
- Huidige bomen mogen vervangen worden, hoeven niet per sé
gehandhaafd.
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MOBILITEIT
- Een goede verbinding voor voetgangers met herkenbaar straatprofiel en
heldere bewegwijzering voor andere verkeersstromen. (zie bijlage kaart
dwalen)
- Verkeersaantallen en consequenties voor voorsorteren op
voetgangersgebied / woonerf volgens inrichtingsprincipe van
‘voetgangersgebied A-niveau’.
- Voldoende verblijfsruimte langs gevels, bijvoorbeeld voor terrassen,
zodat interactie binnen en buiten wordt gestimuleerd.
- Ruimte voor bestaand aantal parkeerplaatsen op de pleinen, inclusief
parkeerautomaten. Mogelijkheid bieden in het ontwerp om het aantal
parkeerplaatsen aan te passen indien parkeervraag wijzigt. (zie bijlage
kaart objecten)
- Inrichting van het gebied is primair als verblijfsgebied, waarmee
doorgaand verkeer en zoekverkeer wordt ontmoedigd en omgeleid o.a.
met behulp van parkeersensoren.
- Voldoende fietsparkeerplekken (vraagvolgend, doelgroep afhankelijk, o.a.
met aandacht voor opgave fietsparkeren bij bibliotheek en horeca).

-

Accommoderen parkeeropgave auto’s en fietsen rondom MIMIK en
EICAS en waar mogelijk gebruikmakend van de bestaande
voorzieningen.

Grote Kerkhof
-

Huidige ontheffing parkeerplekken (ten behoeve van de Lebuinuskerk en
het stadhuis) handhaven voor rouw en trouw.
Een pleinontwerp met respect voor archeologie en inzicht in
consequenties (financieel en tijd) van eventuele graafwerkzaamheden.

Nieuwe Markt
-

Inrichting toegang Nieuwe Markt mag direct uitnodigen tot verblijven in
het Lebuinuskwartier en verdere afname van verkeersintensiteit
stimuleren.
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Op grond van de mensen
PROGRAMMA VAN WENSEN
Dit betreft de wensen voor het plein die vanuit het traject naar voren zijn gekomen
en daarmee de wensen voor het Lebuinuskwartier die samen met de ontwerpers
kunnen worden uitgewerkt in het ontwerp.
OVERKOEPELEND
- "Ademend ontwerp" - met andere woorden: rekening houden met
mogelijk toekomstige afname parkeren openbaar gebied.
- Toepassen van duurzame oplossingen, die een blijvende kwaliteit
waarborgen.
IDENTITEIT EN RUIMTE
- Herkenbaar kwartier in de binnenstad: samenhang in materiaal.
- Drie pleinen met een eigen karakter, onderling verbonden.
- Duidelijke entrees van/naar omliggende buurten en straten.
- Visuele verbinding met de IJssel, zichtrelatie met het water.
- Grote Kerkhof als open ruimte, andere pleinen meer besloten
stadspleinen en plekken.
- Zicht op de monumenten behouden / versterken.

CULTUUR EN EVENEMENTEN
- Tijdsporen geschiedenis Lebuinuspleinen (en stad) laten zien in het
ontwerp
- Looproute/routering langs cultuurhistorisch relevante plekken +
kunstobjecten
GROEN
- Beplanting op de pleinen zijn ter ondersteuning voor ruimtelijke accenten
en/of dragen bij aan de klimaatdoelen.
- Benutten van (hemel)water als trekker of identiteitsdrager van de ruimte;
al dan niet in combinatie met afkoppelen water vanuit bijv. dak kerk en
andere gebouwen.
- Het groen kan een stuk rijker, beter passend bij de locatie (met de kennis
van nu) en goed worden aangepast op de thematische/identiteit
doelstellingen per plein.
- Inzetten op benutten groene kwaliteiten van de omringende binnentuinen
als oase voor biodiversiteit en bezinning.
- Vergroeningsambitie van Deventer waar mogelijk en passend op
Lebuinuspleinen accommoderen.
MOBILITEIT
- Routering en bewegwijzering in het gebied moeten het Lebuinuskwartier
als verblijfsgebied versterken. Mogelijkheden voor aanhaken bij /
voortbouwen op bestaande bewegwijzering onderzoeken en zoveel
mogelijk zoekverkeer ontmoedigen.
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Grote Kerkhof
- Locatie historisch kerkhof aanduiden.
- Ruimte voor een kerstboom behouden.
- Ruimte voor maatwerk in de inrichting van de buitenruimte, door goede
afstemming met de verschillende betrokkenen en functies (zoals de kerk,
ondernemers) rond het plein. Met als doel om de relatie tussen binnenen buitenruimte te versterken.
- Mogelijkheid om te onderzoeken of en waar een cederboom een plek kan
krijgen.
Stromarkt
- Monumenten en andere in welstandsbeleid vastgestelde cultuurhistorisch
relevante gevels en plekken prominent zichtbaar houden; het ontwerp
moet hun kwaliteiten versterken, bijvoorbeeld door het zichtbaar maken
van de geschiedenis/belangrijkste routes rond de Stromarkt, met
verwijzingen naar het oorspronkelijke marktje gelegen op het kruispunt
van routes.
- Verrommeling voorkomen aan de voorzijde van de bibliotheek door
verkenning van mogelijkheden voor fietsparkeren aan de achterzijde.
- Nastreven van de groene sfeer die de platanen nu creëren.
- Gezien de ligging van de Stromarkt als eindpunt van het zoekgebied,
extra aandacht voor verbetering bewegwijzering en routering over
capaciteit voor het vermijden van zoekverkeer.
Nieuwe Markt
- Mogelijk zichtbaar maken van de trapeziumvorm door de inrichting, in
bijvoorbeeld kunst, bomen, bestrating van de Nieuwe Markt.
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De pleinen in kaart
RANDVOORWAARDEN
Op verschillende manieren zijn de harde technische kaders en ook
enkele sturende kaders in kaart gebracht, om het programma van
eisen en wensen te kunnen koppelen aan plek en plein. De kaarten
zijn te vinden op de volgende pagina’s.
De kaarten zijn ondergebracht in de volgende categorieën.
- objecten
- identiteit
- ruimte
- functies
- mobiliteit en parkeren
- bomen
- dwalen en verblijven
- techniek
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Inspiratiemateriaal
In het proces zijn alle verzamelde en opgehaalde
ideeën steeds gebundeld in producten en
documenten. Hierbij een overzicht van al het
materiaal dat heeft geleid tot dit programma van
eisen en wensen is ontwikkeld vanuit het
co-creatietraject herinrichting Lebuinuspleinen.

Actueel nieuws over het proces kan gevonden
worden op de Lebuinuspleinen projectpagina waar
ook het filmpje van de Place Game en de
belangrijkste documenten te vinden zijn.
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DOWNLOADLINKS: PLEINBOEK EN BOUWSTENEN
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