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DE NOORDENBERGER
Nieuwsbrief van de buurtvereniging Noordenbergkwartier

In 1975 werd de 1e 
Noordenberger gemaakt. 
Na het gemis van een 
aantal jaren zijn we dit jaar 
de leegte weer gaan 
opvullen en is dit alweer de 
4e van 2017. Nog niet zo 
dik als vroeger, maar wel 
met mooie bijdragen over 
en vanuit onze buurt. 
Binnenin een stuk over de 
ontwikkelingshistorie. Goed 
om te realiseren als je door 
dat gedeelte van de buurt 
loopt. Marijna heeft 
gebeurtenissen van de 
laatste tijd weergegeven in 
de cartoon. Wat zie jij.
Van de 1e houten paaltjes, 
uit 1981, in de buurt zijn 
er niet zoveel meer over. 
De gemeente heeft allerlei 
paaltjes teruggeplaatst. 
Mooi of lelijk? Wat willen 
wij eigenlijk? Agendapunt 
6 van de algemene 
ledenvergadering.
Komen dus!

LEDENVERGADERING BUURTVERENIGING 
NOORDENBERGKWARTIER (NBK)

MAANDAG 22 januari 2018 Aanvang: 19.30uur
FERMERIE

AGENDA
1. Opening en nieuwjaarswensen van het bestuur
2. Goedkeuring tekst verslag 23 oktober 2017  
3. Projecten uit de buurt:

– In het kader van 1250 jr Deventer (toelichting Coen Bennink) wordt voorgesteld 
een NBK wandeling in boekjesvorm uit te geven; tevens wordt verkend of 
Verhalen bij de Buren van het NBK levensvatbaar is. Tevens zijn er 
gesprekken met Frits Papieren Theater om aparte voorstellingen voor leden 
NBK te geven.

– Presentatie plannen Kunstwerk Muggeplein (toelichting Paul Brinkmann)
4. Projecten van het bestuur: 

– Voorjaarsborrel, zomerfeest, najaarstreffen op het Muggeplein
5. Financiën:

– Jaarrekening 2017, verslag kascommissie, decharge bestuur
– begroting 2018, ontwerp nieuwe website uitbesteden

6. Buurtpaaltjes (zie ook foto’s)
7. Rondvraag 

Ineke Rooijmans, secretaris Buurtvereniging NBK
(ineke.rooijmans@omega-ict.nl) 

0570.615838
NA DE VERGADERING NIEUWJAARSBORREL

HET BESTUUR WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GOED 2018 TOE

mailto:ineke.rooijmans@omega-ict.nl


Op 16 november werden onder grote 
belangstelling in het stadhuis twee zeer 
interessante lezingen gegeven over de 
archeologie van het Noordenbergkwartier. 
Hier een korte en eigen vrije samenvatting 
van een opgraving, die al in 1983 werd 
uitgevoerd. Dat is nu gerapporteerd in een 
mooi boekje getiteld ‘Tussen Wal en schip’ 
van archeoloog Emile Mittendorff, die ook de 
lezing verzorgde. Het betreft de locatie aan 
Achter de Muren Vispoort, tussen de 
IJselstraat en Kranensteeg. In de tekening 
heb ik geprobeerd een eenvoudig overzicht 
te geven. Het onderzoek levert een 
interessant inzicht in de ontwikkeling van de 
IJsseloever.

Het onderzoek toont de ontwikkeling tussen 
de jaren 900 – 1300 na Chr., waarin forse 
veranderingen van dit deel van de 
IJsseloever plaats vonden. Het was kennelijk 
bij voortduring nodig de oever te fixeren met 
eenvoudige houten kadeconstructies. Daarbij 
trad aanzanding van de oever op en werden 
ophogingen aangebracht, waardoor de oever 
zich in westelijke richting verlegde. Daardoor 
werd het ook mogelijk de stad naar het 
westen uit te breiden. In het boekje worden 
24 fasen onderscheiden.

Tussen wal en schip – Het noordenbergkwartier aan de oever van de IJssel

Voor de eenvoud heb ik 3 belangrijke kades 
en een aantal ophogingslagen met een 
globale aanduiding van de jaartallen in de 
tekening weergegeven. Voor de precieze en 
gedetailleerde informatie verwijs ik naar het 
boekje.

Aanvullende informatie over de IJssel.
Lang geleden stroomde de Rijn door het 
huidige IJsseldal. Ongeveer 50.000 jaar 
geleden boog de Rijn in de buurt van 
Arnhem naar het westen af. In de 
IJsselvallei bleven slechts kleine riviertjes 
over. Vlak bij Zutphen ontstond een 
natuurlijke ophoging, een waterscheiding in 
de IJsselvallei. De Berkel stroomde naar het 
zuiden en naar het noorden stroomden 
kleine beken, zoals de Dortherbeek en de 
Merkelsebeek (huidige Schipbeek). Op zeker 
moment is er weer Rijnwater door de 
IJsselvallei gaan stromen. Dat is het 
moment van ontstaan van de huidige 
(Gelderse) IJssel. Dit gebeurde ergens voor 
de stichting van de eerste kerken in de 
steden Zutphen en Deventer (rond 800 na 
Chr.). Deventer was een snel opkomende 
Frankische handelsplaats, met een haven 
langs de oevers van de IJssel.

 Via de datering van afgezette klei is een 
preciezere schatting  gemaakt van het 
ontstaan: rond 550 á 600 jaar na Chr. 
Daarna volgde een geleidelijke groei van de 
rivier, die omstreeks 1000 jaar na Chr. werd 
voltooid. Toen was een flink meanderende 
rivier ontstaan. Het archeologisch onderzoek 
beschrijft dus de situatie van de volwassen 
geworden rivier.
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