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Kunstwerk op het Muggeplein.
Na de mooie financiële toezegging van de 
buurtvereniging Noordenbergkwartier kon de 
werkgroep kunstwerk Muggeplein aan de slag. 
Mieke Conijn schoof namens de gemeentelijke 
adviesraad Kunst in de Openbare ruimte aan bij 
de werkgroep . De begeleiding van het 
opdrachttraject kwam in handen van Koen Bril 
namens het Kunstenlab. Mieke en Koen hebben 
een eerste selectie gemaakt van 8 kunstenaars. 
Hieruit heeft de werkgroep 3 kunstenaars 
geselecteerd die uitgenodigd werden om hun 
werk te presenteren. Het was geweldig om 
samen te doen, maar ook best moeilijk om een 
keuze te maken uit de kunstenaars waarvan wij 
denken dat zij/hij een kunstwerk kan maken dat 
goed past bij het plein en de geschiedenis van 
het plein. 

We waren erg enthousiast over het werk van de 
kunstenaar Aam Solleveld. Zij heeft de vraag 
gekregen om een voorstel te maken voor het 
kunstwerk op het plein. Zij heeft haar voorstel 
gepresenteerd in de werkgroep maar dit heeft 
niet geleid tot het besluit om het kunstwerk uit te 
voeren. Hier speelden de te hoge kosten een rol 
in. Aam werkt nu aan een tweede voorstel. Dit 
voorstel wordt  wederom gepresenteerd aan de 
werkgroep. Bij een positief oordeel van de 
werkgroep zal het bestuur worden geadviseerd 
om over te gaan tot aankoop.

Werkgroep kunstwerk Muggeplein

GEZOCHT SECRETARIS
De buurtvereniging Noordenbergkwartier is op zoek naar een nieuwe secretaris.
De huidige secretaris, Ineke Rooijmans, heeft een aantal jaren deze functie enthousiast en met verve 
vervuld, maar wil op (korte) termijn een stap terug doen.

TAKEN VAN DE SECRETARIS
 Voorbereiding en verslaglegging van de algemene ledenvergaderingen (2x per jaar).
 Voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen (6x per jaar).
 Acties bewaken uit de vergaderingen.
 Digitaal archief en papieren archief beheren.
 Acties bewaken van de werk/projectgroepen.

Heeft u er wel oren naar om, als secretaris, zitting te nemen in het bestuur van de leukste 
buurtvereniging van Deventer. Meld u dan per mail aan bij de voorzitter Henk Hengeveld 
(henk.hengeveld@kpnmail.nl).

Tegenwoordig 
wordt de 
Noordenberger pas 
uitgebracht als er 
voldoende 
wetenswaardig-
heden te melden 
zijn. De uitgave 
heeft daarom geen 
vast patroon. Dat 
zou kunnen 
veranderen als 
leden interessante 
kopij gaan 
inbrengen. Dus 
kom maar op! 
Zou ook een 
goede reden 
kunnen zijn voor 
niet-leden om lid te 
worden.

VOORJAARSBORREL 2018
Wat een geluk met het weer hebben we gehad die 
zondagmiddag 22 april. Er is geen 
druppel regen gevallen tijdens de 
buurtborrel. Enkel 
de verenigings- leden 
druppelden gestaag binnen. Onze buurt wordt 
bewoont door een brede diversiteit aan mensen. Een 

mix van heel divers pluimage die prettig wonen 
en samengaan in het Noordenbergkwartier. En 
dat was te merken met de opkomst van ruim 50 

leden. De sfeer was gezellig en 
ongedwongen. Pratende groepjes wisselden van 
samenstelling. Jong en oud genoten van de 
hapjes en  drankjes. De foto’s 
spreken voor zich. Al met al een  zeer geslaagde 
middag. Mede dankzij de  vrijwilligers die hun 
tijd hebben opgeofferd om 
bezoekende leden attent te voorzien van het natje 
en droogje. Of het aan de goede organisatie heeft 
gelegen of dat de weergoden ons gunstig gezind waren 
zal altijd wel een mysterie blijven. Het begon echter 
gelijk te regenen toen het feest was afgelopen en het 
terras was opgeruimd.
Voor de leden die er niet bij zijn geweest: Reken    er maar op 
dat in 2019 weer een voorjaarsborrel wordt          
georganiseerd en bedenk dan maar eens wat je dit jaar hebt misgelopen…….

NAJAARSBORREL ZONDAG 30 SEPTEMBER
Contact Buurtvereniging Noordenbergkwartier: noordenbergkwartier@gmail.com



Op 8 januari van dit jaar is in de leden-
vergadering van de buurtvereniging NBK het 
idee gepresenteerd om als onderdeel van de 
viering Deventer 1250 een reisgidsje met 
stadswandeling te maken over het NBK. Het 
voorstel kreeg veel positieve steun. Het bestuur 
had in de begroting voor 2018 een voorstel voor 
een bijdrage aan dit project opgenomen. Bij het 
vaststellen van de begroting 2018 heeft de 
ledenvergadering dit goedgekeurd. Inmiddels is 
er enige tijd verstreken en laten wij graag weten 
hoe de stand van zaken van dit project is.

Projectplan
Om het project nog even in herinnering te 
roepen het volgende: De werkgroep heeft een 
plan gemaakt om een publicatie tot stand te 
brengen in de vorm van een handzame gids 
waarin de geschiedenis van het NBK centraal 
staat aan de hand van een stadswandeling met 
als thema: Sporen van 1250 jaar historie in het 
NBK. Het is de bedoeling deze publicatie in De 
Fermerie aan het publiek te presenteren op 
zaterdag 8 september tijdens open 
monumentendag 2018. Onderdeel van het 
project zal zijn dat twee ervaren stadsgidsen, die 
ook aan deze publicatie bijdragen, voor 
belangstellenden ieder 3x een gratis 
wijkwandeling door het NBK zullen verzorgen. 
Dat zal totaal voor ruim 100 mensen zijn. De 
data hiervoor worden nog bekend gemaakt (ook 
via de website Deventer 1250 en van de VVV).

Voortgang  project ontwikkeling reisgids Noordenbergkwartier

Het idee achter deze reisgids
Als historische stadswijk is het 
Noordenbergkwartier veel minder bekend dan 
het winkelhart of tegenhanger het  Bergkwartier. 
Er is geen specifieke stadswandeling over het 
NBK. De bestaande stadswandeling NBK, 
verkrijgbaar bij de VVV, is aan een update toe. 
Deze stadswandeling  is een gecombineerde 
wandeling die voor een groot deel gaat over 
Deventer als Hanzestad, De Brink, het stadhuis, 
de Assenstraat en de Lebuïnuskerk. Een kleiner 
gedeelte gaat over het NBK. Dit zonder een 
beschrijving van de wijk op zich. Daarom zijn er 
goede argumenten voor een initiatief tot een 
eigen gids met een wijkwandeling waarin het 
NBK centraal staat. In deze gids krijgen tastbare 
sporen van het verleden een plek, maar ook 
relatief recente ontwikkelingen, zoals het herstel 
van de wijk na een periode van verval.
Deze historische wandelgids brengt ook tot 
uitdrukking waarin het NBK zich binnen Deventer 
onderscheidt. In allerlei publicaties wordt dan 
vaak verwezen naar het begrip Fortis Age 
(handel dapper). Dit werd onze inspiratiebron om 
voor de nieuwe gids met wandeling een aantal 
uitgangspunten te bepalen:
● Gemaakt dóór en mét bewoners van de wijk.
● Gericht op de (globale) historie van de wijk 

en niet alleen de algemene (Hanze)historie 
van Deventer.

● Eigenzinnig. Met een eigen karakter.
● Uitgaand van het heden (dus ook wat er nu 

in de wijk aanwezig is aan mensen, 
structuren en bebouwing). 

Wandelen door het Noordenbergkwartier, al 
1250 jaar een eigenzinnige wijk in Deventer
Het Noordenbergkwartier is al eeuwen een 
integraal onderdeel van de Deventer binnenstad. 
De ouderdom is zichtbaar in het stratenpatroon 
en in de vele (gerestaureerde) oude panden. Het 
is ook een levende wijk, langs de IJssel, het 
kloppend hart van de stad. Een wijk waar 
handwerkslui woonden en kleine 
middenstanders. Een eigenwijze wijk ook, wat 
nog eind vorige eeuw bleek. Sloopplannen van 
de gemeente werden door hardnekkig verzet van 
de bewoners geschrapt en de wijk werd 
gesaneerd.
Maar het Noordenbergkwartier is niet alleen 
historie. Het is ook een levende wijk, met een 
gemengde bebouwing en een gemêleerde 
bevolking, waarbij het relatief grote aantal 
(kleine) zelfstandigen en mensen met een 
creatief beroep opvalt. 
De gids zoals de werkgroep die voor ogen heeft, 
wordt dus geen droge opsomming van 
historische feiten, maar geeft beknopt een 
levendig beeld van een veelzijdige wijk en zijn 
bewoners. Dit wordt bereikt door er ook een 
aantal uitspraken van inwoners in op te nemen. 
Het boekje wordt afgesloten met een 
beschrijving van een wijkwandeling langs 
markante punten, ondersteund door een 
uitneembare praktische plattegrond. Het project 
wil nadrukkelijk meer zijn dan een eenmalige 
uitgave en wil bijdragen aan het bestaande 
aanbod van stadswandelingen.

Aan de slag
Inmiddels is er uit het fonds voor de viering van 
Deventer 1250 ook een bedrag voor dit project 
toegekend. Samen met de bijdrage van het NBK 
waren daarmee de belangrijkste kosten voor dit 
project gedekt. Inmiddels hebben wij taken 
verdeeld, zijn we begonnen met de uitwerking 
van onze plannen en houden we regelmatig een 
redactievergaderingen om tot onderlinge 
afstemming te komen. Ondernemers in de wijk 
werden gevraagd aan het project bij te dragen. 
Dit kan door een vermelding in de tekst of door 
sponsering van dit project. 
Op de dag dat het boekje wordt gepresenteerd 
zal het ook te koop zijn. Het zal ongeveer 60 
pagina’s met tekst en foto’s bevatten en een 
uitneembare plattegrond met de stadswandeling. 
De prijs zal om en nabij de 8 euro zijn
Na het tot stand komen van het boekje zal er via 
sociale media aandacht voor de inhoud worden 
gevraagd en komen we met updates. We 
rekenen daarbij op feedback van bezoekers en 
bewoners. 

Wilt u dit project financieel ondersteunen?
Neem contact op met bennink@hetnet.nl
Sponsoren worden in de gids vermeld.

Werkgroep wandelgids Noordenbergkwartier
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