
SEPTEMBER 2017

DE NOORDENBERGER
Nieuwsbrief van de buurtvereniging Noordenbergkwartier

Zondag 24 september
Groot feest op het vernieuwde Muggeplein! 

 Eindelijk is het dan zover. Na jarenlange ergernis bij omwonenden 
over een steeds verder aftakelend plein, de oprichting van actiecomité 
'Muggeplein Autovrij' en vervolgens een lang proces van overleggen en 
zoeken naar overeenstemming over hoe ons plein eruit moet zien werd 
de schop grondig ter hand genomen door het bedrijf van Gerrit 
Flierman, met een fantastisch resultaat.

De buurtvereniging Noordenbergkwartier nodigt alle inwoners van het 
Noordenbergkwartier uit om  de heropening van het Muggeplein samen 
in te luiden. Wil je ook mee-eten? Het kost je niets, maar laat het ons 
wel even weten via noordenbergkwartier@gmail.com.
Graag tot dan!

Rond 16.00 uur gaan we het Muggeplein weer officieel heropenen en daarna feestelijk in gebruik 
nemen met veel muziek en zang, lekker eten en drinken, een speciaal programma voor de kinderen 
en nog veel meer. Er komen diverse leuke optredens en er zal zelfs een speciaal voor de gelegenheid 
geschreven Muggeplein-lied worden gezongen! Maar de nadruk zal liggen op het Muggeplein als 
ontmoetingsplek voor buurtbewoners, een functie die het plein sinds haar ontstaan in de 19-e eeuw 
heeft gehad. Het hele programma wordt nog nader bekend gemaakt, maar we weten nu al dat het 
heel gezellig gaat worden en zeker zal duren tot ongeveer 20.00 uur. 

FEEST!
Een goede reden om u 
voor de tweede keer dit 
jaar “lastig te vallen” 
met een nieuwsbrief is 
de aanpak van het 
Muggeplein.
Nog niet helemaal af, 
maar wat een mooie 
plek gaat dat worden.
Als in oktober de twee 
amber-bomen zijn 
geplant en het 
vernieuwde plein zich 
kan gaan wortelen in 
de buurt, dan……….
Een buurtplek van rust, 
ontmoeting en feest.
Ons Muggeplein!

LEDENWERVING
In onze mooie woonbuurt Noordenbergkwartier bestaat al sinds vele jaren een buurtvereniging.
Wij nodigen u als buurtbewoner uit om lid te worden van de Buurtvereniging Noordenbergkwartier. 
Het bestuur van de Buurtvereniging: 
– neemt zelf initiatieven om belangen van de buurt te behartigen.
– stimuleert buurtbewoners om activiteiten in en voor de buurt te organiseren.
– ondersteunt bewoners bij hun activiteiten, ook financieel.
Het gaat hierbij om het organiseren van leuke en positieve activiteiten in en voor de buurt. En ook om het 
voorkomen of oplossen van ontwikkelingen die niet goed zijn voor de buurt.  
De lidmaatschapscontributie bedraagt  10 per jaar per huishouden.€

Opgave per mail sturen naar noordenbergkwartier@gmail.com.

CONTRIBUTIEVERZOEK
Voor de leden die de vorige oproep niet hebben gezien doen wij deze herhaalde oproep.
Wij verzoeken u de lidmaatschapscontributie 2017 van de Buurtvereniging Noordenbergkwartier 
over te maken op rekening:

NL70 RABO 0377 7977 90 t.n.v. Buurtvereniging NBK
De contributie bedraagt  10 per huishouden.€

IN MEMORIAM
Sijbe Booij * 10 juli 1933 - 20 augustus 2017

Sijbe Booij was al sinds de beginjaren 80 bewoner van het
Noordenbergkwartier.  Hij heeft zich met name in die beginjaren erg
ingezet voor de buurtvereniging en was degene die zorg droeg voor
het stencillen van de Noordenberger. Verder was hij een actief lid van de biljartvereniging in de 
Fermerie totdat zijn zicht minder werd en hij dit op moest geven. Desondanks heeft hij het zich erg 
aangetrokken dat de biljartvereniging opeens niet meer welkom was in de Fermerie en het biljart 
ook opeens verdwenen bleek.
Voor de Molenstraat waar Sijbe woonde was hij een markant figuur. Zomers stond zijn voordeur 
vaak open en was hij altijd wel in voor een praatje met deze of gene.
Dit laatste jaar was hij door ziekte aan huis gebonden en zag je hem niet meer.
Sijbe gaat zeker gemist worden in de straat.



HET MUGGEPLEIN

Het Muggeplein, het hart van onze buurt, is nog niet zo oud. Het is pas in het jaar 1886 
aangelegd, dus zo’n 130 jaar geleden. De Noordenbergstraat bestaat al ruim meer dan 
duizend jaar en het Noordenbergkwartier behoort tot de oudste buurten van Deventer.
Voordat het Muggeplein werd aangelegd was het gehele terrein bebouwd. Nog op de kaart van 
Deventer uit 1832 loopt de Molenstraat tot aan de Gasthuussteeg, die ongeveer midden over 
het huidige plein liep (kaart).

De Muggesteeg en de 
Barmhartigesteeg liepen 
ongeveer evenwijdig aan 
de Gasthuussteeg. De 
Muggesteeg lag ongeveer 
op de plek van de straat 
die nu vanaf het plein 
naar de Welle loopt. De 
Muggesteeg is genoemd 
naar Herman Mugge, die 
in een huis woonde op de 
hoek met de 
Noordenbergstraat.   

Midden op de plek van het huidige plein staat op oude kaarten een kapel, tussen ander 
bebouwing (tekening). Dit moet de kapel geweest zijn van het Sint Geertruidengasthuis. Dit 
‘ziekenhuis’ wordt al genoemd in het jaar 1472 en werd in 1512 aangewezen om mensen op te 
nemen die de pest hadden. Als er geen pestepidemie was, dan was het in gebruik als 
armenhuis en later als ziekenhuis.
De Fermerie was onderdeel van het Geertruidengasthuis. Een fraaie gevelsteem vermeldt: 
“Henrick Losscher ende Johan Jordens als Provisoren hebben deze huisen laten timmeren 
anno 1638". Een andere gevelsteen zegt: “Vernieuwd 1840 onder het Bestuur van mr. F.G. 
Houck en B.J. IJssel de Schepper.”  En tenslotte een derde gevelsteen: “Herbouwd door de 
bewoners 24 sept. 1983 NBK, architect Smid - Peters.” Met deze verbouwing is er weinig meer 
over van het originele bouwplan. Ook de panden Onder de Linden 6-8 behoorden vroeger nog 
tot het complex. 

In de jaren ’60 was het plan 
van de gemeente Deventer 
om het hele 
Noordenbergkwartier te 
slopen en er kantoren te 
bouwen en parkeerplaatsen 
aan te leggen. Als eerste – 
en gelukkig enige – werd 
omstreeks 1975 het 
politiebureau hier gebouwd. 
De acties van buurtbewoners 
om woningen te bouwen 
voor de buurt staat uitvoerig 
beschreven in het boek 
Handel Dapper. Op de 
kelder van het politiebureau 
staan sinds 2015 woningen 
en appartementen.
En nu, in 2017, is een 
verwaarloosd plein, dat voor 
de helft parkeerplaats was, 
omgetoverd tot een mooi 
stadsplein. Een feestje 
waard! 
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