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ontwerpuitgangspunt: bomen behouden

oorspronkelijke situatie: routing

oorspronkelijke situatie bomen >

ontwerpuitgangspunt: routing optimaliseren

oorspronkelijke situatie: geen verblijfskwaliteit ontwerpuitgangspunt: creëren verblijfskwaliteit



Een ingetogen en groen hof bij het Geert Grootehuis

lamme van dieseplein

ontwerp 2011-2012   |   uitvoering 2012-2013   |   omvang 1200 m2    |   locatie Deventer   |   opdrachtgever Gemeente Deventer

Ooit was het een desolate binnenplaats, nu is het aangenaam 
groen hof met verblijfskwaliteit in de historische binnenstad 
van Deventer: het Lamme van Dieseplein. Directe aanleiding 
voor de herinrichting van het plein was de nieuwbouw van het 
Geert Grootehuis, een centrum voor bezinning en ontmoeting. 
Deze en de andere bouwkundige ontwikkelingen rond het 
hof, waar de invulling minder zeker van was, moesten een 
vanzelfsprekende plek krijgen in het ontwerp van de openbare 
ruimte. De opgave was dus om een hof te ontwerpen, dat een 
duurzame hoofdopzet combineert met flexibiliteit in de randen. 
Het ontwerp diende bovendien in nauwe samenspraak met de 
gemeente, de omwonenden en NV Bergkwartier (maatschappij 
tot stadsherstel) tot stand te komen.

een hof
De essentie van de plek en de rol die de locatie speelt in 
het stedelijk weefsel zijn belangrijke uitgangspunten in de 
ontwerpen van Buro Lubbers. Dat geldt ook voor het Lamme 
van Dieseplein. Meer dan een plein in traditionele zin is het 
een open plek in een bouwblok. De luwe, enigszins afzijdige 
ligging in het stedelijk weefsel maken het eerder een hof 
dan een plein. Het idee van een hof sluit ook goed aan op 
het gedachtegoed van de godgeleerde Geert Groote (1340-
1384). In zijn tijd waarin wereldse waarden als rijkdom, eer en 
aanzien hoogtij vierden in het kerkelijk leven, predikte hij voor 
verinnerlijking en soberheid. Dit streven herkennen we ook in 
het ruimtelijk concept voor het nieuwe Lamme van Dieseplein.

Een hof nodigt uit tot een ander gebruik en vraagt om een 
andere inrichting dan een plein. Bij dit hof denken we aan 
een groene, serene, intieme ruimte waar men een drankje 
kan drinken, elkaar kan ontmoeten of de krant kan lezen. Het 
Geert Grootehof wordt een spreekwoordelijke buitenkamer 
voor Deventer, die een toevoeging vormt op het niveau van 

de binnenstad. Het is een plek waar omwonenden elkaar 
ontmoeten en in de buitenlucht tot rust kunnen komen. De 
gebouwen en muren die het hof omzomen maken de rijke 
geschiedenis van de stad afleesbaar. 

drie lagen van verharding en groen 
Het ontwerp is gebaseerd op drie opeenvolgende lagen. Eerst 
een bijzondere pleinvloer van gevel tot gevel in een afwijkend 
verband van gebakken steen. Dan verhoogde randen en 
zitplekken van hardsteen. Een groene tussenlaag van hagen 
en planten dient als basis om tussen te vertoeven en verblijven. 
Tussen de randen met groen en de verschillende zitplekken is 
een dwalende beweging mogelijk. Hierboven bevindt zich een 
transparante laag van bestaande en nieuwe bomen.

De zone rond het Geert Grootehuis en villa is beschouwd 
als een grote verhoogde stoep van hardsteen. De verbinding 
tussen de Pontsteeg en de Stromarkt is de hoofdroute. Omdat 
het Lamme van Dieseplein een uniform verhardingsvlak heeft, 
wordt de Pontsteeg vanzelfsprekend begeleid, zonder dat 
obstakels nodig zijn. Bovendien sluit de verharding aan op de 
binnenstad van Deventer, die bestaat uit gebakken klinkers 
met accenten van hardsteen. Op het Lamme van Dieseplein 
zijn deze verdeling omgekeerd. Klinkers vormen accenten in 
een vlak van hardsteen. Eenheid is het resultaat.

Op het verhardingsvlak zijn elementen geplaatst in de vorm 
van langgerekte bakken met hagen en vaste planten. Deze 
laag vormt samen met zitelementen de groene tussenlaag die 
voor een rijke seizoensbeleving zorgt. Gezelschappen van 
verschillende grootte vinden hier een plek om te zitten, te praten 
of een glaasje wijn te drinken. Hellingen en trappen die nodig 
zijn om het Geert Grootehuis te bereiken, zijn opgenomen in 
deze groene laag. 

Transparante bomen brengen de ruimtebeleving van het plein 
terug naar een intieme schaal en vormen een intermediair 
tussen de grote aanwezige bomen en de groene tussenlaag.

Het plein besteedt bijzondere aandacht aan het subtiel 
aanlichten van cultuurhistorische elementen zoals de muren 
van de kapel en het broederhuis. 

De omwonenden worden uitgenodigd om een speciaal 
aangewezen plantenvak te gebruiken als bloemrijke pluktuin 
of kruidentuin.
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CONCEPT
groen hof

CONCEPT

Een bijzondere pleinvloer in een afwijkende verharding 
(hardsteen of gebakken) met groene hagen en bomen 
als basis om tussen te vertoeven en verblijven op 
aangename zitplekken. 

concept: vlakken 
omrand door hagen



Profiel 1: verbinding Stromarkt - Lamme van Dieseplein

ONTWERP
profielen

|           min. 6,00         |     3,00         |   2,00    |

Profiel 2: Aanzicht entree Geert Groote Huis
|             11,00                    |    3,00        |   1,80   |       8,80           |    2,00    |        3,00      |          3,20             |  1,30  |    8,60         |
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