
ONTWERPWEDSTRIJD
STADSENTREE
DEVENTER

Tot 1 december 2017 23:59:59 uur heb je 
de tijd om een idee in te sturen.

14 december 2017 maakt de vakjury op 
het Relevant-congres bekend wie het 
prijzengeld heeft gewonnen.

Verbeeld de toekomst,  
stuur ons jouw visie!
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HET NETWERK ONTWERP VEILIGE OMGEVING IS SINDS 2013 
ACTIEF EN STIMULEERT VROEGTIJDIGE BETROKKENHEID 
VAN OMGEVINGSVEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN. DAT 
DOEN WE DOOR DE SAMENWERKING TUSSEN RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELAARS EN VEILIGHEIDSDESKUNDIGEN TE VERSTERKEN. 
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In de wereld van planologen, stedenbouwers en 
architecten is deelname aan een ontwerpwedstrijd een 
mogelijkheid om je als professional te presenteren en 
lonkt mogelijk een interessante vervolgopdracht of een 
prijsbedrag.

Met deze prijsvraag willen wij graag studenten en 
professionals de gelegenheid geven om jullie capaciteiten 
op het ‘veilige ontwerpen’ van een zone in de gemeente 
Deventer te etaleren. De gemeente Deventer is op zoek 
naar inspirerende concepten die hen helpt bij het verder 
inrichten van deze zone.

We bedanken alle betrokken instanties voor de prettige 
samenwerking in deze ontwerpwedstrijd. We wensen 
alle deelnemers heel veel succes met een maken van een 
origineel, inspirerend en veilig ontwerp.

Namens het team Ontwerp Veilige Omgeving,

Dirk Jan de Boer
Programmamanager 
Ontwerp Veilige Omgeving
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BEEKBERGEN

De A1 is een drukke (inter)nationale transportas en vormt een 
belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen 
en buiten Nederland: de Randstad, Cleantech Regio (de 
Stedendriehoek-gemeenten), Twente en het Noord- en Oost-
Europese achterland. Een goede doorstroming op deze route is 
daarom van groot belang. Verbreding van de weg zorgt niet alleen 
voor een goede doorstroming en een betere bereikbaarheid, maar 
is ook een economische impuls voor de regio.

De provincies Gelderland en Overijssel, Cleantech Regio en 
Rijkswaterstaat werken samen aan een structurele verbetering 
van de bereikbaarheid. Hiervoor tekende de minister van 
Infrastructuur en Milieu op 16 juni 2017 het Ontwerptracébesluit 
A1 Apeldoorn - Azelo en het Ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer 
- Azelo. In oktober 2013 tekende de minister van Infrastructuur en 
Milieu een bestuursovereenkomst. Tussen 2018 en 2028 verbreden 
we de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo op 5 plekken 
door de aanleg van extra rijstroken. Dit doen we in nog 2 etappes. 
Van 2018 – 2020 verbreden wij de A1 tussen Twello en Deventer 
naar 2 x 4 rijstroken en de A1 tussen Deventer-Oost en Rijssen 
naar 2 x 3 rijstroken. Tussen 2024 – 2028 werken wij aan de 
verbreding van de resterende gedeeltes van A1 tussen Apeldoorn 
en het knooppunt Azelo. De opsplitsing in etappes heeft te maken 
met financiering. Door voor- en cofinanciering van de provincies 
Gelderland en Overijssel kan Rijkswaterstaat de trajecten Twello - 
Deventer en Deventer-Oost - Rijssen al in 2018-2020 uitbreiden.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

PLAN VERBREDING A1

De Stadsaszone Deventer is het 
gebied tussen het station en de A1. De 
invloedssfeer van deze zone reikt echter 
veel verder. Het is een economisch 
belangrijk gebied: hier wordt circa 
90% van het inkomen van de stad 
verdiend. In de Stadsaszone zitten 
veel Deventer bedrijven, kennis- en 
onderwijsinstellingen.

De ontwikkeling van de stadsaszone 
bepaalt de economische positie van 
Deventer. De gemeente ziet volop 
kansen in het gebied. Om deze kansen 
te benutten is een nieuwe strategie 
gewenst, een impuls met economische 
én maatschappelijke meerwaarde. Want 
een sterke economie is geen doel op zich, 
maar een voorwaarde voor een vitale 
samenleving waarin lokaal talent zich  
kan ontwikkelen.

De stadsaszone biedt volop kansen voor 
iedereen die in dit deel van Deventer 
wil investeren. De gemeente nodigt 
u uit om economische, ruimtelijke of 
maatschappelijke vernieuwing in gang te 
zetten en staat open voor uw initiatief.
 

Structuurvisie
Stadsaszone
Letterlijk overgenomen uit de Structuurvisie Stadsaszone.
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Het (vracht)verkeer op de A1 neemt steeds meer 
toe. Dit zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost 
tussen Apeldoorn en Azelo (bij Almelo). Daarom 
verbreedt Rijkswaterstaat tussen 2016 en 2028 
dit traject in 3 etappes. 

PLAN
VERBREDING A1

CONTEXT
Het gebied Stadsentree is een zone waarin functies rondom 
mobiliteit en nieuwe vormen van mobiliteit een plek kunnen 
krijgen. 

In het gebied zijn enkele ondernemers actief, onder 
andere BP servicestation, McDonalds en Postillion. Een 
ontwikkelaar wil een deel van het gebied ontwikkelen. 
Daarbij is de wens om een transformatie waarbij een 
transferium en eetgelegenheden worden gecombineerd 
met nieuwe vormen van mobiliteit en nieuwe ‘schonere’ 
brandstoffen (CNG, waterstof etc.). Doel is een 
hoogwaardig mobiliteitsplein, gericht op de toekomst 
met nieuwe schone brandstoffen en het aanbieden van 
nieuwe mobiliteitsvormen. Een plein waar bezoekers van 
het centrum van Deventer worden verleid om de auto 
hier te laten staan en met schone vervoersvormen naar de 
binnenstad te vervoeren.

De structuurvisie Stadsaszone van de gemeente Deventer 
beschrijft op hoofdlijnen de ambities voor het gebied. 
De nadere invulling van het gebied moet in co-creatie 
met relevante partners plaatsvinden. Dit gebied is een 
interessant gebied waarin de complexiteit en beperkingen 
juist een grote uitdaging voor ontwerpers kan bieden. 
Zie de beperkingen als uitdaging voor het ontwerp, 
daarom is gekozen voor dit gebied als onderwerp voor de 
ideeënprijsvraag.

KANS
Gezocht: enthousiaste teams van ontwerpers. Maak een 
inspirerend (veilig) ontwerp voor het gebied Stadsentree 
Deventer.

PRIJSVRAAG
Maak een veilig stedenbouwkundig ontwerp op basis van de 
gezamenlijke ambitie voor dit gebied.

WINNAAR
Wint geldbedrag van 2000 euro. Gratis toegang tot het 
Relevant-congres op 14 december. Een exclusieve pitch voor 
stakeholders op het Relevant-congres.

OPDRACHTGEVER
Ontwerp Veilige Omgeving

IN SAMENWERKING MET

IN HET KORT
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PLANONTWIKKELING DOIC AKZO NOBEL VEILIGHEID ALS ONTWERPVARIABELE

01.
OMGEVINGSVEILIGHEID

Bij de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen kan er 
natuurlijk wat misgaan. Bij een incident kunnen de mensen in 
de buurt van het ongeval slachtoffer worden. Rond het gebied 
de Stadsentree vind transport van gevaarlijke stoffen plaats 
(bijvoorbeeld de A1) en worden gevaarlijke stoffen opgeslagen 
(bijvoorbeeld bij Akzo Nobel).

02.
SOCIALE VEILIGHEID

Een gebied kan uitnodigend zijn voor hangjongeren en ook 
criminelen om daar hun activiteiten uit te voeren. Dat kan 
invloed hebben op het gevoel van veiligheidsniveau van 
bezoekers en kan ook feitelijk leiden tot incidenten.

03.
WATERVEILIGHEID

De dijken in Nederland zijn sterk, maar kunnen in extreme 
weersomstandigheden en waterpeil ons niet altijd beschermen. 
In grote delen van Nederland kan een overstroming grote 
effecten hebben. Deventer ligt in Dijkringgebied 52. De kans op 
een overstroming van de Stadsentree is weliswaar klein, maar 
kan potentieel tot grote schade leiden.

VEILIGHEID  
ALS ONTWERPVARIABELE
Door vroegtijdig ‘veiligheid’ als ontwerpvariabele in het 
ontwerpproces mee te nemen kan de veiligheid optimaal geborgd 
worden. Bovendien neemt de kwaliteit van een gebouw of plangebied 
toe. Optimaal betekent niet 100% veilig. We moeten transparant zijn 
over de risico’s die blijven bestaan. In de Stadsentree-zone vragen 
de volgende drie veiligheidsheidsvraagstukken om aandacht:
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Dit centrum moet een internationale 
broedplaats worden voor open innovatie 
in de chemie en technologie rondom 
AkzoNobel’s Research & Development 
centrum in Deventer.

De ambitie is om binnen zeven jaar 650 
gebruikers te huisvesten, waaronder de 
270 werknemers van AkzoNobel die 
nu al op de locatie werken. Inclusief de 
indirecte werkgelegenheid in bijvoorbeeld 
toelevering en dienstverlening komt dit 
neer op meer dan duizend arbeidsplaatsen 
in 2023. De beoogde opening van het 
DOIC is op 1 januari 2017.

Bedrijven, kennisinstellingen, (startende) 
ondernemers, investeerders en studenten 
krijgen toegang tot een werkomgeving 
die bestaat uit onder meer een groot 
netwerk, R&D-faciliteiten, een 
incubator, proeffabrieken, onderwijs-/
trainingsvoorzieningen, vergaderzalen en 
een restaurant. Een aantal voorzieningen, 
zoals het veiligheidslaboratorium, het 
analytische lab en de mogelijkheid om 
productie op te schalen, is uniek in 
Nederland en zelfs Europa.

Het DOIC kan een belangrijke impuls 
geven aan het innovatievermogen van 
zowel start-ups, als andere bedrijven 
die zich op de locatie vestigen. Peter 
Nieuwenhuizen, RD&I Director Specialty 
Chemicals: “We willen in Deventer 
een centrum creëren van grote en 
kleine bedrijven en kennisinstellingen. 
Door middel van zogenaamde ‘open 
innovatie’ komen partijen samen sneller 
tot baanbrekende innovaties en nieuwe 
gebruikstoepassingen en commerciële 
activiteiten.”

Het centrum biedt laagdrempelige toegang 
tot kennis en faciliteiten die voor veel 
bedrijven normaliter niet toegankelijk zijn. 
Daarnaast kunnen de hightech faciliteiten 
zo veel efficiënter worden ingezet. Het 
centrum kan een ‘hotspot’ worden van 
innovatie in de regio.

Eddy van Hijum, Gedeputeerde Economie, 
van provincie Overijssel: “Zo’n centrum 
draagt bij aan het creëren, aantrekken 
en behouden van kennisintensieve 
bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle 
opleidingsniveaus. Ook kan het goede 
mogelijkheden bieden voor start-ups en 
voor toeleverende bedrijven.”

Robin Hartogh Heys, wethouder economie 
gemeente Deventer, vult aan: “Het DOIC 
voorziet in een behoefte. Na een eerste 
marktverkenning hebben al tien partijen 
uit Gelderland en Overijssel aangegeven 
interesse te hebben om in het centrum aan 
de slag te gaan. Daar gaan toeleveranciers 
ook van profiteren. Het DOIC kan zo 
zorgen voor een stevige impuls voor de 
Deventer economie en werkgelegenheid.”

De ontwikkeling van het DOIC maakt 
onderdeel uit van de voorstellen van het 
college van B&W van Deventer voor de 
Poort van Deventer. Door publiek-private 
samenwerking wil de gemeente bijdragen 
aan de ontwikkeling van initiatieven 
in en rondom de Stadsentree en het 
Havengebied.

Planontwikkeling
DOIC Akzo Nobel

“   DOOR MIDDEL VAN 
‘OPEN INNOVATIE’ 
KOMEN PARTIJEN 
SNELLER TOT 
BAANBREKENDE 
INNOVATIES.”

Op 16 juni ondertekenen AkzoNobel, provincie Overijssel  
en gemeente Deventer een intentieverklaring om samen het  
Deventer Open Innovation Center (DOIC) te ontwikkelen.

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Henri Cormont

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
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De opgave van de prijsvraag is:

Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving is op zoek naar inspirerende ideeën en concepten 
waarin veiligheidsbeperkingen als uitdaging voor het ontwerp worden gezien. Hoe is 
dit gebied, met deze beperkingen, tot een hoogwaardig en innovatief mobiliteits- en 
verblijfsgebied te ontwikkelen.

In het plangebied zijn al bestaande functies aanwezig. Zo is er een hotel, een McDonalds 
en LPG-tankstation aanwezig. In het ontwerp moeten deze functies zoveel mogelijk 
gehandhaafd blijven.

Het ontwerp moet worden uitgewerkt in een visie op het gebied waarin de transformatie 
zichtbaar wordt gemaakt. Geef aan hoe je in het ontwerp voor het gebied rekening kan 
houden met de genoemde veiligheidsaspecten.

MAAK EEN VEILIG 
STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP 
OP BASIS VAN DE GEZAMENLIJKE 
AMBITIE VOOR DIT GEBIED.

8
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DEELNAME EN INZENDING

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

DEELNEMERS
->  De prijsvraag staat open voor teams bestaande uit 

professionals van bijvoorbeeld veiligheidskunde, 
stadsgeografie, mobiliteit, planologie, stedenbouw, 
landschapsarchitectuur en architectuur.

-> Een team bestaat uit minimaal drie personen.
->  Studenten, starters, ondernemers, bedrijven (of combinaties 

daarvan) kunnen meedoen.
->  Meld je aan voor de prijsvraag via de aanmeldpagina op 

onze website vermeld in je aanmelding de namen van 
de deelnemers, functie, hogeschool/universiteit en of 
bedrijfsnaam. Geef ook aan of je deelneemt aan de  
tweedaagse begin november.

  http://www.ontwerpveiligeomgeving.nl/
ontwerpwedstrijd2017/

GEVRAAGDE EINDPRODUCTEN
->  Een poster met de uitwerking van het ontwerp op A1 

formaat, met maximaal 300 woorden per poster. Geef een 
visie op het gebied in een grotere context (schaal 1:5000) en 
een stedenbouwkundig ontwerp (schaal 1:1000).

->  Een toelichting op het ontwerp. In de toelichting moet 
omschreven worden op welke wijze rekening is gehouden 
met de veiligheidsthema’s. Maximaal 5 pagina’s tekst. 
Maximaal  
10 pagina’s totaal.

->  Elk team kan een presentatievorm naar keuze 
kiezen(facultatief ).

De bestanden voor het ontwerp op A1 formaat en de  
toelichting worden digitaal als Pdf-bestand aangeleverd via  
info@ontwerpveiligeomgeving.nl als bijlage van een e-mail  
met daarin:

->  Titel inzending
-> Gegevens deelnemers
-> Namen, geboortejaar per deelnemer, functie en e-mailadres
-> Naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon

INHOUDELIJKE CRITERIA
Het team Ontwerp Veilige Omgeving let bij de voorselectie van 
de inzendingen op de volgende punten:

->  De eindproducten zijn gemaakt door een team bestaande  
uit minimaal 3 personen.

->  In het ontwerp is rekening gehouden met de drie 
veiligheidsvraagstukken.

BEOORDELINGSCRITERIA
De jury let bij het beoordelen van de inzendingen op de  
volgende punten:

->  Overtuigingskracht van het ontwerp
->  Originaliteit en creativiteit in het ontwerp
->  De realisatiekans van het ontwerp 
->  Het volgen van de ambities van de gemeente in het gebied
->  Integraliteit van de verwerking van de veiligheidsthema’s in  

het ontwerp
->  Presentatievorm- en techniek van het ontwerp

Voor de 3 genomineerden is ook de pitch en presentatie van  
het ontwerp op het congres van 14 december onderdeel van  
de eindbeoordeling.

(VEILIGHEIDS)ADVIES
Ontwerp Veilige Omgeving heeft een groot netwerk van 
specialisten op de thema’s (externe) veiligheid en planologen 
en stedenbouwers. Wanneer een team inhoudelijke versterking 
zoekt voor het realiseren van hun ontwerp kunnen wij met het 
team zoeken naar professionals die kunnen ondersteunen.

ONTWERPWEDSTRIJD STADSENTREE DEVENTER

REGLEMENT

Er wordt beoordeeld in twee ronden. In de eerste ronde 
wordt door het projectteam Ontwerp Veilige Omgeving 
alleen gekeken of inzendingen voldoen aan de in dit 
document beschreven ‘gevraagde eindproducten’ en de 
‘inhoudelijke eisen’. In de tweede ronde beoordeelt de 
jury vakinhoudelijk de geanonimiseerde inzendingen aan 
de hand van de beoordelingscriteria.

 De jury kiest 3 genomineerde prijswinnaars, die op het 
Relevant-congres van 14 december een pitch/presentatie 
mogen geven. De jury maakt op 14 december bekend wie  
de winnaar van de ontwerpwedstrijd is.

 Inzendingen die niet via het hierboven beschreven 
e-mailadres worden ontvangen zijn uitgesloten  
van deelname. 

 Vanaf het uitschrijven van de prijsvraag tot de  
laatste mogelijkheid tot het stellen van vragen op  
13 oktober 2017, kunnen vragen met betrekking tot  
de prijsvraag gesteld worden via mailadres  
info@ontwerpveiligeomgeving.nl. De vragen worden 
gebundeld en naar alle ingeschreven deelnemers 
verzonden op 18 oktober. 

 Het staat de opdrachtgever vrij het ingezonden materiaal 
voor eigen doeleinden te gebruiken, in overleg met de 
inzenders en met juiste citering.

 Organisatie, team Ontwerp Veilige Omgeving,  
medewerkers van de gemeente Deventer en jury zijn 
uitgesloten van deelname.

Alle communicatie gaat via  
info@ontwerpveiligeomgeving.nl
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COLOFONPLANNING

Inzenden kan tot en met 1 december 2017 
23.59 uur door middel van een e-mail naar: 
info@ontwerpveiligeomgeving.nl. De eisen 
voor inzending zijn in dit document vermeld. 
Wanneer de aanmelding of inzending in goede 
orde ontvangen is, krijg je zo spoedig mogelijk 
een ontvangstbevestiging. De jury beoordeelt 
alle inzendingen en dit wordt gepubliceerd, 
ook de inzendingen die niet bij de drie 
genomineerden horen. 

De jury bestaat uit medewerkers van de 
genoemde samenwerkingspartners. De 
voorzitter van de jury is Rob van der Velden 
van de BNSP. De definitieve samenstelling van 
de jury wordt via de website bekendgemaakt.

Begin november vindt een twee-
daagse excursie plaats over het 
gebied Stadsentree in Deventer. 

Tijdens deze dagen worden deelnemers geïnformeerd over 
omgevingsveiligheid thema’s zoals externe veiligheid, sociale 
veiligheid, waterveiligheid en nog meer. Ook wordt er een 
ontwerpatelier georganiseerd. Met dit ontwerpatelier wordt op een 
speelse wijze een gebied ingericht waar meerdere risicobronnen 
aanwezig zijn. Deze excursie is facultatief maar er wordt wel sterk 
aangeraden om deel te nemen in verband met nadere toelichting 
opdrachtomschrijving en diepgaande informatie omgevingsveiligheid. 
Aan deze tweedaagse kunnen alleen teams van studenten deelnemen.

TWEEDAAGSE
EXCURSIE
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BEGIN SEPTEMBER
Lancering ontwerpwedstrijd.

01.12.2017
Sluitingsdatum inzenden prijsvraag.

08.12.2017
Bekendmaking genomineerden  
via e-mail.

14.12.2017
Pitch genomineerden & prijsuitreiking op 
Relevant-congres, gevolgd door een discussie. 
Tijd en programma wordt later bekend 
gemaakt.

Teksten Ontwerp Veilige Omgeving
   Dirk Jan de Boer 
   Joost van der Gun 
   Bert ter Horst
Fotografie Bestwerk.nl
   Beeldbank Rijkswaterstaat
Vormgeving Bestwerk.nl

PLANNING

INZENDEN

COLOFON

JURY



Het programma Ontwerp Veilige Omgeving stimuleert het 
vroegtijdig meewegen van ‘(omgevings)veiligheid’ in het ontwerp 
van een gebied of gebouw. Met een groot netwerk van (young) 
professionals werken we aan deze doelstelling. Het programma 
wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur  
en Milieu en de provincie Zuid-Holland.

OVO - Ontwerp Veilige Omgeving
Mr. H.F. de Boerlaan 151
7411 AH Deventer - NL
0570 - 595 793
info@ontwerpveiligeomgeving.nl
www.ontwerpveiligeomgeving.nl

ONTWERPVEILIGEOMGEVING.NL


