
De Deventer
Bergweide
Discussieavond 12 april
De SIED (Stichting Industrieel Erfgoed Deventer)  

en Architectuurcentrum Rondeel organiseren  

een presentatie- en discussieavond over de  

toekomstige ontwikkeling van het bedrijven- 

terrein Bergweide in Deventer. 

Aanleiding hiervoor is het boek ‘De Deventer 

Bergweide’ dat eind vorig jaar door de SIED is 

uitgebracht. Dit boek geeft een beeld van de 

ontwikkeling van het grootschalige bedrijven-

terrein Bergweide vanaf het begin van de jaren 

1920 tot nu. Naast de historische beschouwing 

en kenschetsen van de huidige deelgebieden 

van Bergweide is een groot deel van het boek 

gewijd aan een inventarisatie en cultuur- 

historische waardebepaling van alle relevante 

gebouwen, infrastructurele objecten en 

kunstwerken.

In het boek wordt ook ingegaan op de recente 

transformatieprocessen die hebben plaatsge-

vonden en de vraag hoe hier naar de toekomst 

toe verder mee om te gaan. Die transformatie 

heeft zich vooral voorgedaan in het oudste deel 

van Bergweide, het Havenkwartier. Dit 

Havenkwartier heeft zich inmiddels, met het 

aanwezige industriële erfgoed als inspiratie-

bron, ontwikkeld tot een uitdagende, levendige 

stadswijk met gemengde functies voor nieuwe 

vormen van bedrijvigheid, dienstverlening, 

horeca, kunst en cultuur. 

De SIED en Architectuurcentrum Rondeel 

waren daar steeds bij betrokken en willen met 

deze ervaring ook de innovatie in de andere 

deelgebieden van Bergweide stimuleren. In die 

zin fungeert het boek tevens als uitnodiging 

voor een brede discussie.

http://www.sied.nl
https://www.rondeeldeventer.nl


 datum  Donderdag  
12 april

 aanvang   20.00 uur 
(inloop v.a. 19.30)

 locatie Ardagh Metal Packaging Netherlands 
  (voorheen Thomassen & Drijver),  
  Zweedsestraat 7, 7418 BG Deventer

 programma  Na twee inleidende presentaties wordt  
gediscussieerd over de toekomstige  
ontwikkeling van het bedrijventerrein  
Bergweide.

 
  - Welkomstwoord en korte introductie  
   van Ardagh door Jan de Bruin,  
   plantmanager Ardagh Group

  -  Presentatie van het boek ‘De Deventer 
 Bergweide’ door Jaap Niemantsverdriet  
 van de SIED 

  - Eerste discussieronde  
   o.l.v.  Ellen Schild van de SIED 

  - Pauze 

  - Interview met een team van deskundigen 

  - Vervolg discussie

 aanmelden    Wij verzoeken u om u zoveel mogelijk 
  van tevoren (kosteloos) voor deze  
  avond aan te melden,

  U kunt zich aanmelden bij: 
 
  info@rondeeldeventer.nl 

  aanmelden@sied.nl 

boek bestellen

Als u van plan bent deel te nemen aan de 

bijeenkomst is het zinvol kennis te nemen  

van het boek ‘De Deventer Bergweide’. 

Deze is te bestellen bij de SIED, lees daarover 

meer op de SIED-website,  of u kunt het kopen 

bij boekhandel Praamstra.

http://www.sied.nl
https://www.rondeeldeventer.nl
mailto:info@rondeeldeventer.nl
mailto:aanmelden@sied.nl
http://www.sied.nl/publicaties/boek-deventer-blik/483-de-deventer-bergwiede.html
https://www.boekhandelpraamstra.nl

