
 
 
 
 
 
 
Deventer en Europa 
Tentoonstelling over grote projecten in Deventer 

 

Wat hebben de Crypte van Geert Groote, het IJsselfront en het Ondernemershuis Deventer 

gemeen? Het zijn allemaal projecten die tot stand zijn gekomen met behulp geld uit Europa en 

uit de regio. Van 10 tot 28 april staat hierover een kleine tentoonstelling in het Deventer 

stadhuis , Grote Kerkhof 1, Deventer. Met beelden van ‘voor’ en ‘na’ de uitvoering.  

 

In Deventer is tussen 2007 en 2013 een aantal grote projecten gerealiseerd. Die hebben de stad 

aantrekkelijker en levendiger gemaakt of gezorgd voor extra werkgelegenheid in de stad. Iedereen 

kent ze, maar weinigen zullen weten hoe ze tot stand zijn gekomen en wie er meegefinancierd heeft. 

De mini-tentoonstelling in het stadhuis toont die projecten aan de hand van beelden. Te zien is wat de 

uitdaging was, hoe eraan gewerkt is en het eindresultaat.  

 

Crypte Geert Groote 

Aan het Lamme van Dieseplein is de geschiedenis en het gedachtegoed van Geert Groote en de 

hervormingsbeweging Moderne Devotie tot leven gebracht. De oorspronkelijke middeleeuwse crypte 

uit omstreeks 1450 is opgegraven en gerestaureerd en in de bouw geïntegreerd. In de prachtige 

moderne opbouw uit staal en glas en kunnen bezoekers van alle leeftijden op een moderne 

interactieve manier, kennis maken van het leven van Geert Groote (1340-1384). Ook is de openbare 

ruimte van het Lamme van Dieseplein opgeknapt. In de bestrating is een uniek patroon gelegd met 

verschillende formaten steen. Zo is het geheel, plein en huis, weer een aantrekkelijke plek in de stad, 

waar het goed toeven is. 

 

Het IJsselfront 

De monumentale Lage Wellekade en Pothoofdkade zijn opgeknapt. De kades zijn beter toegankelijk 

gemaakt, er is nieuwe verharding aangebracht, maar ook mogelijkheden om af te meren. Het is nu 

veel aantrekkelijker om er te wandelen of een tijdje te blijven en over het water uit te kijken. Door het 

opknappen van de kades is een rijksmonument behouden en heeft Deventer aan het water een heel 

aantrekkelijke uitstraling. De kades zijn een visitekaartje voor de stad geworden, dat is goed voor de 

economie! 

 

Ondernemershuis Deventer 

In de Keizerlanden kwam 5 jaar geleden een Ondernemershuis. Het werd dé voordeur voor alle 

ondernemersvragen. Hier werden startende ondernemers begeleid, voorlichting en workshops 

gegeven en nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkeld. Het leverde groeiende en nieuwe 

bedrijven op en meer werkgelegenheid. Het Ondernemershuis is in februari dit jaar verhuisd naar het 

voormalig gasfabriekterrein. Daar ontstaat een ondernemerswerkplaats waar je advies en kennis kan 

halen en waar startende ondernemers en klein MKB samen succesvol kunnen worden.   

De projecten zijn mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO), 

het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel (GO) en stedelijke netwerk  Arnhem-Nijmegen. 

 

Waar: Stadhuis, Grote Kerkhof 1, 7411 KT Deventer 

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 08.00 tot 18.00 uur, donderdag tot 20.00 uur 

--------------------------------------- 

 

  



Achtergrond informatie over GO-EFRO 

 

Oost Nederland: innovatieregio 

De traditionele productie-economie verandert in een kenniseconomie. 

Innovatie is een drijvende kracht achter deze ontwikkeling. Oost-Nederland is aangemerkt als 

nationale innovatieregio. Er zijn drie sterke kennisconcentraties op het terrein van voeding, 

gezondheid en technologie: Food Valley, Health Valley en het High Tech Cluster Twente. Om de 

concurrentiepositie van Oost-Nederland te versterken, investeerde het Gelders-Overijsselse EFRO-

programma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht’ in deze kennisclusters.  

 

GO voor de toekomst 

Zo’n inspanning heeft echter vooral zin als ook wordt gewerkt aan de randvoorwaarden voor 

(innovatief) ondernemerschap. Het GO-EFRO programma heeft daarom ook geïnvesteerd in 

leefbaarheid en bereikbaarheid van woonwijken, stadsdelen en bedrijventerreinen. Er zijn wegen, 

gebouwen, voorzieningen en buitenterreinen gerealiseerd, verbeterd of vernieuwd. Er is extra 

bedrijvigheid en werkgelegenheid ontstaan.  

 

Over EFRO 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen. 

Structuurfondsen zijn onder meer bedoeld om economische verschillen tussen Europese landen en 

regio’s te verkleinen en samenwerking tussen alle landen en regio’s in de EU te stimuleren.  

Voor meer ontwikkelde regio’s zoals Nederland, richt EFRO zich onder meer op het versterken van de 

regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.  

 

 

 
 


