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Inleiding 

Nieuwbouwlocaties liggen veelal buiten de bestaande 
stad. Het Havenkwartier, wat nu nog deel uitmaakt van 
industrieterrein Bergweide is een mogelijkheid voor 
een duurzame inbreidingslocatie. In dit plan wordt een 
stedenbouwkundige visie gegeven voor ontwikkeling 
van het Havenkwar-tier en staat de middelste landtong 
centraal. We hebben het dan over een compact stedelijke 
woonbuurt met een dichtheid van ongeveer 50 woningen 
per hectare Verder herbergt deze buurt enkele buur
ten wijkvoorzieningen en mogelijkheden voor woon
werkwoningen en een zeer divers woningaanbod. Zo 
loopt dit uiteen van studentenwoningen, penthouses, 
grondgebonden stadswoningen (met/zonder tuin), 
appartementen in alle prijsklassen tot seniorenwoningen. 

De oorspronkelijke functie van de haven met (zware) 
industrie en overslag van (grond)stoffen is in de loop van 
de tijd langzaam verloren gegaan. Er zijn grote moderne 
industriecomplexen verrezen die geen aan- en afvoer over 
het water vereisen. Bij het ontwikkelen van een nieuwe 
woonwijk als het Havenkwartier verdient het wel aandacht 
om de elementen die nog aanwezig zijn en verwijzen naar 
een industrieel verleden te behouden en waar mogelijk te 
versterken. Op de te ontwikkelen landtong is (helaas) geen 
interessante historische bebouwing aanwezig. De vorm 
van de landtong omgeven door de havenarmen refereert 
natuurlijk wel aan het verleden. D.m.v. het ontwerpen 
van een kade worden de havenarmen nu weer "gebruikt". 
Binnenin het plangebied vindt een afwisseling plaats van 
openbare en semi-openbare ruimtes en ook prive-ruimtes 
(tuinen). 

Het historische Bergkwartier wat kenmerkend is voor 
Deventer heeft als het ware model gestaan voor een aantal 
ontwerpbeslissingen. Dit gaat van gesloten bouwblokken, 
binnenterreinen tot aan geveltypen die een bepaalde sfeer 
uitstralen. 

Het Havenkwartier moet een woonbuurt worden met 
een sterke menging in gebruikers. Van studenten, jonge 
gezinnen, tot senioren. Wonen in een stedelijk milieu zonder 
de "lasten" van de binnenstad zoals parkeerproblemen, 
drukke wegen en geluidsoverlast. 
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Samenvatting 

Een binnenstedelijke herstructurerings- en transformatie
opgave zoals die van het Havenkwartier op industrieterrein 
Bergweide in Deventervraagt om een grondig vooronderzoek 
en analyse voordat er sprake kan zijn van een uitgewerkt 
ontwerp. Bij het onderzoeken van het plangebied is dan 
ook meteen gekeken naar de context waarin dit gebied 
zich bevindt. Allereerst natuurlijk de stad Deventer met 
haar rijke historie en ontstaansgeschiedenis. Hierna is 
er steeds gedetailleerder ingezoomd op het gebied. De 
geschiedenis van het Havenkwartier en Bergweide is niet 
zo roemrijk als de geschiedenis van de oude stad Deventer. 
Bergweide bevindt zich immers buiten de stadsmuren en 
de omvangrijke vestingwerken zoals die er tot 1874 waren. 
Als gevolg van de industrialisatie is Bergweide ontstaan, 
in een aantal fases is dit industrieterrein gegroeid tot wat 
het nu is. Een industrieterrein wat ingeklemd ligt tussen de 
rijksweg Al en de oude stad Deventer in. Het Havenkwartier 
is een gebied op Bergweide wat vraagt om een grondige 
herstructurering. De gemeente heeft deze locatie dan ook 
aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. 
Met deze gegevens in het achtergrond wordt er gezocht 
naar aanknopingspunten om een unieke woonlocatie te 
ontwerpen die past binnen de gemeente Deventer. De 
oorspronkelijke industriele havenfunctie in dit gebied is 
verdwenen maar de elementen die hieraan herinneren 
zijn nog steeds aanwezig. Dit zien we dan in de vorm van 
havenarmen die als insteken het Havenkwartier verdelen 
in drie stroken met elk een eigen geleding. Voor het 
uiteindelijke ontwerp is gekozen om de middelste strook 
een stedenbouwkundig plan te gaan ontwikkelen. Deze 
strook (landtong) herbergt geen elementen uit het verleden 
die interessant zijn om te behouden. Wei is gekozen om 
de oorspronkelijke vorm van de havenarmen volledig te 

respecteren om zo nog terug te verwijzen naar het karakter 
van de industriele haven. Om een plan te maken dat ook 
echt op zijn plaats is in Deventer is er volgens een analyse 
gemaakt van het historische Bergkwartier in Deventer. Deze 
woonbuurt met kleinschalige bedrijvigheid is uniek in zijn 
soort en bevat veel kenmerken die op die manier dus staan 
voor een soort van Deventerse bouwtraditie. Elementen 
als geveltypen, straatprofielenl, gesloten bouwblokken zijn 
exemplarisch voor deze buurt. Er is in het Havenkwartier 
dan ook getracht om deze elementen ook in een nieuwe 
vorm terug te laten komen; een nieuwe compactstedelijke 
woonbuurt aan het water met elementen uit het historische 
Bergkwartier. De middelste landtong ligt redelijk ge
isoleerd, dus er is ook sprake van een autonome buurt, 
waar een ontwerp met een eigen identiteit voor gemaakt 
kan warden. Het wordt een mengeling van elementen 
uit het Bergkwartier waar alles op de menselijke maat 
is ontworpen en de structuur van de haven met haar 
brede kades voor overslag en hoge verkeersintensiteit. 
Dit is dan ook vormgegeven door de ontsluiting van de 
landtong over de kade te laten lopen, waar voetgangers, 
fietsers en auto's samen gaan. Binnenin het woongebied 
is de maatvoering weer op de kleinschalige menselijke 
maat ontworpen, geen plaats voor auto's; uitsluitend 
langzaam verkeer. De woonbuurt kenmerkt zich door veel 
verschillende woningtypes voor dus ook veel verschillende 
bevolkingsgroepen. 
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Hoofstuk 1 Context 

1.1 Inleiding 

Een plangebied heeft altijd een bepaalde relatie met de 
omgeving waarin het zich bevindt. Het Havenkwartier 
met haar havenarmen en landtongen kunnen we oak in 
een context plaatsen, en wel op verschillende niveaus. 
Het Havenkwartier is onderdeel van het industrieterrein 
Bergweide en bevat dus elementen en relaties met haar 
directe omgeving, dit industrieterrein heeft een bepaalde 
plek en functie in de stad Deventer, welke zich weer bevindt 
in een regionale context. 
Verder zal in dit hoofdstuk historische ontwikkeling van de 
stad Deventeren het plangebied warden besproken en wordt 
uit het structuurplan Deventer 2025 duidelijk wat volgens 
de gemeente Deventer de status en ontwikkelingsrichting 
van het plangebied zal zijn. 
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1.2 Karakteristiek van Deventer 

De gemeente Deventer telt bijna 90 duizend inwoners. De 
stad Deventer, als Hanzestad, dankt haar ontstaan aan de 
ligging aan de IJssel. Deventer heeft zich altijd ontwikkeld 
te midden van een landschappelijk waardevol gebied. 
Stad en land zijn overal binnen handbereik. Terwijl de 
binnenstad stedelijkheid en compactheid uitstraalt, biedt 
het buitengebied rust en ruimte. De kracht van Deventer 
zit in deze combinatie. 

Deventer heeft een groot aantal positieve kenmerken en 
ontwikkelingsmogelijkheden. De ligging aan de IJssel, 
de historische binnenstad, het omliggende landschap 
en de ligging aan de westoost corridor (Al) bepalen in 
hoge mate de aantrekkelijkheid van de stad en haar 
ontwikkelingsmogelijkheden. Maar dit geldt evenzeer voor 
de aansprekende nieuwbouw in de uitbreidingsgebieden 
en in de bestaande stad als voor het hoge niveau van de 
voorzieningen voor onderwijs, zorg, cultuur en recreatie. 
De elementen die Deventer tot Deventer maken zijn uniek. 
De sociaal-culturele karakteristieken en de openheid die 
nieuwkomers ervaren, houden verband met de ligging in 
de stedelijke 
invloedssfeer en de schaal waarop het dagelijkse leven 
zich afspeelt. Identiteit en aantrekkelijkheid zijn op een 
groter schaalniveau - de Stedendriehoek - onderdeel van 
een gedifferentieerd aanbod van woon- en werkmilieus. 
Deventer wordt tegelijkertijd geconfronteerd met een aantal 
problemen, zoals de afhankelijkheid van de werkgelegenheid 
van een beperkt aantal grote bedrijven, een relatief 
groot deel van de werklozen dat geen startkwalificatie 
heeft, veranderingen in de bevolkingssamenstelling 
van woonwijken, onder andere door het vertrek van 
middeninkomens uit oudere woonwijken naar de 

Vinexlocatie De Vijfhoek, discrepanties tussen vraag 
en aanbod op de woningmarkt en een toename van de 
onveiligheidsgevoelens. Daarbij zal Deventer ook moeten 
inspelenoptrendsdiezowel kansrijkalsbedreigendvoorzijn 
ontwikkeling kunnen zijn. Belangrijke ontwikkelingen zijn 
het verdwijnen van 'maak'-industrie naar lagelonenlanden, 
de vergrijzing of ontgroening, de instroom van migranten, 
de schaalvergroting van uitvoeringsorganisaties en 
de toegenomen samenwerking in de Stedendriehoek 
(stedelijk netwerk). De opgave van Deventer wordt niet 
alleen bepaald door fysiek-ruimtelijke achterstanden, in 
toenemende mate spelen ook leefbaarheidaspecten een 
rol. Leefbaarheidaspecten zijn belangrijke levensbehoeften 
zoals werk, huisvesting, schone omgeving, veiligheid en 
stedelijke basisvoorzieningen. Deze aspecten bepalen in 
toenemende mate de attractie van de stad, zowel voor 
(toekomstige) bewoners als bedrijven. 
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1.3 Regionale context 

Op regionale schaal wil Deventer, samen met de andere 
gemeenten Zutphen en Apeldoorn van het stedelijk netwerk 
Stedendriehoek, samenhangende oplossingen zoeken voor 
problemen en kansen die de gemeentegrenzen overstijgen. 
De ontwikkeling van het woningaanbod waar Deventer op 
koerst, zoals toename van centrumstedelijke en vooral 
groenstedelijke woonmilieus en afname van buitencentrum
woonmilieus, is het resultaat van analyse van de regionale 
woningmarktenbeleidsafstemmingmetdeanderestedelijke 
en landelijke gemeenten van de Stedendriehoek. Dat geldt 
ook voor het aanbod van bedrijventerreinen en de fasering 
en segmentering daarvan. Het opstellen van de regionale 
Structuurvisie Stedendriehoek 2030 heeft aangetoond, dat 
gemeenschappelijke ruimtelijke planvorming leidttot andere 
en meer verantwoorde en evenwichtige keuzen voor de 
ruimtelijke inrichting, dan wanneer elk van de gemeenten 
afzonderlijk plannen ontwikkelt voor het eigen grondgebied. 
Regionale samenwerking is niet alleen onontkoombaar, 
maar heeft ook een grate meerwaarde. De gemeente zal 
steeds vaker haar keuzen op fysiek-ruimtelijk, economisch 
en sociaal terreinafstemmen in het verband van het 
stedelijk netwerk en in de uitvoering samenwerken met de 
deelnemende gemeenten (Apeldoorn, Brummen, Deventer, 
Gorssel, Voorst en Zutphen) en de provincies Overijssel 
en Gelderland. Deze inzichten en uitgangspunten spelen 
een belangrijke rol in de verschillende langetermijnvisies 
die Deventer de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De 
gemeente denkt aan het nieuwe structuurplan, de 
ruimtelijke perspectieven voor de Stedendriehoek, de nota 
wonen, het economisch businessplan. De Stadsvisie wil van 
deze analyses en plannen vooral het totaalbeeld geven van 
dit vertalen naar de concrete opgaven voor de middellange 
termijn. Bij het actualiseren van de Stadsvisie is gebleken 

dat op het sociale terrein behoefte bestaat aan een 
samenhangende visie voor de lange termijn. Er is sprake van 
veel sociaal beleid - mogelijk zelfs een overproductie van 
beleid op deelterreinen - maar een samenhangende visie 
op het geheel ontbreekt. Veranderende maatschappelijke 
behoeften, demografische ontwikkelingen, sociale 
segregatie en veranderingen in de verhouding van 
gemeenten en instellingen nopen tot een actualisatie van 
het beleid. Tegen deze achtergrond is er gekozen voor 
het ontwikkelen van een samenhangende sociale visie 
en de vertaling daarvan naar het voorzieningpatroon. Dit 
kan betekenen dat voorzieningen die in het plangebied 
ontwikkeld warden ook een bovenstedelijk draagvlak 
kunnen krijgen. Zo profiteert niet alleen de stad hiervan 
maar ook omliggende dorpen/steden. 
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1.4 Kwaliteiten en aandachtspunten voortvloeiend uit 
Deventer Structuurplan 2025 

De gemeente Deventer heeft in haar structuurplan wat 
loopt tot 2025 in beeld gebracht wat de kwaliteiten en 
aandachtspunten zijn die de komende jaren aan de orde 
moeten komen bij het bepalen van haar beleid. Het 
Havenkwartier op industrieterrein Bergweide wordt hierin 
ook aangeduid als nieuw te ontwikkelen gebied met een 
woonfunctie. Zowel kwaliteiten die Deventer bezit kunnen 
tot uiting komen in een nieuw plan voor het Havenkwartier, 
als aandachtspunten die elders in de stad spelen, kunnen 
worden aangepakt door deze mee te nemen in de invulling 
van een nieuw te ontwikkelen Havenkwartier. 

Onderstaande punten komen uit het structuurplan 
Deventer 2025. Aan het einde van deze paragrafen worden 
er conclusies getrokken uit het structuurplan die van 
toepassing zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het 
Havenkwartier. 
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1.4.1 Kenmerken van de stad Deventer 

Hoog voorzieningenniveau (detailhandel, horeca, 
cultuur en sport) De detailhandel van de Deventer 
binnenstad kenmerkt zich vooral door kleinschaligheid, 
deze vinden we ook terug in het Bergkwartier. De oude 
historische panden lenen zich uitstekend voor deze invulling, 
wonen boven winkels is in de Deventer binnenstad dan 
ook meer regel dan uitzondering. 

Historische binnenstad (koopcentrum, decor voor 
evenementen) De binnenstad van Deventer bruist, er 
warden veel evenementen georganiseerd die niet alleen de 
aandacht van de inwoners trekken maar ook een regionale 
en zelfs nationale aantrekkingskracht hebben. Voorbeelden 
zijn het Dickensfestival en de boekenmarkt. 

Uitstekende ligging (nabij Al, goede 
spoorverbindingen) De rijksweg Al heeft een positieve 
uitwerking op de bereikbaarheid van Deventer en op het 
vestigingsklimaar voor bedrijven. Ook verbindingen via 
het spoor zijn goed; zowel op het nationale spoorwegnet 
als richting Duitsland. Verder is de IJssel als aanvoerroute 
ook nog steeds een belangrijke vaargeul. Voor de invulling 
van het Havenkwartier betekent deze ligging aan het 
water ook mogelijkheden voor een aantrekkelijk waterrijk 
woonmilieu. 

Economie, werkgelegenheid en kennis Belangrijke 
bedrijvenvestigingen in de grafische industrie, zakelijke 
technische dienstverlening en het middelbaar en hoger 
onderwijs. Zo de Saxxion Hogeschool een regionale trekker. 

Dit geeft Deventer dan ook nog een extra dimensie als 
studentenstad. Het Havenkwartier ligt op een steenworp 
afstand van deze onderwijsinstelling, en kan zo een goede 
locatie zijn voor studentenhuisvesting 

Aanbod in diverse woonmilieus (stedelijk en 
landelijk in verschillende prijsklassen). De 
stad Deventer kenmerkt zich al door een zeer divers 
woningaanbod. Deze lijn kan ook warden doorgetrokken 
voor het Havenkwartier. Het heeft hierbij de voorkeur 
om te zoeken naar bewoners met een leefstijl die past 
bij de sfeer, uitstraling, werkgelegenheid etc. van de stad 
Deventer (bouwen voor de stad). 

Historie en vernieuwing gaan in Deventer goed 
samen. Deventer heeft een voortrekkersrol gespeeld in 
de stadsvernieuwing ( onder meer Bergkwartier) en de 
particuliere woningbouwverbetering. Na de stedelijke 
vernieuwing van de grachtengordel en de Raambuurt is 
de volgende grote herstructurering het industrieterrein 
Bergweide, met daarin het Havenkwartier. 
Aan de rand van de stad bevindt zich een grootschalige 
stedelijke uitbreiding De Vijfhoek: een gevarieerde en 
hoogwaardige VINEX-wijk 

OJ 
ro 
~ 
~ 
ro -· a. 
ro 

19 



:I: 
OJ 

ci3 
::J 

[ 
OJ a: 
ro ..., 
OJ ro 
td 
~ ro -· a. ro 

20 

,-----, 
I 

kaarten uit Deventer Structuurplan 2025 



1.4.2 Kwaliteiten van Deventer en aandachtspunten 

Bereikbaarheid 
Kwaliteiten 

Externe autobereikbaarheid 
Bereikbaarheid per openbaar vervoer 
Aantrekkelijke maat voor de fiets 

Aandachtspunten 
Interne autobereikbaarheid ( doorstroming hoofd 
wegenstructuur) 
Kwaliteit aantal fietsverbindingen 

Sociale kwaliteit 
Kwaliteiten 

Overzichtelijke maat en schaal 
Uitgebreid voorzieningenniveau 
Relatief lage werkloosheid 
Relatief laag armoedeniveau 
Multicultureel klimaat 
Burgerparticipatie en samenwerkingsbereidheid 
Stad met lef 

Aandachtspunten 
Groot aantal laagopgeleiden 
Gezondheid (en op termijn vergrijzing) 
Socia le segregatie ( oude sch ii) 
Woningvoorraad ( doorstroming, etniciteit) 
Druk op sociaal culturele voorzieningen 
Beperkt handhavingsniveau 

Omgevingskwaliteit 
Kwaliteiten 

Nabijheid aantrekkelijke omgeving 
Strategische ligging in relatie tot infrastructuur en 
achterland 
Varieteit aan woon- en werkmilieus 

Aandachtspunten 
Structuur aantal bedrijventerreinen en woonwijken 
voldoet niet meer aan gewenste kwaliteit 
Kwaliteit openbare ruimte 
Herkenbaarheid entrees van de stad 
Relatie binnenstad-IJssel 
Landbouw als economische dragers in het landelijk 
gebied loopt terug 

Cultuurhistorische kwaliteit 
Kwaliteiten 

Historische binnenstad (uitstraling) 
Industrieel erfgoed 
Archeologische waarden 
Waardevolle landschappen, landgoederen en 
do rpsgezichten 

Aandachtspunten 
Evenwichtige afweging stedelijke ontwikkeling en 
behoud cultuurhistorisch erfgoed 

Economische kwaliteit 
Kwaliteiten 

Brede productiestructuur 
Kansrijke economische sectoren 
Divers aanbod MBO en HBO-opleidingen 

Aandachtspunten 
Tekort uitgeefbaar bedrijventermijn voor de korte 
termijn 
Kwetsbaarheid a.g.v. groat aandeel werkenden bij 
beperkt aantal grate bedrijven 
Aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
Kwaliteit en diversiteit winkelapparaat (t.o.v. ver
andering bevolking) 
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Milieukwaliteit en duurzaamheid 
Kwaliteiten 

Compacte, maar ook groene stad 
Aandacht voor duurzaam bouwen 
Aanwezigheid ecologische hoofdstructuur 
Groene en blauwe structuren met potentie 

Aandachtspunten 
Milieu, geluid en externe veiligheid in relatie tot 
stedelijke ontwikkeling 
Verbindingszones ecologische hoofdstructuur 
Onvolledige stedelijke groenstructuur 
(hoog)waterproblematiek 

Structuurplan: versterken kwaliteiten en aanpak van de 
gesignaleerde knelpunten 

Ruimtelijk beleid gemeente: voorzien in de behoefte aan 
woonruimte, werkgelegenheid, voorzieningen en mo
biliteit, maar ook in zaken als rust, ruimte en een groene 
omgeving. 

1.4.3 Centrale doelstelling 
structuurplan 

Een evenwichtige en kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling 
van Deventer, waarbij ruime is voor individuele behoef
ten en ontplooiing en waarbij de collectieve kwaliteiten 
voldoende zijn gewaarborgd. 

Zeven speerpunten van beleid: 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Gastvrije centrumstad in een stedelijk [ 
netwerk CJ 
Lange termijn; stedelijke uitbreiding voor ~ 
wonen en werken in Stedendriehoekverband ro -, 

Gevarieerd en aantrekkelijk wonen 
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ro 

Bieden van grote verscheidenheid aan woonmi-
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Economische dynamiek en werkgelegenheid QI 
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Huidige werkgelegenheids- en productiestructuur ~ 
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werkgelegenheid bij een beperkt aantal grote bed 
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rijven 
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Huidig tekort aan bedrijventerrein ti) 
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lntensief ruimtegebruik en herstructurering dan 9: 
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wel revitalisering van verouderde terreinen IC 
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Lange termijn; realisering regionaal bedrijventer 
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rein in Stedendriehoekverband QI 
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Leefbaar en bereikbaar iii" 
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Goed geoutilleerde hoofdwegenstructuur voor de 
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s. 

6. 

7. 

Bereikbaarheid van de binnenstad en voldoende 
parkeerplaatsen heeft speciale aandacht 

Duurzame compacte vingerstad 
Stedelijke uitbreidingen en groene landelijke kwa
liteiten zoveel van elkaar laten profiteren 
Stad: compacte vingerstructuur (bebouwde en 
onbebouwde ruimte wisselen elkaar voortdurend 
af) 
'groen' kan ook openheid betekenen 
Veel mogelijkheden voor functiecombinaties op het 
gebied van rood, groen, water, ecologie en recre
atie 

Uitdagend landelijk gebied 
Versterken groene kwaliteiten 
Versterking ecologische hoofdstructuur en realiser 
ing van de verbindingszones 
Versterken routes en paden voor wandelaars en 
fietsers 

De menselijke maat 
Zorgdragen voor een aantrekkelijke woonomgev 
ing, met aandacht voor groen, kunst en architec
tonische kwaliteit, (sociale)veiligheid, bereikbaar 
heid en toegankelijkheid 
Stimuleren van kleinschalige buurtnetwerk; wonen 
zorg en voorzieningen 
Leefomgeving moet kunnen meegroeien met 
nieuwe gebruikers en behoeften 
Herstructurering; centraal staat sociale kwaliteit; 
cohesie, leefbaarheid en betrokkenheid 

1.4.4 Conclusies uit Structuurplan 
Deventer 2025 

Het structuurplan zoals de gemeente het heeft opgesteld 
is geldend voor de gehele gemeente Deventer. Voor het 
plangebied Havenkwartier komen erenkele aandachtspunt
en naar voren die voor dit gebied van toepassing zijn en 
die aandacht verdienen bij de ontwikkeling van een nieuw 
plan. 

Structuur aantal bedrijventerreinen en woonwijken 
voldoen niet meer aan gewenste kwaliteit 
Kwaliteit openbare ruimte schiet ernstig tekort 
Herkenbaarheid entrees van de stad 
Aantrekkelijk vestigingsmilieu voor wonen, werken 
en verblijven 
Bieden van grate verscheidenheid aan woonmi
lieus 
Intensief ruimtegebruik en herstructurering dan 
wel revitalisering van verouderde terreinen 
'groen' kan ook openheid betekenen 
Versterken routes en paden voor wandelaars en 
fietsers 
Ontwerpen op de menselijke maat 

Wat betreft het programma voor de locatie van het Ha
venkwartier is het structuurplan Deventer 2025 niet erg 
detailleerd. De enige uitspraak die wordt gedaan is dat er 
een nieuwe woonlocatie moet ontstaan; transformatie van 
bedrijventerrein naar een duurzame, compacte woonbu
urt. Hoe deze er uit zal gaan zien zal verderop duidelijk 
warden. 
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1.5.1 Historische ontwikkeling 
Deventer 

De stad Deventer heeft de afgelopen honderden jaren 
nogal wat ontwikkelingen doorgemaakt; verschillende 
tijdsperiodes hebben duidelijk hun sporen nagelaten in de 
hedendaagse stad. Zo is het industrieterrein Bergweide 
een goede 100 jaar oud, terwijl het huidige centrum van 
Deventer een middeleeuwse oorsprong kent. 

Bij het bestuderen van de historische ruimtelijke 
ontwikkeling van Deventer staat voortdurend een begrip 
centraal; verdediging. De mate van ontwikkeling werd 
nadrukkelijk bepaald door de beperkingen die ontstonden 
door de verdedigingswerken die de stad Deventer 
beschermden door de eeuwen heen. Hierdoor diende er 
gebouwd te warden in een hoge woningdichtheid, alle 
bebouwing diende zich immers binnen de stadsmuren en 
de verdedigingswerken te bevinden. Het jaar 1874 is dan 
oak een keerpunt in deze tradititie; het opheffen van de 
verdedigingswerken en dus mogelijkheden voor bouwen 
buiten de stadsmuren. 

Hieronder volgt een beknopte chronologische beschrijving 
van gebeurtenissen in de geschiedenis van de ruimtelijke 
(ruimtelijke) ontwikkeling Deventer die van invloed zijn 
geweest op de stad Deventer zoals ze nu is. Deze historische 
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen aanknopingspunten 
vormen voor een nieuw stedenbouwkundig ontwerp. 

Kort nadat de Vikingen in 882 de handelsnederzetting 
Deventer hadden verwoest, werd 
een bijna 2 km lange aarden wal rand de nederzetting 

opgeworpen. Deze oudste 
verdediging was 4,5 meter hoog en ongeveer 17 meter 
dik. De wal bestond uit gestapelde zoden en zand. Het 
talud van de wal was bedekt met zoden, bovenop stand 
waarschijnlijk een houten palissade. Aan de buitenzijde 
lag een diepe gracht. Aan het eind van de llde of het 
begin van de 12de eeuw werd de aarden wal verbreed en 
opgehoogd. De wal had toen een breedte van 26 meter en 
een geschatte hoogte van 7,5 meter. Daarnaast werd het 
talud aan de buitenzijde steiler gemaakt en bekleed met 
een pakket vette klei. Daardoor werd het voor aanvallers 
moeilijker om de steile, gladde helling te bestormen. 
Mogelijk stand op deze verhoogde wal een muur van 
tufsteen in plaats van een houten palissade. Dit oudste 
verdedigingswerk van Deventer liep vanaf de Molenstraat 
en de Stenen Wal langs de Smedenstraat naar de Brink 
en vandaar waarschijnlijk naar de Ussel. De wal is op drie 
plaatsen daadwerkelijk teruggevonden, zoals onder de 
Stenen Wal. Hier is het wallichaam nag steeds zichtbaar 
in de vorm van een verhoging in de straat. Aan het 
Noordenbergschild werd de wal in 1997 in een opgraving 
aangetroffen, evenals in 2003 tussen de Smedenstraat 
en de Sijzenbaan. Onduidelijk is nag welk karakter de 
verdediging aan de IJsselzijde had. 

Vanaf ongeveer 1230 werd op de 9deeeuwse aarden 
wal een nieuwe bakstenen stadsmuur gebouwd. Aan 
de binnenzijde was deze muur voorzien van spitsbogen, 
die een weergang droegen. De hoogte van de muur ten 
opzichte van het maaiveld bedroeg ongeveer 4 meter. De 
totale hoogte van de muur in combinatie met de aarden 
wal was dus ongeveer 12 meter. Deze eerste bakstenen 
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stadsmuur van Deventer volgde voor het grootste deel het 
trace van de 9de-eeuwse aarden wal. Het dan nog jonge 
Bergkwartier lag nog buiten de muur. Halverwege de 14de 
eeuw werd echter al weer een tweede bakstenen muur 
gebouwd. Deze lag v66r de eerste stadsmuur en was een 
stuk lager, zodat . men vanaf de binnenste muur over de 
buitenste kon schieten. Deze muur, die rond 1360 gereed 
was, omsloot ook het Bergkwartier. Aan de voet van de 
muur werd een brede, watervoerende gracht aangelegd. 

In de 16de eeuw werden de kanonnen zo krachtig dat de 
oude bakstenen muren niet meer voldeden. Bij het beleg 
door Prins Maurits in 1591 werd relatief gemakkelijk een 
grote bres in de muur geschoten. Daarom werd tussen 1597 
en 1621 een geheel nieuwe verdedigingsgordel aangelegd 
om de stad. Deze bestond niet meer uit bakstenen muren 
maar uit een systeem van aarden wallen en grachten. De 
aarden wallen konden beter de kracht van het nieuwe 
geschut opvangen. De wallen werden in een stervormig 
patroon aangelegd, zodat er geen dode hoeken in het 
schootsveld waren. De acht grote vijfhoekige bastions 
hadden hierbij een belangrijke functie. De 
rechte stukken in de wal tussen de bastions werden 
beschermd door driehoekige ravelijnen. Aan het begin 
van de 18de eeuw werden nog een aantal aanvullingen 
aangebracht. Vanaf 1874 werden de vestingwerken 
ontmandeld en kwam er een einde aan bijna duizend jaar 
continue versterking van Deventer. 

Keurslijf 
De verfraaiing van de vestingwerken was een belangrijke 
stap vooruit, maar de vesting als geheel vormde al tijden een 
keurslijf dat de stad benauwde. In 1849 stuurde een aantal 
Deventenaren een brief naar de Tweede Kamer om aan te 
dringen op het slechten van de vestingwallen. De stad kon 
zich vanwege deze wallen niet verder uitbreiden, en men 
merkte fijntjes op dat de militaire noodzaak van de vesting 
ook in militaire kringen betwijfeld werd. Schoorvoetend 
verleende het Ministerie van Oorlog toestemming voor het 
slechten van gedeeltes van de vesting. In 1853 schreef de 
Deventer Courant naar aanleiding van het opruimen van de 
lunetten - de buitenste, lagere verdedigingswerken - dat 
'een gegrond vooruitzigt is geopend, dat wij langzamerhand 
uit die knellende banden zullen worden verlost'. 

Ruimte voor industrie en aantrekkelijk wonen 
Stapje voor stapje verdwenen of veranderden verschillende 
bepalingen, waardoor de Deventenaren meer lucht kregen: 
de muur aan de IJssel mocht worden afgebroken, de 
poorten hoefden 's nachts niet meer op slot en men legde 
de Keizerstraat aan. Beslissend in de discussie over de 
opheffing van de vesting was de ervaring tijdens de Frans
Duitse oorlog van 1870, dat kleine vestingen nutteloos 
waren. Dit besef resulteerde in de Vestingwet van 1874, 
waarin de landsverdediging werd teruggetrokken naar het 
westen van ons land. Naar aanleiding van deze wet kon de 
stad de vesting kopen van het Rijk. Na zes jaar moeizaam 
onderhandelen en plannen maken begon men in 1880 met 
de 'slooping van de vesting'. De ruimte die door de sloop 
ontstond, bood plaats aan fabrieken in de nabijheid van 
de gasfabriek en de gieterij in de Raambuurt, waar ook 
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arbeiderswoningen werden gebouwd. Aan de Binnensingel, 
de Singelstraat, de Plantsoenstraat en de Sijzenbaan 
verrezen talloze woningen voor de middenklasse. Villa's en 
grate stadshuizen aan Noordenbergsingel, Brinkpoortstraat, 
Keizerstraat en Singel maakten de stad aantrekkelijker 
voor de bovenklasse. Leonard Springer maakte in verband 
met uitzicht en recreatie in 1887 een ontwerp voor het 
Rijstenborgherpark, dat in dejaren daarop werd aangelegd. 
Het gebied van het Pothoofd werd overslagzone voor graan 
en andere goederen. Dit alles bleek van groat belang voor 
de welvaart en het welzijn van de stad. 

1.5.2 Conclusies 

Er zijn drie kernpunten te noemen die centraal staan in 
de historische ruimtelijke ontwikkeling van Deventer: 

hoge woningdichtheid 
weinig ruimte voor uitbreiding van bebouwing 
na de val van de vestingwerken ontstond er meer 
ruimte voor uitbreiding van de stad 

Deze punten zullen later aan de orde komen bij het 
opstellen van een stedenbouwkundig concept voor het 
Havenkwartier. 
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1.6 Begrenzing plangebied 

Het plangebied Havenkwartier kenmerkt zich door twee 
havenarmen die het gebied in drie losse stroken land 
verdelen. De begrenzing van het plangebied is vrij logisch. 
Aan de ene kant het water en aan de andere kant enkele 
wegen die om het Havenkwartier lopen met daar aan 
liggend woningen en industrie. 

Oostelijke begrenzing 
De Hanzeweg (N348) begrenst hier het plangebied. Deze 
weg heeft een belangrijke functie in de hoofwegenstructuur 
van Deventer. Het is een verbinding tussen het centrum 
en de rijksweg Al. Ook is deze weg onderdeel van een 
ring rond Deventer waar een aantal grote invalswegen op 
uit komen. Aande overzijde van de Hanzeweg bevinden 
zich enkele industrie- en kantoorgebouwen, waaronder 
Bussink's koekfabriek, bekend van de Deventer koek. 

Noordelijke begrenzing 
De industrieweg heeft een minder belangrijke functie in de 
wegenstructuur van Deventer. Echter aan deze weg liggen 
wel enkele moderne industriecomplexen, waarbij laden en 
lossen van vrachtwagens veelvuldig voorkomt. Dit maakt 
deze weg dus wel tot een drukke route. 

Westelijke begrenzing 
De Mr. H.F. de Boerlaan scheidt de woonbuurt Knutteldorp 
van het industrieterrein aan de eerste havenarm. Aan 
deze weg liggen enkele gebouwen die een voorname 
plaats hebben in de industriele historie van Deventer. 
Deze gebouwen stammen veelal uit het begin van de 20e 
eeuw. Zo vinden we hier bijvoorbeeld Davos, uitgeverij en 
postzegelalbums. 

Zuidelijke begrenzing 
Het Basiskanaal begrenst hier het plangebied, de 
havenarmen zijn allen aangesloten op dit brede kanaal 
dat is verbonden met de IJssel en het Overijssels kanaal. 
Door dit water heb je in het zuidelijke gedeelte van het 
plangebied vrij uitzicht over de IJssel en de omliggende 
landelijke omgeving. 
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1.7 Facetkaarten plangebied en omgeving 

1.7.1 Bebouwingsstructuur 

De bebouwing van het Havenkwartier heeft min of meer 
dezelfde structuur als de rest van het industrieterrein 
Bergweide. Op dit industerrein vinden we een aantal 
grote moderne producerende industriegebouwen met 
daar tussenin wat oudere fabrieken, loodsen en kleinere 
panden. Deze laatste soorten bevinden zich dan ook in 
het plangebied, de westelijke landtong heeft de meeste 
oudere fabrieksbebouwing, terwijl de middelste en de 
oostelijke landtong nauwelijks tot geen interessante 
bebouwing herbergen. De westelijke landtong grenst aan 
de jaren '20 woonbuurt Knutteldorp, die weer opgesloten 
ligt tussen de Buitengracht van de "oude stad" Deventer 
en het industrieterrein Bergweide. 
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1.7.2 Water en groen 

De twee havenarmen maken deel uit van de binnenhaven 
van het industrieterrein Bergweide. Door middel van 
een sluis staan ze in verbinding met de Dssel en aan de 
oostelijke zijde staat het basiskanaal weer in verbinding met 
het Overijssels kanaal. Het groen in de omgeving van het 
plangebied bestaat enerzijds uit begeleidend groen langs 
de grotere wegen (bomen, middenbermen) en anderzijds 
uit het sluiseiland en de aangrenzende groene oevers van 
de rivier de Dssel. 

1.7.3 Wegen 

Het plangebied wordt voornamelijk omsloten door wegen. 
Aan de oostelijke zijde de Hanzeweg, die onderdeel is van 
de hoofdwegenstructuur van Deventer en voornamelijk 
een vebinding vormt tussen de rijksweg Al en het 
centrum van de stad. De overige wegen in het plangbied 
zijn ontsluitingswegen voor bestemmingsverkeer van de 
bedrijven. Deze bevinden zich voornamelijk op de westelijke 
landtong met haar kadestructuur. 
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1.8 Deelgebieden rondom plangebied 

Bergweide wordt op de stadsplattegrond van Deventer 
weergegeven als een grote grijze vlek metals aanduiding 
industrieterrein. Op deze plattegrond word onderscheid 
gemaakt in functie van de bebouwing (wonen, bedrijven, 
winkels, voorzieningen etc.). Er valt echter ook een 
onderscheid te maken te maken in deelgebieden, dit zijn 
dan kleinere buurten die dezelfde sfeer en type bebouwing 
uitdragen. Voor elk deelgebiedje is zoveel mogelijk een 
representatieve foto gekozen die zo goed mogelijk de 
invulling van het gebiedje weergeeft. 

Wat opvalt is dat de schaal van de bedrijven die om 
het plangebied liggen groter zijn dan de bedrijven in 
het plangebied, het zijn veelal modernere kantoren
en industriecomplexen. Tussen het plangebied en het 
stadscentrum liggen ook nog enkele kleine deelgebieden 
ingeklemd; woonbuurten, het Pothoofd met appartementen 
uitkijkend op de Ussel en de raambuurt met een mix van 
bedrijven, jaren '30 rijtjeswoningen, nieuwe appartementen 
en oude fabrieksgebouwen die getransformeerd zijn naar 
appartementencomplexen. 
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1.9 Conclusies 

In dit hoofdstuk is de ruimtelijke en historische context van 
het plangebied, de directe omgeving en de stad Deventer 
geschetst. De historie van de stad is van grote invloed 
geweest op de ruimtelijke ontwikkeling. Aan de hand 
van deze gegevens en een analyse van het plangebied 
en omgeving kunnen we later komen tot een concept en 
uiteindelijk een uitgewerkt stedenbouwkundig plan. 
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Hoofdstuk 2 Analyse 

2.1 Inleiding 
In hoofdstuk 1 is de context van het plangebied omschreven. 
In dit hoofdstuk zal vervolgens verder worden ingezoomd 
op het plangebied zelf. Allereerst zullen de historie en 
ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van Bergweide 
aan bod komen. Vervolgens zal een analyse worden 
geschetst van de inrichting van het Havenkwartier, deze zal 
voornamelijk gericht zijn op waardevolle bebouwing en/of 
elementen die een aanknopingspunt kunnen vormen voor 
een nieuw ontwerp. 
Ook worden er in dit hoofdstuk enkele studies besproken 
die zijn uitgevoerd. Ondanks het feit dat deze studies geen 
directe bijdrage aan het uiteindelijke ontwerp leveren, 
zijn het wel belangrijke methodes om de schaal van het 
plangebied beter in de vingers te krijgen 
Tenslotte zal het hoofdstuk worden afgesloten met een 
conclusie waarin een korte samenvatting zal worden 
gegeven. 
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2.2 Bergweide en historie 

2.2.1 De stad Deventer en de 
Bergweide 

De Bergweide of Koerhuisweide was tot ongeveer 1920 
een flink gebied van laaggelegen weilanden, op de kaart 
rond van vorm, begrensd door de Snipperlingsdijk, de 
Schipbeek en de Koerhuisbeek. De weidelanden vormden 
het uitzicht vanaf de zuidelijke wallen. De weiden waren 
stadsgrond en een bron van inkomsten voor de stad. 
De Bergweide is slechts heel langzaam in de greep 
gekomen van de gebouwde stad. Wanneer we dan zien 
hoe lang het zou gaan duren voordat de Bergweide geheel 
in gebruik was, is het ook voor te stellen hoever de stad 
met dit werk vooruitliep op de toekomstige behoefte aan 
bedrijventerreinen. Het plan en de aanleg van infrastructuur 
liepen dus ver voor op de toen gevraagde behoefte aan 
bedrijventerreinen. 

2.2.2 Ambitieuze ontwikkeling 

De aanleg van zoveel kostbare spoorweg- en havenwerken 
en het daarmee opslokken van zoveel land door een stad 
was voor de bevolking van de vroege twintigste eeuw 
onvoorstelbaar. 

De eerste industrieterreinen waren voor en na de sloop 
van de vesting in de jaren tachtig en negentig van de 
vorige eeuw tot stand gekomen: Raambuurt, Handelskade, 
Pothoofd. Op die terreinen veranderde nogal eens wat: 
in de Raambuurt breidde Nering Bogel fors uit op het 
terrein van Gemeentelijke Gasfabriek (1912) en ook in de 

binnenstad waren er verschillende industrieen die steeds 
uitbreidden. Zo bleef de industriele ontwikkeling ruimtelijk 
fors binnen de perken. Industrieen die wat verder weg 
lagen, zoals Ankersmit, Burgers en Thomassen trokken 
niet veel andere industrie. Deze fabrieken werden al snel 
in de uitdijende huizenzee opgenomen. 

2.2.3 De rol van de 
spoorverbindingen 

De ontwikkeling van de Bergweide hangt nauw samen 
met de ontwikkeling van de infrastructuur van railvervoer. 
De industriele ontwikkeling werd aan de spoorverbinding 
opgehangen bij de eerste plannenmakerij, haven en de 
handelsterreinen zijn zaken die met de spoorverbinding 
samenhangen. De railverbinding tussen het Pothoofd en 
de ontwikkeling van het Spoorwegemplacement en de 
Handelskade was dus de opmaat voor de ontwikkeling 
van de Bergweide. In de latere plannen, die waarschijnlijk 
naar aanleiding van het raadsbesluit van 1915 hardnekkig 
de railverbinding in hun titel handhaven, spelen de 
havenwerken en de ophoging van de Bergweide wel 
degelijk een rol. 
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2.2.4 De haven 

Het Pothoofd kende overigens al tijdens de vestingperiode 
een beperkteontwikkeling in relatietotdetoen al aanwezige 
activiteiten rond de oude haven: handelsactiviteiten op de 
Bokkingshang, de 'Isermolle' Nering Bogel, de vismarkt, 
de gemeentelijke gasfabriek, het scheepswerfje etc. Direct 
na de sloop van de vesting werd het Pothoofd op de oude 
vestingterreinen ontwikkeld met Kapelle, Holterman ten 
Hove en het Deventer Overslagbedrijf, dat voor een deel 
van de stad was. 
In de jaren twintig voert de stad, met het voordeel van 
de inzet van goedkope werklozen met hangen en wurgen 
een deel van de havenplannen uit. De spoorwegplannen 
warden anders en beperkter uitgevoerd dan in 1918 is 
voorgesteld. Uit alles blijkt steeds weer dat wethouder 
De Boer slechts met moeite het voorstellingsvermogen 
van de gemeenteraad en de industrie kan prikkelen en de 
gemoederen zelfs regelmatig moet bedaren, zoals in 1921, 
toen hij moest verzekeren, dat maar een havenarm van de 
drie die op de tekening stonden, zou warden uitgevoerd: 
' De twee andere zijkanalen zijn maar een kwestie van 
fantasie op de tekeningen om aan te geven, hoe het er zou 
kunnen warden'.' 
De aansluiting op het Overijssels kanaal bij Klosters wordt, 
gezien de plannen van 1920, wel overwogen, maar laat 
nog liefst 30 jaar op zich wachten. Uit alles blijkt dat men 
stap voor stap denkt, plant en uitvoert. 
De demping, mede met het oog op de aanleg van de 
oprit van de Wilhelminabrug, gebeurde met zand uit de 
nieuwe haven. Dit zand kwam vrij door verlenging van het 
basiskanaal, een derde havenarm. Dat was in 1933. 
De aanleg in een sportpark op de opgehoogde Bergweide 
in 1937 geeft de dubbele gevoelens weer, die men kende 
ten opzichte van de ontwikkeling van dit 'handelspark'. 

2.2.5 De ontwikkeling van de 
werkgelegenheid en de haven 

Bij de beroepstelling in 1930 was in Deventer 54,3% van de 
totale beroepsbevolking werkzaam in de industrie (landelijk 
38,5%). Voeding en genotrniddelen, metaalnijverheid en 
textiel scoorden hoog. In de voeding en genotmiddelen 
kende Deventer 38 bedrijven (totaal 602 werknemers). In 
de jaren dertig ginger veel werkgelegenheid verloren. Het 
aantal werknemers in de diverse industriesectoren liep van 
1930 tot 1939 met meer dan elfhonderd terug. 

Vier soorten bedrijven kwamen hiervoor in aanmerking: 
bedrijven die verplaatst zouden warden i.v.m. de 
Wederopbouw of met de havenplannen zelf, verder 
bedrijven die zelf verplaatsing wensten en bedrijven 
waarvan verplaatsing op den duur gewenst zou zijn. 
De gesteldheid van de industrieterreinen was tot dan toe 
ongunstig omdat de haven in een open verbinding stond 
metde IJssel: hetwaterpeil wisselde te sterk. De commissie 
pleitte voor een voortvarende aanpak en adviseerde de 
sluis bij de voorhaven aan te leggen. 
De bestaande tweede havenarm en de derde industriearm, 
een verlenging van het basiskanaal, waren nog niet in 
gebruik genomen, de aanliggende terreinen nog niet 
uitgegeven. Dit had als voordeel dat men gelegenheid had 
dit gedeelte van de haven te vergraven. 

2.2.6 De nieuwe werken 

De 3e arm wordt in 1961 gegraven, aansluitend op dan 
het al weer aangepaste trace van het Overijsels Kanaal. 
De 4e havenarm is nooit uitgevoerd. 
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2.3 Typering Plangebied 

Nu we de ruimtelijke en historische context van het 
plangebied kennen, kunnen we het gebied zelf gaan 
analyseren en zoeken naar interessante en bruikbare 
elementen voor een nieuw te ontwikkelen plan. 

2.3.1 Stroken 

Simpelweg gezegd valt het plangebied Havenkwartier 
uiteen in 3 stroken die worden gescheiden door de eerste 
en tweede havenarm. Voor het gemak benoemen we deze 
stroken als volgt: westelijke strook (links), middelste strook 
en oostelijke strook (rechts). Elke strook heeft haar eigen 
kenmerkende bebouwing, de ene weer met een hogere 
kwaliteit dan de andere. Er volgt nu een beschrijving hoe 
elke strook in elkaar zit, wat er te vinden is. Vervolgens 
filteren we hieruit bruikbare elementen, bebouwing en/of 
wegenstructuren die bruikbaar zijn en misschien hiervoor 
dragers kunnen vormen voor een nieuw plan. 

2.3.2 Westelijke strook 

Deze strook heeft aan de westelijke zijde Mr. H.F. de 
Boerweg en aan de oostelijke zijde het water van de eerste 
havenarm. Aan deze weg liggen enkele kleinschalige 
bedrijven met daarachter loodsen er tussenin bevinden zich 
ook nog enkele jaren '20 woningen, voorheen waarschijnlijk 
voornamelijk woningen die bij de aangrenzende fabriek of 
bedrijf hoorden. De oorspronkelijke industriele functie van 
fabrieken met een laad- en losfunctie aan de kade is hier 
grotendeels verloren gegaan. Achter deze rij woningen/ 
bedrijven loopt nog een smalle industriestraat met aan 
beide kanten loodsen en aangrenzend aan de oostelijke 
zijde de brede kade voor op- en overslag. Een duidelijke 
herinnering aan op- en overslag is de 22 meter hoge 
silo die in het zuidelijke stuk van de strook ligt, ze wordt 
vandaag de dag gebruikt als expositieruimte voor lokale 
kunstenaars. 
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2.3.3 Middelste strook 

Deze strook hangt als het ware als een soort landtong aan 
de Industrieweg in het noorden van het plangebied en 
wordt verder geheel omgeven door water van de eerste 
en tweede havenarm. De bebouwing op deze strook is 
volledig naar binnen gekeerd, ontsluiting vindt dan oak 
plaats via een centrale weg die in het noorden (vanaf de 
Industrieweg) deze strook in prikt. De bebouwing bestaat 
volledig uit loodsen voor opslag en fabricage zoals een 
houtzagerij. De staat van de bebouwing is erg slecht en 
heeft niet tot nauwelijks een beeldbepalend karakter 
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2.3.4 Oostelijke strook 

Aan de westelijke zijde van deze strook bevindt zich het 
water van de tweede havenarm en aan de oostelijke zijde 
grenst deze strook aan de Hanzeweg. De bebouwing 
die oak net als bij de middelste strook voornamelijk uit 
loodsen bestaat is gericht naar de Hanzeweg, er is geen 
kade voor laden en lossen. Ontsluiting van de bedrijven 
vindt plaats via een ventweg parallel aan de Hanzeweg. 
In het noorden van deze strook bevindt zich een oud 
vervallen fabrieksgebouw uit het begin van de 20e eeuw 
met eromheen restanten van het spoorwegennet wat 
voorheen op het industrieterrein dienst deed. 

2.3.5 Leeftijd bebouwing 

De stroken van het plangebied en de omliggende 
deelgebieden/ buurten kunnen we grofweg indelen naar 
leeft:ijd. De verwachting is dat hoe ouder de bebouwing 
is, hoe meer historische waardevolle elementen in het 
gebiedje aanwezig zijn, dit blijkt oak te kloppen. In het 
plangebied geldt dit oak voor de westelijke strook, waarbij de 
bebouwing grotendeels uit begin 20e eeuw stamt. De twee 
andere stroken herbergen bebouwing die voornamelijk uit 
de jaren 1950/1960 afkomstig is en dus minder historische 
kwaliteit heeft:. De meeste structuur bevindt zich dus op de 
westelijke strook. 
We kunnen oak stellen dat hoe verder we van het historische 
centrum verwijdert zijn, hoe jonger de bebouwing van de 
industrie en bedrijvigheid is. Een soort jaarlagen die aan 
de stad zijn gegroeid. 
Op een gegeven moment is deze bebouwing aan renovatie 
of vervanging toe. Deze vernieuwing is al enige tijd aan 
de gang in Deventer, zo zijn de buurten die tussen het 

Havenkwartier en het centrum liggen de laatste decennia 
getransformeerd/ gerenoveerd. Het aangrenzende 
Knutteldorp, een woonbuurt uit de jaren '20 is in de jaren 
'80 aan een opfrisbeurt onderworpen. De woningen en 
de ruimtelijke opzet van de buurt zijn in tact gelaten, de 
buitenmuren en gevelelementen zijn vervangen. 
Bovenstaande volgend is het niet meer dan logisch dat nu 
het Havenkwartier aan de beurt is. Dit gebied schreeuwt 
om een functieverandering. Hoe dit precies zal warden 
vormgegeven, zal in de volgende hoofdstukken van dit 
verslag verduidelijkt warden. 

2.3.6 Oppervlakte plangebied 

Omdat de waterstructuur geheel in tact blijft: beperken we 
ans tot de oppervlaktegegevens van de drie afzonderlijke 
stroken land. Voor de totale oppervlakte van het plangebied 
wordt de oppervlakte van het water niet meegerekend 
omdat de havenarmen volledig in tact 
blijven en dus geen vergroting/ verkleining van het 
plangebied veroorzaken. 

Westelijke strook 3,76 ha. 
Middelste strook 5,72 ha. 
Oostelijke strook 3,10 ha. 
Totaal bebouwingsopp. 12,58 ha. 

Wat deze oppervlakte precies betekent, zal hierna warden 
besproken in een van de studies (copy>paste). Deze studie 
is een hulpmiddel om de schaal van het plangebied in de 
vingers te krijgen en geeft: extra inzicht naast de "droge" 
cijfers. 
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2.4 Studies 

In deze paragraaf zal verder word en ingegaan op een aa ntal 
studies. Zoals eerder aangegeven zijn deze misschien niet 
direct relevant voor de analyse en het uiteindelijke ontwerp 
van het plangebied, maar indirect zijn ze wel voor mij van 
toegevoegde waarde geweest om de schaal van het gebied 
beter in de vingers te krijgen. 

2.4.1 DNA-profiel 

Definitie van DNA: is aanwezig in alle cellulaire organismen 
en in virussen. Het bevat de genetische informatie van een 
organisme. 

De ligging van industrieterrein Bergweide ten opzichte het 
historische centrum van Deventer laat zich uitbeelden door 
een DNA-profiel. Hierbij is als het ware een strip uit de 
plattegrond van Deventer gehaald. Als we ons dan van 
het centrum naar industrieterrein bewegen komen we de 
elementen tegen zoals die in de DNA-strip weergegeven. 
Dit profiel bevat de informatie zoals deze strip is opgebouwd 
(wonen, bedrijvigheid, water, wegen etc.) 

Als we de strip gaan bekijken valt op dat naarmate we 
verder van het centrum (rood) waar wonen, kantoren, 
bedrijven,detailhandel en horeca sterk gemengd aanwezig 
zijn deze functiemenging steeds meer verdwijnt. 
Allereerst wordt het historische centrum en de Raambuurt 
gescheiden door de door de op- en afrit van de 
Wilhelminabrug over de IJssel. De Raambuurt is de laatste 
jaren ook steeds meer een woonbuurt geworden. Vooral 
in het zuidelijke deel zijn nog wel enkele bedrijven te 

vinden. De overige industrie is verdwenen en grotendeels 
gesloopt. Enkele karakteristieke panden zijn gelukkig nog 
wel bewaard gebleven en gerenoveerd en omgebouwd tot 
a ppartementen. 
Vervolgens net buiten de Buitengracht ligt de woonbuurt 
Knutteldorp. Dit is een woonwijkje uit de jaren '20, wat 
weer is gerenoveerd in de jaren '60. 
Hierna begint het grote industrieterrein Bergweide met de 
havenarmen die enerzijds verbonden zijn met het Overijssels 
kanaal en anderzijds via een sluis met de Ussel. Rondom 
de eerste twee havenarmen ligt het nieuw te ontwikkelen 
Havenkwartier. Dit gebied bestaat nu voornamelijk uit 
kleinschalige bedrijvigheid, (leegstaande) loodsen voor 
opslag en transport. 
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Amsterdam -
Bi j 1 me rmee r 

Rotterdam -
Kop van zuid, 
Land tong 

Amsterdam -
Grachtengordel 

Eindhoven -
Meerhoven, VINEX 

Amsterdam -
Java-eiland 

Deventer -
cent rum 



2.4.2 copy>paste 

Om de grootte van het plangebied te kunnen bevatten zijn 
er een aantal referentiegebieden gekozen die vervolgens 
in het plangebied worden geplakt. Om een duidelijk beeld 
te krijgen, is er gekozen om de middelste strook te "vullen" 
met een referentiegebied. 

Het zijn zeer diverse projecten die worden gebruikt; een 
Vinex-locatie een Bijlmerflat, een stukje grachtengordel 
van Amsterdam, enkele gesloten bouwblokken van de 
Landtong op de Kop van Zuid in Rotterdam en Java-eiland 
in Amsterdam en ten slotte De Brink in Deventer; een 
stukje centrum. 

Aan de hand van deze kenmerkende projecten kunnen we 
in een oogopslag de schaal van het gebied aflezen en zien 
wat er wel niet mogelijk is. 

Amsterdam -
Bijlmermeer 

Amsterdam -
G rachtengorde 1 

Amsterdam -
Java-eiland 

Rotterdam 
Kop van zuid, 
Land tong 

Eindhoven 
Meerhoven, VINEX 

Deventer -
Cent rum 
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2.5 Conclusie 

De in dit hoofdstuk besproken en geanalyseerde onderdelen 
van het plangebied en haar omgeving vormen het begin 
van een stedenbouwkundig concept. Op basis van deze 
analyse wordt namelijk bepaald wat de leidraad is voor het 
concept voor het Havenkwartier. Zo kan met de historie van 
het plangebied (en ook de historische ontwikkeling van de 
oude stad Deventer, uit hoofdstuk 1) in het achterhoofd een 
concept warden opgesteld. Elke keer als er keuzes warden 
gemaakt voor het concept, en later ook voor het ontwerp, 
vormen de elementen zoals beschreven in deze eerste 
twee hoofdstukken, de basis voor het nieuwe plan. Juist de 
historie, directe omgeving, maar ook bruikbare bebouwing/ 
structuren van het plangebied zoals het nu is, vormen 
een goede basis voor een duurzaam stedenbouwkundig 
ontwerp. 

In Hoofdstuk 3 zal het "Concept" centraal staan. 
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Hoofdstuk 3 Concept 
3.1 Inleiding 

In het stedenbouwkundige concept voor het Havenkwartier 
zijn de dragende principes van het stedenbouwkundige 
plan in aanzet zichtbaar. Zo warden er een aantal 
hoofdbestanddelen besproken waaruit het concept bestaat. 
Voordat een concept totstandkomt, warden eerst allerlei 
varianten bedacht, om deze vervolgens te combineren tot 
1 concept. De doelstelling is om tot een concept te komen 
dat uniek is en echt past op de plek van het Havenkwartier. 
Er wordt enerzijds gezocht naar karakteristieke elementen 
die verwijzen naar de oorspronkelijke havenfunctie en 
anderzijds wordt er nieuwe (woon)bebouwing ingepast die 
past in de traditie van Deventer, in dit geval het historische 
Bergkwartier. Deze middeleeuwse woonbuurt bevattypische 
kenmerken die gebrulkt gaan warden voor een ontwerp van 
het Havenkwartier. Het Bergkwartier kenmerkt zich door 
gesloten bouwblokken, en in dit hoofdstuk komen enkele 
studies aan bod die tijdens de ontwerpfase een hulpmiddel 
kunnen zijn om deze problematiek te implementeren. 

3.2 Varianten concepten 

1 Oevers verbinden 
De oevers/ kades warden op elkaar georienteerd. Dit kan 
door middel van zichtlijnen, hoogte van de bebouwing, 
gevelarchitectuur etc. 

2 Bebouwing 
De drie stroken zijn nogal langgerekt. De orientatie van 
de bebouwing is in de noord-zuidrichting, gericht op het 
water van de havenarmen en de Mr.H.F.de Boerweg en de 
Hanzeweg 

3 Hoogbouw op de koppen van de landtongen 
De uiteinden van de stroken lenen zich goed voor 
hoogbouw; deze bebouwing heeft vrij zicht op de Ussel en 
haar groene oevers. 

4 Insteken water 
De beide havenarmen, het basiskanaal en daarop 
aansluitend aan de ene kant de Ussel en aan de andere 
kant het Overijssels kanaal vormen een waternetwerk. 
Binnenin het plangebied kan ook een soort van "micro" 
waternetwerk gecreeerd warden door dwars op de beide 
havenarmen insteken van water te creeren. 

5 Langzaam verkeer verbindingen 
Random het plangebied is een goede autobereikbaarheid. 
Binnenin het plangebied kan in verschillende richtingen een 
netwerk word en aa ngelegd van langzaam verkeerroutes, die 
de stroken met elkaar verbinden en de stroken afzonderlijk 
ontsluiten. 

6 Land winnen op het water 
Om bijvoorbeeld meer bouwgrond te creeren kunnen 
delen van de havenarmen warden drooggelegd zodat een 
speelse oever ontStaat, hierdoor gaat wel de vorm van de 
oorspronkelijke havenarmen volledig verloren, en ontstaat 
een soort van meanderende waterstructuur 
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7 Luwe uiteinden landtongen 
De koppen van de stroken lenen zich goed voor een luw, 
groen gebied. Ze liggen dan volledig aan het weidse water 
en kijken uit op het groene gebied aan de overkant van de 
IJssel. 

8 Bebouwing op zichtlijnen 
De Havenarmen zelf vormen ook zichtlijnen, bebouwing 
aan de noordzijde van deze haverarmen vormt een 
goede beeindiging van deze zichtlijnen en vormt zo een 
harde grens tussen de industrie en de luwe sfeer in het 
plangebied. 

Van deze conceptvarianten worden er enkele uitgekozen 
en vervolgens samengevoegd tot een concept voor het 
Havenkwartier. De concepten die de structuur van de 
havenarmen en kades aantasten worden niet gebruikt. Deze 
structuur is kenmerkend voor de voormalige havenfunctie 
en refereert zo aan het industriele verleden. De verticale 
geleding van de stroken blijft ook in stand. Dit maakt het 
ook mogelijk om het plangebied gefaseerd te ontwikkelen. 
Bij veranderende marktomstandigheden en inzichten 
kan er op deze manier makkelijk afgeweken worden van 
voorgaande plannen, zonder afbreuk te doen aan de 
eerder ontwikkelde gebieden. De vorm van de stroken zal 
in tact blijven, en binnen het totaalconcept kan elke strook 
afzonderlijk worden ontwikkeld. 

Dit concept zegt nog niets over woning dichtheden, 
woningtypes, openbare ruimte etc. dit zal later in dit 
hoofdstuk duidelijk worden. 

De varianten zoals eerder besproken zijn nog redelijk 
algemeen en zijn niet uniek voor Deventer. 

Om een concept neer te leggen dat goed past binnen de 
stad Deventer, en dus niet overal willekeurig kan worden 
toegepast wordt er verder gezocht naar elementen uit 
de stad die kenmerkend zijn voor Deventer en een grote 
authentieke historische waarde hebben. 

3.3 Het Bergkwartier als leidraad 
voor een concept voor het 
Havenkwartier 

Aangezien het Havenkwartier zelf nauwelijks historisch 
e~goed bezit, wordt er gezocht naar interessant erfgoed 
bmnen de gemeente Deventer. Het historische Bergkwartier 
is een levendige (woon)buurt die staat voor Deventer. Door 
kenmerken uit dit Bergkwartier te implementeren in het 
nieuw te ontwikkelen Havenkwartier wordt er als het ware 
erfgoed gecreeerd. Dit erfgoed moet natuurlijk wel een 
meerwaarde hebben voor de leefomgeving in de nieuwe 
buurt en moet geen gekunstelde kopie zijn van een populaire 
historische plek. De wijk Brandevoort is een voorbeeld van 
gecreeerd erfgoed. Hieronder wordt uitgelegd hoe deze 
"gemaakte" historie positief kan bijdrage aan de beleving 
van een omgeving. 

I 
QJ 
< 
(1) 
::J 

~ 
QJ 

~ 
(1) , 
OJ 
(1) , 
lC 
~ 
(1) 

a. 
(1) 

65 



OJ ro 
"""' lC 
~ ro -· a. ro 

66 

h 
0 

e 
k 

o p I o s s i n g e n De Veste - Brandevoort 



3.3.1 Wonen in gecreeerd erfgoed 

Belevingen en bindingen in Brandevoort 
Elke Ennen - Februari 2004 

Erfgoed ('heritage'): "datgene dat we van de geschiedenis 
maken om ons van anderen te onderscheiden" 

Bij de realisering van nieuwe wijken wordt doorgaans 
teruggegrepen op het gebruik van woonmilieus. 
Gebruikelijk worden woonmilieutypen geassocieerd met 
levensfase en huishoudensamenstelling. De leefstijl lijkt 
steeds meer van invloed te zijn op de keuze van de woning 
en woonomgeving. 

Gecreeerd erfgoed biedt het individu de mogelijkheid zich 
emotioneel te binden aan de woonomgeving. De inzet van 
cultureel kapitaal bij de zelfbewuste vormgeving van de 
eigen leefstijl vormt hierbij een achterliggende drijfveer. 
De binding is te begrijpen als een vereenzelviging. Het 
individu ontleent zijn identiteit aan de culturele identiteit 
van zijn ruimtelijke omgeving 

Niet a Ileen het individu probeert zich te onderscheiden, ook 
subgroepen binnen een samenleving en samenlevingen in 
hun geheel profileren zich door erfgoed te selecteren dat 
de eigen identiteit benadrukt. 

3.3.2 VINEX-locatie 
Brandevoort 

De wijk Brandevoort in Helmond is een duidelijk voorbeeld 
van gemaakt erfgoed. Binnen de vakwereld van de 

stedenbouw en architectuur is er echter wel de nodige 
kritiek op dit plan. 

Kritiek: architecten vinden het een 'gemakkelijke poging 
het lekenpubliek te bekoren' (Bouw 2001). Er wordt een 
tijdperk uit het verleden gesuggereerd dat waarschijnlijk 
nooit heeft bestaan. 
Bewoners en bezoekers zijn echter erg enthousiast. 
Voor het Havenkwartier in Deventer moet er ook gezocht 
worden naar elementen uit het verleden. Maar dan met dit 
verschil dat dit wel heeft bestaan. Niet meteen op de plek 
van de haven, maar wel degelijk binnen de stadsmuren 
van het historische Deventer. 

Centraal in woonprojecten met het verleden als leidend 
principe zoals in Brandevoort staat de nostalgie. Dergelijke 
woonwijken worden vaak gewaardeerd als zijnde mooi en 
sfeervol omdat zij verwijzen naar gevoelens van weleer. 
Echter, nostalgie is een ambivalent begrip. Niet alleen 
verwijst het naar heimwee om wat is verloren maar het 
verwijst ook naar plezier van het heden 

'through the lens of the past as one simultaneously 
enjoys the past through the lens of the present' 
(Wilson 1997: p138). 
Elke geschiedenis is een uitgevonden geschiedenis 
(Hemel 2003). 

· De aangeboden 'oudbouw' speelt in op het 
verlangen naar de menselijke maat, naar herkenbaarheid 
en hechting, naar plekken die enerzijds geborgenheid en 
anderzijds ontmoeting mogelijk maken. Plekken die van 
ons zijn (Schuur 2003: p74). 
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Brandevoort heeft een grate herkenbaarheid, zowel in 
totaliteit als in de verscheidenheid daarbinnen, deze speelt 
een belangrijke rol in de beleving van de woonomgeving. 

Het blijkt dat de invloed die de uitgesproken identiteit van 
Brandevoort heeft op het aantrekken van mensen met een 
specifieke leefstijl enigszins gerelativeerd moet warden. 
De keuze die bewoners maken om in Brandevoort te gaan 
wonen is ook sterk verbonden met de functionele binding 
aan de plek. De locatie van de wijk in het stedelijk gebied 
is belangrijk voor wie er uiteindelijk op af komt en welke 
vorm van tevredenheid er in de buurt ontstaat. 

Bij het Havenkwartier speelt dit natuurlijk ook. De locatie 
van het plangebied is niet direct in het stadscentrum maar 
wel vlak daarbuiten, maar het ligt wel degelijk binnen de 
bebouwde kom van de stad. 

3.4 (Gecreeerd) erfgoed in het 
plangebied 

Strook 1. 
Bestaand erfgoed wordt behouden, dit is voornamelijk te 
vinden op strook 1. Hier bevinden zich oude fabriekspanden 
die nog grotendeels in gebruik zijn. Kadestructuur is ook 
nog aanwezig, deze sfeer versterken, door nieuwbouw, 
met een knipoog naar het verleden. Het is hier dus geen 
gecreeerd erfgoed maar teruggebracht erfgoed. Dit kan dan 
ook een toeristisch- recreatieve functie krijgen, hierdoor 
wordt de aantrekkelijkheid van de kades versterkt. 

Strook 2. 
Hier bevinden zich geen gebouwen en structuren die een 
grate historische waarde hebben. 
Door de huidige verkaveling wordt het water volledig 
afgesloten van de omgeving en wordt de positieve kwaliteit 
van water in de stad niet benut, de ontsluiting van het 
gebied is naar binnen gekeerd. De ruimtelijke samenhang 
kan warden versterkt indien de verkaveling wordt 
aangepast. De oplossing hiervoor is de bouwkavels niet 
aan het water te laten grenzen maar, de ontsluitingswegen 
langs het water aan te leggen en deze aantrekkelijk in te 
richten, waarmee de publieke toegankelijkheid van het 
water wordt vergroot. 

Strook 3. 
De inrichting van deze strook is zeer rommelig, in het 
noorden van de strook bevindt zich een historisch waardevol 
fabrieksgebouw wat moet warden behouden. Verder is 
het een verbrokkeld gebied, met afwisselende kavels die 
gericht zijn op het water en dan weer op de achterliggende 
ontsluitingsweg. 
Deze weg is een van de belangrijkste entrees van Deventer 
(Al-Centrum). Het ligt dus voor de hand om deze weg te 
begeleiden met aantrekkelijke bebouwing, en hierachter 
(aan het water) een luw gebied te creeren. 
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Dus aan de ene kant behouden van bestaan historisch, 
industrieel erfgoed, en aan de andere kant een menging 
met nieuwbouw met een 'knipoog naar het verleden', in 
de traditie van het oude Deventer binnen de stadsmuren; 
bouwen in hoge dichtheden; gesloten bouwblokken. Deze 
elementen vinden we terug in het levendige Bergkwartier. 
Door middel van een analyse van deze buurt gaan we 
zoeken naar bruikbare elementen voor een concept voor het 
Havenkwartier. Deze elementen vormen dan een aanzet tot 
een ontwerp voor het woonmilieu van het Havenkwartier. 

(Uit: "Tien jaren stadsherstel" - Bergkwartier Deventer 1967-1977 

Prof.ir. H.M. Goudappel e.a. - 1978) 

3.4.1 Analyse Bergkwartier 

Op zoek naar elementen/ aanknopingspunten die terug 
kunnen komen voor een ontwerp voor het nieuwe 
havenkwartier op Bergweide. 

4 elementen om te onderzoeken: 
- Huizen 
- Structuur van de straten 
- Percelen 
- Binnenruimte van de gesloten blokken 

Huizen 
Het valt op dat over het algemeen de huizen in het 
Bergkwartier een soort standaard indeling hebben. Dan 
hebben we niet zo zeer over de plattegrond, maar meer de 
doorsnede van het huis. Van buiten, de gevels, zijn de huizen 

totaal verschillend van elkaar, maar de verdiepingshoogten, 
en onderkeldering is toch wel redelijk standaard. 

Zo hebben de meeste huizen een begane grond van ca. Sm 
hoogte, met daarboven 1 a 2 verdiepingen en daarboven 
onder de kap van het dak een zolder. De huizen van voor 
1450 waren ook al zo, met het verschil dat er geen kelder 
onder het huis zat er veelal 1 verdieping met een zolder. 
De bouwtechniek is natuurlijk in de loop van de tijd sterk 
verbeterd, en men was zo in staat om ook hoger te bouwen 
en kelders onder de huizen te realiseren, wat weer een 
hele eigen techniek met gewelven en aparte constructies 
vereiste. 

Percelen en structuur van de straten 
Meest gangbare perceelsdiepte is 50m. De structuur van de 
percelen is ouder dan van de straten. Bij nieuwere straten 
kun je dit soms duidelijk zien. Bij een nieuwe gekromde 
straat volgen de richtingen van de percelen dan niet het 
verloop van de straat, maar zijn volgens de loop van de 
oude straat georienteerd. 

Binnenruimte van de gesloten bouwblokken 
De achtergevels van de panden zijn als bron van 
informatie over hoe het eens was in vele gevallen nog 
veel interessanter dan voorgevels. De achtergevels zijn 
vaak soberder gebouwd en daardoor minder kwetsbaar en 
gerepareerd, terwijl ze ook veel minder onderhevig zijn 
geweest aan modische veranderingen die het aanzicht van 
voorgevels veel vaker wijzigen. 

OJ 
ro -, 
lC 
~ 
ro -· a. 
ro 

71 



CJ 
ro ...., 
lC 
~ 
ro -· c.. 
ro 

72 

-

.ees statige gevels 

BBB 

kleine bedrijven 

woonhuizen 



Het herstelplan van 1967 legt nog veel nadruk op het 
creeren van meer open (en openbare) ruimte in het 
Bergkwartier. Straatjes, binnenplaatsen en 'opgeschoonde' 
binnenruimten zouden ook publiek domein moeten worden. 
Slechts zeer korte tijd is het herstelde blok Bergstraat
Bergkerkplein-Roggestraat toegankelijk geweest en toonde 
zo een boeiende wereld van achtergevels, plaatsjes en 
gangetjes. Privacy-overwegingen van bewoners hebben 
geleid tot afsluiting van terreinen. 

3.5 Bruikbare elementen voor 
ontwerp van Havenkwartier 

Het spreekt natuurlijk voor zich dat er tegenwoordig andere 
eisen aan huisvesting gesteld worden dan een paar honderd 
jaar geleden. Toch zijn er enkele interessante elementen 
uit de huizen, zoals die nog steeds in het Bergkwartier 
staan, die de moeite waard zijn om terug te laten komen 
in nieuwe woonvormen. 

De verdiepingshoogte van de begane grond van Sm 
is erg geschikt voor een wisselend en flexibel programma 
van wonen en werken. Een insteekverdieping kan achteraf 
door de bewoners of bedrijven zelf worden aangebracht. 
Dit biedt dus vele mogelijkheden. 

Verder is de wisselende bouwhoogte zoals die in het 
Bergkwartier is, ook interessant voor het havenkwartier. 
In het Bergkwartier wordt er gevarieerd tussen 2 en 3 
woonlagen en daar bovenop nog een kap, die veelal een 
zolderverdieping herbergt. In een nieuw ontwerp zou je 
nog meer en extremer kunnen varieren. 

De gevels van de rijtjes huizen van het Bergkwartier 

zijn heel karakteristieken geven elk huis een eigen identiteit. 
Dit principe is ook toe te passen in het havenkwartier. Niet 
in de vorm van het kopieren van gevels, maar het principe 
van a pa rte gevels en unieke kenmerken voor elke woning of 
bedrijfspand. Een oud concept in een nieuw jasje, passend 
bij de gebruikers van deze tijd. Het moet geen kunstmatig 
gebied worden maar een gebied met een hele eigen 
identiteit, maar met wel een duidelijke herkenbaarheid en 
respect voor het industriele verleden. 

Percelen 
Alie woningen in het Bergkwartier zijn grondgebonden 
woningen. De percelen zijn veelal smal en erg diep. De 
achtertuinen vullen bijna volledig de binnenruimte van de 
bouwblokken en zijn niet tot nauwelijks vanaf de straat 
toegankelijk. 

Straten 
De menselijke maat staat bij de straatprofielen van het 
Bergkwartier centraal. Er is natuurlijk geen rekening 
gehouden met auto's en bevoorrading door vrachtverkeer. 
Paard en kar moest door de straat heen kunnen rijden 
en voetgangers moesten voldoende ruimte hebben. 
Tegenwoordig voldoet deze maatvoering niet meer in het 
straatbeeld. Om de sfeer van het Bergkwartier toch te 
ervaren in het Havenkwartier moet de menselijke maat wel 
als centraal thema worden aangenomen. 

Binnenruimte van de gesloten bouwblokken 
Bij het renoveren van het oude Bergkwartier is eigenlijk 
voortdurend sprake geweest van een spanningsveld 
openbaar versus prive. De binnengebieden waren in de 
oorspronkelijke vorm nauwelijks ontsloten en bijna volledig 
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volgebouwd met parasitaire bouwsels. De achterliggende 
gebieden dienden na renovatie meer betrokken te warden 
in het straatbeeld. Dit is een punt wat ook aanbeveling 
verdient in het ontwerp voor het havenkwartier. Aan de ene 
kant streef je naar openheid, en aan de andere kant naar 
geborgenheid of geslotenheid voor de bewoners. Om dit 
goed te kunnen invullen zou je kunnen denken aan functies 
in het bouwblok die een meer publiek karakter hebben, 
bijvoorbeeld bedrijven, horeca of vormen van stedelijk 
vermaak. De woningen dienen iets meer afgeschermd te 
warden van bezoekers van het gebied, bijvoorbeeld door 
prive of semi-openbare ruimtes. 

Menselijke maat 
De maatvoering zoals die in het Bergkwartier is gebruikt, 
is uit de tijd dat er nog geen gemotoriseerd verkeer was. 
Door deze maatvoering van smalle straatjes en doorgangen 
op bepaalde plaatsen te plannen, creeer je een soort van 
voetgangers- en fietsergebied. Op andere plekken waar je 
wel met de auto moet kunnen komen, zijn de straatprofielen 
van het Bergkwartier niet toereikend, zo is er natuurlijk 
niet voorzien in parkeren in de straten. 
De menselijke maat is ook een ontwerpprincipe wat 
terug zal komen als ontwerpprincipe in het plan voor het 
Havenkwartier. Zo is ook in VINEX-wijken de hang naar 
kleinschaligheid waarneembaar. Zo werd de eerste generatie 
VINEX-wijken nog bekritiseerd vanwege het grootschalige 
en eenvormige karakter, daarna vormt ook steeds meer 
de menselijke maat de leidraad. Een voorbeeld hiervan 
is het stedenbouwkundig ontwerp voor de Amersfoortse 
wijk Kattenbroek van Ashok Bhalotra. Hij liet zich namelijk 
inspireren door de structuur en geborgenheid van de 
Amersfoortse binnenstad. 

Kenmerken van de gesloten bouwblokken van het 
Bergkwartier 
- Binnenterreinen; besloten-openbaar toegankelijk 
- Percelen ca. SOm diep (achter de Brink), erfafscheidingen 
lopen in 1 richting. 
- De structuur van de percelen is veelal ouder dan van de 

straten. 
- Huizenblokken; binnenterreinen warden steeds voller. 
- Buitenkant van de woning is het casco, binnenkant is vrij 
indeelbaar. 

Huizen voor 1450: 
Begane grond van Sm hoogte 
le verdieping van 2,S m hoogte 
zolder van 4 m hoogte 

Begane grond is vrij indeelbaar als woning of bedrijf; 
insteekverdieping 

Alie perioden: 
Sm hoge BG (later met kelder) 
Dan 1-2 lagen en vervolgens zolder 
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3.5.1 Gesloten bouwblokken 

Lit. lijst: Uit: Wonen in de Deltametropool 
Een studie naar stedelijke diversiteit 
G.B. Urhahn & L. Vrolijks 

Meer diversiteit in kavels en blokken 
De blokken zoals die in de Nederlandse traditie worden 
toegepast laten weinig ruimte voor differentiatie van 
woonvormen en karakteristieken binnen het bouwblok. 
Vrijwel alle woningen grenzen aan een kant aan de 
openbare ruimte en aan de andere kant aan een andere 
woning. 
Grotere bouwblokken maken het mogelijk om binnen 
een stuk stad sterk verschillende sferen te creeren, onder 
andere door verschil te maken tussen 'binnen' en 'buiten', 
of tussen formeel en informeel. Bouwblokken in Parijs, 
Londen en Berlijn laten zien welke diversiteit er binnen 
een blok kan worden bereikt met een andere maatvoering. 
Een mogelijkheid om de differentiatie te vergroten is het 
ontwikkelen van een meer divers woonmilieu door binnen 
grotere blokken te differentieren tussen binnen en buiten. 

3.6 Deventer Bergweide 

Voor het plangebied valt er een duidelijke tweedeling te 
maken tussen formeel en informeel: 

Formeel - water en kades, met bebouwing 
Informeel - binnenruimtes van de gesloten bouwblokken 
en ruimtes tussen de bouwblokken. 

Tussen deze twee principes zit ook nog een grijs gebied; 

de overgang van openbaar naar prive. Deze ruimte wordt 
dan een semi-openbare ruimte. De inrichting van deze 
verschillende type ruimtes vragen ieder om een eigen, 
specifieke inrichting en bepalen ook heel nadrukkelijk de 
beleving en dus de kwaliteit van het plan. 

Vergroten diversiteit op kavelniveau 
De kavels die in Nederland worden ontwikkeld hebben 
de maat van individuele woningen, of de maat van 
blokken en nog groter. De tussenmaat van bijv. 200-500 
m2 komt nauwelijks voor. Deze tussenmaat leent zich 
goed voor kleinschalige inpassing van werkfuncties en 
maakt het mogelijk om een diversiteit aan verschillende 
woonkwaliteiten op kavelniveau te combineren. Daarmee 
kunnen verschillende stedelijke functies en woonkwaliteiten 
op een relatief fijn schaalniveau worden gecombineerd. 

3.7 Formeel-Informeel 

De traditie van gesloten bouwblokken zoals de 
grachtengordel van Amsterdam, de hofjes in Haarlem, 
Leiden, Delft en Den Haag vinden we niet alleen terug 
in Nederland maar ook in de ons omringende landen is er 
een historie van bouwen in hoge dichtheden in gesloten 
structuren. De buitenkant van deze bouwblokken zijn in alle 
gevallen formeel terwijl de binnenkant, de binnenterreinen 
en achtergebieden juist informeel en dus 'rommelig' zijn. 
Enkele voorbeelden zijn dan ook de llots (Parijs) aan het 
oog onttrokken bebouwing achter de formele gevels van 
de boulevards en avenues, 
mews (Londen) voormalige koetshuizen langs aparte 
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insteekstraten en Innenhofe (Berlijn) strakke sobere 
bouwblokken. 
In deze steden maken grotere blokken met diepere 
kavelmaten het mogelijk om midden in de stad rustig 
te wonen. Een helder raamwerk voor de openbare 
ruimte, diepere blokmaten, diversiteit in kavelmaten en 
een specifieke regelgeving zijn voorwaarden voor het 
ontwikkelen van informele zones. 

Het is ook wel interessant om meer te weten te komen 
over de geschiedenis van de gesloten bouwblokken in 
de Nederlandse stedenbouw. We grijpen eigenlijk terug 
op de bouwblokken van het middeleeuwse Bergkwartier. 
Een lastig punt van gesloten bouwblokken vormen altijd 
de hoekoplossingen, daarom ook enkele (misschien 
bruikbare) voorbeelden van hoekoplossingen van gesloten 
bouwblokken in Amsterdam, waar veel varianten te vinden 
zijn. De hoeken vragen om andere woningtypes dan de lange 
zijden van de bouwblokken; bijvoorbeeld appartementen 
eventueel met een winkel/horecavoorziening op de begane 
grond. 

3.8 Conclusie 

Nu de context, analyse en concept voor het plangebied 
duidelijk zijn, kan in het volgende hoofdstuk het concept 
worden uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. De 
belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen in de 
voorgaande hoofdstukken worden uiteraard in dit plan 
verwerkt. Zonder deze analyses en randvoorwaarden kan 
er namelijk ook geen goed plan worden uitgewerkt. Wat er 
in deze hoofdstukken is verteld, wordt dus als het ware in 
de uitwerking in beeld vormgegeven. 
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Hoofdstuk 4 Uitwerking 
4.1 Inleiding 

Het plangebied valt, zoals al eerder geschetst uiteen in 
drie landtongen. Er wordt gekozen voor een gedetailleerd 
ontwerp van de middelste landtong; die wordt omsloten 
door de eerste en tweede havenarm van de binnenhaven. 
De keuze om deze strook uit te werken komt voort uit het 
feit dat er op deze strook, zoals oak al uit de voorgaande 
hoofdstukken is gebleken, geen interessante bebouwing 
aanwezig is. Deze strook kan in zijn geheel blanco warden 
opgeleverd. De onderlegger die wordt gebruikt is die van 
het havenkwartier met de havenarmen. De strook zelf is 
dus volledig leeg, de transformatie die hier gaat plaats 
vinden is behoorlijk extreem. Van een industriezone met 
een zeer rommelig karakter naar een levendig en duurzaam 
woonmilieu. 
In dit hoofdstuk zal een uitgewerkt plan warden 
gepresenteerd voor deze strook, die daardoor zal passen 
in het Havenkwartier. Dit plan zal warden uitgebeeld door 
rniddel van schetsen, referentiebeelden, doorsneden en 
een maquette. 

4.2 Stedenbouwkundig plan 

De middelste strook wordt ontworpen als een hoogwaardig 
woonkwartier met mogelijkheden voor kleinschalige 
bedrijvigheid in de vorm van woon- werkwoningen en 
plintbebouwing met daarin mogelijke enkele horeca en/ of 
detailhandel. In het noorden van dit gebied is ruimte voor 
wijkvoorzieningen zoalseen apotheek, gezondheidscentrum, 
buurtcentrum, met daarboven kleine appartementen voor 

studenten. Deze bebouwing vormt zo als het ware een 
buffer tussen de grootschalige primaire industrie aan de 
noordrand en het levendige, hoogwaardige woonmilieu op 
de landtong. 

4.2.1 Bouwblokken 

Het gehele plan voor de landtong is opgebouwd uit 
zogenaamde gesloten bouwblokken met elk een formele 
wand aan de kadezijde. Oak herbergt elk bouwblok 
individuele bebouwing die in vorm en hoogte afwisselt. 
Aan twee bouwbloken en in het zuidelijke groene gedeelte 
van de strook bevinden zich woontorens, afgeleid van 
de Italiaanse Torri die dienden ter verdediging van een 
buurtschap. Dit wordt vormgegeven door op een hoek van 
het bouwblok een appartementencluster te plaatsen van 
5-6 woonlagen hoog. De overige (lage) hoeken van de 
bouwblokken bevatten appartementen met eventueel op de 
begane grand inpandige parkeerruimte en bergingen voor 
de bewoners. De torens in het zuidelijke gedeelte zijn hoger 
(10 woonlagen) en vormen zo twee herkenningspunten, 
die zowel vanuit het plangebied als ver daarbuiten de 
aandacht trekken. 

4.2.2 Parkeren 

Het parkeren van auto's in woonwijken is altijd een belangrijk 
punt om rekening mee te houden bij het maken van een 
ontwerp voor een nieuwe wijk of buurt. Een huishouden 
bezit vandaag de dag veelal meer dan een auto, wat dus 
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parker en 

rood = parkeren aan de kade voor 
bewoners en bezoekers 

donkerrood = parkeren voor 
bewoners 

zwart = wijkontsluitingsweg 
donkergrijs = buurtontsluitingsweg 
grijs= ontsluiting parkeerterrein 



oak vraagt om meer parkeerplaatsen in de buurt van de 
woning. Auto's in het straatbeeld vinden we lelijk maar we 
zijn niet bereid om een stuk te lopen naar de eigen auto, we 
parkeren het liefst voor de eigen woning. In het ontwerp 
van de middelste landtong moet er dus gezocht warden 
naar een goede oplossing binnen dit spanningsveld. 
Langs de ontsluitingsweg die over de kades loopt kan er 
geparkeerd warden voor de woningen die aan de kades 
staan. Verder wordt er in het plangebied uitsluitend 
geparkeerd binnen de bouwblokken. Het verdient wel 
aanbeveling om deze parkeerplaatsen te nummeren 
en iedere bewoner een vaste parkeerplaats te geven. 
Het ontwerp voorziet in een redelijk hoge parkeernorm 
( ongeveer 2 parkeerplaatsen per woning). Hierdoor is het 
voor bewoners mogelijk om extra parkeerplaatsen bij hun 
woning te verkrijgen. 

Het straatbeeld wordt niet gedomineerd door geparkeerde 
auto's, omdat het grootste deel van de parkeerplaatsen zich 
binnen de bouwblokken op het binnenterrein bevindt. Deze 
binnenplaatsen zijn voor bewoners met auto's toegankelijk 
via een onderdoorgang van het gesloten bouwblok vanaf de 
ontsluitingsweg op de kade. Het verdient wel aanbeveling 
om deze parkeerplaatsen te nummeren en iedere bewoner 
een vaste parkeerplaats te geven. Het ontwerp voorziet in 
een redelijk hoge parkeernorm ( ongeveer 2 parkeerplaatsen 
per woning). Hierdoor is het voor bewoners mogelijk om 
extra parkeerplaatsen bij hun woning te verkrijgen. 
Oak wordt er in beperkte mateis het in beperkte mate 
mogelijk, binnen het bouwblok bij de woningen die een 
eigen tuin hebben, op eigen terrein te parkeren en zijn er 
enkele drive-in woningen, waar de auto onder de woning 
kan warden geparkeerd. 

In de noordrand van het plangebied kan oak binnen het 
bouwblok geparkeerd warden door bezoekers van buiten 
het woongebied, hier bevinden zich namelijk enkele 
wijkvoorzieningen zoals een gezondheidscentrum, een 
creche, een buurtcentrum; kortom voorzieningen met een 
bezoekersfunctie voor bewoners en omwonenden van het 
plangebied. 
Verder kunnen bewoners en bezoekers nag parkeren aan de 
kades en dus langs de ontsluitingsweg die de bouwblokken 
ontsluit. Hier zijn dus wel geparkeerde auto's in het 
straatbeeld te zien. De geparkeerde auto's symboliseren als 
het ware de goederen die bij de overslag van aangemeerde 
schepen vroeger op de kade werden neergezet en zo verder 
werden verwerkt en/of getransporteerd. Het is nu dan 
oak een drukke plek van verschillende verkeersstromen 
(voetgangers, fietsers, auto's en laad- en losvoertuigen). 

4.2.3 Openbare ruimte tussen de 
bouwblokken 

Voetgangers-/fietsersgebied gebaseerd op de menselijke 
maat. Deze ruimten zijn aangenaam om te verblijven, 
de afwisselende gevels van de omliggende woningen 
zorgen voor een prettig beeld. Het openbaar gebied is niet 
toegankelijk voor auto's, uitsluitend voor noodgevallen. 
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bouwhoogte 

geel = 2 - 3 lagen 
lichtbruin = 4 - 5 lagen 
donkerbruin = 6 - 8 lagen 

openbaar gebied bomen 

rood = openbaar 
donkerrood = semi-openbaar 
lichtgrijs = trottoir openbaar 
donkergrijs = trottoir semi-openbaar 
groen = park openbaar 



4.2.4 Ontsluiting 

Kade loopt als een ring om de blokken heen, vanuit de 
kade toegang tot de binnenterreinen van de bouwblokken 
waar geparkeerd kan warden. 

4.2.5 Verschillende woningtypen 

Studentenappartementen, appartementen in de 
torens, grondgebonden appartementen, drive-
in woningen, grondgebonden individuele woningen 
(eigen tuin), voorzieningen in de noordrand onder de 
studentenappartementen en mogelijk op de BG van de 
torens. 

4.2.6 De kop 

Twee torens van elk 10-12 lagen (30-36m) appartementen, 
4 per laag en parkeren ondergronds 
Park met rondgang voor voetgangers, fietsers langs de 
oever. 

4.3 Uitgangspunten voor het 
Havenkwartier 

4.3.1 Algemene uitgangspunten 

Bij de ontwikkeling van het Havenkwartier staat de 
noodzaak tot het vervaardigen van onderscheidende en 

marktgerichte woonconcepten voorop. De uitgangspunten 
die centraal staan zijn de begrippen gemeenschappelijkheid, 
individualiteit en flexibiliteit. Deze thema's sluiten nauw aan 
bij de behoefte van de bewoner aan warmte, geborgenheid 
en identiteit. 

4.3.2 Menselijke maat 

De maat, schaal en de levenswijze van de mens warden 
nadrukkelijk centraal gesteld bij de vorming van het 
ontwerp. De bewoners moeten in het Havenkwartier een 
eigen, individuele plek vinden om te wonen, zich thuis 
te voelen en zich geborgen te weten. Het moet een plek 
zijn waar men niet alleen graag woont en werkt, maar 
ook graag verblijft en vrije tijd doorbrengt; een duurzaam 
woon- en leefmilieu voor nu en voor de toekomst. In dit 
verband moet het planconcept voor het Havenkwartier een 
zekere tlexibiliteit in zich hebben voor maatschappelijke 
ontwikkelingen en veranderende leefwijzen van mensen 
kunnen opvangen en accommoderen. 

4. 3. 3 Flexi bi lite it 

Zo valt te denken aan bijvoorbeeld het zoeken van een 
nieuw evenwicht tussen de verdergaande individualisering 
en de gemeenschapszin, of een verdergaande herverdeling 
van werk en daarmee gepaard gaande toename van vrije 
tijd. Deze ontwikkelingen zijn vrij moeilijk te voorspellen en 
daarom is flexibiliteit een heel belangrijk aandachtspunt. 
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4.3.4 Onderscheidende 
kenmerken 

De drie thema's menselijke schaal en leefwijze, 
individualisering en flexibiliteit staan dus centraal bij 
de planvorming voor het Havenkwartier. Een plan dat 
zich in positieve zin onderscheidt van de gemiddelde 
woningbouwplannen in ons land. Vaak krijgen ontwerpers 
de opdracht om een ambitie te vertalen in vernieuwende 
concepten, wat dan vaak een doel op zich wordt. 
Een dergelijke aanpak kan dan leiden tot abstracte 
stedenbouwkundige structuren die zowel de toekomstige 
bewoners en de gebruikers, het bestaande landschap en 
de historie van de omgeving zoals hier van de haven en de 
ontstaansgeschiedenis van de stad Deventer, negeren. 

Bij de ontwikkeling van een plan voor het Havenkwartier 
staan de behoeftes van bewoners en gebruikers op 
verschillende schaalniveaus van het begin af aan centraal. 
Deze Deze schaalniveaus zijn onderling sterk gerelateerd; 
van een ruime, flexibel in te richten (woon- werk)woning die 
dus ook voor andere functies bruikbaar is, de aanwezigheid 
van groen en water in de directe woonomgeving tot en 
met de klassieke stedenbouwkundige setting die past bij 
de menselijke maat en schaal zoals we die ook zien in het 
Bergkwartier van Deventer. 
Het is natuurlijk zo dat stedenbouw en architectuur niet 
direct aan het menselijke welbevinden worden gerelateerd, 
maar een zorgvuldig ingerichte nieuwe wijk waar mensen 
zich thuis voelen be"invloedt wel degelijk op een positieve 
manier het woon- en leefplezier van de bewoners. 

4.3.5 Stedenbouwkundig en 
architectonisch beeld 

Ook hiervinden we weer de drie centrale thema's menselijke 
schaal en leefwijze, individualiteit en flexibiliteit terug. Het 
beeld wat ontstaat van het Havenkwartier is er een van 
een organisch vormgegeven stedenbouwkundige structuur, 
die ontstaat door een variatie in stedelijke ruimten in 
combinatie met een aaneenschakeling van panden met 
een gevarieerde architectuur. 

De stedenbouwkundige wanden aan de kades bestaan uit 
lange aaneengesloten woningen en appartementen terwijl 
de wanden binnen in het gebied veelal bestaan uit een 
aaneenschakeling van onderling verschillende panden 
in grootte en detaillering. Dit zorgt ervoor dat er een 
belevingswaarde gecreeerd wordt die aansluit bij de maat 
en schaal van de mens en mede daardoor geborgenheid 
met zich mee brengt. 

Het concept dat mede is gebaseerd op het 'romantische' 
concept van het Bergkwartier met haar geveltjes en smalle 
straatjes zal veel mensen aanspreken. 

4.4 Planconcept 

4.4.1 Dichtheid bebouwing 

Een compact stedelijk weefsel met een intensieve 
bebouwing van circa 50 woningen per hectare, dat toch 
als zeer aangenaam wordt ervaren. 
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4.4.2 Hoofdstructuur plangebied 

De middelste landtong van het plangebied bestaat uit een 
samenhangend model dat uiteengelegd kan warden in een 
aantal samenstellende lagen die de strategische dragers 
van het gebied vormen: 

Kades aan het water met strakke lange wanden 
Verkeersstructuur (auto, langzaam verkeer) 
Gesloten bouwblokken met binnenterreinen 
Openbare ruimten tussen de bouwblokken 
Groen 

4.4.3 Stedenbouwkundige 
principes 

Duurzamestedenbouwishetuitgangspuntbijdeplanvorming 
voor het Havenkwartier. Dit is onder andere terug te 
vinden in de integratie van bestaande landschappelijke 
structuren en de ontworpen langzaam verkeersstructuur. 
Verder voorziet het plan in een ruimtelijke en functionele 
flexibiliteit. Op het niveau van de woningen betekent 
dit onder meer hogere begane grondverdiepingen van 
ongeveer 5 meter, het uitbuiten van dakverdiepingen en 
aan- en verbouwmogelijkheden door bewoners. Dit alles 
met het oog op veranderende wensen van de bewoners in 
de toekomst; de woningen kunnen in de toekomst naast het 
wonen voor uiteenlopende functies warden gebruikt zoals 
ateliers en kleinschalige bedrijvigheid. De binnenstedelijke 
milieus van verschillende steden zoals het Bergkwartier in 
Deventer er oak een is, laten al eeuwenlang zien hoe deze 
flexibiliteit gestalte krijgt. Binnen een bebouwingskader 
van ruime en hoge gebouwen kan steeds onderdak warden 
geboden aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. 

Het Havenkwartier bouwt hierop voort; functies warden 
niet afgedwongen en star vastgelegd, zij warden 
alleen mogelijk gemaakt. Inspiratie bij dit alles is het 
Bergkwartier, met een niet te strakke maar wel geordende 
structuur van straten en pleinen. Zo wordt het beeld in 
het Havenkwartier bepaald door gesloten bouwblokken 
met aaneengesloten grondgebonden woningen voorzien 
van binnenhoven waar oak geparkeerd wordt en die door 
middel van bepaalde toegangen onderdeel zijn van de 
langzaam verkeersstructuur, een patroon van smallere en 
bredere straten, een plein en drukke lange kades. 

4.4.4 Architectuur: eenheid in 
verscheidenheid 

Het verdient de voorkeur om de individuele bebouwing 
perceelsgewijs of per kleine eenheid door verschillende 
architecten te laten ontwerpen. In het Havenkwartier 
leiden dan oak rijtjes/ clusters woningen met verschillen in 
kavelbreedten en architectonische expressie tot een sterke 
individualiteit binnen een gemeenschappelijk patroon. 
Plinten, daklijsten, nokhoogten: al dit soort architectonische 
middelen zijn per gevel variabel. De samenhang wordt 
gewaarborgd door enkele randvoorwaarden zoals bouwen 
in de rooilijn, minimum/maximum bouwhoogten, 

4.4.5 Beeldkwaliteit 

Dit beg rip heeft betrekking op de drie gebieden: architectuur, 
kwaliteitvandeopenbareruimteendelandschapsarchitectuur 89 
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van de zogenaamde structuurdragers. 
Bij de architectuurregie gaat het om de verschijningsvorm, 
hetbeeldendesfeer, kortomdearchitectuurvandewoningen 
en andere bebouwing. Al deze gebouwen vormen samen 
de wanden of het decor van de publieke ruimte en bepalen 
in hoge mate het karakter van het nieuwe Havenkwartier. 
De samenhang tussen alle individuele bouwwerken geeft 
uitdrukking aan het gemeenschappelijke, de collectieve 
waarden van een samenleving. 
De openbare ruimte (straten, pleinen, wegen, plantsoenen) 
moet niet alleen functioneel goed in elkaar zitten (sociaal, 
verkeersveilig, gebruiksvriendelijk, duurzaam). Zij moet 
ook mooi en visueel aantrekkelijk zijn en bij het karakter 
van het Havenkwartier passen. 

De architectuur van de grondgebonden woningen met 
eigen tuin moet voldoen aan een aantal principes en 
uitgangspunten, om op die manier de kwaliteit en beleving 
van het Bergkwartier te krijgen. Zo valt dan te denken 
aan een duidelijke hierarchie in hoofd- en nevenvolumes, 
zoals ook in het Bergkwartier te zien is, is er een formele 
en historische benadering; panden met langs kappen en 
zorgvuldig gecomponeerde gevels. 

4.4.6 Openbare ruimte 

Ka des 
Binnenterreinen bouwblokken 
Woonstraten tussen de bouwblokken 
Plein(en) tussen de bouwblokken 
Park op de kop tussen de appartemententorens 

De kades zijn het decor van alle verkeersstromen die het 
Havenkwartier bezoeken. Aan het water een strook voor 
voetgangers en daarnaast een fietspad die samen de 
contouren van de oorspronkelijke havenarmen volgen. Dit 
voetpad en fietspad lopen geheel rond het Havenkwartier. 
Hierlangs loopt dan de ontsluitingsweg die alle bouwblokken 
ontsluit deze weg loopt ook rond maar volgt de contouren 
van de gesloten bouwblokken. Langs deze weg liggen nog 
parkeerplaatsen voor elk bouwblok voor bezoekers en 
bewoners. 
Tussen deze parkeerplaatsen en de bebouwing van lange 
wanden bevindt zich nog een voetpad en voor de woningen 
een "strookje" van 1-1,Sm breed als scheiding tussen 
openbaar en prive. 

De binnenterreinen van de bouwblokken bevatten 
voornamelijk een parkeerfunctie om zo dus de auto te 
weren uit het straatbeeld en een rustig en aantrekkelijk 
woonmilieu te creeren. De grote bouwblokken die van 
kade tot kade lopen worden in noord-zuid richting 
doorkruist door een wandelroute die ook van het noorden 
tot het zuiden door het Havenkwartier loopt. Om een 
aantrekkelijke route te creeren is op deze plek waar het 
bouwblok, met voornamelijk parkeerplaatsen, wordt 
betreden een kleine openbare groene ruimte gecreeerd 
als een soort van oase in het stedelijk woonmilieu. De 
woonstraten tussen de bouwblokken zijn heel stedelijk 
en voorzien van wisselende bestrating die past bij de 
aanliggende bebouwing. Het openbaar (speel)groen wat 
er dan is, ligt dan in de bouwblokken. Dit geeft dan ook 
een voortdurende afwisseling tussen de binnenterreinen 
en de straatjes tussen de bouwblokken. 
Sommige woningen hebben een tuin (veelal op het zuiden). 
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centraal plein met grote eik noordelijke oost-west verbinding 

view op het park 



Net als in het Bergkwartier zijn deze tuinen niet erg groot, 
maar bieden ze wel een grote mate van intimiteit. Door 
ommuring met hoge muren van gemetseld baksteenwerk 
worden eigen tuintjes en binnenplaatsen gecreeerd. Ook 
wordt hierdoor het stenige, stedelijke karakter van het 
Havenkwartier benadrukt. 

Tussen de bouwblokken is ook ruimte voor een 
(ontmoetings)plein wat het Havenkwartier een eigen 
identiteit en karakter moet geven. Aan dit plein vinden we 
dan ook weer de individuele gevels van de grondgebonden 
woningen terug met appartementen op de hoeken. Het 
plein moet het karakter krijgen van een marktplein, en is 
een centrale plek in de buurt. Er wordt ruimte geboden 
voor het organiseren van verschillende (kleinschalige) 
evenementen. Het is een logische plek waar mogelijk horeca 
of bedrijvigheid zich kunnen vestigen, de mogelijkheden 
zijn ervoor aanwezig. Of dit gebeurt hangt natuurlijk van 
een aantal factoren af (draagvlak, opbouw van de buurt). 
Het moet in ieder geval een plek worden met een stedelijk 
karakter, maar wel met een kleinschalig karakter. 

Aan het einde, op de kop van de landtong ligt een groen 
park. In dit park staan, als een eindpunt van de kades, twee 
appartemententorens, hier tussenin ligt een groen gebied 
omgeven door het water en de langzaam verkeersroute 
die om heel de landtong loopt. 

4.4.7 Routes door het gebied 

1. Om de gesloten bouwblokken heen loopt een weg die 
binnenterreinen van de bouwblokken ontsluit. 

2. Ook over de kade, en het water volgend, loopt een 
langzaam verkeersroute voor voetgangers en fietsers, aan 
het water loopt een wandelpad met meteen erlangs een 
fietspad, deze route volgt de oorspronkelijke vorm van de 
landtong en loopt helemaal rond. 

3. Binnen in het gebied, zijn tussen de bouwblokken door 
oost-westverbindingen van kade naar kade, soms volledig 
zichtbaar via zichtlijnen andere keren weer onderbroken 
door knikken in de bebouwing 

4. Ook in de noord -zuid richting loopt er een route door 
het plangebied. Deze route begin aan de Industrieweg 
in het noorden. En loopt vervolgens via een stadsstraat 
van 15m doorsnede tot aan het volgende bouwblok, om 
daar vervolgens op een klein pleintje uit te komen. Via 
een onderdoorgang (poort) is er een toegang tot het 
binnenterrein van het bouwblok. Vervolgens loopt deze 
route door tot aan het park op het zuidelijkste deel van de 
landtong. 

4.4.8 Bouwhoogten 

Bebouwing kades: 3 lagen 
Hoeken 3-4 lagen 
Studentenappartementen noorden: 5 lagen (met op BG 
voorzieningen) 
Woontorens noorden (2): 6 lagen 
Grondgebonden woningen midden in in plangebied: 2-4 
la gen 
Woontorens op de kop (2): 10-12 lagen 
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Oppervlakte plangebied 

Totaal aantal woningen 
Woningdichtheid 

Totaal aantal parkeerplaatsen 
op openbaar terrein 

Parkeerplaatsen per woning 

5,72 hectare 

279 ( + 128 studentenapp.) 
49 woningen/hectare 

461 
1,7 



4.4.9 Groen 

Openbaar: Laan beplanting d.m.v. bomen op de 
kades, tussen de parkeerplaatsen, elke 10 par 
keerplekken een boom 
Semi-openbaar: Binnenterreinen bouwblokken: 
restgroen tussen de parkeerplaatsen en stoepen 
Semi-openbaar: Binnenterreinen, openbare (speel 
ruimte), speelveldje met lage beplanting 
Openbaar: Park in het zuiden: grasveld met lage 
beplanting, speel- en kijkgroen. 
Water in de vorm van de havenarmen kan ook als 
openbaar (kijk)groen beschouwd worden 

4.4.10 Kentallen van de 
middelste landtong 

Blok 1 
Voorzieningen 
Studentenappartementen 
Stadswoningen 
Hoekappartementen 
Appartementen in toren 
Woningen (met tuin) 
Totaal woningen 

1550 m2 
72 
11 
4 
20 
3 
36 

Parkeerplaatsen aan de straat 41 
Parkeerplaatsen binnenterrein 49 
Totaal aantal parkeerplaatsen 90 
Parkeerplaatsen per woning (excl. Studentenappartementen) 2,5 

Blok 2 
Voorzieningen 
Studentenappartementen 
Stadswon ingen 

1230 m2 
56 
10 

Hoekappartementen 4 
Appartementen in toren 20 
Woningen (met tuin) 1 
Totaal woningen 37 

Parkeerplaatsen aan de straat 36 
Parkeerplaatsen binnenterrein 42 
Totaal aantal parkeerplaatsen 78 
Parkeerplaatsen per woning (excl. Studentenappartementen) 

Blok 3 
Stadswoningen 19 
Hoekappartementen 16 
Woningen (met tuin) 29 
Totaal woningen 64 

Parkeerplaatsen aan de straat 58 
Parkeerplaatsen binnenterrein 112 
Totaal aantal parkeerplaatsen 170 
Parkeerplaatsen per woning (excl. Studentenappartementen) 

Blok4 
Stadswoningen 29 
Hoekappartementen 18 
Woningen (met tu in) 15 
Totaal woningen 62 

Parkeerplaatsen aan de straat 66 
Parkeerplaatsen binnenterrein 57 
Totaal aantal parkeerplaatsen 123 
Parkeerplaatsen per woning (excl. Studentenappartementen) 

2 Woontorens 
Appartementen (10 lagen, 4 per woonlaag) 2x40=80 
Parkeerplaatsen 2x40=80 

2,1 

2,7 

2,0 
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torens San Gimignano als bakens in de buurt, elk 
buurtschap/ familie heeft zijn eigen (uitkijk) toren om 
zich te wapenen tegen indringers 
> appartementenblokken in het Havenkwartier 
refereren aan deze historische oorsprong, ze 
"verdedigen" het blok waar ze bij horen als een 

gte )accent. 



4.4.12 Inspiratieb 

woningen Meerhoven, Eindhoven > Havenkwartier: buitenrand kades 

woningen Woensel, Eindhoven > Havenkwartier: buitenrand kades 

woningen 
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beelden Java-eiland, KNSM-Eiland, Borneo-Sporenburg 

wonen in een voormalig havengebied 



4.5 Conclusie/ aanbevelingen 

In dit afstudeerverslag is een ontwerp gemaakt voor 
de middelste landtong van het Havenkwartier op 
industrieterrein Bergweide. Het hele Havenkwartier 
kan stapsgewijs warden ontwikkeld; het zijn drie losse 
stroken. Ook de middelste strook kan gefaseerd warden 
ontwikkeld. In de bouwblokken en woningen zit genoeg 
speelruimte voor een flexibele invulling van functies. Bij 
veranderende marktomstandigheden en/ of inzichten 
blijft het plan dus wel degelijk overeind staan. Buiten het 
Havenkwartier kan er de komende jaren ook het een en 
ander warden ontwikkeld/ getransformeerd. Aangrenzend 
aan het plangebied in het zuiden en oosten ligt ook 
industrie die ook veelal niet meer in gebruik is en haar 
oorspronkelijke functie heeft verloren. Het Havenkwartier 
is onderdeel van de entree vanaf de rijksweg Al naar het 
centrum. Deze as kan verder warden ontwikkeld en zo 
een stadsontsluitingsweg warden die begeleid wordt door 
aantrekkelijke bebouwing die zo binnenkomst van de stad 
al meteen de identiteit van Deventer weergeeft; een stad 
met een duidelijke identiteit en veel verwijzingen naar het 
roemrijke verleden. 

4.6 Nawoord 

Dit afstudeerproject is voor mij een erg leerzaam proces 
geweest wat ik niet had kunnen afronden zonder hulp van 
mijn omgeving. Uiteraard wil ik mijn afstudeercommissie 
hartelijk danken voor alle tijd en geduld die ze met mij 
hebben gehad. De gemeente Deventer wil ik hierbij ook 
danken voor de informatie die ze geheel belangenloos 
aan mij beschikbaar hebben gesteld. Verder zijn mijn 
vriendin, familie en vrienden erg belangrijk geweest voor 
het uiteindelijk vervolmaken van mijn afstudeerscriptie, 
zonder hun steun, belangstelling en hart onder de riem 
had ik het zeker niet gered. Met het gereed komen van dit 
afstudeerproject sluit ik een fase in mijn leven af en begin 
aan een nieuw hoofdstuk. 
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