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NIEUWSBRIEF
SLUISKWARTIER

Aanmelding op de 
digitale nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief bieden we ook digitaal aan. 

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, 

schrijf u dan in via de website 

sluiskwartier.deventer.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Een centrale rol
 voor een oude sluis 

We hebben mooi nieuws! Dinsdag 15 februari heeft het projectbureau 
Erfgoed Deal * bekend gemaakt dat de gemeente 220.000 euro 
krijgt om de nu nog verborgen sluis in het Sluiskwartier zichtbaar 
te maken, te restaureren en in te passen in de nieuwe inrichting van 
het Sluiskwartier. 

 Sluiskwartier 
Het Sluiskwartier is een 19de-eeuws industriegebied dat door de verschuiving 

van industrie naar elders in verval is geraakt. Naamgevend voor het 

Sluiskwartier was de Pothoofdsluis, kort na 1850 gebouwd. De sluis verbond 

de IJssel via de Vestinggracht en het Overijssels Kanaal met het achterland. 

Kort na de oorlog verdween de sluis uit het straatbeeld. De Stichting 

Industrieel Erfgoed Deventer, Stichting Oud Deventer en Bond Heemschut 

hebben bij vaststelling van het ontwikkelplan Sluiskwartier aan de 

gemeenteraad gevraagd de sluis in het Sluiskwartier weer zichtbaar te maken. 

Met het geld van de Erfgoed Deal is het nu mogelijk de sluis binnen het project 

weer de beeldbepalende rol te geven die deze ooit had. 

* De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de 

rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke 

organisaties actief in de ruimtelijke ordening en 

erfgoedzorg. De Erfgoed Deal draagt bij aan aansprekende 

voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar 

erfgoed een rol van betekenis kan spelen.

https://sluiskwartier.deventer.nl/
https://sluiskwartier.deventer.nl/aanmelden-nieuwsbrief
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Beelden van vroeger Situatie nu

De sluis aan het einde van de 19e eeuw

Impressiebeelden nieuw situatie Impressie stedelijk 
erf vanaf de 
buitengracht

Op de kop van de buitengracht 

worden de (restanten) van het 

oude sluishoofd weer voelbaar 

en zichtbaar gemaakt, zodanig 

dat vanaf de Raambrug gezien 

het historische beeld wordt 

hersteld. Door oorspronkelijke 

dijktaluds terug te brengen 

wordt ook de (historische) 

waterkerende functie weer 

zichtbaar gemaakt.
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