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inleiding 

Met de integrale ontwikkeling van het Sluiskwartier wil de gemeente Deven-
ter dit gebied tot een onderscheidend stedelijk woon- en werkgebied trans-
formeren, gebruik makend van de strategische ligging aan de rand van de 
binnenstad, de IJssel en de buitengracht. De rijke historie van het Sluiskwar-
tier, als onderdeel van de vroeg industriële stad, vormt een inspiratiebron 
voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Het cultuurhistorisch 
verhaal moet er weer zichtbaar worden. 

Als kader voor deze ontwikkeling is door de gemeenteraad een ruimtelijk 
scenario ‘behoud & nieuwbouw’ vastgesteld. Dit scenario gaat uit van herge-
bruik van de cultuurhistorisch waardevolle panden en nieuwbouw van ‘werk-
huizen’ passend in de bestaande korrel en historische context. Daarnaast 
wordt een ‘stedelijk erf’ gevormd aan de noordzijde. De herontwikkeling 
moet resulteren in een levendig gebied met een mix aan functies. 

Gestreefd wordt het Sluiskwartier snel, succesvol en haalbaar te ontwikke-
len met een zo groot mogelijk draagvlak. In de afgelopen maanden is door 
Sacon en City Developers, in nauwe samenwerking met de gemeente De-
venter, een ontwikkelingsstrategie opgesteld voor het Sluiskwartier. Vervol-
gens is, aan de hand van het document ‘concept ontwikkelstrategie’, overleg 
gevoerd met omwonenden, stakeholders en hebben er marktconsultatiege-
sprekken plaatsgevondden. Dank zij dit interactieve proces is het document 
gegroeid en gespecificeerd tot een document waarop draagvlak verkregen 
is. De resultaten van de gesprekken zijn verwerkt in dit boekwerk. 

Dit ontwikkelplan dient als kader voor: 
- Een nieuw op te stellen en in procedure te brengen planologisch kader. 
- Uitgifte van kavels/vastgoed (basis voor kavelpaspoorten). 
- Uitwerking tot definitief ontwerp (stedenbouw/openbare ruimte). 
- Beeldkwaliteitskader voor de te ontwikkelen bebouwing. 

Het ontwikkelplan Sluiskwartier is in dit document onderverdeeld in drie zo-
nes: de parkzone, de stedelijke erfzone en de ontwikkelzone. Voor de inrich-
ting van de parkzone en stedelijke erfzone zijn de ruimtelijke kaders verkend 
en bepaald. De ontwikkelzone is onderverdeeld in verschillende plots. Voor 
deze plots zijn beschrijvingen in het document ‘plotverdeling en uitgangspun-
ten Sluiskwartier Deventer‘ dd 18 december 2019 opgenomen. Hierin zijn de 
ontwikkelkaders en de marktstrategie per plot aangegeven. Deze kaders zul-
len vóór plotuitgifte nog verder worden aangescherpt. 

De documenten vormen tezamen een inspirerend kader met voldoende ruimte 
om samen met initiatiefnemers de verdere uitwerking op te pakken. Procesaf-
spraken zijn hier een onderdeel van. 

Zwolle, 27 mei 2020 
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identiteit en ziel 

Het Sluiskwartier in Deventer anno 2020 heeft alles in zich om een aantrek-
kelijk en nieuw woon- en werkmilieu toe te voegen aan de stad. Het ge-
bied biedt onderscheidende kwaliteiten die voor meerdere generaties (ver) 
nieuw(ende) woon- en werkvormen kan bieden. Met de transformatie van 
het gebied is de cultuurhistorische identiteit van het gebied uitgangspunt en 
wordt deze ‘voor de toekomst klaargemaakt’. 

De identiteit van het Sluiskwartier kreeg vorm toen de stad groeide door toe-
nemende industrialisatie en nieuwe vormen van werkgelegenheid en expan-
sie buiten de stadsmuren plaatsvond. In de late negentiende eeuw kreeg het 
gebied ‘over de haven’ een eigen gezicht door de vestiging van allerhande 
bedrijven. Tot de crisis in de dertiger jaren van de vorige eeuw vormde het 
gebied één van de rijkste plekken van de stad. Rijk wat betreft functies, vor-
men en sferen én door zijn openheid als een schakel tussen de IJssel en de 
beslotenheid van de binnenstad. De aanwezigheid van statige herenhuizen, 
pakhuizen en een waterdoorgang met sluis droeg in sterke mate bij aan het 
geheel eigen karakter van het gebied. 

De ziel van het nieuwe Sluiskwartier vindt haar oorsprong in het verleden 
waarin ‘rijkheid’ zowel letterlijk als figuurlijk op het gebied van toepassing 

was. ‘Rijkheid‘ nemen we ook voor het nieuwe Sluiskwartier als uitgangs-
punt. Letterlijk in de zin van wonen en werken met allure, figuurlijk omdat 
het plek en voedingsbodem biedt voor vernieuwing. Het getransformeerde 
gebied zal van toegevoegde waarde voor de stad zijn omdat hier de diversi-
teit van woon(-werk)milieus en woningaanbod vergroot wordt in een unieke 
omgeving met identiteit. Het Sluiskwartier staat als van oudsher voor ‘Innova-
tieve klasse’. 

In de woonvisie van de gemeente Deventer is te lezen dat de stad staat voor 
een samenleving waarin iedereen meetelt, waarin wordt omgezien naar el-
kaar, een samenleving waarin generaties met elkaar verbonden zijn en waarin 
mensen ‘samen leven’. Er wordt gezocht naar initiatieven gericht op het 
versterken van de sociale cohesie, het langer zelfstandig wonen en leefbaar-
heid. Het doel is een samenleving waarin gelegenheid is voor ontmoeting en 
alle mensen naar eigen vermogen kunnen meedoen. Het Sluiskwartier heeft 
de potentie om hier een bijdrage aan te leveren, een ruimte te geven aan 
initiatieven voor nieuwe vormen van samen wonen, werken, co-creatie en 
eigenaarschap. En dat alles met respect voor de cultuurhistorische identiteit 
van dit rijke gebied. 
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   1 ligging, historie en huidig aanzicht 
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ligging Sluiskwartierligging Sluiskwartier Het Sluiskwartier ligt aan de rand van de binnenstad 
van Deventer, aan de IJssel en de buitengracht. 
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historische ontwikkeling 

Deventer is ontstaan waar de IJssel een oost-west lopende dekzandrug doorsnijdt 
en waar de hogere zandgronden direct aan de rivier grenzen. Deze combinatie was 
essentieel voor het ontstaan van de handelsnederzetting in de achtste en negende 
eeuw. Direct ten zuiden van de hogere zandgronden lagen de lage gronden die be-
hoorden tot de uiterwaarden van de IJssel. Precies op de grens van hoog en laag lag 
de middeleeuwse Oude Haven, daardoor kunnen we het Sluiskwartier direct in deze 
historische context plaatsen. Waarschijnlijk is deze haven in zijn eerste rudimentaire 
vorm ontstaan als stroomgeul van de IJssel, als deze met hoog water de uiterwaar-
den overstroomde, in combinatie met de afwatering van de gebieden ten oosten van 
Deventer. 

Later, in de dertiende en veertiende eeuw werd het van oorsprong kleine beekje 
veranderd in een bevaarbare waterweg, de Schipbeek. Aan de andere kant werd de 
haven vergroot, verbreed en verdiept. In grote lijnen werd zo in de veertiende eeuw 
de situatie bereikt die tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw zou blijven be-
staan. Tegenover de stad aan de andere zijde van de haven lag een besloten gebied 
dat we in eerste instantie kennen als de ‘Ramen’, daar waar de geverfde stoffen te 
drogen werden gehangen. 

In de zeventiende eeuw werd het stedelijk areaal aan deze zijde vergroot door de 
aanleg van de vestingwerken. Met de invoering van de Vestingwet voor Deventer in 
1874 werd het mogelijk om buiten de eigen stadsmuren te bouwen. Door de toe-
nemende industrialisatie en nieuwe vormen van werkgelegendheid groeide de stad, 
waardoor expansie buiten de stadsmuren met enhousiasme werd omarmd. Vooral in 
de late negentiende eeuw zou het gebied ‘over de haven’ een eigen gezicht krijgen 
door de vestiging van allerhande bedrijven De haven won in die periode nog steeds 
aan belang, niet in de laatste plaats door de uitmonding van het Overijssels Kanaal. 
De voormalige stedelijke watermolens vormden vanaf de 18e eeuw de basis voor de 
ijzergieterij Nering Bögel, die in 1932 als gevolg van de economische crisis failliet 
ging. Tot die tijd vormde het gebied tussen de binnenstad en het latere Ten Zijthoff 
complex een knooppunt waar land en waterwegen samenkwamen en daardoor één 
van de rijkste plekken van de stad. Rijk wat betreft functies, vormen en sferen en in 
zijn openheid een schakel tussen de IJssel en de beslotenheid van de binnenstad. 

Door een reeks planologische beslissingen, waarbij het accent eenzijdig op de af-
wikkeling van het landverkeer kwam te liggen zou de rijkdom van het gebied geheel 
verloren gaan, voornamelijk door het dempen van de haven en het verdwijnen van 
economische activiteiten, die direct aan de haven waren gelieerd. Tevens zou de 
aanleg van de Wilhelminabrug rond de Tweede Wereldoorlog de relatie tussen bin-
nenstad en Sluiskwartier, zowel functioneel als visueel, ernstig verstoren. Met de 
bouw van de Panoramaflat werd in 1960 een sluitstuk van het Pothoofd gerealiseerd 
richting binnenstad. Geheel volgens de stadsplanningsfilosofie van de modernisten 
sloot de flat op geen enkele wijze aan bij de stedenbouwkundige korrel en identiteit 
van het gebied. Vandaag, ruim 50 jaar later, is deze flat nog altijd beeldbepalend voor 
het gebied. 

Het zuidelijke gedeelte van het Pothoofd is na 2005 opnieuw ingericht als woonge-
bied. Daar waar vroeger een bedrijvige overslagkade was met grote kranen en silo’s 
staan nu zeven appartementenflats van de Belgische architect Jo Crepain en is het 
stratenpatroon flink veranderd. De overslagkade aan het noordelijke gedeelte werd 
in 2011 gerenoveeerd en geschikt gemaakt voor het aanmeren van passagierssche-
pen. 

BRON 
Bureau Bouwwerk, de gebouwen van Ten Zijthoff, 
Bouwhistorische en cultuurhistorische verkenning, febr. 2010. 
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historische ontwikkeling 
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bouwontwikkeling 

1920 

-verplaatste brug 
(t.o.v. 1880) 

-woon/werkgebied 

1960 

In 1880 is de structuur van de vestingwerken nog goed Nadat in 1874 de vestingwerken zijn opgeheven als gevolg In de twintigste eeuw zijn de haven, de schutsluis en een 
zichtbaar. Het huidige Pothoofd is bebouwd met een van de vestingwet is het vrijgekomen terrein bebouwd. deel van de oude buitengracht gedempt. In 1939 is de 
afwisseling van pakhuizen woonhuizen en een gasthuis en Het Pothoofd heeft zich verder ontwikkeld met een visaf- Wilhelminabrug over de IJssel aangelegd en na te zijn ver-
bestaat deels uit graslanden. Van de buitengracht is het slag en kranen voor schepen evenals een tramlijn tussen woest, opnieuw in gebruik genomen in 1948. Het huidige 
zuidelijk deel nog aanwezig. Het noordelijk deel werd rond Deventer en Borculo. Sluiskwartier bestaat uit bedrijfsterrein en gebouwen. 
het midden van de negentiende eeuw versmald tot schut- Aan de noordzijde is op de plek van het historische tracé

BRON Beschrijving cultuurhistorische waarden Sluiskwartier. sluis, deel van het nieuw aangelegde Overijssels Kanaal. van de oude haven de aanrijroute naar de brug gekomen. 
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historische ontwikkeling 

Het IJsselfront aan het Pothoofd kenmerkt zich van oudsher door gevarieerde woon-
en werkhuizen. Op de locatie van het oude graanpakhuis is in de 90-er jaren een 
grootschalig appartementencomplex gebouwd. Aan de voet van de Wilhelminabrug is 
begin 60-er jaren de Panoramaflat gebouwd. De bebouwing hiertussen is kleiner van 
schaal en gevarieerd in hoogte (één tot drie laags) en architectuur. In de waardestel-
ling wordt het belang van het Pothoofd als volgt beschreven: 

Het Pothoofd als regionale verbindingsweg. 
Met de aanleg van de zeventiende-eeuwse vestingwerken verandert in het Sluiskwar-
tier de ligging van de route naar Zutphen. Door het graven van de Buitengracht ont-
stond een lange smalle landtong tussen IJssel en gracht met de huidige route langs 
het Pothoofd en een brug over de ingang naar de Oude Haven. Langs deze toe-
gangsweg verscheen vooral in de negentiende eeuw bebouwing. Er ontstond geleide-
lijk een aaneengesloten bebouwingswand met een afwisseling van lage en hogere ge-
bouwen, verschillende functies (wonen, bedrijven, pakhuizen en combinaties daarvan) 
en een grote diversiteit in verschijningsvorm van de afzonderlijke gebouwen. Het zicht 
op de IJssel, de aanwezige tramlijn met station (1885), de gevarieerde bebouwings-
wand, het groen met monumentale bomen tussen straat en IJssel en de aanwezige 
bedrijvigheid maakten het Pothoofd tot een bijzondere en enigszins deftige stadsen-
tree in dé toegangsweg tot de stad vanuit het zuiden. Hoewel de havenactiviteiten en 
het oude groen zijn verdwenen, de bebouwing deels is verwaarloosd en de betekenis 
als regionale toegangsweg is verminderd, vormt het Pothoofd een markante toegang 
tot het zuidelijke deel van de binnenstad voor automobilist en fietser. 

BRON 
180205-Beschrijving archeologische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden Sluiskwartier def. 

1915 Deventer vanaf de Raambrug. Bron: Deventer in beeld 

Bron: beeldarchief gilde Deventer 

Huidige situatie 
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historische ontwikkeling 

10
samengesteld panorama van het historische IJsselfront, links circa 1900 | rechts 1962 

foto circa 1895, op de voorgrond het 
gasthuis, daarnaast het pand van de 
Deventer Stoomboot Maatschappij 

foto circa 1962, Bloemendal, nu De Boze Goudvis 

foto circa 1962, eclectische woonhuizen 

datering foto onbekend, 
graanpakhuis gebouwd in 1887 
gesloopt in 1973 

datering foto onbekend, 
woonhuizen, inmiddels gesloopt 
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huidig aanzicht 

11
panorama van het huidig IJsselfront 
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   2 ontwikkelkader 
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vastgesteld ontwikkelkader 

Als kader voor de ontwikkeling van het Sluiskwartier is door de gemeenteraad een 
ruimtelijk scenario ‘behoud & nieuwbouw t1 vastgesteld. Dit scenario gaat uit van her-
gebruik van de cultuurhistorisch waardevolle panden en nieuwbouw van ‘werkhuizen’, 
passend in de bestaande korrel en historische context. Aan de Pothoofdzijde zijn ont-
wikkelplots gemarkeerd, waarbij de kaart scenario behoud&nieuwbouw als uitgangs-
punt fungeert. 

Uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het Sluiskwartier zijn: 

- Een zorgvuldig vormgegeven IJsselfront. 
- Voelbaar maken van de oude sluis. 
- Aaaneengesloten groene ruimte (geen versnippering) naar Raambuurt. 
- Plek bieden aan autoluwe binnenstad/behoud Brinkgarage. 
- Realiseren fysieke en visuele dwarsverbindingen en stadsverbindingen 

(zicht op Lebuïnus kerk). 

Het scenario behoud & nieuwbouw conserveert de meest waardevolle cultuurhistorisch 
interessante panden aan het Pothoofd. Het front wordt aangevuld met nieuwe ‘werk-
huizen’, in korrel vergelijkbaar met de huidige en historische bebouwing. De nieuwe 
panden gaan uit van een beganegrondhoogte van 4m; dit maakt een combinatie van 
wonen&werken hier goed mogelijk. 

Met de nieuwbouw wordt de achterzijde getransformeerd tot (stedelijk) erf. Via dit erf 
hebben bewoners toegang tot hun woning, en ontstaat ruimte voor (informele) acti-
viteiten in de plint. Parkeren voor de bewoners gebeurt daar waar mogelijk op eigen 
erf, voor bezoekers is parkeerruimte in de lijn van de voormalige sluis. Dit vormt tevens 
tussenzone/scheiding van het stedelijk erf en de lommerijke ruimte rondom het Ten 
Zijthoff-complex. 

[P] 

vastgesteld ontwikkelingskader: ‘scenario behoud & nieuwbouw t1 

BRON 
Scenario’s Sluiskwartier Deventer, februari 2017 
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duurzaamheid 

In het Sluiskwartier wordt een duurzame leefomgeving nagestreefd, waar minder 
energie wordt verbruikt. De benodigde energie komt zoveel mogelijk uit hernieuwbare 
schone bronnen. Het project moet in de fases van ontwerp, realisatie en beheer de 
circulaire economie stimuleren. Doel is dat bewoners en bezoekers leven en verblijven 
in een natuurinclusieve, klimaatadaptieve omgeving, ingericht met groen en er biodi-
versiteit is met ruimte voor insecten, vogels en vleermuizen. Waarbij groen er voor zorgt 
dat fijnstof en stikstof worden gefilterd uit de lucht en zuurstof wordt geproduceerd, het 
er koeler is in de zomer, er geen wateroverlast is. Kortom, het vernieuwde Sluiskwartier 
is een prettige leef- en verblijfsomgeving. De volgende thema’s zijn hierbij van belang: 

Energie 
Bij nieuwbouw is gasloos bouwen wettelijk verplicht. Voor bestaande bebouwing, pan-
den die als kluspand aan particulieren worden verkocht geldt geen plicht voor gasloos. 
De wens is wel dat bestaande panden zoveel als mogelijk gasloos worden gereno-
veerd. Het duurzaamheidscentrum kan daarin adviseren. Voor bestaande bebouwing 
die verkocht worden aan een projectontwikkelaar, is het beleid dat de panden aardgas-
vrij worden gerenoveerd. 

Circulaire economie 
Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het ontwerp voor de openbare 
ruimte is de circulaire economie (het sluiten van kringlopen), met behoud van de ste-
denbouwkundige visie, zoveel mogelijk het uitgangspunt. Onder circulariteit verstaan 
we het hergebruiken van materialen, het toepassen van herbruikbare materialen en het 
toepassen van biobased materialen. 

Natuurinclusief bouwen 
Natuurinclusief bouwen is een verzamelterm voor tal van maatregelen en manieren om 
natuur te integreren in de bouw van woningen, kantoren en andere gebouwen en de in-
richting van de gebouwde omgeving, zodanig dat natuurwaarden er baat bij hebben. De 
maatregelen kunnen hard zijn (bijv. nestkasten) of zacht (bijv. groen). Ze kunnen betrek-
king hebben op beschermde plant- en diersoorten of op algemene soorten. Ze leveren 
(ook) een bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van mensen. In het Sluiskwartier is 
er oog voor natuurinclusief bouwen. Er wordt rekening gehouden met bestaande ecolo-
gische kwaliteiten en gebiedskenmerken. Er is ruimte voor stadsnatuur ter bevordering 
van de biodiversiteit. Hierbij kan worden gedacht aan groene gevels, nest- en broedge-
legenheid voor vogels, vleermuizen en insecten. Natuurinclusief bouwen wordt toege-
past in het private en publieke domein. Natuurinclusief bouwen is inmiddels vastgesteld 
beleid van gemeente Deventer en geldt voor nieuwbouw en bestaande bouw.  Omge-
vingsvergunningen bouw worden aan dat beleid getoetst. Dit geldt voor nieuwbouw en 
voor de bestaande panden (kluspanden). Er kan gebruik gemaakt worden van een ver-
eenvoudigd puntensysteem met een keuze aan maatregelen. 

Klimaatadaptatie 
Klimaatadaptatie is de norm. De bebouwing, de openbare ruimte en de private buiten-
ruimte, kortom de leefomgeving is aangepast aan extreme regenval, langdurige droogte, 
tropische temperaturen en frequente stormen. Dit komt tot uiting in ontwerp en de ma-
terialisatie van gebouwen en openbare ruimte en het strategisch toepassen van verschil-
lende soorten groen t.b.v. schaduwvorming, verdamping en het vasthouden / infiltreren 
van water. Bij verbouw van bestaande bebouwing is de wens om panden geschikt te 
maken om op termijn aan te sluiten op infiltratieriool; Voor nieuwbouw geldt dat hemel-
water op het eigen kavel moet worden geïnfiltreerd conform het vastgestelde beleid. 

Gezondheid 
Een prettige, gezonde, groene leefomgeving voor mens, plant en dier. 
Een groene omgeving heeft een positieve invloed op het welbevinden van mensen. Ook 
dieren en planten profiteren hiervan en meerdere doelen worden gediend. Door het 
Sluiskwartier klimaatadaptief en natuurinclusief te ontwikkelen wordt gezondheid een 
vanzelfsprekend onderdeel van de ontwikkeling. 
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   3 stedenbouwkundig plan 
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Street View - aug. 2016

Deventer, Overijssel

 Google, Inc.

aanvullende uitgangspunten 
Het vastgestelde ontwikkelkader en de kaart ‘te handhaven en te slopen gebouwen‘ d.d. 18 maart 2018 
zijn als uitgangspunt genomen voor het stedenbouwkundig plan. Eén van de uitgangspunten uit het scena-
rio ‘behoud & nieuwbouw’, om Pothoofd 105-109 als cultuurhistorisch waardevol aan te wijzen en derhalve 
te behouden, verdient een nadere nuancering: Uit de beschrijving ‘archeologische, stedenbouwkundige en 
cultuurhistorische waarden Sluiskwartier’ blijkt dat van de oorspronkelijke kenmerken van het pand wei-
nig meer in tact is. De gevel aan het Pothoofd is nieuw, de positie van de voorgevel-rooilijn is gewijzigd en 
voegt zich niet meer in de oorspronkelijke straatwand. Van het oorspronkelijke interieur is door vele verbou-
wingen weinig meer over. Dit gegeven riep de vraag op of deze bebouwing wel thuishoort op de kaart van 
de ‘te handhaven‘ panden. Ook de huidige stedenbouwkundige setting van het pand, letterlijk tegen de 
Panoramaflat aangebouwd, doet afbreuk aan de ambitie om de flat te zien als poort naar de stad. 

Sloop van het pand is, indien een integrale afweging gemaakt wordt, te motiveren omdat de oorspronkelijke 
kwaliteiten van de schipperswoning in de loop der jaren door rigoreuze ingrepen in het pand sterk teniet zijn 
gedaan én omdat de nieuwe rooilijn naar voren komt ten aanzien van de belendende panden. Dit pandje is 
door de jaren heen diverse keren bouwkundig aangetast waardoor het aan cultuurhistorische waarde sterk 
heeft ingeboet. De naar voren springende gevel gaat ten koste van de historisch bouwkundige rooilijn van 
het Pothoofd. Dit bouwkundig hevig aangetaste gebouwtje neemt door haar naar voren springende positio-
nering een te prominente positie in binnen het hiërarchisch straatbeeld van het Pothoofd, tegenover andere, 
meer cultuurhistorisch waardevolle panden. 

Sloop van het pand biedt tevens de kans een betere stedenbouwkundige setting te organiseren van de 
Panoramaflat. Het benadrukt de Panoramaflat als zelfstandig architectonisch object. (De flat is ontworpen 
als geheel zelfstandig, haast wezensvreemd element in het historisch straatbeeld van het Pothoofd. Juist 
het feit dat de flat qua omvang, materiaalgebruik en positionering geen enkele aansluiting zoekt met de 
overige pandjes aan het Pothoofd kenmerkt het ruimtelijk DNA. Het loskoppelen van de flat van de huidige 
bebouwingswand doet recht aan deze architectonische eigenheid). Het herstelt de cultuurhistorisch onjuiste 
ruimtelijke koppeling tussen de flat en de bebouwingswand aan het Pothoofd. En deze ingreep biedt de 
mogelijkheid om de Panoramaflat stedenbouwkundig en landschappelijk beter in te passen. 

Om de identiteit en sfeer van het oude Sluiskwartier te behouden en te versterken, zullen stringente rand-
voorwaarden gesteld worden aan de (nieuwbouw)architectuur op het plot naast de Panoramaflat. Voor deze 
architectuur moet inspiratie gevonden worden bij de oorspronkelijke architectuur van het te slopen pand van 
de Deventer Stoomboot Maatschappij. 

Uitgangspunt voor het stedenbouwkundig plan is dat de Panoramaflat als zelfstandig architectonisch object 
gewaarborgd wordt. 

LEGENDA 

te handhaven/te renoveren panden 

te slopen panden 

bestaande bebouwing 

bebouwing volgens scenario behoud & nieuwbouw ‘landlab’ 

BRON 180318-bijlage 4, te handhaven en te slopen panden (gemeente deventer) 

Pothoofd 105-109 (vm Tapijthandel Dries-
sen, boven twee woningen) 

Het pand had in 1910 een uiterlijk, dat  past 
bij de eclectische stijl van de tweede helft 
van de negentiende eeuw. Het was in die 
tijd lange tijd in gebruik door de Deventer 
Stoomboot Maatschappij, die er een pakhuis 
en kantoor had. De bovenverdieping werd

voorstel aanvullend te slopen pand bewoond door de directeur met zijn gezin.’ 
De voorgevel werd later zodanig gewijzigd, 
dat van de oorspronkelijke gevelindeling wei-
nig herkenbaars overbleef. Als voorbeeld van 
een woon- en bedrijfsgebouw dat zo verbon-
den is met de scheepvaartgeschiedenis van 
Deventer is dit pand van groot belang.’ 

BRON 180205-Beschrijving archeologische, 
stedenbouwkundige en cultuurhistorische 

1895, Pothoofd 1 t/m 5. Bron: HCO waarden Sluiskwartier def 

Bron: Beeldarchief Gilde Deventer. Huidig aanzicht Pothoofd 105 
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groene parkachtige rand, ‘de parkzone’ 

‘stedelijk erf’ als nieuwe woonomgevingsidentiteit, 
zicht op Lebuïnus en buitengracht 

georiënteerde bebouwing 

Brinkgara
ge

 

Emmastra
at

 

Sluisstraat

 

Pothoofd
 

Raambuurt
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stedenbouwkundig plan 
De ontwikkelzone omvat een mix van cultuurhistorisch waarde-
volle panden en nieuwbouw van ‘werkhuizen’, passend in de 
bestaande korrel en historische context. Deze mix vormt een 
ensemble tussen de in de afgelopen decennia gerealiseerde 
grootschaliger woningbouw aan het Pothoofd (Panoramaflat en 
Pothoofdflats) en bepaalt het gezicht van het Sluiskwartier vanaf 
de IJssel gezien. 

Het hart van het Sluiskwartier wordt gevormd door het ‘stedelijk 
erf’: Een open middengebied welke een ruimtelijke relatie met 
de buitengracht legt en van waaruit zicht op de Lebuïnustoren 
is. De (nieuwe) (werk)woningen en kleine bedrijvigheid flankeren 
deze zone. De woningen en bedrijven aan het stedelijk erf vor-
men samen een bijzonder stedelijk woonmilieu tussen Pothoofd 
en Raambuurt. 

De andere kant van het stedelijk erf wordt begrenst door het 
park en het Ten Zijthoff pand, welke een verblijfsplek biedt voor 
aanwonenden. Het Sluiskwartier legt via paden door het park en 
de stegen tussen de ontwikkelplots verbindingen met de Raam-
buurt, de IJsselzone en de binnenstad. 

‘ontwikkelzone’, alzijdig 



auto ontsluiting 
De auto ontsluiting van het Sluiskwartier vindt vanaf het Pothoofd plaats. De toegang 
tot het stedelijk erf en de Brinkgarage ligt naast de Panoramaflat. Voordeel van deze 
ontsluiting tov de andere varianten is dat er een directe verbinding vanuit de belangrijk-
ste aanrijroutes wordt gemaakt waardoor verkeerbewegingen beperkt worden. Daar-
naast is deze positie positief voor de vindbaarheid van de Brinkgarage. Tot slot levert 
het kwalitatieve ruimte en een mooie aansluiting van het park naar de binnenstad op. 
De aanrijroute naar het Ten Zijthoff gebouw is vanaf de Emmastraat. De calamiteiten-
ontsluiting voor auto’s loopt via het pad aan de oostzijde van het park. positie nieuwe inrit naar Sluiskwartier langs Panoramaflat 

Ten Zijthoff gebouw vanaf Emmastraat 

Brinkgrage gezien vanaf Emmastraat 

N 

Ten Zijthoff 

Brinkgara
ge

 

Emmastra
at

 

Sluisstraat

 

Pothoofd
 

panoramaflat
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hoofdopzet wegen en paden 
De centrale strip ter plaatse van het stedelijk erf wordt ‘onder spanning’, licht gebogen vorm gegeven. Hierdoor 
wordt de lengte optisch verkort en wordt voorkomen dat het blikveld wordt bepaald door een lange rij auto’s. 
Daarnaast beoogt de onder spanning gebrachte strip de visuele relatie te leggen met de Lebuïnustoren aan het 
Grote Kerkhof in de binnenstad van Deventer. 
Voetpaden omzomen de ontwikkelplots vanuit het Pothoofd. Naast de autotoegang zijn er twee stegen die het 
Pothoofd met het stedelijk erf verbinden. De stegen zijn 2,5 meter breed. Deuren en ramen oriënteren zich op 
de steeg en er is aandacht voor licht en zicht, door positie tuinmuren, variatie in hoogte bebouwing en ervaring 
van groen. De parkpaden worden in dezelfde klinkers als de voetpaden om de ontwikkelplots uitgevoerd, wat 
samenhang in het hele gebied geeft. Het voetpad achter de parkeerstrook langs maakt deel uit van de parkpa-
denstructuur. 

N 

Sluisstraat

 

Pothoofd
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Referentiebeeld: de Manhuissteeg, Deventer 



 
 

basisprofiel stedelijk erf 

De sfeer van het Pothoofd wordt doorgezet in het stedelijk erf: De rijloper en openbare par-
keervakken worden uitgevoerd in natuursteen keien, zoals toegepast op de kade aan het 
Pothoofd. De voetpaden worden uitgevoerd in gebakken klinkers in dezelfde kleur als de 
klinkers aan het Pothoofd. De ruimte voor de ontwikkelplots aan het stedelijk erf is integraal 
ontworpen tot aan de gevelrooilijn, heeft een uniforme basis en een industrieel karakter en 
wordt eveneens met natuursteen keien bestraat. Het profiel aan de parkzijde wordt 
opgesloten door een zitrand. Straatverlichting in het gebied heeft een modern en industrieel 
karakter om aan te sluiten bij de identiteit van het gebied. 

de sfeer van het Pothoofd wordt doorgezet in het stedelijk erf 

materiaal referentiesreferenties 

klinkerbestrating op het Pothoofd 
2020 

profiel stedelijk erf 



parkzone 

De paden in de parkzone sluiten aan op de stegen naar het 
Pothoofd, en zorgen voor een goede bereikbaarheid van de 
IJsselzone vanuit de Raambuurt. Eén van de paden flankeert 
het terras van het Ten Zijthoff gebouw. 

het terras achter het Ten Zijthoff gebouw 

21 
zicht vanaf Sluisstraat op het Ten Zijthoff gebouw 

N 

Emmastra
at

 

Sluisstraat

 

Pothoofd
 



 

 

De parkzone dient tevens als gemeenschappelijke tuin voor bewoners van het Sluiskwartier, 
hiervoor worden zitplekken in de rand van het park voorgesteld. 

Op de kop van de buitengracht wordt bij de planuitwerking aandacht gegeven aan het voelbaar 
en/of zichtbaar maken van (restanten) van het oude sluishoofd, geïntegreerd in de overzone. 
Daarnaast wordt de (zicht)relatie tussen stedelijk erf en kolk hersteld. 

parkzone, verblijfsplekken 

N 

Emmastra
at

 

Sluisstraat

 

Pothoofd
 

bij planuitwerking de oude sluis voelbaar maken 

zit- en verblijfsplekken 

zichtbaar maken restanten oud sluishoofd. 
herstellen zichtrelatie stedelijk erf en kolk 
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oevers 

De oevers aan de noord- en westkant van de buitengracht 
moeten een continue en groene kwaliteit behouden/krijgen. 

N 

zicht vanaf Raambrug op nieuw te ontwikkelen stedelijk erf 

zichtbaar maken restanten oud sluishoofd. 
herstellen zichtrelatie stedelijk erf en kolk 

23 herstel van de groene oevers nodig 



referentie voor gebruik buitenruimte aan plots tpv stedelijk erf

stedelijke erf, inrichting 

De ruimte, grenzend aan de plots aan de stedelijk erfzijde kan deels worden gebruikt door de ont-
wikkelplots maar blijft eigendom van de gemeente. De buitenruimte vóór de ontwikkelplots kan door 
aanpalende bewoners/bedrijven worden gebruikt mits elementen (meubilair, kunst, etc.) mobiel/los 
geplaatst zijn en functiemarkering voor bijvoorbeeld parkeeraanduidingen ondergeschikt zijn (punai-
ses of (anti) parkeerbuizen). 
Een aantal plots grenst met de tuin aan het stedelijk erf, op de andere plots is onder voorwaarden 
ruimte voor aanleg van geveltuinen. Deze voorwaarden worden nader uitgewerkt in kavelpaspoorten. 
Op strategische plekken worden bomen geplaatst, hiervoor geldt een instandhoudingsverplichting. 

plaatje vervangen 

N 
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referentie inrichting buitenruimte plots 



stedelijk erf, parkeren 

Voor het Sluiskwartier wordt uitgegaan van een parkeernorm van 1.3 pp per woning. Een beperkt aantal parkeer-
plaatsen kan worden gerealiseerd op eigen terrein of inpandig. Het grootste deel zal worden gerealiseerd op het 
stedelijk erf. De parkeerbalans gaat uit van het toestaan van het verevenen van een tekort aan parkeerplaatsen op 
eigen terrein/inpandig met de parkeerplaatsen op het stedelijk erf. De bewoners komen in aanmerking voor een 
parkeervergunning. 
Indien, op basis van het programma en de parkeernorm, er een tekort is aan parkeerplaatsen op het stedelijk erf 
dan zullen de extra benodigde parkeerplekken moeten worden afgekocht. Het stedelijk erf is openbaar, maar het 
aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen is beperkt (e.e.a. is afhankelijk van het definitieve programma en de 
definitieve inrichting van het stedelijk erf). Enig soelaas wordt mogelijk geboden door dubbelgebruik. Daarnaast 
zijn alternatieve parkeerconcepten zoals autodelen gewenst, voorwaarden hiervoor zullen verder worden uitgewerkt 
en vastgelegd in de kavelpaspoorten. 
Voor overige functies geldt de Nota Parkeernormering; hier kan eventueel van afgeweken worden, mits sprake is 
van een goede onderbouwing welke door de gemeente getoetst kan worden. 

N 
25 

Fietsparkeren 

De gemeente stelt ook eisen aan het realiseren van fietsparkeer-
plaatsen. Dat geldt alleen voor niet-woonfuncties (voor woningen 
is dit in het Bouwbesluit geregeld). 

Meer info:  www.deventer.nl/parkeernormen en dan 
  ‘beleidsregel en nota parkeernormen’. 

mogelijke parkeerplekken per plot 

11 

10 

1 

2 3 
4 

5 
6 

7 9 

plot 1:  26 pp eigen terrein 
plot 2:  4 pp inpandig 
plot 3:  3 pp op stedelijkerf 
plot 4:  4 pp op stedelijkerf 
plot 5:  2 pp inpandig (+ mogelijk 2 plekken vergunningshouder plot 9) 
plot 6:  géén pp eigen terrein (p opnemen bij plot 7) 
plot 7: maximaal 12 pp inpandig op maaiveld 
plot 8:  géén pp eigen terrein (mogelijk plek vergunningshouder plot 9) 
plot 9:  indien carportfunctie, 9 ‘extra‘ pp 
plot10: 16 pp eigen terrein 
plot 11: géén pp eigen terrein 

8 

www.deventer.nl/parkeernormen


ontwikkelzone, te onderscheiden plots 

Overzicht van de panden welke in het gebied gehandhaafd blijven en 
de positie van de nieuwbouw. 

11 

10 

1 

2 
3 

4 
5 6 

97 

01  Bestaand  Pothoofd t/m 103 
02  Nieuwbouw 
03  Bestaand  Pothoofd 115 8
04  Bestaand  Pothoofd 117 
05  Nieuwbouw 
06  Bestaand  Pothoofd 123 
07  Nieuwbouw 
08  Bestaand  Pothoofd 187 t/m 193 
09  Nieuwbouw 
10  Bestaand  Sluisstraat 4 - 6 
11  Nieuwbouw 
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bouwenvelop pothoofd 

Tussen de relatief grootschalige woongebouwen (de Panoramaflat en de Pothoofdflats, beiden zeven verdiepingen op een plint) moeten de bestaande 
en nieuw te bouwen panden aan het Pothoofd een in maat, schaal en sfeer samenhangend ensemble gaan vormen. Om de samenhang met de te 
behouden panden te garanderen is voor de nieuwbouw-plots aan de Pothoofdzijde een bouwenvelop bepaald: Het toegestane bouwvolume op plot 2 
is drie lagen met kap, op plot 5 wordt een drielaagse bebouwing voorgeschreven en op plot 7 een combinatie van drie tot vier bouwlagen. In de kavel-
paspoorten, die voor de gronduitgifte gemaakt zullen worden, zullen de kaders verder gespecificeerd worden. 
NB De hoogte van de bestaande panden zoals aangegeven op tekening is indicatief, inmeting van de panden zal nog plaatsvinden. 

optie steeg of 
verbijzondering 

bebouwing plot 7 

auto-ontsluiting 
Sluiskwartier en steeg

Brinkgarage steeg 

27

grens plangebied 
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te handhaven bebouwing pothoofd 

De Panoramaflat en een aantal als cultuur historisch waardevol aangemerkte panden blijven gehandhaafd. 

Pothoofd PothoofdPanoramaflat Pothoofd 
115 123 187-193 

28

De Boze Goudvis 
Pothoofd 117 

grens plangebied 
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bouwenvelop stedelijk erf 

Ook aan de stedelijk erfzijde is voor de nieuwbouw een bouwenvelop bepaald. Op plot 2 en plot 5 wordt bebouwing in 
drie bouwlagen voorgeschreven, voor plot 7 geldt een bebouwingsenvelop tussen de drie en vijf bouwlagen. 

inrit parkeerplaats 

29

steeg 

steeg nieuwe straat 

steeg, pleintje en/of onderdoorgang 
optioneel, vrijer te bepalen door 

ontwikkelaar plot 

Panoramaflat 

grens plangebied 
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 te handhaven bebouwing stedelijk erf 

De Panoramaflat en een aantal als ‘cultuur historisch waardevol’ aangemerkte panden blijven gehandhaafd. 
Vanaf het stedelijk erf gezien bepalen de achtertuinen en tuinmuren (plot 2 en 5) en het erf (Panoramaflat) van een aantal van deze pan-
den mede het beeld. Ook de panden aan de Sluisstraat 4-6 blijven behouden. Voor deze bebouwing geldt dat ze door hun ligging in het 
park alzijdig moeten zijn, dat wil zeggen dat ze aan alle kanten een representatieve kwaliteit moeten hebben/krijgen. 

Panoramaflat 
Ten Zijthoff Ten Zijthoff 
Sluisstraat 6 Sluisstraat 4 

grens plangebied 

Pothoofd 123 De Boze Goudvis Pothoofd 
Pothoofd 117 113-115 
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impressie pothoofd 

Bestaande- en nieuwbouw panden aan het Pothoofd liggen in één rooilijn die het wegverloop volgt. 
De nieuwbouw varieert in hoogte en is aan de Pothoofdzijde maximaal vier bouwlagen hoog. 
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impressie pothoofd 

Bestaande- en nieuwbouw panden aan het Pothoofd liggen in één rooilijn die het wegverloop volgt. 
De nieuwbouw varieert in hoogte en is aan de Pothoofdzijde maximaal vier bouwlagen hoog. 
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impressie stedelijk erf 

Bestaande- en nieuwbouw panden aan de stedelijk erfzijde hebben een ten opzichte van elkaar verspringende rooilijn, welke is vastgelegd in de plankaart. 
De diepte van het erfprofiel achter de klinkersstrook varieert per plot van 3 tot 12 meter. Dit is de zone van het stedelijk erf waar ploteigenaren onder voorwaarden gebruik van 
mogen maken. Deze zone biedt ook ruimte voor kunst. De achtertuinen die grenzen aan het stedelijk erf dragen positief bij aan een gevarieerd beeld. De tuinmuren zijn van hoge 
kwaliteit in materiaal en vormgeving. 
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impressie stedelijk erf 

Bestaande- en nieuwbouw panden aan de stedelijk erfzijde hebben een ten opzichte van elkaar verspringende rooilijn, welke is vastgelegd in de plankaart. 
De diepte van het erfprofiel achter de klinkersstrook varieert per plot van 3 tot 12 meter. Dit is de zone van het stedelijk erf waar ploteigenaren onder voorwaarden gebruik van 
mogen maken. De achtertuinen die grenzen aan het stedelijk erf dragen positief bij aan een gevarieerd beeld. De nieuw te maken inrichting aan de oude gracht kan refereren aan 
elementen van de oude sluis. 
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impressie park-entree vanaf Emmastraat 

Een doorkijkje door het park naar het stedelijk erf bepaalt het eerste beeld bij benadering van het Sluiskwartier via de Emmastraat. 
Op deze plek is ruimte gereserveerd voor een in het oog springend bouwwerk dat refereert aan de industriële geschiedenis van het gebied. 
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impressie park-entree vanaf Sluisstraat 

Doorzicht vanaf de Sluisstraat naar het park met daarachter een blik op het stedelijk erf. 
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sfeerbeelden nieuwbouw Pothoofd 

37

plot 4, optie voor 'add on' op De Boze Goudvis 

plot 7, stoere industriële architectuur, bouwmassa: een samenhangend of een gebouw met accenten 

plot 5, eigentijds pakhuis 

plot 2, moderne vertaling van 19e eeuw woon-werkpand 

grens plangebied 
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sfeerbeelden nieuwbouw stedelijk erf 

plot 7, stoere industriele architectuur, bouwmassa: een samenhangend of een gebouw met accenten 

plot 11, folly 

plot 9, carport 

plot 5, eigentijds pakhuis plot 2, moderne vertaling 
negentiende-eeuw woon-werk-
pand 
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   4 aandachtspunten vervolg 



 

  
 

aandachtspunten vervolg 

Na het vaststellen van het ontwikkelpan kan de verdere planuitwerking wor-
den opgepakt. 

Er zijn nog enkele aandachtspunten: 

Programma: 
Plot 2 is onderzocht ten behoeve van sociale woningbouw. Indien hiervoor 
gekozen wordt heeft dit consequenties voor de grondexploitatie. 

. 
Inpassing sluis: 
In overleg wordt onderzocht hoe de voormalige sluis een plek krijgt in het 
plan. Op dit moment wordt het terugbrengen van de Sluisdeuren aan de Bin-
nengrachtzijde en het in de bestrating terugbrengen van de contouren onder-
zocht. In de zoektocht wordt onder andere samengewerkt met het SIED en 
Stichting Oud Deventer. 

De plan advies raad (PAR): 
Het ontwikkelplan is twee maal besproken In de PAR. De PAR heeft positief 
geadviseerd met een aantal aandachtspunten: waren liever eerder in het pro-
ces betrokken, voordat het kader behoud nieuwbouw is vastgesteld. De par-
keergarage, en dan met name de entrees, moet meegenomen worden in de 
uitwerking van het stedenbouwkundig plan, het parkeren op het stedelijk erf 
is erg dominant, zij adviseren plot 9 direct op te nemen in de uitgifte en hier 
woningbouw te ontwikkelen en zij vragen in de verdere uitwerking aandacht 
voor de zij- en achtergevel van de Panoramaflat. 

4040 



     BIJLAGEN 

4141 



 
 

 

 

 

 
 

 
 
  

 
 

verkeerskundige uitgangspunten 
RHDHV heeft in opdracht van de gemeente Deventer een verkeerskundige variantenstudie voor de Brinkga-
rage verricht. Onderzocht is hoe de verschillende parkeerfaciliteiten het beste 
ontsloten kunnen worden (in onderlinge samenhang) en wat dit betekent voor de looproutes 
tussen de parkeerfaciliteiten en de binnenstad. Hieronder de voor het stedenbouwkundig 
ontwerp Sluiskwartier relevante randvoorwaarden en conclusies uit de rapportage: 

‘Voor een parkeergarage met iets meer dan 300 parkeerplaatsen is één poortje voor inrijdend en één poortje 
voor uitrijdend verkeer voldoende. De gemeente Deventer heeft aangegeven dat zij in alle varianten een derde 
controlepoortje wil, waardoor groepen met een gereserveerde parkeerplaats langs de wachtrij geleid 
kunnen worden. Dit is uitgewerkt in het schetsontwerp.’ 

‘Voor deze studie zijn verkeerskundige en ruimtelijke beoordelingscriteria opgesteld. Bij elk criterium is 
minimaal één indicator benoemd om de varianten te beoordelen. Voor deze studie wegen de verkeerskundige 
criteria zwaarder mee dan de ruimtelijke.’ 

‘Uit deze studie blijkt dat twee varianten goed functioneren: 
1. Parkeergarage + Sluiskwartier via Emmastraat. 
2. Parkeergarage + Sluiskwartier via Pothoofd. 

Beide varianten kunnen het verkeersaanbod afwikkelen en worden neutraal tot goed beoordeeld op de overige 
criteria. Verkeerskundig gezien heeft variant 2 de voorkeur omdat: 
- In deze variant de meest logische route naar de parkeergarage ontstaat. 
- Bewoners van het Sluiskwartier een directe ontsluiting naar het Pothoofd krijgen. 
- De Bokkingshang in de toekomst een andere functie kan krijgen, omdat deze niet meer noodzakelijk is 

voor de verbinding tussen het Pothoofd en de parkeergarage en Sluiskwartier. Een aangename 
looproute tussen Sluiskwartier/Brinkgarage en de binnenstad laat zich eenvoudiger inpassen.’ 

(BRON concept rapport Ontsluiting Brinkgarage 08-06-2018, van Royal HaskoningDHV.) 

De conclusies uit de verkeerskundige variantenstudie zijn als uitgangspunt meegenomen in het stedenbouw-
kundig ontwerp Sluiskwartier. In Model 1 wordt de ontsluiting georganiseerd via het Pothoofd (in de rappor-
tage aangegeven als de voorkeurvariant), in Model 2 via de Emmastraat. 

Variant 1: Parkeergarage + Sluiskwartier via Emmastraat 
BRON Concept rapport Ontsluiting Brinkgarage 08-06-2018, van Royal 
Haskoning DHV 

Variant 2: Parkeergarage + Sluiskwartier op Pothoofd 
BRON Concept rapport Ontsluiting Brinkgarage 08-06-2018, van Royal 
Haskoning DHV 
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autotoegang 
In model 1 is de autotoegang tot het stedelijk erf en de Brinkgarage 
aan het Pothoofd, naast de Panoramaflat. In stedenbouwkundige 
zin is het Pothoofd een belangrijke en herkenbare primaire hoofd-
weg met een nadrukkelijk eigen karakter en identiteit vanwege de 
ligging langs de IJssel. Dit zijn argumenten om de auto ontsluiting 
via deze straat te organiseren. De autotoegang van de parkeer-
plaats van de Panoramaflat is in dit model ook vanaf het stedelijk 
erf. 

Door de auto ontsluiting vanaf het Pothoofd te organiseren, kan het 
beoogde parkachtige karakter aan de noordzijde van het stedelijk 
erf sterker worden aangezet. Het Ten Zijthoff gebouw wordt hierbij 
als het ware opgenomen in de parkzone. 

De primaire voetgangersverbinding vanaf het stedelijk erf riching 
binnenstad loopt door de parkzone waardoor deze route een her-
kenbare en groene kwaliteit krijgt. 

De positie van de toegangsweg van het Pothoofd naar het stedelijk 
erf plaatst de Panoramaflat min of meer los van de naastgelegen 
bebouwing. Vanwege het verschil in identiteit van beide deelgebie-
den is dit een mooie manier om dit gegeven als stedenbouwkundig 
logisch te gaan ervaren. Het voetpad vanaf het stedelijk erf naar het 
centrum via het Pothoofd is gekoppeld aan de autotoegang. Dit 
maakt haar duidelijk en herkenbaar. 
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model 2 

Model 2 laat de autotoegang naar het stedelijk erf en de Brinkga-
rage vanaf de Emmastraat ongeveer op haar huidige plek. Logis-
tiek gezien worden in dit model de uitrij- en opstelmogelijkheden 
geoptimaliseerd. Alle nadelen wat betreft vindbaarheid in de we-
genstructuur/wegenhiërarchie ten aanzien van de huidige situatie 
blijven in dit model echter bestaan. 

De looproute vanaf het stedelijk erf om de noordzijde van de gara-
ge is logischerwijs aan deze autotoegang gekoppeld. De looproute 
om de zuidzijde loopt primair via de stegen naar het Pothoofd en 
vervolgens langs deze weg. 

Het huidige voetpad voorlangs de garage blijft gecombineerd met 
de autotoegang vanaf het Pothoofd voor bewoners van de pano-
ramaflat. Deze mist daardoor kansen voor een duidelijke identiteit 
en herkenbaarheid en kan wellicht beter komen te vervallen. 

De auto ontsluiting van het parkeerterrein bij de Panoramaflat blijft 
in dit model ook op de huidige positie. Er is niet voor gekozen de 
toegang van dit terrein te organiseren via het stedelijke erf omdat 
de aanrijroute dan het uitgaande verkeer van de Brinkgarage ge-
voelsmatig te veel zou belemmeren. 
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motivatie voorkeur model 1 

De verkeersgeneratie op de Emmastraat en Bokkingshang neemt drastisch af indien wordt gekozen 
voor een ontsluiting van de Brinkgarage via het Pothoofd. Hierdoor wordt de verbinding tussen bin-
nenstad en Sluiskwartier verbeterd. Dit sluit aan bij het ambitiedocument “Een bericht aan de stad” 
van Jo Coenen en Fons Asselbergs. Hierin valt te lezen: “Belangrijke stedelijke structuren, zoals de 
Welle en het Sluiskwartier worden in belevingswaarde en kwaliteitsverbetering zeer belemmerd, ter-
wijl ze toch een hoge potentie hebben om de vitaliteit van de binnenstad gunstig te beïnvloeden”. 

De bebouwing aan de Bokkingshang en de voormalige bebouwing aan de inmiddels gedempte 
haven (ter hoogte van de Ten Zijthoff), hebben van oudsher een sterke samenhang gekend. Door 
aanleg van de Wilhelminabrug en demping van de haven is er een duidelijke scheiding ontstaan tus-
sen deze twee bebouwingswanden. Door de verkeerskundige impact van de Bokkingshang te mini-
maliseren wordt ervoor gezorgd dat er een betere aansluiting wordt gecreëerd in deze van oudsher 
sterk met elkaar verbonden gebieden. 

Door de ontsluiting direct langs de Panoramaflat wordt de zelfstandigheid van de Panoramaflat als 
architectonisch object gewaarborgd. Door de positie van de nieuwe autotoegang naar het stedelijk 
erf komt de Panoramaflat vrij te liggen en ontstaat de kans om een nieuwe, goed zichtbare en her-
kenbare hoofdentree van de flat te realiseren. De ontsluiting via het Pothoofd maakt realisatie van 
een extra ontsluiting tussen brug en Panoramaflat overbodig. Hierdoor wordt het mogelijk om een 
extra groenstrook te realiseren tussen Panoramaflat en brug. Hierdoor wordt de Panoramaflat in een 
groene setting geplaatst. Daardoor zal ook de Panoramaflat beter tot haar recht komen als architec-
tonisch object. 

De afname van de verkeersintensiteit aan de Bokkingshang biedt kansen om de Bokkingshang op 
te waarderen als verblijfsgebied, dan wel flaneerzone. Van oudsher was de Bokkingshang de kade 
die de binnenstad afrondde richting de oude haven. De voormalige Ten Zijthoffpanden komen beter 
tot hun recht doordat deze in een meer groene setting kunnen worden gebouwd. Ter plaatse van 
ontwikkelenvelop 11 ontstaat ruimte om een extra gebiedseigen icoon toe te voegen. 

Sloop van het pandje dat tegen de Panoramaflat is aangebouwd is te motiveren omdat er sprake is 
van een integrale afweging. Een betere verkeersstructuur, verbetering van ruimtelijke kwaliteit en 
verkeersveiligheid. Daarnaast is de cultuurhistorische waarde van dit pandje danig aangetast door 
diverse verbouwingen in de tweede helft van de twintigste eeuw. Het gebied verliest daarmee geen 
cultuurhistorisch waardevol object. 

1 
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de Brinkgarage 

Het Sluiskwartier en de Brinkgarage hebben door hun ligging een belangrijke ruimtelijke en ver-
keerskundige relatie. Ruimtelijk, met name omdat de garage tussen het Sluiskwartier en het stads-
centrum ligt. En verkeerskundig omdat de autotoegang van de garage via het Sluiskwartier plaats-
vindt. 

De Brinkgarage is in 2005 als tijdelijke parkeergarage aangelegd. Gekoppeld aan het besluit van de 
gemeenteraad op 30 mei 2017 tot vaststelling van het scenario Behoud & Nieuwbouw voor de her-
ontwikkeling van het Sluiskwartier, is besloten om de Brinkgarage de permanente status te geven. 
Het besluit tot behoud van de garage noodzaakt tot het opstellen van een renovatieplan, zodanig dat 
de garage gedurende 30 jaar vrij is van groot onderhoud. De Brinkgarage biedt plek aan het bezoe-
kersparkeren ten behoeve van het zuidoostelijke deel van het centrumgebied van Deventer. Aanvul-
lende ambities is het verbeteren van de gebruikskwaliteit van de garage. 

De huidige auto ontsluiting dient te worden verbeterd. Met als uitgangspunt het verkeerskundig 
onderzoek door RHDHV d.d. 08-06-2018 zijn hiervoor twee stedenbouwkundige modellen ge-
maakt (model 1 met een ontsluiting vanaf het Pothoofd en model 2 met een ontsluiting vanaf de 
Emmastraat). Daarnaast is het verbeteren van de verbinding tussen de garage en het stadscentrum 
voor voetgangers en het verbeteren van de beeldkwaliteit van de garage gewenst. Doel hiervan is 
een bijdrage leveren aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het stadscentrum voor bezoe-
kers (economisch effect). Het gebouw moet aan haar gebruikers een ‘hartelijk welkom in de Hanze-
stad‘ bieden. 

In de notitie belevingsmaatregelen Brinkgarage d.d. 18-9-2018 worden door RHDHV aanbevolen 
om de zichtbaarheid en vindbaarheid van de Brinkgarage in de huidige situatie te verbeteren, de 
(bouw)technische kwaliteit te verbeteren en (het gevoel van) de sociale veiligheid intern te verbete-
ren. 

de voetgangersentree is niet uitnodigend 

de mate van transparantie van de gevels wordt positief gewaardeerd 

46 



 

verkenning 

Architectonische en stedenbouwkundige verkenning: 

De huidige parkeergarage is feitelijk onder het viaduct geschoven. Deze maakt 
daardoor meer onderdeel uit van de infrastructuur dan dat ze als gebouw wordt ervaren. Dit wordt 
versterkt door de materialisering en vormgeving van de gevels. Het gevolg hiervan is dat de garage 
zich bescheiden voegt in het straatbeeld, een gegeven dat positief gewaardeerd wordt. Ook positief 
is dat je, door de mate van transparantie van de (strek)metalen gevels, in zekere zin een doorzicht 
hebt naar de andere kant. Dit brengt een aangename luchtigheid in het plan en draagt bij aan (het 
gevoel) van veiligheid. 

Omdat de parkeergarage alleen voor parkeerders toegankelijk is, vormt ze een barrière tussen het 
Sluiskwartier en de binnenstad. Zowel visueel als fysiek. Het zicht op de Lebuïnuskerk in de steden-
bouwkundige hoofdopzet verwijst wel naar de aanwezigheid van het stadscentrum, maar looproutes 
naar het centrum vanuit het stedelijk erf leiden noodzakelijkerwijs om de parkeergarage heen. 

De huidige (auto)toegang van de garage is door haar achteraf ligging slecht vindbaar en daarnaast 
moeilijk toegankelijk (krap). De voetgangerstoegang die aan de centrumzijde ligt is niet uitnodigend, 
heeft daarbij weinig ‘smoel’ en is relatief donker door de teruggelegen ligging waardoor ze boven-
dien enigszins onveilig aanvoelt. 

de garage wordt ervaren als deel van de ionfrastructuur 

de mate van transparantie van de gevels wordt positief gewaardeerd 

de huidige autotoegang is krap en moeilijk vindbaar 
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beeldkwaliteit 

Het uitnodigend en herkenbaar maken van de entrees van de garage is pri-
mair nodig om de inpassing van de parkeergarage in het stedenbouwkundig 
weefsel te verbeteren. Het ontwerp van de entrees moet de garage allure 
en karakter geven en tevens aansluiten op/passen bij de architectuur van de 
huidige gevel. Het ontwerp van beide entrees is ‘familie‘ van elkaar. 

De impressie geeft een beeld van de ingrediënten waarmee gewerkt moet 
worden en is niet bedoelt als letterlijk ontwerp. De ingrediënten zijn: uitnodi-
gende entreepuien voor zowel auto’s als voetgangers, integreren naamgeving 
en alle nader te benoemen programmaonderdelen in het ontwerp, aandacht 
voor (dag- en kunst)licht en (door)zicht, hoogte inzetten als middel voor ver-
bijzondering aan de centrumzijde. De detaillering en materialisering moeten 
van een hoge kwaliteit zijn. 

Omdat ook het stedelijk erf een belangrijke parkeerfunctie heeft voor binnen-
stadsbezoekers, dienen ook de looproutes om de garage heen aantrekkelijk 
en goed herkenbaar te zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat de zuidwestpunt van 
de garage aan het Pothoofd zo ver uitsteekt dat ze zowel visueel als functio-
neel als hinderlijk wordt ervaren. We bevelen aan om op termijn te onderzoe-
ken of op deze plek een aanpassing hierop kan plaatsvinden. 

Voor de verbetering van de garage is de 1% regeling voor kunst van toepas-
sing is. Aanbevolen wordt om een kunstenaar te betrekken bij het aantrek-
kelijk maken en het geven van een beeldbepalend gezicht van de voetgan-
gersentree aan de stadszijde. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het 
betrekken van een kunstenaar ten aanzien van het ontwerp van de verlichting 
en/of naamgeving. 

impressie auto- en voergangersentree aan de Sluiskwartierzijde

 impressie voetgangersentree Brinkgarage aan de stadszijde 

48 



Burg. Roelenweg 28 
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