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ligging Sluiskwartier
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plangebied
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1915 Sluiskwartier en centrum vanaf de Buitengracht gezien.
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 Scenario’s Sluiskwartier Deventer  

Sluiskwartier ca.1930 met sluiskom, haven en Pothoofd
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Het van oorsprong levendige en bedrijvige Sluiskwartier is door het 
wegtrekken van bedrijvigheid, grote infrastructurele veranderingen 
(waaronder het dempen van de haven en de sluis waar het gebied zijn 
naam aan ontleent) in verval geraakt. 

huidig IJsselfront aan het Pothoofd

hart Sluiskwartier, vroeger hier vanuit de haven de toegang naar de sluis

ten Zijthoff complex en bestaand groen gezien vanaf de Sluisstraat

Sluiskwartier anno nu
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ambitie

Voor de ontwikkeling van het nieuwe Sluiskwartier wordt de identiteit van het gebied als uitgangspunt genomen.

 
- nog aanwezige kwaliteiten versterken/kwaliteiten terug brengen 
 - behouden cultuurhistorisch waardevolle panden.
 - weer voelbaar/zichtbaar maken van de oude sluis. 
 - realiseren zorgvuldig vormgegeven IJsselfront.

- gebied met gelegenheid voor ontmoeting met mix aan functies van wonen en werken

- realiseren van een parkzone

- verbeteren fysieke (auto en voetgangers) en visuele verbindingen

- ruimte geven aan initiatieven en nieuwe vormen van samen wonen, werken, co-creatie en eigenaarschap. 
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groene parkachtige rand, ‘de parkzone’

‘stedelijk erf’ als nieuwe woonomgevingsidentiteit 
waarin sluis weer voelbaar gemaakt en van waaruit 
zicht op de Lebuïnus en buitengracht

‘ontwikkelzone’, alzijdig georiënteerde bebouwing, 
mix van bestaand en nieuwbouw

‘verbindingen’ tussen Pothoofd en Raambuurt 
en van stedelijk erf naar centrum

stedenbouwkundig concept
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ontwikkelzone: overzicht behoud en nieuwbouw

01  Bestaand, Pothoofd t/m 103 
02  Nieuwbouw
03  Bestaand, Pothoofd 115
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
 Optie voor nieuwbouw
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huidige situatie

binnenstad

schaal 1 op 2000

Brinkgarage

Emmastraat

Sluisstraat

Pothoofd

Bokkingshang

Buitengracht

N

bestaande situatie
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stedenbouwkundig plan

NN

Brinkgarage

Emmastraat

Sluisstraat

Pothoofd

Bokkingshang

Buitengracht
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aanrijroute auto’s

calamiteiten ontsluiting

autotoegang en parkeren

P
P

parkeren openbaar gebied

parkeren privé

Emmastraat

Pothoofd
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voetgangers

fietsers

verbindingen voor voetgangers en fietsers

Emmastraat

Sluisstraat

Pothoofd

stedelijk erf
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bouwenveloppen nieuwbouw en bestaande bebouwing
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impressie vanaf 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. De 
nieuwbouw legt in maat en schaal verbinding met de bestaande panden. 
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impressie vanaf Pothoofd

Het IJsselfront aan het Pothoofd vanaf de aanrijrichting vanuit de binnenstad. Op de voorgrond de 
autotoegang naar het stedelijk erf.
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impressie vanaf Pothoofd

Tussen de Panoramaflat en een nieuw hoekgebouw is de auto toegang naar het stedelijk erf en de 
Brinkgarage.
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impressie stedelijk erf en aanrijroute

Het stedelijk erf is een open gebied met een utilitair karakter waarop woningen en bedrijven 
geörienteerd zijn. Het stedelijk erf wordt aan de linker zijde begrensd door een parkachtige ruimte 
waarin het Ten Zijthoff pand ligt en heeft een ruimtelijke relatie met de buitengracht. 
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impressie stedelijk erf

Bestaande- en nieuwbouw panden aan de stedelijk erfzijde hebben een ten opzichte van elkaar ver-
springende rooilijn en variëren in hoogte. Grenzend aan de plots is de zone van het stedelijk erf waar 
ploteigenaren gebruik van mogen maken. De achtertuinen die grenzen aan het stedelijk erf dragen bij 
aan een gevarieerd beeld. 
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impressie vanaf Sluisstraat

Vanaf de Sluisstraat zicht op de parkachtige omgeving en daarachter het stedelijk erf. Het profiel aan 
de parkzijde wordt opgesloten door een zitrand waar met een flauw talud het gras tegenaan loopt. 
Vanuit de Raambuurt gezien wordt door dit muurtje het zicht op de geparkeerde auto’s verminderd. 
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impressie vanaf Emmastraat

Voor de voetgangers vanuit de binnenstad van Deventer is het Sluiskwartier te bereiken via de Bok-
kingshang en de Emmastraat. Vanaf de onderdoorgang van de Wilhelminabrug is er via het nieuw aan 
te leggen parkje voor voetgangers en fietsers toegang tot het stedelijk erf.
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impressie stedelijk erf vanaf de buitengracht

Op de kop van de buitengracht worden de (restanten) van het oude sluishoofd weer voelbaar en zicht-
baar gemaakt, zodanig dat vanaf de Raambrug gezien het historische beeld wordt hersteld. Door oor-
spronkelijke dijktaluds terug te brengen wordt ook de (historische) waterkerende functie weer zichtbaar 
gemaakt. 
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Over een lengte van ca vijf meter worden daarbij (een deel van) de oorspronkelijke sluiswanden, opge-
bouwd uit gestapelde basaltblokken, weer zichtbaar in het ontwerp opgenomen. 

Vanaf de buitengracht en vanaf het stedelijk erf is zicht op de Lebuïnustoren in de binnenstad van 
Deventer.

impressie stedelijk erf vanaf de buitengracht
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25natuurstenen keienmateriaal referenties klinkers

de sfeer van het Pothoofd wordt doorgezet in het stedelijk erf

referentie straatverlichting

materialisering openbare ruimte
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op de begane grond zijn de gevels open en uitnodigend

stedelijk erf nodigt uit voor gebruik als buitenruimte door de aanwonenden
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industriële architectuur, ensemble meerdere bouwdeleneigentijds pakhuismoderne vertaling 19e eeuwse woning

inspiratie beelden voor de architectuur ‘Het IJsselfront is een mix van bestaande panden en nieuwbouw, een mix van woonhuizen en industriële architectuur.’ 
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eigentijdse woonhuis geïnspireerd op 
een pakhuis

inspiratie beelden voor de architectuur

industriële architectuur

‘De (nieuwe) (werk)woningen en kleine bedrijvigheid flankeren het stedelijk erf en vormen een stedelijk woonmilieu’ 
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