KIJKWIJZER

Havenkwartier, april 2019

Welkom in het Havenkwartier. Het Havenkwartier is een gebied waarin industrieel erfgoed,
kunst, cultuur, horeca en wonen gecombineerd wordt. Ook is de binnenhaven nog steeds in
bedrijf: er liggen iedere dag andere schepen. Kijk rond en ontdek de bijzondere kunstwerken,
plekken en gebouwen!

Porte Parole, Aukje Grouwstra
Op het plein voor het Kunstenlab staat het
kunstwerk Porte Parole van Aukje Grouwstra. Zoals je aan het Havenkwartier kunt
zien is hier de afgelopen jaren veel gebeurd.
De gebruikers en bewoners zijn veranderd
en veel gebouwen hebben een andere functie
gekregen. Je zou kunnen zeggen dat er een
ander ‘geluid’ klinkt. Dat ‘andere geluid’ laat
Aukje zien door voor de speakervorm te
kiezen
Kijkvragen:
Waarom kiest zij voor verschillende groottes en vormen van de speakers?
Van welke materialen is het gemaakt?
Wat kan je zeggen over de kleuren?
Kan je een link zien met de scheepvaart? In kleur en in beeld?
Waarom plaatste Aukje het werk juist op deze plek denk je?

Lucy in the sky
‘Lucy in the sky with diamonds!’ zongen the Beatles in 1967. Naar dit nummer zijn de twee meest bijzondere hotelkamers van misschien wel heel Nederland vernoemd. De Lucy Cube en de Lucy Galaxy zijn als
‘diamantjes’ bovenop bestaande gebouwen geplaatst, namelijk op de voet van een voormalige vultrechter en
op een kunstenaarswerkplaats.

Kijkvragen:
Bekijk beide Lucy’s goed. Loop er een keer omheen, bekijk ze van een afstand en van dichtbij.
Beschrijf de verschillen in vormgeving tussen de twee Lucy’s.Wat valt je op?
Waarom is de Lucy Galaxy zo genoemd denk je?
En kan je iets zeggen over het gekozen symbool en lettertype dat gebruikt is bij/ voor de naam?
Hoe zou de binnenruimte van de Lucy Cube eruit kunnen zien? Maak een schets.

Maak je schets hier.

Der Blaue Junge, Dedden & Keizer
De Blauwe baby is bij veel Deventenaren bekend. Het is een makkelijk herkenningspunt.
De Baby werd in 2003 door kunstenaars
Dedden en Keizer, ook wel bekend als de
SpaceCowboys, gemaakt voor een tentoonstelling in België.

Kijkvragen:
Kan je zien dat het beeld eigenlijk oorspronkelijk niet aan de gevel hoorde te hangen, maar voor een andere plek
gemaakt is? Hoe zie je dat?
Wat heeft de jongen op zijn hoofd volgens jou?
Mensen oriënteren zich in een stad of gebied vaak met visuele herkenningspunten. De blauwe baby is zo’n herkenningspunt. Zie je nog meer van dit soort herkenningspunten in het Havenkwartier? Welke?
De SpaceCowboys zijn momenteel bezig met het maken van een nieuw kunstwerk dus gluur
even naar binnen!
De Grijze Silo
De Grijze Silo is een van de hoogste gebouwen in het Havenkwartier en daarmee een
echte blikvanger. De silo werd tot 2000 nog
gebruikt. Op de begane grond en 1e verdieping zit een Architectenbureau; Groen+Schild
op de bovenste verdiepingen wonen mensen!

Kijkvragen:
Vind jij dit een mooi gebouw? Waarom wel/niet?
Past de functie van een Architectenbureau op deze plek volgens jou? Waarom?
Hoe hoog denk jij dat het dakterras is?
Waarom zou je dit soort panden willen laten staan in dit gebied? Wat zou er gebeuren als je het weg haalt?

Het Elevatorgebouw
Vanuit dit gebouwtje (helemaal rechts op de
afbeelding) werd het graan uit het schip ‘opgezogen’ en dan via de transportband naar
de grijze silo vervoerd. Hier moet nog een
nieuwe bestemming voor gevonden worden.
Kijkvragen:
Heb jij een idee voor een nieuwe functie voor dit
pand? Wat missen we nog in dit gebied volgens
jou?
De brugwachterswoning
Je loopt er misschien snel aan voorbij, maar dit is een
bijzondere kleine woning. Het past bij een bouwstijl die
we Amsterdamse School noemen.
Kijkvragen:
Beschrijf of teken wat je ziet en wat anders is dan je normaal
gesproken in huizen ziet. Let op de ramen en het metselwerk.
Waaraan kan je de vroegere functie als brugwachtershuis nog
zien?

Spannend wonen in het Havenkwartier
Er wordt niet alleen gewerkt in het Havenkwartier maar
er wordt ook gewoond en geleefd (gebarbecued, gezwommen, gefeest). De gemeente Deventer heeft in 2010 ruimte
geboden aan eigenwijze zelfbouwers om zelf een huis te
ontwerpen en te bouwen in het Havenkwartier. Dus geen
saaie rijtjeshuizen, elke woning heeft wel iets eigens en
bijzonders.
Bekijk deze huizen eens goed, loop een rondje rond het woningblok.
Kijkvragen:
Hoe denk jij dat de bewoners ervoor gezorgd hebben dat deze
woningen zo mooi in het Havenkwartier passen?
Welke bijzondere objecten of elementen zie je die je niet direct
in/op/bij een huis zou verwachten?
Er wordt nu ook een studentencomplex gebouwd. Zou jij er wel
willen wonen? Waarom wel/niet?

Eastside en Westside
Je hebt nu eigenlijk alleen nog maar de westkant van het Havenkwartier gezien terwijl er ook aan de oostkant zeker wat te doen is. Misschien ken je het skatepark Burnside wel. In de toekomst is het de bedoeling
dat de oostkant en westkant van het Havenkwartier meer met elkaar in verbinding komen te staan en dat
het makkelijker wordt om van de ene kant naar de andere kant van het water te gaan.

Kijkvragen:
Weet jij een goede oplossing om Oost- en West-Havenkwartier meer met elkaar te kunnen verbinden?
Omschrijf óf teken je oplossing.

