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VOOR EEN INGEWIKKELD EN WEINIG GEWILD HOEKPERCEEL IN HET 
HAVENKWARTIER IN DEVENTER NAM ARCHITECTENBUREAU HOLLANDS 

ZICHT HET INITIATIEF EEN MODULAIR PLAN TE ONTWERPEN DAT VIER 
MAATWERKWONINGEN MOGELIJK MAAKT DIE WEL AANTREKKELIJK ZIJN VOOR 
NIEUWE BEWONERS. DIE VORMDEN SAMEN EEN COLLECTIEF EN BEWONEN NU 

HET HAVENHUIS, IN WONINGEN DIE OM ELKAAR HEEN KRONKELEN.
TEKST JACQUELINE KNUDSEN

PROJECT WONINGBOUW

Achter de gevel aan 
de Mr. H.F. de Boer-
laan gaan vier innig 
met elkaar verstren-
gelde huizen schuil. 

(Foto: Jacqueline 
Knudsen)
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HAVENHUIS

H
et Havenkwartier aan de zuidkant van het centrum 

van Deventer is een dynamische combinatie van ha-

ven, creatieve bedrijven en woningen. Sinds 2014 

vestigden zich er ondernemers en is er op (collec-

tief) particulier initiatief woningbouw gerealiseerd in een onder-

scheidende architectuur, die past bij het stoere havenkarakter. 

Aan de Mr. H.F. de Boerlaan, op de grens van het Havenkwartier, 

was één hoekperceel weinig populair, omdat het realiseren van 

individuele stadswoningen lastig bleek. Architect Angela Holter-

man van het Amsterdamse bureau Hollands Zicht had al twee 

woningen in de buurt gerealiseerd en nam samen met Derko-

Jan Dollen het initiatief voor een collectief plan op de hoekkavel.

SLIMME HOEKOPLOSSING
“Deze kavel vroeg om een slimme aanpak. De vier particuliere 

kavels hebben we samengevoegd tot één collectief particulier 

project. Door de collectieve aanpak kan de breedte van het ka-

vel optimaal worden toegekend aan de verschillende individuele 

woningen, die zo om elkaar heen draaien dat elke woning even-

veel kwaliteit heeft”, legt architect Angela Holterman uit. 

Ze doopten het collectieve zelfbouwproject ‘Het Havenhuis’ en 

wisten de gemeente mee te krijgen om de kavels niet separaat 

te verkopen, maar eerst te kijken of de architecten een collectief 

van opdrachtgevers-bewoners bij elkaar konden krijgen die hier 

hun huis wilden bouwen. Dat lukte, al zijn er in het vierjarige tra-

ject ook weer bewoners afgehaakt en nieuwe ingestapt.

MODULAIRE OPBOUW
Voor de woningen heeft Hollands Zicht een drielaagse basiswo-

ning ontworpen met een vrij indeelbare plattegrond. “Elke wo-

ning is grondgebonden, dat past het beste in deze buurt. De be-

gane grond en de eerste verdieping zijn hetzelfde, op de tweede 

verdieping draaien de woonlagen een kwartslag. Dat basisont-

werp ligt vast. Daarnaast kunnen de bewoners kiezen voor extra 

modules om het huis aan te passen aan hun eigen wensen, het 

zijn echte maatwerk-woningen geworden.” Die individuele ko-

persopties zijn bijvoorbeeld erkers van 1,5 of 3 meter diep en 

een dakopbouw in diverse maten. Door het basisconcept met 

de extra modules kan het plan meebewegen met de wisselende 

samenstelling van het collectief van particuliere opdrachtgevers. 

“We hadden met legostenen en schetsen schematische beel-

den gemaakt van de basiswoning en de mogelijke uitbreidingen, 

variërend van 75 tot 130 m2. Dit bleek toch te abstract voor 

toekomstige bewoners om zich een beeld te vormen van de wo-

ningen. We hebben toen een artist impression laten maken van 

de mogelijke straatgevels, die voor ‘leken’ veel duidelijker is.” 

Vier stellen vormden in 2015 samen Vereniging Havenhuis en 

gingen met de architect aan de slag. 

BIJZONDERE PLATTEGRONDEN
De woningen hebben elk een andere plattegrond en indeling, 

de gebruiksoppervlakte varieert van 111 tot 127 m2. Bijzonder 

is dat door de draaiing op de tweede en derde verdieping de 

dakterrassen niet boven de ‘eigen’ twee laagste verdiepingen 

liggen, maar boven die van de buren. Twee woningen hebben 

op de begane grond een werkruimte, de andere twee een slaap-

kamer. De woning met de entree aan de Stokvisstraat heeft op 

de eerste verdieping een vrije zijgevel en een 12 meter lange 

ruimte met woonkamer, keuken en in een uitbouw aan de ach-

terzijde de eethoek. Deze woning heeft op de tweede verdie-

ping aan de achterzijde minder uitzicht door de woning ernaast 

aan de Stokvisstraat. De bewoners hebben daar gekozen voor 

een dichtere gevel bij de slaap- en badkamer. Op hun eigen uit-

bouw hebben ze een terras. De andere drie woningen hebben 

op de eerste verdieping slaap- en badkamers en op de tweede 

verdieping een grote woonruimte met een 8 meter brede pui die 

een weids uitzicht biedt over de stad of de haven. Alle woningen 

hebben dakterrassen. Twee woningen hebben op het dak nog 

een extra kamer gemaakt, met een terras op het westen. Een 

woning heeft een kleine trapopbouw en terrassen aan voor- en 

De vier basiswo-
ningen en de extra 
uitgevoerde opties. 
De begane grond en 
de eerste verdie-
ping zijn vrijwel 
hetzelfde, daarboven 
draaien de woon-
lagen een kwartslag.

28-29-30-31-32-33_havenhuisdeventer.indd   30 04-09-20   08:52

31 

PROJECT WONINGBOUW

1. De achtergevel 
richting binnentuin. 
2. Al naar gelang de 
gekozen dakopbouw 
en erker eronder, 
verschillen de 
dakterrassen qua 
formaat en oriënta-
tie. 3. Woonkamer 
in de woning met 
de erker van 1,5 x 8 
meter. 4. Plattegron-
den begane grond 
en tweede verdie-
ping. 5. Zicht vanuit 
gemeenschappelijke 
tuin op het Haven-
huis. (Foto’s 1 t/m 5: 
Jacqueline Knudsen) 
6. Woonkeuken met 
vide en balkon aan 
achterzijde. (Foto: 
Jort en Sara)
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HAVENHUIS

achterzijde. Een woning heeft ervoor gekozen om geen opbouw 

te maken. Die bereikt via een dakluik het zeer ruime dakterras 

van 12 bij 4 meter.

STALEN GEVELS 
De individualiteit van de woningen komt ook in de gevels tot 

uiting. De gevel is opgebouwd uit strakke kaders, waarbinnen 

de bewoners zelf de invulling konden bepalen: balkons of log-

gia’s, geheel of gedeeltelijk met vensters of schuifpuien. De 

keuze was niet helemaal vrij, waar zich kleinere ruimtes achter 

de gevel bevinden, moest de gevel meer dichte delen bevatten 

in verband met de EPC. 

Begin 2019 startte de bouw, uitgevoerd door Bouwbedrijf 

 Hemeltjen uit Wijhe. De gevelbeplating en het overige zetwerk 

zijn uitgevoerd in gepoedercoat staal, en inclusief de damwand-

profielen van de zijgevels geleverd en bevestigd door Kampla-

con. De kleur van alle metalen onderdelen is Jade (RAL 150 50 

20). “Dit is geen standaard RAL-kleur, maar een zogenaamde 

RAL Design kleur. Dat maakte het wat lastiger om alles in de-

zelfde kleur uitgevoerd te krijgen, met name voor de aluminium 

kozijnen. Ook ventilatieroosters, hekwerken en brievenbussen 

zijn door de aannemer in dezelfde kleur gepoedercoat.” 

Aan de achterzijde wordt deze zomer de gemeenschappelijke 

patio nog bestraat, en van klimplanten voorzien. De patio hoort 

bij de vier woningen in het Havenhuis en verbindt de wonin-

gen met de binnentuin, die door alle omwonenden van het blok 

wordt gedeeld. ■

29
0

70isolatie

40

140

20
3

10
25

10

reservering vloerafwerking 
zandcementdekvloer 
breedplaatvloer  

aluminium kozijn
Aluprof FerroLine

55

3

ventilatierooster

20
3

45
1

waterslag (zetwerk), gemoffeld
waterwerende laag

zetwerk, gemoffeld in kleur
watervast plaatmateriaal,

 12mm eco
waterwerende folie

isolatie Rc=>4,5 m2K/W
plaatmateriaal 15 mm, eco

isolatie + dampremmende laag

36
0

gipsplaat behangklaar 

waterwerende laag

71

110
5060

140

aluminium kozijn 
met schuifdeur 

Aluprof MB-77HS st 
 

zetwerk, gemoffeld

PROJECTGEGEVENS
Locatie: H.F. de Boerlaan en Stokvisstraat Deventer

Programma: collectief particulier opdrachtgever-

schap voor 4 woningen

Opdrachtgever: Vereniging Havenhuis (onder lei-

ding van De Regie)

Architect: Hollands Zicht

Constructeur: Adviesbureau Lüning

Aannemer: Bouwbedrijf Hemeltjen

Bouwer stalen gevel: Kamplacon

Aluminium kozijnen: Interkozijn

Installateur: Nijhof Installatietechniek

Start ontwerpproces: 2015

Start bouw: 2019

Oplevering: februari 2020

Bruto vloeroppervlakte: 550 m2

Boven: detail straatgevel, tussen begane grond en verdieping, tweede woning van links. De 
benodigde ventilatieroosters en zonwering zijn geheel binnen de strakke kaders opgelost.
Foto onder: De erker van 3 meter hangt door middel van een staalconstructie aan de betonnen 
hoofddraagconstructie en is voorzien van een staalplaatbetonvloer en breedplaatvloer. 
Het vloerniveau loopt in de woning door en het pakket met constructie, isolatie en afwerking 
past binnen de strakke kaders. De erker van 1,5 meter bestaat uit een in het werk aangestorte 
betonvloer en een uitkragende breedplaatvloer. 
Foto rechterpagina: Om eenheid in de maatvoering van de kaders te houden, is het dikke dak-
pakket met een terugliggende dakrand uitgevoerd. (Foto’s: Jacqueline Knudsen)
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Fotobijschrift kleur

STREAMER

DE GEVELBEPLATING, KOZIJNEN,
VENTILATIEROOSTERS, HEKWERKEN  
EN BRIEVENBUSSEN ZIJN IN  
DEZELFDE KLEUR GEPOEDERCOAT
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