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Twee rolronde stenen, ogenschijnlijk identiek. Ter hand genomen is de 

een zwaarder dan de ander. De zwaardere lijkt ook kouder. De meest 

ronde is ook de gladste. Met de lippen aangeraakt voel je op de ander 

kleine oneffenheden. De ruwere kent ook meer kleurnuances in het 

grijswit dat ze beiden zijn. 

Is het mogelijk dat een van de twee geen steen is, geen natuurlijke steen. 

Is het denkbaar dat een van de twee high tech is en de ander natuur? En 

dan in de natuur van versteende natuur. De een is gevormd van binnenuit 

door vullen van een ruimte die ooit ingenomen werd door een zee-egel. 

De ander is gevormd door continue botsingen met andere porseleinen 

maalstenen. Ieder beschadiging ogenblikkelijk gepolijst door datgene 

wat wordt vermalen: carborundum.

What if ... 
... we build by sense and perception
Pleidooi voor ontwikkeling van de stad vanuit de waarneming

What if ... is in eerste instantie een vooronderstelling, namelijk dat er 

zaken anders hadden moeten gaan in de stad: dat er gebouwen en 

plekken zijn waar het mis is gegaan, of op zijn minst beter had gekund. 

In de afgelopen jaren heb ik twee keer in opdracht mogen nadenken 

over de stad naar aanleiding van discussies over een derde brug over 

de IJssel. Verder volg ik het leven van de A1 in Overijssel nu meer dan 

21 jaar, en de A1 begint bij de brug over de IJssel, de brug met de 

“schok der herkenning” en de fantastische blik op Deventer. 

Als ik zeg onderzoek, dan bedoel ik zwerven door de stad, kijken, 

luisteren, ruiken, ... Waar valt iets op, is iets onbekend, is iets anders dan 

anders, en geen ervaring zonder de vraag waarom? Daarom volgen 

op de waarneming in het veld de gesprekken met mensen, het lezen 

van boeken, het duiken in archieven. Waarnemen is meer dan zien, 

horen, proeven, ruiken, voelen, maar het begint wel altijd met primair 

ervaren. Goed waarnemen is zoeken naar betekenis, dus altijd voorbij 

het object van waarneming.

Waarnemen is een daad van cultuur, een zoeken naar betekenis. 

Eenmaal gevonden kennis, stuurt deze onze waarneming. Een stad 

is meer dan fysiek alleen. Een stad is behalve steen ook mensen, een 

stad is een weefsel, een sediment van eeuwen cultuur.



Zoek de levende historie van natuur en cultuur

Deventer heeft een EI-vormig centrum met 

twee kernen in innige omarming van de IJssel, 

precies daar waar ooit de Schipbeek uitkwam 

in de IJssel direct zuidelijk van het rivierduin 

waarop de Bergkerk staat. Het oude hart is 

nog steeds intact ook al zijn er slijtageplekken 

opnieuw ingevuld. Wat bleef is de ruimtelijke 

kracht van stad aan de rivier, een stad die 

haar eigen ommeland aan de overkant 

ziet, haar eigen tegendeel waarmee ze in 

symbiose leeft. De laatste boerderijen die hun 

land buiten de stad hadden zijn niet zo lang 

verdwenen. 

En er bleef nog een kwaliteit in stand, de 

gelijkmatigheid van geluid in het stadshart. 

Loop door Deventer en geniet van het 

intieme geluid, nergens kaatsen stemmen of 

voetstappen hard tegen de gevels.

De stad groeide, werd lang om strategische 

redenen binnen haar vestingwerken 

gehouden, maar dan wordt toestemming 

tot sloop gegeven. Een nieuwe haven wordt 

ten zuiden van de stad aangelegd, Naar 

het oosten toe springt de stad met het spoor 

mee het achterland in, naar het noorden 

kruipt ze naar de landgoederengordel toe. Er 

wordt even gespeeld met de gedachte over 

de IJssel te springen, maar gezond verstand 

overheerst: Deventer hoort bij Salland, de 

Veluwe is voor Apeldoorn. 



S C H U I V E N  e n  D R A A I E N

v a n  d e  s t a d  D E V E N T E R

n a a r  d e  A 1 ,  e n  e r  o v e r

Toch wíl, en ook moet de stad groeien! En dat doet ze naar de 

jonge A1 toe. IN feite draait de stad haar actie af van de IJssel, 

over de haven, naar de A1 toe. In die draaiing zijn de nieuwe 

torens bij station en langs de Zutphense weg beeldbepalend: een 

tweede sky-line naast die van De Welle met daarachter Bergkerk 

en Lebuinus. Het scharnierende punt is het Pothoofd, plaats waar 

de wereld binnenkwam tot de nieuwe havens de kade aan de 

IJssel overbodig maakte.



de betekenis van dat wat we waarnemen

Er zijn drie effecten van deze draaiing waar ik 

de aandacht op wil vestigen. De noordzijde is 

nooit afgehecht naar het punt waarop stad 

en landgoederen elkaar ontmoeten aan de 

uiterwaarden. Precies daar waar de stad 

de natuur zou moeten ontmoeten ligt een 

rioolwaterzuivering. Het is tijd om de groene 

dooradering van singels en watertorenpark 

via de oude dijkjes door de stad te verbinden 

met de uiterwaarden te beginnen met een 

prachtig landschappelijk vormgegeven 

RioolWaterZuivering als ingang op het rivierdal.

Het oude stadscentrum, dat was gericht op 

IJssel en de binnen de ommuring gelegen 

en nu verdwenen haven, heeft het contact 

met de IJssel verloren. Het stratenpatroon 

helpt ook niet. Een rechthoekig grid binnen 

een ei-vormige omloop, de straten steeds 

net verspringend, maakt de beleving van 

de IJssel moeilijk. De stad verdient het om 

het regenwater van dak tot rivier te kunnen 

volgen, en waar mogelijk een betoverende 

aantrekkingskracht aan de IJssel kunnen zien 

vanuit de straten.

linksboven UITLOOP Deventer, links midden RWZ Seattle, rechts midden Muizengaatje Rotterdam (ontwerp: QS 
Serafijn-Hans Snoek-Jeroen van Westen-Maarten van Wesemael), links onder waterzuivering ..? (ontwerp: Lorna 
Green), midden-midden beeld Betsy Damon, rechts onder beide, lemna waterzuivering (ontwerp Viet Ngo).

linksboven UITZICHT Deventer, rechts boven montage met glazen torens Cardiff, Links midden en onder werk van 
Buster Simpson in Seattle, rechts goot in Waldshut. IN rood de weinige zichtlijnen op de IJssel, sommige gedeeltelijk 
geblokkeerd door verspringing stratenpatroon.



Het oude havenhoofd is verdwenen onder een brug en een parkeergarage. De Pothoofdkade 

is een wandelpad op een dijk geworden met daarop een serie appartementengebouwen 

die met hun rug naar de stad toe staan. Er is een muur opgetrokken tussen stad en rivier. Waar 

bijna honderd jaar de wereld aanlegde en graan overgeslagen werd in pakhuizen heerst nu 

de stilte van een besloten gemeenschap.

VOORLAND
O

POTHOOFD 

De locatie zelf en haar betekenis

Gekozen is om dieper in te gaan op het 

Pothoofd omdat het Pothoofd zowel kijkend 

naar kaartbeeld als dwalend door de stad 

scharnierpunt en symbool lijkt te zijn van de 

stad die krakend om haar as draait. 
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‘What if ...?’

POTHOOFD GEGEVEN

POTHOOFD 1995
2010

Hier, aan het Pothoofd, kwamen de schepen 

binnen en morsten bij het verladen granen. 

Met de granen vonden ook zaden van 

bijzondere planten uit andere landen en 

continenten hun weg naar de kade. Hier zag 

de stad de wereld en hier zag de wereld de 

stad. Maar hier staat een gebouw met de 

rug naar de stad, alles binnen haar eigen 

oppervlak ondergebracht, tuin, balkon, 

parkeren. Een besloten enclave, een 

‘compound’. Wat zou het mooi zijn geweest 

wanneer het stedenbouwkundig grondplan 

poreuzer was geweest, en wanneer de 

weg een langere slag zou maken met meer 

interactie tussen dijk, weg en singel.

Historisch materiaal Deventer in deze publicatie afkomstig van SIED en website Deventer in Beeld, met dank, JvW



Denk vanuit bestaande materialen

Dan de stenen van het Pothoofd. De muren 

in het stadshart zijn van de kleine IJsselstenen 

en andere onregelmatige bakstenen 

gebouwd, stenen die zelf schaduw op hun 

muur werpen, zo het contrast tussen muren 

die wel of geen licht pakken verhogend. De 

rijke kleurschakeringen van de stenen zijn een 

directe weergave van de sedimenten van 

de IJssel, soms meer, soms minder mineralen; 

maar ook van de plek in de veld- of ringoven, 

soms meer, soms minder zuurstof.

De stenen van het Pothoofd zijn strak 

van vorm, donker, eenvormig van huid 

en absorberen licht zonder schaduw op 

zichzelf te werpen zo vlak zijn ze gebakken 

en verwerkt. Wat zou het mooi zijn als de 

technologische perfectie van moderne 

bakstenen was doorgetrokken in het leggen 

van de stenen met behulp van een robot zo 

fijn geïnstrueerd dat het zonlicht in reliëf de 

aren van de verschillende graansoorten tot 

leven roept.

IJSSELSTENEN - HANZEHANDEL

TROMPE L’OEIL - GRAANSOORTEN, bakstenen in kleuren en formaat van IJSSELSTEENTJES

weingut Gantenbein. Fläsch, 2007 Architektur: Valentin Bearth, Andrea Deplazes und Daniel Ladner, Chur; Fassadenausführung: Fabio Gramazio und Matthias Kohler ETH-Zürich



GRAAN - INVOER UIT
GRAANINVOER UIT      CALIFORNIA           CANADA           POMMEREN       POLEN

STETTIN     LIBAU      DANZIG       CALCUTTA        BOMBAIJ       PACIFIC        RIGA

ROSARIO  GALATZ   BRAILA    THEODORIA    BALTIMORE    ODESSA   BOSTON



Resultaten:  1 - 50 van 400
1. Abutilon theophrasti Medik. [species]
Nederlandse naam: Fluweelblad
2. Acer negundo L. [species]
Nederlandse naam: Vederesdoorn
3. Acer platanoides L. [species]
Nederlandse naam: Noorse esdoorn
4. Acer pseudoplatanus L. [species]
Nederlandse naam: Gewone esdoorn
5. Acer saccharinum  [species]
Nederlandse naam: Witte esdoorn
6. Achillea filipendulina  [species]
Nederlandse naam: Geel duizendblad
7. Aconitum napellus  [species]

Nederlandse naam: Blauwe monnikskap
8. Aconitum x stoerkianum  [species]
Nederlandse naam: Tuinmonnikskap
9. Acorus calamus L. [species]
Nederlandse naam: Kalmoes
10. Acrochaetium catenulatum M. Howe [spe-
cies]
11. Acrochaetium densum (K.M. Drew) Papen-
fuss [species]
12. Adiantum capillus-veneris  [species]
Nederlandse naam: Echt venushaar
13. Adiantum diaphanum  [species]
Nederlandse naam: Smal venushaar
14. Adiantum raddianum  [species]

Nederlandse naam: Fijn venushaar
15. Aesculus hippocastanum L. [species]
Nederlandse naam: Witte paardenkastanje
16. Agardhiella subulata (C. Agardh) Kraft et 
Wynne [species]
17. Ailanthus altissima  [species]
Nederlandse naam: Hemelboom
18. Alcea rosea  [species]
Nederlandse naam: Stokroos
19. Alchemilla mollis (Buser) Rothm. [species]
Nederlandse naam: Fraaie vrouwenmantel
20. Allium carinatum L. [species]
Nederlandse naam: Berglook
21. Allium cepa  [species]

Nederlandse naam: Ui
22. Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don [spe-
cies]
Nederlandse naam: Armbloemig look
23. Allium porrum  [species]
Nederlandse naam: Prei
24. Allium triquetrum  [species]
Nederlandse naam: Driekantig look
25. Allium zebdanense  [species]
Nederlandse naam: Bochtig look
26. Alnus incana (L.) Moench [species]
Nederlandse naam: Witte els
27. Alyssum saxatile  [species]
Nederlandse naam: Rotsschildzaad

POTHOOFD 
PLANTEN= 
EXOTEN

NIEUWE STADSNATUUR: DAKTUINEN vol POTHOOFDPLANTEN, EXOTISCHE KLEURVLAKKEN

NIEUWE STADSNATUUR: RIJEN van WUIVENDE POTPALMEN langs de IJSSELBOULEVARD

‘What if ...?’ correctie

Bouw aan nieuwe verhalen

De zaden die de exoten, in floristentaal ook 

wel Pothoofdplanten genoemd, brachten, 

kunnen we serieus nemen en in plaats 

van gewoon gras en populieren denken 

aan mediterrane fruitsoorten, palmen en 

subtropische kruiden ook op de daken die 

ieder anders op de zon georiënteerd staan. 

De stad staat open voor de wereld, planten 

en mensen; architectuur als resultante van 

geheugen en toekomst.

Jeroen van Westen

Overmeenweg 12

8111 PE  Heeten



KLIMAAT van MORGEN BOOMGAARD met SUBTROPISCH FRUIT uit MEDITERRANE LANDEN

‘What if ...?’ correctie ‘What if ...?’ correctie
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publicatie van de presentatie van Jeroen van Westen op 22 september in Architectuurcentrum Rondeel te Deventer.


