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Dit iaar is Deventer gekozen tot monumentenstad. Een reden op een biizondere wijze voor
de dag te komen op monumentendag in september. Ook de Raambuurt speelt daarin zijn
paÍtijtje mee. Na de stedelijke vernieuw"ing van de Raambuurt en de restauÍatie van oude
industriële panden wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een bastion aan het eind
van de BergpooÍtstraat. Maar er ligt nog meeÍ te wachten.

In 1886 is de Raambuurt voor het eerst met het Pothoofd verbonden
met een ophaalbrug. Deze brug is tegen het eind van de oorlog (16
februari 1945) gebombardeerd. Enkele jaren later is er een smal nood-
bruggetje gelegd. Met de naderende voitooiing van de Raambuurt en
het geheel vernieuwde Pothoofd werd het verwaarloosde bruggetje wer-
kelijk een smet op het blazoen, en werd het duidelijk dat er iets moest
gebeuren. Daarom hebben we gezocht naar een andere oplossing.

Op dat moment kwam de Stichting Industrieei Erfgoed Deventer (SIED)
op de proppen met de wens om een oude brug terug te brengen in dit

deel van de stad. Uiteindeliik is besloten de oorspronketijke brug weer in ziin oude luister te
herstellen. Enig spit- en graafwerk door de SIED in het archief leverde tot ieders verrassing
het oude bestek op uit 1886, compleet met tekening. Nadat de iets hoger uitvallende finan-
ciën in ons eigen Euro-tijdperk opnieuw geregeld waren, en alle hobbels geslecht die tot
een bouwvergunning moesten leiden, start nu dan echt binnenkort de herbouw van de
brug. De kleur: authentiek standrood.

h ztin 2 kleine concessies gedaan: de brug is wel beweegbaar maaÍ kan niet meer uit zich-
zelf open en wordt alleen geschikt voor fietsverkeer. De verbrokkelde en haveloze landhoof-
den zijn in2OO7 al gerestaureerd. De natuurstenen randen ontbraken grotendeets. Wij
dachten de Belgische hardsteen op de bodem van de gracht terug te zullen vinden. Dat
bleek een illusie. De relingen worden nog hersteld en in stijl aangevuld voor zover ze ont-
breken.

In de opbouw van de brug (de hamei) zullen de jaartallen prijken van de stichting van de
oorspronkelijke brug (1886) naast het jaar waarin de vernieuwing een feit woi.dt, 2008.

Met de herbouw zullen zowel de Raambuurt als de stad weer een juweeltje rijker ziin.

Gerrit Berkelder,

wethouder voor o.m. Beheer Openbare Ruimte, Kunst en Cultuur

Ten onrechte wordt het

bruggetje ín de wondeling

ook wel het 'olífanten-

bruggetje' genoemd.

Wont de overbekende

gebeurtenis met de

circusolifo nt waor deze

noam noor verwijst,

vond ploats op een ondere

brug, nomelijk die over

de hoven.

SIED

(initíatiefnemer)

Architecten l 'M

(vormgeving)
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Raambrug onderdeel van
industriële ontwikkeling

De naam Raambrug verwiist naar de

Raambuurt. Dat was het zuidelijk deel

van de oude vestingwerken van

Deventer waar tot het verdwijnen van

de vestingverplichtingen in 1874 geen

activiteiten toegestaan waren. Geen

woningen en geen neringen. Van ouds-

her werd het lege grasland verpacht en

gebruikt door blekerijen. Het te bleken

textiel werd daartoe op ramen gespan-

nen. Vandaar de naam. Er was één uit-

zondering: de gasfabriek. Dit

gemeentel i jk nutsbedri j f  vestigde zich in

185B in het westel i jk deel van de

Raambuurt. Grenzend aan de

Raambuurt bevond zich al wel sinds

1755 de i jzergieteri j  van Nering Bógel.
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Dit  bedr i i Í  h ing als het ware tegen de

voet van de Bergkerk aan.

Na 1BB0 verandert de Raambuurt van

een grasvlakte in het eerste industrieter-

rein van Deventer. Er vestigen zich tallo-

ze bedriiven mèt hun arbeiders, die

wonen in huizen onder de rook van

fabriek. We noemen er een paar.

Zo wordt de Bergpoortstraat een echte

fabriekstraat waarin 1883 zestien arbei-

derswoningen worden gebouwd.

Belangri jkste bedri iven zi jn de stoomo-

l ieslageri j  van Ten Hove (vanaf 1881) en

de stoomgrutterii en lljnmeelfabriek van

Wijers. Om de hoek bevindt zich Neting

Bó9e1. De silo van het Wilers-complex

(1892) staat nog op de kop van het

oude, en nu gerestaureerde, bastion.



Van Ten Hove rest nog een pakhuis en een

schoorsteen. Van de oude smeltovens van

Nering Bógel rest niets meer.

Er volgen meer fabrieken. Zoals de Inkt- en

Zegellakfabriek P. van Son & Co (1889); de

Stoom Wasch-Bleek en Strijkinrichting G.

W. S. Nierdt; de NV Deventer Boek en

Steendrukkeri i  v/hJ. de Lange (189a) De

drukkerij is nu onderdeel van de fabriek

van wasmiddelen en suikerwaren Senzora

(Schoemaker en Zonen Raamstraat). Een

deel van de voorgevel van een gebouw van

de gasfabriek is verwerkt in de Senzora-

gevel aan de Raamstraat nummer 6-8.

Nering Bógel breidt sterk uit in de

Raambuurt. Twee panden staan er nog

steeds: het modellenmagaziin, dat later

met behoud van de naam Izermólle in

f)an ha'w rve r.et-.rder de "Raannbrtgge'0,

clêe zien name ontlêcrrrlen an de voor-

nralige Raarnpoorte, clêe in de vesting-

nruure legenoavcr de I laren ít l rans

Emnapleinl) stin. f)isso Raambrngge.

dêe ekonstrueerd is dcur de Leidsche

Grofsrneclcrieje, hef met biekommende

n'arkt-rn 'n sornme lanJf I1.400 'ekost.

Bie roadsbeslurrt r.an 1 Nlaart 1886 wier

lut d'n bouw d'r r-an besloaten.

Bi j  ' t  lxrrrrhnrdenrent \au tr l .ebruari

19,ti is clisse Raarnbmgge heelemoal

\ er\r oesl,

Uit:  Deventer vrogger en noe.

bevolking. Goede doorgaande routes dus.

Tussen de Raambuurt en de Deventer bin-

nenstad bestonden van oudsher al bruggen

over de haven. Maar om tegemoet te

komen aan de groeiende vraag naar bii

industrialisatie passende infrastructuur

wordt besloten achter de sluis in de

Buitengracht een nieuwe, exlra brug te

bouwen die direct aansluit bij de doorgaan-

de wegen. De plek is handig omdat de

sluiswachter tevens als brugwachter kan

optreden. De brug moet regelmatig open

voor schepen met lading voor of van de

bedrijven die liggen aan de Buitengracht.

De dienstwoning van de brugwachter

bestaat nog steeds, in de Sluisstraat op

nummer 16. De brug wordt in gebruik

genomen in 1887. De brug heeft ook

belangrijke functie in samenhang met de

in 1BB5 in gebruik gestelde stoomtram

welke ziin station heeft pal naast de brug.

De tramlijn is verdwenen, maar het tram-

station is er nog. Het is in gebruik door de

buurtvereniging van Wijk 16.

En die brug keert als replica ruim zestig

iaar, na aan het eind van de Tweede

Wereldoorlog te zijn vernietigd, terug op

zijn oorspronkeliike plaats. Ook nu weer

als verbinding tussen Pothoofd en de

Raambuurt, maar tevens als schakel tussen

de wereld van nu en de tijd dat Deventer

zich ontwikkelde als industriestad.
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Situatie na de oorlog.

gebruik wordt genomen door maalderil

Schepers en nu de werkplaats is van kunst-

smid Willem Jonkers III en het gebouw van

het tegenwoordige Kunstenlab waar

Nering Bógel ooit ziin modellen ontwik-

kelde en later Akzo ziin laboratorium in

onder heeft gebracht.

Het Pothoofd

Maar ook buiten de Raambuurt ontstaat

in de laatste decennia van de 19e eeuw

nieuwe dynamiek aan het Pothoofd, in

directe samenhang met de.IJsseI, de

stoombootdienst op onder andere

Amsterdam en Keulen en de tramlijn naar

Zutphen en de Achterhoek. We vinden er

het enorme graanpakhuis van Van de

Lande (1887) en de silo's, kranen en lood-

sen van het latere NV Deventer

Overslagbedriif. Op de kop van het

Pothoofd staat naast een drietal woningen

de overdekte vismark.

Industriële dynamiek

en ontwikkeling vraagt

om goede verbindin-

gen. Die is niet alleen

nodig om zonder veel

hinderingen goederen

te kunnen aan- en

afvoeren, maar ook

voor de mobiliteit van

een sterk groeiende
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