
Verlichting

Geluid is als invalshoek gekozen voor dit lichtobject. Om dit verder ook door te voeren in de verlichting, worden er 

glasvezels gebruikt in de lichtmodules. Als ware het, dat het geluid letterlijk uit de speakes komt.

Projector
Per speakervorm wordt er een projector geplaatst die de glasvezels verlicht. De kleuren zijn per projector afzonderlijk 

te regelen met een afstandsbediening.

Glasvezel
Deze vezels hebben zowel side glow, als end glow. En worden door de projector verlicht. De vezels hebben een dikte 

van ongeveer 1,5 mm en komen, uitgaand van de grootste speakervorm met diameter van 55 cm, tot 30 cm uit het hart 

van de speaker. 

Zichtbaarheid
Als het donker wordt zijn de kleuren van keramiek natuurlijk niet meer zichtbaar. Door niet enkel verlichting vanuit het 

hart van de speaker te laten stralen, maar juist te kiezen voor glasvezels, wordt het geheel beter zichtbaar en zal meer 

uitstraling hebben. (hiernaast een impressie).

Techniek
Alles is weg te werken in de keramiek en stalen kolom. De projector kan op het gewone spanningsnet aangesloten 

worden (220V). Per projector wordt er 16 watt geleverd en is er in totaal dus 19 x 16 = 304 watt nodig voor dit lichtob-

ject.

Kleur
De kleuren van het licht rood, groen, blauw, geel en oranje zijn met deze projector te krijgen. Er is eventueel een filter 

toe te voegen. Deze kleuren hangen nauw samen met de kleur van het keramiek. Dit dient in een verdere uitwerking 

uitgezocht te worden.

Onderzoek; zichtbaar en herkenbaar

Het Havenkwartier heeft nieuwe gebruikers en bewoners en is qua functie en sfeer gewijzigd. De bedrijven die er ooit 

zaten zijn verhuist naar grotere loodsen of fabrieken elders op een industrieterrein van Deventer. 

Van hard naar zachter
De haven en kade wordt nog wel gebruikt, maar minder intensief. De kade wordt nu gedeeld met schippers, kunste-

naars, bewoners uit Knutteldorp die komen vissen, jongeren, publiek tijdens een van de festivals etc.

Van gesloten naar open
De haven ligt wat verborgen achter de huizenrij. De wens die er nu ligt, is om het gebied meer open te trekken. In de 

vorm van aanduidingen op gevels van ateliers in de Noordzeestraat en de voorgestelde loper met een lichtobject. Zie 

de toegestuurde plannen en plattegronden.

Onderzoek; functie, karakter en vorm

Het Havenkwartier is onderdeel van industriegebied Bergweide en is het eerste gebied gebouwd buiten de stadswal-

len van Deventer. Op oude foto’s in de Atheneum Bibliotheek is de 1e havenarm al te zien als stroom of overloop. 

Dit stuk van het havengebied van Deventer heeft een prachtige kade en is nog steeds in gebruik als aanlegplek voor 

schepen. Er wordt minder intenstief gelost, maar een enkele keer komt er een grote kraan om houtstammen te lossen 

of zorgt een transportband voor overslag.

Functie
Het gebied is in de zin van gebruik bijzonder; de grote hoge graan Silo’s staan neer te kijken op de loodsen waar vracht 

werd opgeslagen. Deze vracht kwam weer van de schepen die aanlegden en ook voor onderhoud de kade opgehesen 

konden worden, met verder op natuurlijk een ijzersmeedwerkplaats. Met Davo, vroeger een pettenfabriek en later dus 

Davo album fabriek. Een werk- en woongebied, dat intenstief werd gebruikt.

Karakter
Wanneer je over de mr. H.F. de Boerlaan rijdt, fungeert de rij woningen en het voormalig DAVO gebouw als een soort 

‘haag’ een soort ‘wal’. Je vermoedt meteen dat daar iets achter moet zijn. Een vlugge blik kan je de Noordzeestraat 

inwerpen om een glimp op te vangen wat daar achter te vinden is, namelijk een haven. 

Vorm
Alles is gebouwd op functie: ruim opgezet, gemakkelijk voor vrachtvervoer op de weg en op het water en je kan je 

schip de kade op laten hijsen. Dit levert een wat ruigig stoere sfeer op, die (uiteraard) zo karakteristiek is voor havens.

De materialen die zijn gebruikt zijn dan ook beton, steen en staal.

Kunst, kunstenaars en creatieven in HK

In het voormalig Davo gebouw, is de broedplaats van Deventer gevestigd. Er zijn ateliers en bedrijfsruimtes. Er is een 

projectruimte met podiumruimte, waar elke maand optredens, performances, kunst/eetcombi’s zijn en tentoonstel-

lingen worden georganiseerd. In de bodenloods zijn ateliers, bedrijfruimten en restaurant DOK H2O te vinden. 

Het restaurant en de achterzijde van Davo liggen aan een soort plein, de openbare ruimte is in de afbeelding hiernaast 

als strand ingericht.

Aan de andere kant is ook een dergelijk plein, met wederom de Bodenloods (nu de andere zijde), met objectentheater 

TamTam, werkplaats Gajes en de doorgaande route Scheepvaartstraat en Oostzeestraat (toegangswegen tot dit 

gebied). Op de bovenste foto is Gajes aan het repeteren voor een voorstelling op dit plein.

Kunstenaars
De kunstenaars in het gebied zijn behoorlijk divers van aard en activiteit. Zo heeft Theater Gajes regelmatig haar 

repetities op stelten op het pleintje (groene cirkel), is objectentheater TamTam onlangs tot ridder geslagen (al 30 jaar 

hard werkend), is Atelier Oostzee bezig de pui te vervangen voor een grote schuifdeur zodat er groot werk in de loods 

gemaakt naar buiten kan, is er een openingsfeestje geweest met buskruit van de smid Willem Jonker, heeft Bella 

Macchina in haar garage een geweldig rollerskate vloer waar klassieke Italiaanse auto’s gerestaureerd worden, maakt 

het duo Space Cowboys reuzachtige beelden van polyester, draait Borrelnoot zijn platen, naast de opname studio van 

Eliot Debets en leiden mensen van het SIED (Stichting Industrieel Erfgoed Deventer) mensen rond in het gebied..... en 

zo voort en zo verder.

Creatieven
Naast de kunstenaars zijn er bedrijven te vinden; restauratie oude klassieke auto’s met espressobar, emce reproduc-

tiebedrijf, ontwerpers en communciatie adviseurs, boten reparatie bedrijf, loods 0570 en Burnside een indoor jongren-

skatepark aan de overzijde van het water.

Porte Parole  

Schetsontwerp Lichtobject Havenkwartier Deventer
december 2009

Beeldend kunstenaar ‘Baufrau’ alias Aukje Grouwstra, werkt in 
het gebied landschap-architectuur-civiele bouwwerken. Zij kijkt, 
analyseert en graaft naar de kern om vervolgens het unieke van 
het ontwerp in al haar kracht te kunnen tonen. 

Het ontwerp/de ziel van het bouwwerk wordt mede gevormd door 
haar omgeving en ziet zij als vormingsveld. 

De Baufrau-bouwwerken doen iets met de plek en hebben iets 
weg van bezielde constructies.

Naast eigen werk, initieert Baufrau kunstprojecten. Zij zet zich in 

voor behoud van unieke ‘bouwwerken’ in het landschap.  Zoals; Ode 

Oude IJsbaan Deventer, Mens als bouwwerk in Drenthe en Graf-

trommels; een tentoonstellng.

De tentoonstelling van Graftrommels, gaat over een uniek verge-

ten stuk funerair cultureel erfgoed in Nederland. Het project laat 

een reizende tentoonstelling door Overijssel zien, met nieuw werk 

door beeldend kunstenaars geïnspireerd op deze trommels en oude 

exemplaren en verhalen van de plek zelf. 

atelier OOSTZEE, 
Oostzeestraat 1

 7411 MD Deventer
 06 - 21 666 767 

www.baufrau.nl

Niets uit deze uitgave mag gekopieerd, gefotografeert of op 

een andere wijze vermenigvuldigngd of overgenomen worden.

Concept en beelden zijn eigendom van Baufrau - Aukje Grouw-

stra

december 2009
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Aanleiding

Het Havenkwartier (HK) ontwikkelt zich steeds meer als broedplaats met ateliers en bedrijfruimtes. Voor het gebied 

aan de 1e Havenarm is inmiddels het plan genaamd “Vlaams model” omrarmd, als zijnde het meest geschikte en 

gewenste plan voor dit gebied. 

Een werkgroepje heeft zich ingezet om het gebied, gelegen aan de westzijde van de 1e Havenarm en haar openbare 

ruimte, te verbeteren. De openbare ruimte wordt hier omschreven als: gezamenlijk hart, als ontmoetingsplek voor de 

broedplaats en dient aantrekkelijk, veilig, interactief en bereikbaar te zijn.

Dit is opgeschreven in een visie voor de openbare inrichting “Havenkwartier Deventer; verbindingen en zichtbaarheid” 

april 2008 door Arkus. Deze visie is opgezet in een stedenbouwkundig kader en deze geeft de basis en hoofdlijnen 

aan. Hierbij is gekeken naar (meer)waarde op directe/korte termijn en op lange termijn.

Leidraad:

- verbinding maken met de stad,

- zichtbaar en herkenbaar maken van (de activiteiten binnen) het HK.

HK zichtbaar en herkenbaar
Het HK is bijzonder gelegen aan het water en dichtbij de stad. Vanaf de snelweg is het gemakkelijk te bereiken. De 

aanrijroute mr. H.F. de Boerlaan ligt ten westen van dit gebied, met aan de oostzijde de doorgaande weg N348, waar 

vandaan het HK aan de andere kant van het water te zien is. 

Schetsontwerp verzoek
Op 19 oktober 2009, is een viertal kunstenaars gevraagd een schetsontwerp in te dienen voor een lichtobject in het 

Havenkwartier. Een werkgroepje gevormd door mensen uit het gebied heeft zich beizg gehouden met het aantrekkelijk-

er en zichtbaarder maken van de activiteiten in de broedplaats en van de creatieven. Vanaf een afstand moet duidelijk 

worden dat men niet een willekeurig oud industrieterrein opdraait. Dat hier kunst wordt geschept, creatieve vormen 

worden gemaakt en een productie in elkaar wordt gezet; dat moet zichtbaar worden.

Inspiratie en ontwerp

Uitvoering van sculpture

In het gebied zijn harde, functionele materialen gebruikt: beton, baksteen, staal. Om dit stoere uiterlijk nog meer 

kracht bij te zetten, heb ik gekozen voor keramiek met een afwijkende en onderscheidende uitstraling.  

Uitstraling
Keramiek komt anders over dan het steen en ijzer in het gebied. Het materiaal heeft een rijke uitstraling en kan de 

locatie qua sfeer naar een ander plan trekken. Dit effect is passend in de koers en opmars van de totale broedplaats. 

Elke speaker heeft een andere kleur, dit zal verder uitgezocht worden in combinatie met de verlichting (zie blokje).

Uitvoering
De sculpture bestaat uit een 19 tal speakers in verschillende kleuren en worden door keramiekwerkplaats Struktuur 

68 in Den Haag vervaardigt. De speakers zijn in een ‘losse’ stapeling geplaats als een totaal sculpture op een lichaam 

van bollen. Het geheel wordt geplaatst op een kolom van staal en zal een totale hoogte hebben 8 meter. De sculputure 

zal een omvang hebben van ongeveer: 100 cm breed x 150 cm hoog x 100 cm diep.

Formaten speakervormen:   55 cm: 4 stuks

    50 cm: 1 stuks

    35 cm: 5 stuks

    40 cm: 2 stuks

    30 cm: 7 stuks

Aangepaste uitvoering
Om binnen het budget te blijven, moet er een aanpassing komen in het oorspronkelijke ontwerp. De speakervormen 

worden in deze uitvoering direct op stalen buizen gemonteerd. In deze buizen kan de electra weggewerkt worden.

De buizen zijn bevestigd aan de stalen ‘hoed’ van de kolom, die in delen is opgebouwd. Dit om het opbouwen en 

eventueel verplaatsen van het object in de toekomst gemakkelijker te maken.

Zie blokje; installatie en begroting.

Installatie op locatie

De sculpture van keramiek zal ongeveer 3.000 kilo gaan wegen en wordt gemonteerd volgens de werktekening 

hiernaast. Witteveen en Bos heeft een krachtberekening gedaan volgens de normen die gelden voor een dergelijk 

gebied (o.a. veiligheid en wind in veiligheidsklasse 2). 

Kolom in delen
Zuliani BV stelt de opbouw als volgt voor. Voor de bevestiging wordt onder maaiveld beton geplaatst (prefab of in situ) 

met 2 extra elementen van beton om het geheel zwaarder te maken (contragewicht). Op het betonelement wordt de 

buis met flens aan de voet gemonteerd. 

De kolom heeft in de top ook een flens. Hierop komt de flens die onder aan de zogenaamde ‘hoed’ (hoge hoed) zit. 

Deze hoed is de top van het geheel en hieraan zijn de speakers bevestigd. De gegalvaniseerde kolom heeft een diam-

eter van 400 mm.

Flexibele sculpture
Om de sculpture te kunnen hijsen, zijn er hijsogen bevestigd aan de bovenzijde van de interne ‘hoed’. Dit maakt het 

gemakkelijk te monteren en later in de toekomst te verplaatsen naar een eventuele andere locatie.

Electra
De electriciteitsdraden zijn weggewerkt in de stalen kolom. Voor onderhoud of reparatie is in de voet van de kolom 

een luikje uitgepaard.

Begroting

De bedragen opgenomen in deze begroting in euro’s is redelijke benadering en zijn opgebouwd uit de volgende onder-

delen:

Beeld en concept
Beeld en honorarium kunstenaar 

Keramiek sculpture
door struktuur 68 uit te voeren in het atelier in Den Haag 

- 19 ‘speaker’ vormen

- bollenlichaam 

Verlichtingsmodullen
19 speakers voorzien van projector met glasvezels 

Constructie en plaatsing object
Zuliani kunst en terrazzo bv 

- materiaal constructie (beton, ijzeren kolom)

- honorarium Luigi Zuliani

- vervoer

  

subtotaal 

Beschikbaar budget 

overschrijding van budget met 2.500,-

minus het lichaam van bollen (speakers worden direct op stalen pennen gemonteerd) 

Beschikbaar budget 

prijzen zijn ex BTW

De uitkomsten van de vorm- en sfeerstudie heb ik over de termen verbinding en zichtbaarheid geschoven. Al snel 

kwam ik tot de ontdekking dat geluid (het zintuig horen) hierin goed past. Geluid heeft bereik, draagt uit en geeft in de 

uitingsvorm ‘muziek’ diversiteit. In het gebied is ook overduidelijk een ander ‘geluid’ te vinden. Doordat de mensen in 

het gebied en de activiteiten zijn verandert.

Geluid in beeld
Om muziek uit te kunnen zenden en te zorgen voor bereik van je geluid, heb je een ‘speaker’ nodig. Deze vorm is de 

basis voor het beeld. Door de speakervormen in een ‘losse’ stapeling te positioneren, krijgt het geheel een informeel 

karakter. De trechtervorm staat in alle richtingen en kan daarmee het gehele gebied bereiken. Uit het hart van de 

speaker, komt licht.

Havenkwartier gezien vanaf de 
N348

In geval van honorering van dit voortstel, dienen alle posten dieper uitgespit te worden. Niet alleen qua kosten, maar
ook op precieze uitwerking in keramiek, verlichting, constructie en installatie. Voor dit S.O. hoop ik voldoende informa-
tie en beeld te hebben kunnen geven.

Aanzicht kunstobject met nieuw voorstel positie luiken. feb 2011

1500 mm

1000 m
m

6000 m
m

250 mm

schaal 1:50

netwerk aanlsuiting

onderhoud

klemstroken: alle LED’s


