Vragen en antwoorden stadswandeling collega’s
Wat was het aantal inwoners in de vesting Deventer ?
In 1815 woonde 9621 inwoners in Deventer. In 1874 (afschaffing vesting) had de stad 18.000 inwoners. Dus
bijna een verdubbeling aan inwoners in 60 jaar.
Wellicht nog even aardig om te kijken naar het huidige aantal inwoners in de voormalige vesting Deventer. Die
is fors afgenomen:
Bergkwartier
Singel
Noordenbergsingel
Noordenbergkwartier
Centrum Deventer
Raambuurt

680
740
440
860
2300
930
5950

Wat is de oppervlakte van de vesting Deventer in vergelijking met Zutphen ?
Binnen de grondwal was de oppervlakte 23 ha. De grondwal was bewust ruim opgezet, zodat er later ruimte
voor uitbreiding binnen de grondwal mogelijk was. Ter vergelijking: de oppervlakte binnen de vesting Zutphen
bedroeg 7 ha.
Hoe heet Thomassen en Drijver tegenwoordig ?
Het bedrijf heeft tijdelijk Thomassen en Drijver Verblifa geheten maar is inmiddels overgenomen en is
onderdeel van de Impress Group.
Waar komt de naam de Worp vandaan ?
Kan hier eigenlijk niets over vinden. Zie wel dat het een belangrijke plek was waar geen bebouwing mocht
komen vanwege de beveiliging van de stad. De aanleg van het park werd ook alleen toegestaan onder de
voorwaarden dat de boel werd gekapt bij de bedreiging van de stad. Ik kan bedenken dat het op (steen)worp
afstand ligt van de stad, maar dat is wellicht ver gezocht.
Wie heeft de vestingwerken van Deventer ontworpen ?
Ik heb hier de volgende tekst over gevonden:

Waar ligt de oudste bewoning van Deventer ?
In het cursusmateriaal van Deventer Gister en Vandaag wordt vermeld dat de eerste bewoning begon op de
hogere gebieden rond de stad. De mensen in die tijd waren jagersverzamelaars. We hebben het dan over de
Middensteentijd, 8500 – 5000 voor Christus. Sporen van de kampementen van deze eerste bewoners zijn
vooral aangetroffen langs de Dortherbeek in Epse Noord.
Ook bij het archeologisch onderzoek voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis zijn sporen uit die periode
gevonden (late Mesolithicum, ongeveer 5000 voor Christus).
Wat voor soort bewoning was er ten tijden van de komst van Lebuinus ?
Lebuinus kwam in 770 na Chr. in Deventer. Dit is nog een duistere periode in de geschiedenis van Deventer,
omdat uitspraken nog onvoldoende onderbouwd kunnen worden met archeologisch onderzoek.
Ergens in de periode 450‐750 na Chr. zijn mensen zich gaan vestigen op rivierbanken in de IJssel, waar zich nu
de oudste delen van de stad bevinden.
Hadden de Hanzesteden een soort specialisme ?

