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Zutphen is een van de oudste steden van Nederland. In dit hoofdstuk 
wordt gekeken naar de belangrijkste gebeurtenissen in Zutphen door 
de eeuwen heen. Hierbij ligt vooral de nadruk op de gebeurtenissen 
die bepalend zijn geweest voor de huidige stedelijke structuur en het 
uiterlijk van de stad. 

BINNENSTADSVISIE ZUTPHEN

1. HISTORISCHE ONTWIKKELING
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Uitsnede uit plattegrond van Zutphen,

Jacob van Deventer uit ca. 1565
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11e eeuw9e eeuw

Ringwalburg in de 9e eeuw

 - Zutphen is ontstaan op een hoge zandrug waar de 
Berkel in de IJssel uitmondt. 

 - Zutphen is van oudsher voorzien van een ruim opge-
zette versterking, bestaande uit een dubbele droge 
gracht met bijbehorende wallen. 

 - Na de verwoesting van de stad in 882 door Vikingen, 
is de Ringwalburg aangelegd. De wal en gracht aan 
de noord- en oostzijde tekenen zich af in het verloop 
van de huidige Groen-, Hout- en Zaadmarkt. 

 - Binnen de burg lag het grafelijk hof, een kleine pa-
rochiekerk (de voorganger van de latere Walburgis-
kerk), boerderijen en woningen. 

Koninklijke Paltsresidentie in de 11e eeuw

 - De gracht uit de 9e eeuw is verder uitgediept en 
verbreed. 

 - Begin 11e eeuw is een tufstenen paleis (palts) ge-
bouwd. Het imposante gebouw was 54 meter lang 
en 12,5 meter breed. Hiernaast is een grote Ro-
maanse kapittelkerk gesticht. 

 - Na een groot machtsconflict is er direct om de palts 
en de kerk een 16 meter brede en 3 meter diepe 
gracht aangelegd met een tufstenen poort die toe-
gang gaf tot het bestuurlijke centrum van de stad. 
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Grafelijke stad in de 12e eeuw

 - Ten noorden van de oude ringwalburg kwam een 
nieuwe nederzetting met hierom heen een eigen 
omwalling met een brede gracht: de (Oude) Wand. 
In de omwalling waren om de ongeveer 65 meter 
tufstenen poorten en torens opgenomen. Sommige 
straten en stegen die naar de torens leidden zijn er 
nog steeds (Vaaltstraat, Beukerstraat, Agnietensteeg 
en Lombardsteeg). 

 - De handel kreeg een belangrijke rol. 
 - Langs de IJsseloever werden houten kades aange-

legd. 

Zutphen begin 13e eeuw

 - De oude versterkingen werden geslecht en gedempt. 
Er werd een bakstenen stadsmuur gebouwd. 

 - De Berkel werd omgeleid naar zijn huidige loop. 
 - In het noorden kwam een watermolen. 
 - Om de stad werden natte grachten gegraven en lage 

terreinen zodat een gecontroleerde waterhuishou-
ding ontstond. 

 - In tegenstelling tot de stadsmuur aan de landzijde 
telde de stadsmuur aan de IJsseloever geen walto-
rens. De muur had ook een waterkerende functie. 

13e eeuw - begin12e eeuw
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Zutphen 14e eeuw

 - De stad is op het hoogtepunt van economische bloei. 
 - Na een reeks van stadsbranden werden huizen niet 

meer van hout maar van baksteen gebouwd. 
 - Met het oog op de verwachte bevolkingsgroei, werd 

er een nieuw stadsdeel, Polsbroek (later de Spit-
taalstad) aangelegd. De groei stagneert, waardoor 
alleen de hoofdstraten werden bebouwd. 

 - Aan de zuidzijde is de stadsmuur in de IJssel ver-
dwenen en er is een nieuwe stadsmuur gebouwd. 
Dit deel van de stadsmuur bestaat nog steeds. 

 - De Nieuwstadskerk en de Walburgiskerk werden 
vergroot en de kerktorens werden verhoogd. 

13e eeuw - eind

Zutphen eind 13e eeuw

 - Omstreeks 1250 werd aan de noordkant de 
Nieuwstad gesticht. De opzet van de Nieuwstad was 
planmatig met haaks kruisende straten. 

 - De Nieuwstad had een eigen parochiekerk: de O.L. 
Vrouwekerk of Nieuwstadskerk (nu Sint Jan). 

 - De Nieuwstad kwam onder één bestuur met 
Zutphen. De steden werden met elkaar verbonden 
door waterpoorten over de Berkel, waarvan de 
oostelijke poort nog steeds bestaat. 

 - Het eerste zuiver gotische bouwwerk, 
Broederenkerk, werd gebouwd. Snel volgden huizen 
in deze stijl. De gevels van tientallen woningen zijn 
nog bewaard. 

14e eeuw
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15e & 16e eeuw

Zutphen 15e & 16e eeuw

 - Door de opkomst van het vuurgeschut is er 
veel gemoderniseerd aan de stadsmuren. Het 
grachtenstelsel werd verder uitgebreid tot twee of 
drie parallelle grachten met aarden tussenwallen om 
de schootsafstand van de vijand te vergroten. 

 - Er werden verschillende rondelen, geschutstorens 
(onder andere de Bourgonjetoren) en bolwerken 
gebouwd om de stad beter verdedigbaar te maken. 

 - Er werd een dwangburcht gebouwd. De kanonnen 
werden gericht naar de stad zelf, om de 
gehoorzaamheid van de stad af te dwingen. 

Zutphen rond 1565

 - Dit is de oudste plattegrond die van Zutphen be-
waard is gebleven.



10

Zutphen 17e eeuw    (1698)

 - Na de bezettingen komt de wederopbouw van Zut-
phen. 

 - De vestingwerken zijn in verband met het grotere 
bereik van kanonnen vernieuwd. Door de bouw van 
deze werken veranderde het stadsplan, wat grote 
gevolgen had. Bepaalde straten werden doorsneden 
of opgeheven. Bebouwing werd gesloopt en som-
mige hofjes en tuinen werden verplaatst. 

 - Diverse woonhuizen hadden schade of waren ver-
woest door de oorlog. 

 - Zutphen heeft een regionale handels- en marktfunc-
tie. 

17e eeuw 18e eeuw

Zutphen 18e eeuw    (1785)

 - De werken aan de Linie van Coehoorn (in het noord-
oosten) zijn voltooid. Het hoornwerk ten zuidwes-
ten van de stad is aangepast en voorzien van een 
ravelijn. De hoornwerken aan de noordzijde maken 
plaats voor reeksen lunetten. 

 - De Boompjeswal wordt opgeheven als verdedigings-
werk. Deze wordt 100 jaar later ingericht als park. 

 - Volledige nieuwbouw is een grote uitzondering. In 
plaats daarvan werden gevels vernieuwd. 

 - Aan het einde van de 18e eeuw zijn de vestingwer-
ken gemoderniseerd en batterijen toegevoegd. 
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Zutphen begin 19e eeuw   (1823)

 - In het begin van de 19de eeuw is er niet veel 
veranderd. Enkele poorten en bolwerken zijn 
gesloopt. De binnengracht is versmald en de 
Boompjeswal is ingericht als wandelgebied. 

 - Er kwam een nieuwe IJsselkade en in het oosten 
werden de eerste herenhuizen gebouwd. 

 - De bevolking verdubbelde. Er ontstond hierdoor 
woningnood, wat de bouw van sloppen tot gevolg 
had. 

 - In 1823 kwam de eerste kadastrale kaart. 

Zutphen eind 19e eeuw   (1878)

 - Rond 1865 kwam er een spoorverbinding tussen 
Arnhem en Deventer. De spoorweg met station 
diende binnen het vestingwerk te blijven. Er kwamen 
twee nieuwe bastions. Deze nieuwe buitengracht is 
enige jaren later vergraven tot de Noorderhaven en 
vormde het begin van Zutphens grootste industrie-
gebied de Mars. 

 - Na de opheffing van Zutphen als vestingstad in 1874 
werden er ambitieuze uitbreidingsplannen gemaakt 
en begon de ontmanteling van de gehele vesting. 

 - In het noordoosten en in het noorden werden 
woningen en villa’s gepland voor de gegoede               
burgerij. Er werden ook enkele complexen voor 
arbeiders gebouwd. 

19e eeuw - begin 19e eeuw - eind



12

Zutphen begin 20e eeuw   (1901)

 - Zutphen maakt gebruik van de nieuwe 
uitbreidingsmogelijkheden rondom de bestaande 
stad. 

 - Aan de noordzijde werd het industriegebied De 
Mars verder bebouwd, waarbij het park uiteindelijk 
definitief werd bebouwd. 

 - Ook aan de noordoostzijde en in het noordoosten 
werden nieuwe buurten gebouwd. 

 - De oostelijke vrijgekomen Linie werd ingevuld met 
nieuwbouw. 

 - Als voorbereiding op de oorlog werden er diverse 
betonnen kazematten en geschutskoepels gebouwd. 

 - Een voorbeeld hiervan is kazemat Zutphen-Zuid die 
nu nog steeds bestaat. 

Zutphen 20e eeuw                    (1941)

 - Op deze kaart uit 1941 is de structuur in de binnen-
stad nog nagenoeg hetzelfde als in 1901. 

 - In het najaar van 1944 wordt Zutphen zwaar getrof-
fen. Grote delen van de noordwestelijke binnenstad 
en het stationsgebied werden verwoest of zwaar 
beschadigd. Het gebied rond Barlheze en de Groen-
markt raken zwaar beschadigd. Zutphen is één van 
de zwaarst getroffen steden in Nederland. 

20e eeuw - begin 20e eeuw-rond 1940
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Zutphen 20e eeuw - wederopbouw        (jaren ‘50)

 - In de wederopbouwplannen was weinig ruimte voor 
oude sentimenten. Vooruitgang was het credo. Be-
staande bebouwing die hersteld had kunnen worden, 
werd gesloopt en ter plaatse werd een nieuw stra-
tenplan uitgelegd. Hierdoor zijn verschillende restan-
ten stadsmuur en een klooster gesloopt. 

 - Er kwam een nieuw station en voor een snelle afwik-
keling van het verkeer kwam er een nieuwe door-
gaande route, waarvoor een groot noordelijk deel 
gesloopt moest worden. 

 - De Baakse Overlaat werd gedicht, waardoor Zutphen 
verlost was van periodieke overstromingen van de 
IJssel en de Berkel. Er kon nu gebouwd worden op 
lager gelegen land. 

21e eeuw20e eeuw - wederopbouw

Zutphen begin 21e eeuw                                 (2002)

 - Verschillende havens, kanalen en beken zijn ge-
dempt en bebouwd, zoals de Zuiderhaven, Noorder-
haven, Verbindingskanaal en Helbergse Beek. Ook 
de laatste ravelijn in het oosten is gesloopt. 

 - In de zuidoostelijke punt is de stedelijke structuur 
iets veranderd door de verlenging van de Martinet-
singel en de verandering van de Polsbroek. 

 - Het park bij de Boompjeswal is uitgebreid. 

bron: “ Vestingstad Zutphen, elf eeuwen versterken en verdedigen ” 
M. Groothedde & J. Krijnen, Zutphen, 2008

volgende pagina’s: ansichtkaarten van eind 19e - 
begin 20e eeuw vergeleken met huidige foto’s 

bron: “ Zutphen in oude aansichten ” 
A. de Zeeuw & J. Harenberg, 1994



de IJsselkade

het Bourgonjebolwerk of “Bult van Ketjen”

de IJsselkade
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de Binnengracht

het zicht op de Walburgiskerk

de Vispoorthaven

het Bourgonjebolwerk of “Bult van Ketjen”



Opgaven

• De middeleeuwse stad is grotendeels gaaf bewaard gebleven. De zones daaromheen (oude 
vestingwallen en Polsbroek) zijn veel sterker getransformeerd door ingrepen in de 19e eeuw (zoals 
aanleg spoor), oorlogsschade en wederopbouw en sloop voor het Miroterrein. Deze ring rond de 
middeleeuwse stad kent mede daarom ook een grotere dynamiek en vraagt op diverse plekken om 
ingrepen om het functioneren, de ruimtelijke kwaliteit en de (be-)leefbaarheid te versterken of te 
herstellen.
• De historische drie-eenheid Oude Stad-Nieuwstad-Spittaalstad onderling meer onderscheidend 
maken en tegelijkertijd zichtbaarder met elkaar verbinden. 
Concrete aandachtsgebieden: Walstraat-Pelikaanstraat, Binnengracht, Polsbroek, ‘plein’ Beukerstraat-Laar-
straat, Paardewal-Halve Maanstraat, Rijkenhage, Overwelving. 

• De eigenheid van de vestingwerkgebieden benadrukken en het gebied beter verbinden met de 
aanliggende gebieden (Oude Stad en Spittaalstad). 
Concrete aanpakgebieden: Basseroord, Polsbroek, Binnengracht, Vispoortgracht, Overwelving, Berkelsingel, 
Paardewal e.o. 

• Het behouden en herstellen van de fijnmazige structuur van de middeleeuwse rooilijnen en par-
cellering. 
Concrete aanpakgebieden: Halvemaanstraat, Polsbroek, Basseroord, Isendoornstraat. 

• Het herstellen van historische straathoeken die omwille van het verkeer in de 20ste eeuw moes-
ten wijken. Bijzondere eisen aan de architectuur stellen.
Concrete aanpakgebieden: (niet volledig) Pelikaanstraat/Martinetsingel, Rijkenhage/Komsteeg, Spiegelstraat/
Barlheze, Nieuwstad/Gasthuisstraat, Rodetorenstraat/Kerksteeg.

• Het optimaliseren van de beleefbaarheid, de groen/blauwe kwaliteit en de functionaliteit van de 
vestinggordel.  

• De stadsmuur, waar mogelijk, zichtbaar of leesbaar maken. 
De rooilijn van de (voormalige) stadsmuur leidend laten zijn als grens tussen ‘stad’ (rood) en veld-
zijde (groen of blauw). 
 

1. Historische ontwikkeling
conclusies uit analyse
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17kaart uit begin 19e eeuw geprojecteerd op de huidige situatie
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Waar in het vorige hoofdstuk de ontstaansgeschiedenis in beeld ge-
bracht is, wordt in dit deel de bestaande situatie geanalyseerd. 
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Het plangebied van deze binnenstadsvisie telde op 1 januari 2009 ca. 
5.000 inwoners (de gemeente Zutphen telde op 1 januari 2009 ca. 
47.000 inwoners).

De Mars
560 inw.

Centrum
ca. 5.000 inw.

De Hoven
2.700: inw. Waterkwartier

9.800 inw.

Warnsveld
9.010 inw.

Zuidwijken
7.250 inw.

Leesten
8.040 inw.

Noordveen
4.640 inw.

2.1 Wonen
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Het plangebied kent veel appartementen, bovenwoningen en 
portiekwoningen. Eengezinswoningen komen relatief weinig voor, 
en zijn te vinden in ondermeer de randgebieden van de Spittaalstad 
(behalve aan de Westzijde). (Lage) flatbebouwing is in het 
stationsgebied aanwezig net als in het zuiden van de Spittaalstad en 
ten zuiden van de oude binnenstad. 

De Nieuwstad kent een groot verzorgingshuis, Sint Elizabeth. Deze 
is gericht op ouderenzorg en zorg aan inwoners die hulp behoeven. 
Ten oosten van de Linie van Coehoorn ligt het verzorgingscomplex 
Sutfene.

Wonen boven winkels komt de leefbaarheid in de binnenstad ten 
goede. In de woonvisie wordt daarom aandacht gevraagd voor het 
benutten van ruimtes boven winkels. 

woning begane grond

gestapelde woning

woning boven andere functie

bijzondere woonvorm 

berging/autobox

De Hoven

0 100 200 300 400

2.1 Wonen
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toekomstige ontwikkeling Noorderhaven

 

 

 

De Mars

wonen in de binnenstad
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de IJsselkade

de Marspoort

3. Monumentale panden (Vispoortgracht)

6. Wonen in de Stadsmuur (Bornhovestraat)

4. Appartementen (IJsselkade)

5. Appartementen (Rietbergstraat)

1. Oudere panden (Armenhage) 2. Rijwoningen (Melatensteeg)
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9. Herenhuizen (IJsselkade)

10. Appartementen (Polsbroekpassage)

7. Appartementen (Molengracht) 8. Appartementen (Berkelpoort)

1
2

34

5

6

7 8

9 10
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Woonvisie
In de Woonvisie 2007-2011 zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

• kwantitatieve/kwalitatieve vraag en aanbod op elkaar afstemmen;
• voldoende woningen voor (koop) starters (50% sociaal nieuwe con-

tracten);
• regionale opvangfunctie;
• garanderen van betaalbare woningen in kernvoorraad, in relatie tot de 

omvang van de doelgroep van beleid;
• woonruimteverdelingsysteem (Woonkeus);
• inspelen op vergrijzing (realisatie multifunctionele woningen, woon-

servicegebieden);
• keuzevrijheid van bewoners vergroten;
• ondersteuning eigenaar-bewoner in herstructureringsgebieden;
• integratie en huisvesting van specifieke groepen;
• levendigheid in centrum bevorderen door woonfunctie toe te voegen 

(wonen boven winkels);
• zeggenschap voor bewoners over woning en leefomgeving vergroten;
• eisen van duurzaamheid en streven naar kwalitatief hoogwaardige 

woonomgeving;
• sociale duurzaamheid vergroten;
• toepassing “rood voor rood” regeling in buitengebied.

0 100 200 300 400

uit “ Woonvisie Zutphen 2007/2011 ” 
     (gemeente Zutphen, juli 2007)

2.1 Wonen
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toekomstige ontwikkeling Noorderhaven

verzamelkaart wonen



2.1 Wonen

Opgaven

• Het accomoderen van de opgaven uit de woonvisie (inclusief de actualisatie daarvan). 
• Het wonen boven winkels stimuleren bij derden. 
• Het combineren van winkels met woongelegenheid. 
• Nieuwe locaties moeten bijdragen aan het herstel van het historische weefsel, aan de woonvi-

sie en aan de leefbaarheid in de binnenstad. 

Concrete aanpakgebieden: 
Basseroord, Halvemaanstraat, Polsbroek, Houtwal, Isendoornstraat, Noorderhaven.

26



2. Facetkaarten bestaande situatie

2.2 Winkels en horeca
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2.2 Winkels en horeca

Belangrijke kenmerken op een rij:

• Centrum: ca. 300 verkooppunten in detailhandel in de 
binnenstad, = ca. 48.000 m² oppervlakte. 

• Er is sprake van een gedifferentieerd aanbod aan winkels met 
een hoge kwaliteit. 

• De bereikbaarheid is goed; een goede bereikbaarheid en 
voldoende parkeergelegenheid voor auto’s blijft van groot belang. 

• In Zutphen ligt de focus op perifere detailhandel. 
• Basseroord, Polsbroek en Noorderhaven (‘De Mars’) zijn locaties 

waar aanvullende winkelvoorzieningen gecreëerd kunnen worden.
• In de binnenstad zijn ca. 450 personen werkzaam bij ca. 65 

horecavestigingen. 
• Veel historische bebouwing is voor werken bestemd.

Wat hebben we met de binnenstad voor ogen:

• Behoud van een volledig voorzieningenaanbod en van de 
bestaande detailhandelstructuur. 

• Huidig karakter (compleet, veel speciaalzaken) binnenstad 
behouden en versterken. 

• Randvoorwaarden voor ontwikkeling van perifere en grootschalige 
detalihandel (PDV/GDV) binnen de gemeente nader in beeld 
brengen. 

• Binnenstad door trekkerpolen (ontwikkelingsmogelijkheden 
Basseroord, Polsbroek en Groenmarkt) ondersteunen. 

• Ontwikkelingen op Noorderhaven (‘De Mars’) de 
detailhandelstructuur in de binnenstad laten ondersteunen. 

• Ruimte creëren voor horeca als verblijfs- en ontmoetingsplek voor 
alle doelgroepen.
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Regionale ontwikkelingen

Zutphen heeft in vergelijking met andere steden relatief veel 
vierkante meters perifere detailhandel (PDV). De aanwezigheid 
van de woonboulevard speelt hierin een belangrijke rol, en tekent 
de regionale betekenis van Zutphen voor een groot achterland. De 
belangrijkste ontwikkelingen in de regio zijn de realisatie van het 
Omnisportcentrum in Apeldoorn, de herontwikkeling van delen van 
de Apeldoornse binnenstad en de Boreelkazerne in Deventer.

De toenemende attractiviteit van de steden in de regio onderstreept 
het belang van een zorgvuldig detailhandelsbeleid in Zutphen, 
waarbij behoud en versterking van het aanbod, respectievelijk de 
attractiviteit voorop staat. 

: verkoop van brand- en explosiegevaarlijke stoffen en 
volumineuze artikelen (abc goederen: auto’s-boten-caravans; 
tuincentra, bouwmarkten, grove bouwmaterialen, keukens, 
sanitair, woninginrichting)
: grote vloeroppervlakten (min. omvang 1.500 m²)

PDV

GDV

m²

m2 PDV/1.000 inwoners
m2 GDV/1.000 inwoners

peiljaar 2007



30

Winkels
De meeste winkels in de binnenstad zijn geconcentreerd tussen de 
Beukerstraat en de markten (‘t Rondje) met uitlopers in de Laarstraat, 
Nieuwstad en het noordelijke deel van de Lange Hofstraat. De winkels 
in de Spittaalstraat hebben mede een buurtverzorgend karakter voor de 
woonbuurten ten zuiden en zuidoosten van de binnenstad. 
Er is een spreiding van de verkoopruimtes: 18.500 m² in de oude kern, 
5.000 m² in de Nieuwstad en 5.000 m² in de Spittaalstad. Van 
de ca. 300 winkels is een groot deel relatief klein en specialistisch; 
opvallend is het hoge aantal speciaalwinkels in de food-sector. De 
bezoekintensiteit is het hoogst in ‘t Rondje. 
De binnenstad heeft twee gebieden met hoofdzakelijk na-oorlogse 
bebouwing, die op termijn herontwikkeld zouden moeten worden. Deze 
gebieden, Polsbroek en Basseroord, worden beiden kort toegelicht.

Polsbroek is een winkelgebied met 9.000 m² vvo (vvo = verkoop 
vloeroppervlak); parkeerfunctie voor het gebied zelf en voor de 
aangrenzende binnenstad. De verbinding naar de binnenstad loopt via de 
Polsbroekpassage en de Laarstraat.
Basseroord is gesitueerd tussen het station, Noorderhaven (‘de Mars’) en 
de binnenstad en herbergt zowel winkels, woningen als kantoren voor. 
De kwaliteit van de openbare ruimte, architectuur en de bereikbaarheid 
zijn hier niet optimaal. De herontwikkeling van Basseroord voorziet in de 
ontwikkeling tot een gebied gericht op wonen, winkelen en parkeren. De 
Overwelving maakt onderdeel uit van dit gebied omdat het een belangrijke 
verbinding is tussen Basseroord en de binnenstad.
Horeca
Zutphen heeft een redelijk horeca-aanbod. Sinds de herontwikkeling van 
de Houtmarkt heeft de horeca zich uitgebreid en geconcentreerd rondom 
de Houtmarkt. Het aanbod is goed en Zutphen heeft een sterrenrestaurant. 
Uitbreidingskansen voor horeca zijn er onder meer aan een deel van de 
IJsselkade, de Groenmarkt en de Marschpoortstraat, mogelijk ook op de 
toekomstige herontwikkellocaties Basseroord en Polsbroek. Daarnaast 
zijn ook delen van de Spittaalstraat, de Schupstoel en een deel van de 
Stationsstraat/Stationsplein aangewezen als gebieden waarin ruimte wordt 
geboden voor nieuwe horecavestigingen. In de binnenstad bevinden zich 
enkele hotels.

winkel

horeca

bedrijf

garage

kantoor

0 100 200 300 400

2.2 Winkels en horeca
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2. Winkel (Beukerstraat)

6. Kantoor (achter Bourgonjetoren)

4. Bedrijven (Houtwal)

5. Kantoren (Houtwal)

1. Bank (Schupstoel)

3. Winkels (Nieuwstad)



9. Winkels (Laarstraat)

10. Supermarkt (Polsbroek)

7. Winkels (Overwelving) 8. Postkantoor (Stationsstraat)
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2.2 Winkels en horeca

Opgaven

• De ontwikkeling in de detailhandel PDV/GDV te monitoren en waar nodig bij te sturen.
• Binnenstad door trekkerpolen ondersteunen. 
• Ontwikkelingen op Noorderhaven (‘De Mars’) complementair laten zijn aan de detailhandel-

structuur in de binnenstad. 
• Het faciliteren van mogelijkheden in de binnenstad zonder schade aan de middeleeuwse struc-

tuur aan te richten.
• Ruimte voor grootschalige detailhandel in nieuwe ontwikkelingen passend binnen de bestaande 

structuur (bijvoorbeeld Basseroord). 
• Zorgen voor voldoende bereikbare parkeergelegenheden, ook bij het toevoegen van extra ca-

paciteit van winkels of andere voorzieningen. 
• Het benutten van de uitbreidingskansen voor horeca in het gebied Groenmarkt-Marspoort-

straat-IJsselkade, Spittaalstraat, Schupstoel en Stationsstraat/Stationsplein.
• Zorgen voor voldoende kwantitatieve en kwalitatieve mogelijkheden voor een gevarieerd 

horeca-aanbod.

Concrete aanpakgebieden: 



2.3 Voorzieningen

2. Facetkaarten bestaande situatie
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Onderwijs
De binnenstad van Zutphen heeft verschillende scholen, zowel basisscholen, in de periferie van de binnenstad, als 
middelbare scholen. Deze drie middelbare scholen bevinden zich allen in de Nieuwstad. Een aantal van deze scholen 
gaat mogelijk over naar een andere locatie. 
Ten westen van het busstation van het Stationsplein bevindt zich de school voor Beroepsonderwijs ROC.
Religie
Zutphen heeft veel kerken en andere religieuze voorzieningen voor het christelijk, joods en islamitisch geloof, 
waaronder de Walburgiskerk en de Nieuwstadskerk, de synagoge in de Nieuwstad en de moskee aan de David 
Evekinkstraat. Verspreid in de binnenstad, de Nieuwstad en de omgeving Cabinetgracht liggen kleinere kerken.  

Cultuur
In de binnenstad bevinden zich verschillende culturele basisvoorzieningen, namelijk: theater- en congrescentrum de 
Hanzehof (1) en muziekcentrum de Muzehof (2), beide aan de Coehoornsingel, de verschillende musea (3) (Stedelijk 
Museum, Museum Henriëtte Polak, Grafisch museum), het Regionaal Archief (4) aan de Spiegelstraat, de Graafschap 
Bibliotheken (5), het filmhuis Luxor (6) aan de markt etc. 
Onderzocht wordt of het Stedelijk Museum Zutphen en het museum Henriëtte Polak samengevoegd kunnen worden 

2.3 Voorzieningen

ter plekke van het huidig Stedelijlk Museum. Voor beide geldt dat hoe dan ook investeringen nodig zijn voor 
onder meer educatie, toegankelijkheid voor mindervaliden, onderhoud en marketing. Culturele voorzieningen zijn 
belangrijk om de vitale samenhang tussen sociale en ruimtelijke waarden,  levendigheid en vestigingsklimaat te 
garanderen.

Zorg 
Zutphen heeft een breed scala aan zorgvoorzieningen. De binnenstad herbergt diverse locaties met functies voor 
psychogeriatrie, verpleging, verzorging, revalidatie en ouderenhuisvesting. Daarnaast zijn er verspreid over de stad 
woonvormen voor (lichamelijk of verstandelijk) gehandicapten. Tevens is een aantal (kantoor)panden in de Zutphens 
binnenstad in gebruik van waaruit de zorg wordt aangestuurd of behandelfuncties (psychiatrie, psychologie, 
pedagogiek, onderwijs) worden uitgevoerd. In de binnenstad is een aantal bedrijven actief voor leerwerktrajecten 
(zoals het Volkshuis en de Driekant).
Bijzonder/openbaar
In de binnenstad bevinden zich ook de grotere openbare gebouwen: gemeentehuis, rechtbank, politiebureau, 
station, het Plein. Door hun omvang zijn het zeer beeldbepalende gebouwen met een vaak sterk 
verkeersaantrekkende functie. Beeldkwaliteit van het pand en de aanliggende openbare ruimte, en bereikbaarheid 
en parkeergelegenheid zijn daarom een punt van aandacht, zowel bij de ontwikkeling van die gebouwen zelf als in 
de (wijdere) omgeving.
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10. Vrije School de IJssel5. NS-Station (Stationsstraat)
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2. Leger des Heils (Hagepoortplein)

3. Gemeentehuis (‘s Gravenhof)

6. Henriëtte Polak Museum (Zaadmarkt)

4. Het Plein (Henri Dunantweg)

1. Rechtbank (Vispoortgracht)
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10. Vrije School de IJssel

9. Stedelijk Museum Zutphen (Rozengracht)

8. Luxor theater (Houtmarkt)7. Nieuwstadskerk (Grote Gracht)
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2.3 Voorzieningen

Opgaven

• Erfgoed gebruiken als een inspirerend kader voor de toekomst van een dynamische en leefbare 
stad. Dit in plaats van alleen een “ville-musee” te willen zijn.

• Blijvend inzetten op de voor de vitaliteit van de stad essentiële mix van commerciële, bestuur-
lijke, culturele, onderwijs en overige voorzieningen als zorg en religie.
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2.4 Bereikbaarheid en parkeren

Voor de vitaliteit van de binnenstad is de bereikbaarheid van groot 
belang. De opbouw van de historische binnenstad, de ligging aan de 
rivier en de afstand tot het snelwegenstelsel maken het bijna onver-
mijdelijk dat er knelpunten optreden. Dit wordt veroorzaakt doordat 
verschillende functies zoals winkelen, wonen, parkeren, openbaar 
vervoer en bevoorrading moeten plaatsvinden binnen een beperkt 
oppervlak in een zeer fijnmazig stedelijk geheel. 

Verkeerscirculatieplan 
In 1996 heeft de raad het verkeerscirculatieplan (VCP) opgesteld. 
Na 2005 is gestart met het evalueren van het VCP. Onderdeel van 
die werkzaamheden is het onderzoeken van de mogelijkheid voor 
éénrichtingsverkeer op de centrumring en het zoeken naar één of 
meerdere locaties voor een parkeergarage aan de centrumring. Het 
onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat eenrichtingsverkeer op 
de centrumring niet mogelijk is. Op basis van de parkeerbalans is in 
2008 besloten om het zoeken naar een parkeergaragelocatie mee te 
nemen in de binnenstadsvisie. 
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In de Evaluatie Verkeerscirculatieplan Zutphen zijn meerdere knelpunten voor het hoofdwegennet 
geconstateerd: 

• doorstroming: rond de binnenstad in de spits en op zaterdag, op de Oude IJsselbrug en de Nieuwe 
IJsselbrug en de N314 ten zuiden van Leesten; 

• geen rechtstreekse aansluiting van Kanonsdijk naar de Nieuwe IJsselbrug; 
• slechte herkenbaarheid van de wegfuncties van het gemeentelijke hoofdwegennet in samenhang 

met het omliggende wegennet; 
• ontsluiting van de bedrijventerreinen en het centrum voor bewoners/bezoekers/goederenvervoer/

ondernemers; 
• bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Voor het hoofdwegennet zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

•     het hoofdwegennet is gericht op goed functionerende economische centra; 
•     minimaliseren milieubelasting, verbeteren verkeersveiligheid, leefbaarheid waarborgen en goed
      bereikbare parkeervoorzieningen binnenstad; 
•     tegengaan van sluipverkeer; 
•     hoofdwegennet herkenbaar voor weggebruiker en samenhangend met omliggend wegennet.

Voor de centrumring zijn de volgende knelpunten geconstateerd: 

• infrastructuur is vaak krap gedimensioneerd; 
• hoge verkeersdruk met negatieve gevolgen voor veiligheid, milieu, 
• fietsklimaat; 
• milieuknelpunten op IJsselkade, Houtwal en Nieuwstad; 
• historische beeldkwaliteit van de openbare ruimte komt niet tot 

uiting (IJsselkade, Houtwal, Coehoornsingel); 
• geen directe relatie met hoofdverkeersstructuur; 
• bevoorradingsverkeer maakt gebruik van centrumring. 
Naar aanleiding van deze knelpunten is voor de centrumring nader 
onderzocht of eenrichtingsverkeer een oplossing zou zijn.  Dit bleek 
niet haalbaar.

hoofdwegen categorie I

hoofdwegen categorie II

wijkverzamelstraten 50/60 km/u

wijkverzamelstraten 30 km/u

binnenstadsontsluiting

verblijfsgebied

bedrijventerrein

2.4 Bereikbaarheid en parkeren
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Voor het openbaar vervoer zijn de volgende knelpunten geconstateerd: 

• aansluiting bus-trein; 
• parkeren bij het station; 
• loopafstanden naar haltes; 
• frequentie openbaar vervoer. 

Doelstellingen die in de evaluatie van het VCP genoemd zijn: 

• goede bereikbaarheid van de binnenstad, station, 
 werkgelegenheidconcentraties en voorzieningen;
• loopafstanden verkleinen; 
• goede doorstroming voor een betrouwbaar systeem. 

Voor het fiets- en voetgangersverkeer zijn de volgende knelpunten 
geconstateerd: 

• wachttijd bij verkeerslichten;
• oversteekbaarheid van de wegen van de binnenstadsontsluiting; 
• stallingvoorzieningen / kwaliteit fietsvoorzieningen; 
• verkeersveiligheid; 
• schoolroutes. 

Doelstellingen die in de evaluatie van het VCP genoemd zijn: 

• wachttijd verminderen; 
• fietscirculatieplan op laten stellen: goede verbindingen wijken-binnen-

stad, wijken-wijken, wijken-voorzieningen/werkgelegenheden; 
• fietsers voorrang binnen de bebouwde kom; 
• genoeg stallingsgelegenheid (locaties: Paardewal, Agnietensteeg, 

Zaadmarkt, Groenmarkt); 
• kwaliteit voetgangersvoorzieningen. 

2.4 Bereikbaarheid en parkeren
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betaald parkeren

belanghebbenden parkeren

gratis parkeren

max 2 uur parkeren, gratis

fietsparkeervoorzieningen

parkeerconcentraties

0 100 200 300 400

1. IJsselkade
2. Miroterrein
3. ‘s-Gravenhof
4. Groenmarkt
5. Zaadmarkt
6. David Evekinkplein
7. Kohnstamschool

2.4 Bereikbaarheid en parkeren

*

In 2008 is de parkeerbalans opgesteld. Hierin is geconstateerd dat 
op dit moment geen sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen. In 
2015 zal wel sprake zijn van een tekort van 500-900 parkeerplaatsen. 
Dit tekort wordt veroorzaakt door het toenemende autobezit en toe-
nemende automobiliteit en een aantal op te heffen parkeerplaatsen 
in het centrum.  

Voor het oplossen van dit toekomstig tekort wordt gezocht naar het 
realiseren van een ondergrondse parkeergarage. 

Van belang is dat er extra parkeercapaciteit wordt toegevoegd in één 
of meerdere gebouwen. Deze parkeervoorzieningen moeten goed 
bereikbaar zijn vanuit de verschillende windrichtingen, op loopafstand 
van het winkelgebied zijn gelegen en worden verspreid rondom het 
kernwinkelgebied ter voorkoming van eenzijdige looproutes. Vanuit 
economisch oogpunt is het belangrijk dat de parkeergarages meerde-
re doelgroepen kunnen bedienen, zodat een parkeerplaats op zoveel 
mogelijk momenten is bezet.
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2. Poort bij Drogenaptoren

3. Drogenapsteeg

6. Oude Bornhof

4. Parkeren aan de IJsselkade

5. Fietsstalling onder het NS-Station

1. ‘s-Gravenhof
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9. Wandelpad onder de Deventerweg

10. Halve Maanstraat

7. Parkeren op de Polsbroek 8. Poort naar de Boompjeswal
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2.4 Bereikbaarheid en parkeren

Opgaven

• Het verder op haalbaarheid onderzoeken van de verschillende parkeerlocaties (De Mars, Bas-
seroord, Houtwal) in en rondom het centrum.

• Ingrepen in de binnenstad moeten altijd afgestemd worden op de effecten op het VCP. 

50



2.5 Groen, water en vestings-
 structuur: openbare ruimte

2. Facetkaarten bestaande situatie

Luthershofje 1851 51



52

Veel open stedelijke ruimtes in de binnenstad zijn relatief kleinschalig 
en liggen langs historische belangrijke bebouwing zoals de Walbur-
giskerk, ’s-Gravenhof, de markten, de Broederenkerk, Schupstoel en 
de Nieuwstadskerk. Deze ruimtes zijn over het algemeen duidelijk 
begrensd door de straatwanden, waardoor de openbare ruimte hel-
der en leesbaar is. Daar waar bedoeld of onbedoeld ingrepen hebben 
plaatsgevonden is de openbare ruimte soms minder goed gedefini-
eerd, zoals op de “kop” van de Nieuwstad (Nieuwstadskerk/Isendoor-
straat), in Basseroord en op de Overwelving.

Ook de IJssel is, ter hoogte van de oude binnenstad, begrensd door 
de stedelijke wand van het 19e eeuwse IJsselfront. Op de schaal 
van de stad en van de rivier is deze wand een belangrijke identiteits-
drager van Zutphen. De beleving op straatniveau van deze ruimte is 
echter voor verbetering vatbaar. De aanwezigheid van een drukke 
verkeersweg, parkeerplaatsen, gebouwen op de kade van een kwali-
teit, die niet strookt met die van de panden van het front, een onhel-
der vormgegeven geleding maakt de beleving van een stad, die raakt 
aan een rivier, suboptimaal. 
 

open stedelijke ruimtes

hofjes

wegen en straten

kleinschalige stedelijke knopen

stadsmuur

beeldbepalende gebouwen

0 100 200 300 400

2.5 Groen, water en vestings-
     structuur: openbare ruimte

1.  Hanzehof
2.  Nieuwstadskerk
3.  NS-station
4.  Broederenkerk
5.  Wijnhuistoren
6.  Oude/Nieuwe stadshuis
7.  Walburgiskerk
8.  Borgonjetoren
9.  Drogenaptoren
10. Rechtbank
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2.5 Groen, water en vestings-
     structuur: openbare ruimte

0 100 200 300 4000 100 200 300 400

wegenstructuur ca. 1560

huidige wegenstructuur

Stedelijk weefsel

Op de afbeelding hiernaast is het stedelijk weefsel te zien van vroe-
ger (ca. 1560) en nu. Als de twee wegenstructuren met elkaar ver-
geleken worden, valt op dat in de Oude Stad en de Nieuwstad veel 
wegen ongewijzigd zijn gebleven. 

In de Oude Stad is te zien dat de structuur bijna geheel behouden is. 
Een paar kleine uitzonderingen hierop zijn de Gravinnenhofsteeg en 
enkele stegen die rond 1560 doorlopend waren en momenteel dood-
lopend of er niet meer zijn. Wel zijn enkele decennia geleden her en 
der, vooral op een aantal straathoeken, panden gesloopt, om ruimte 
te maken voor verkeer. Deze kenmerken zich thans door een onlogi-
sche verruiming van de ruimte, overigens niet altijd zonder kwaliteit.

In de Nieuwstad zijn vooral de belangrijkste doorgaande wegen 
onveranderd gebleven, zoals de Nieuwstad en de Dieserstraat. Bij 
Basseroord is er weinig meer terug te vinden van de oude structuur.
 
In de Spittaalstad zijn de drie belangrijke doorgaande wegen, de 
Laarstraat, de Spittaalstraat en de Berkelsingel, ongewijzigd. De 
buurtwegen zijn echter grotendeels veranderd en de structuur van 
toen is niet meer terug te vinden. 
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beschermde rijks- en gemeentelijke                monumenten (van ca. 1920 tot ca. 1955)

monument (onbebouwd)

beschermd stadsgezicht

Historische bebouwing en monumenten

Zutphen is volledig ommuurd en omwald geweest. Nog ongeveer 
een derde van de middeleeuwse stadsmuur is zichtbaar; onder-
gronds zijn meer delen van de stadsmuur aanwezig. Nog steeds  
zijn er zeven muurtorens, één stadspoort en de waterpoort. 

Zutphen is zeer rijk aan historische panden. De oudste huizen da-
teren uit de 12e en 13e eeuw. Ook zijn er vele honderden huizen 
uit de late middeleeuwen. De meesten daarvan dateren in oor-
sprong uit de 14e eeuw. Deze historische rijkdom heeft, in com-
binatie met een stevig monumentenbeleid, geleid tot een grote 
hoeveelheid aan rijks- en gemeentelijke monumenten (bebouwd 
en onbebouwd) en beeldbepalende panden (tezamen meer dan 
1.300), en tot het aanwijzen van grote delen van de binnenstad 
tot beschermd stadsgezicht. Voor de openbare ruimte betekent dit 
dat het beschermen van deze zo aan de beleefbaarheid en identi-
teit bijdragende elementen en structuren gewaarborgd is.

Aantal monumenten op maart 2009 in gemeente Zutphen:
Rijksmonumenten   458
Gemeentelijke monumenten  433
Beeldbepalende panden  454
Totaal monumenten          1.345
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2.5 Groen, water en vestings-
     structuur: openbare ruimte
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2. Zutphen torenstad

3. Herenhuizen (Nieuwstad)

6. David Evekinkstraat (Polsbroekomgeving)

4. bestrating parkeerterrein (‘s-Gravenhof)

5. Karakteristieke bestrating (Bornhovestraat)

1. Groenmarkt
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8. Berkelpoort

9. Spaanse Poort (Grote Gracht)

10. Oude Bornhof

7. Voetgangersgebied (Centrum)
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2.5 Groen, water en vestings-
     structuur: openbare ruimte

0 100 200 300 400

vestingwallen 1823

huidige vestingwallen

in de stedelijke structuur herken-
bare delen van de vestingwerken

Vestingwallen

De groene vestingwallen uit 1823 bestonden uit drie schillen. De ves-
tingwallen van de buitenste groene schil, die nu nog zichtbaar zijn, 
zijn restanten van de Linie van Coehoorn. Hier zijn nog drie van de 
vier driehoekige ruimtes zichtbaar. Eén van de driehoekige openbare 
ruimtes is bebouwd (locatie Sutfene). Er moet voorkomen worden 
dat dit ook met de andere twee bijzondere ruimtes gaat gebeuren.

Van de middelste schil is bijna niets meer bewaard gebleven. Het 
enige deel dat nu nog zichtbaar is, ligt in het zuiden van Polsbroek bij 
de Vispoortgracht.

Van de binnenste schil van de vestingwal is bijna de gehele oostelijke 
zijde bewaard gebleven. Hiertoe behoort onder meer de Boompjes-
wal, ingericht als park, en het gebied bij de Rechtbank.
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water

openbaar groen 

belangrijk privé groen

belangrijke bomenrij

Groenstructuur

In de Groengordelnota is de koers uitgezet voor de binnenstedelijke 
hoofdgroenstructuur: de groene gordels. En dan met name voor de 
ruimtelijke, functionele en cultuurhistorische aspecten en - afgeleid 
hiervan - de ecologische en de beheersaspecten. 

Op veel plaatsen in de stad is het groen en het water als structureel 
element bijna niet zichtbaar, beleefbaar en herkenbaar. In diverse 
plannen in en om de binnenstad blijven de thema’s groen en water 
onderbelicht. Dat kan beter door de groen- en waterstructuur een in-
tegraal onderdeel van alle ruimtelijke ontwikkelingen te laten uitma-
ken. Daarbij valt te denken aan binnenstedelijke in- en uitbreidingen, 
het verkeerscirculatieplan, parkeerlocaties - al dan niet ondergronds 
- en waterbeheer. 

Zutphen kan nog mooier en aantrekkelijker worden door een betere 
afstemming tussen bebouwing en open ruimte. Wanneer die open 
ruimte ook nog aantrekkelijk is voor stadsbewoners, winkelend pu-
bliek en toeristen heeft dat niet alleen meerwaarde voor de binnen-
stedelijke groenstructuur, maar is dat tegelijkertijd een opwaardering 
van de binnenstad als geheel. 

0 100 200 300 400

2.5 Groen, water en vestings-
     structuur: openbare ruimte
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park gordel
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2.5 Groen, water en vestings-
     structuur: openbare ruimte

0 100 200 300 400

waterstructuur 1823

huidige waterstructuur

Waterstructuur

Op de afbeelding is de waterstructuur weergegeven van de eerste 
kadastrale opmeting in 1823 en zoals de structuur nu is. 

Veel vestingwater is in de loop der jaren verdwenen. De Berkel is be-
houden gebleven, net als de IJssel, de Grote Gracht, de Hoofdgracht, 
de Vispoortgracht en de Cabinetgracht. 
Aangezien het groene deel van de vestingwallen nog wel zichtbaar is, 
zou - waar mogelijk - het terugbrengen van het vestingwater wense-
lijk zijn. 
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De Berkel

De drie grote waterpartijen (Grote Gracht, Vispoortgracht en Cabi-
netgracht) zijn restanten van de oude vestingwerken en de buiten-
linie van Coehoorn. Ze vormen de schakel tussen de twee groene 
gordels. Ze zijn erg bepalend geweest voor de structuur van de 
bebouwing eromheen en zorgen voor een grote mate van openheid. 
Ze worden gevoed door de Berkel.

De Berkel heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van 
Zutphen. De Berkel is, hoewel meermalen verlegd, als element vol-
ledig bewaard gebleven en vormt nog steeds een continue water-
loop vanuit Duitsland naar de uitmonding in de IJssel in Zutphen. De 
Berkel is daarmee ook de verbindende schakel tussen de binnenstad 
en het buitengebied. 
De Berkel heeft door de binnenstad gaand drie verschillende ka-
rakters. Van west naar oost: eerst groen, dan stedelijk en tenslotte 
natuurlijk.
Door een soms weinig ondersteunend vormgegeven openbare 
ruimte is de Berkel op haar traject door de stad niet overal goed 
beleefbaar of als structurerend element herkenbaar.

Om meer water in de bebouwde omgeving terug te halen zijn in het 
Waterplan Zutphen de volgende maatregelen voorgesteld:
 - meer open verbindingen tussen de watergangen (bv. Vispoort-

gracht-Hoofdgracht)
 - meer stromend water van de Berkel in de stad
 - Binnengracht langs de Boompjeswal/Walstraat/Paardewal kan 

voor fluisterboten weer bevaarbaar worden gemaakt
 - ontsluiting langs het water
 - iets doen met historische plek van de watermolens op de Over-

welving
 - havenfaciliteiten aan de IJssel

2.5 Groen, water en vestings-
     structuur: openbare ruimte
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2. Martinetsingel (noordkant)

3. Martinetsingel (zuidkant)

6. Borgonjebolwerk aan de IJssel

4. Berkelkade - Rozengracht

5. Vispoorthaven

1. Berkelkade
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8. Martinetsingel (Boompjeswal)

9. Berkelpoort

10. Grote Gracht

7. Linie van Coehoorn
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De rijke historie van Zutphen is terug te vinden in veel aspecten van 
de openbare ruimte. Zo geven de vele historische panden de stad 
een bijzonder karakter. Het water en de groene structuren vinden 
hun oorsprong ook veelal in de geschiedenis en geven historische 
structuren en restanten aan. De binnenstad beschikt over vele open-
bare ruimtes van verschillende kwaliteiten.

Maar niet overal is echter optimaal gebruik gemaakt van de structu-
rerende elementen en niet altijd is de invulling en vormgeving van de 
openbare ruimte zodanig dat de volle potenties voor beleefbaarheid 
en (her-)kenbaarheid benut worden.

Van oudsher zijn er verschillende zichtlijnen aanwezig. Voor het ver-
sterken van de identiteit van de stad en de oriëntatie worden waar 
mogelijk zichtlijnen hersteld. Voorbeelden zijn:

 - ontginningsas (voor 1200) van de oude Polsbroek (begin Laarstraat naar 
einde Spittaalstraat);

 - Basseroord richting Hoektoren Kruittoren (vanaf de Turfstraat te zien, 
voor 1963) ;

 - relatie Groenmarkt naar IJsselkade (stadskraan);
 - herstel “gaten” in straatwanden (Halvemaanstraat).

2.5 Groen, water en vestings-
     structuur: openbare ruimte

water

groen

historische bebouwing

verharde openbare ruimte

0 100 200 300 400



71

Grote Gracht

Vispoortgracht

Vispoorthaven

De IJssel

H
oo

fd
gr

ac
ht

De Berkel

IJsselkade

Stationsplein

Groen-
Hout-

Zaadm
arkt

Spittaalstraat

Laarstraat

Berkelsingel

Gr
aa

f O
tto

sin
ge

l

Boom
pjesw

al

Martinetsingel

La
ng

e 
H

of
st

ra
at

Houtwal

Badhuisw
eg

Kerkhof

W
aterstraat

Rozengracht
Molengracht

Oude Wand

Beukerstraat

Broederenkerkhof

Isendoornstraat

Ni
eu

w
st

ad

verschillende openbare ruimtes in de binnenstad



72

2.5 Groen, water en vestings-
     structuur: openbare ruimte

0 100 200 300 400

De kaart hiernaast toont de (ruimtelijke) relatie tussen de winkels- en 
horecagelegenheden en de openbare ruimte van de binnenstad. Op 
een aantal plaatsen is de openbare ruimte onlogisch. De Overwelving 
blijft een moeilijk kruispunt voor voetgangers, fietsers, bussen en 
auto’s. In het kader van de haalbaarheidsstudie Basseroord-Overwel-
ving 2010 wordt voorzien in volledige herinrichting van de Overwel-
ving.

De linten van de Nieuwstad, Laarstraat en Spitaalstraat zijn voor 
auto’s toegankelijk, deze liggen buiten de binnenstadsontsluiting 
waardoor het verkeer niet intensief is.
Een punt van aandacht blijft dat het eerste deel van de Laarstraat 
bij de binnenstadsontsluiting hoort. Dit in verband met de aanwezig-
heid van de grote supermarkt op het Miroterrein, die goed bereikbaar 
moet zijn.

Het ‘s Gravenhof is een interessante locatie. Op dit plein zijn oude 
en nieuwe functies in oude en nieuwe gebouwen met elkaar gecom-
bineerd. Deze plek is een centrum voor de binnenstad van Zutphen 
geweest en blijft zodanig functioneren dankzij de toegevoegde func-
tie (hotel in een oud monumentaal pand) en de aangepaste moderne 
bebouwing (nieuwe stadhuis) die het middeleeuws karakter van de 
binnenstad ondersteunt.

Het aanleggen van nieuwe langzaam verkeersroutes kan de verdere 
beschadiging van de historische gordel en de parkgordel voorkomen. 
De samenhang kan teruggebracht worden tussen de versnipperde 
plekken. De grachten (Grote Gracht, Vispoortgracht) zouden niet als 
achterkant van de binnenstad ervaren moeten worden, maar als cen-
traal element van de omliggende gebieden. Hier liggen kansen om 
nieuwe (recreatieve) functies op de schaal van de stad te verbeteren.

winkels en horeca

voetgangersgebied / route

fietsroute

bushalte

auto-ontsluiting

parkeren
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2.5 Groen, water en vestings-
     structuur: openbare ruimte

Opgaven

• Het optimaliseren van de beleefbaarheid, de groene kwaliteit en de functionaliteit van de vesting-
gordel door het accentueren van de stad- en veldzijde in functies en inrichting.

• Ondergronds parkeren inzetten om de kwaliteit, de beleefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de 
openbare ruimte te verbeteren.

• De routes in de vestinggordel zo maken dat de bruikbaarheid voor de verschillende doelgroepen 
wordt geoptimaliseerd en de verbinding tussen de verschillende stadsdelen verbeterd wordt.

• Berkel: meer contact met het water, samenhang in inrichting, doorgaande padenstructuur.
• Schakelfunctie Cabinetgracht – Vispoortgracht versterken.
• Verbinding Hoofdgracht – Vispoortgracht tot stand brengen (doorsteek).
• Het opnieuw vormgeven van de verschillende stedelijke ruimtes die nu niet aansluiten op de histo-

rische fijnmazigheid van rooilijnen en percelering.
• Het zorgdragen voor een eenduidig en passend straatbeeld door goede afstemming van materia-

len.
• Het herstellen van de historische zichtlijnen: 
     - Ontginningsas (vóór 1200) van de oude Polsbroek (begin Laarstraat naar einde Spittaalstraat);
     - Basseroord richting hoektoren Kruittoren (vanaf Turfstraat te zien, vóór 1963);
     - Relatie Groenmarkt – IJsselkade (stadskraan).
• Het gehele verblijfs- en doorgangsgebied van de IJsselkade herontwerpen, zodat een primair door-

gangs- en parkeergebied wordt omgezet in een helder vormgegeven verblijfsgebied dat past bij 
een stad aan de rivier; het één en ander in afstemming met de ontwikkeling van De Mars.

• De uitmonding van de Berkel in de IJssel ter hoogte van de Kattenhaven herontwerpen, zodat de 
uitmonding van deze lange, structurerende rivier weer beleefbaar wordt.

Concrete aanpakgebieden:
omgeving Paardewal, Polsbroek, Isendoornstraat, Basseroord, Halvemaanstraat, Kattenhaven, Schupstoel, Broe-
derenkerkplein e.o., Overwelving, Groenmarkt, Zaadmarkt-Pelikaanstraat, ‘s-Gravenhof.
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geluidscontouren bestaand verkeer en bodemkwaliteit >Milieu kent verschillende invalshoeken. Voor de binnenstadsvisie wordt ingegaan op de kwaliteiten van geluid, lucht 
en bodem. Daarnaast wordt ingezoomd op verontreinigingen, afval & zwerfvuil en energie.

Geluidskwaliteit 
Verkeerslawaaibelaste woningen liggen vooral aan de centrumringwegen. Zie hiervoor ook de tekening op de rech-
terpagina. Woningen, belast door het railverkeer liggen aan de IJsselkade, Nieuwstad, Stationsplein, Burg. Dijck-
meesterweg en Coehoornsingel. 
In het concept “Gebiedsgerichte Geluidsplan Zutphen” zijn maatregelen opgenomen om de geluidsbelasting terug 
te dringen. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld de toepassing van geluidsreducerend asfalt of geluidsreducerende 
klinkers, vermindering van de verkeersintensiteit, plaatsing van geluidsschermen en toepassing van gevelisolatie. 
De meeste geluidsklachten die bij de gemeente binnenkomen betreffen klachten over horecabedrijven. Geluidshin-
der vanuit de horeca heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid. Door beleid en gericht toezicht voor en op 
horecabedrijven leidt de gemeente dit in goede banen.

Luchtkwaliteit
Berekeningen geven aan dat er vanaf het jaar 2007 geen formele overschrijdingen meer door het wegverkeer zijn 
(zie ook luchtrapportage 2006 het geactualiseerd verkeers- en milieumodel 2009). Realisatie van de onderdoorgang 
bij het Stationsplein, ontwikkeling van woningen in Noorderhaven, het nog ontbreken van een rondweg om De Ho-
ven en autonome ontwikkelingen zullen echter al in de nabije toekomst leiden tot een toename van de verkeersin-
tensiteit (zie ook het verkeers- en milieumodel van de gemeente). Naast  meer stilstaand verkeer aan beide zijden 
van de oude IJsselbrug  kan dit tevens leiden tot een toename van lucht- en geluidshinder. Onderzocht wordt of 
deze toename daadwerkelijk plaatsvindt en of deze gecompenseerd kan worden door middel van maatregelen

Bodemkwaliteit
Op de bodemkwaliteitskaart staat de gemiddelde achtergrondkwaliteit van de boven- en ondergrond weergegeven. 
Het gaat hier om een “diffuse” bodemkwaliteit die samenhangt met de lange bewonings-/gebruikshistorie in Zut-
phen. Voor de binnenstad is de bodemkwaliteit de volgende: de bovengrond (0,0 - 0,5 m minus maaiveld) en de 
bovenste laag van de ondergrond (0,5 – 1,0 m minus maaiveld) zijn licht verontreinigd (klasse wonen). De diepere 
laag van de ondergrond (1,0 – 2,0 m minus maaiveld) is schoon (klasse achtergrondwaarde). De bodem van de 
binnenstad bevat, geheel in lijn met de lange bewoningsgeschiedenis, veel “bodemvreemd” materiaal zoals puin- 
en kooldeeltjes.
Verontreinigingen
Naast deze gemiddelde achtergrondkwaliteit zijn in de binnenstad tien locaties met verontreinigingen die een dui-
delijke oorzaak hebben of in verband staan met bedrijfsactiviteiten op deze locaties . Het zijn vaak locaties waarbij 
een grondwaterverontreiniging aanwezig is die zich heeft verspreid of kan verspreiden. 
Er is een onderscheid gemaakt naar type, oorzaak en status van deze verontreiniging. 

2.6 Milieu
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Afval & zwerfvuil
De bewoners van de binnenstad ervaren zwerfvuil als een groot probleem. De oorzaak is tweeledig. Ten eerste is 
het gedragsprobleem van een deel van het (winkelende ) publiek moeilijk te beïnvloeden. Gericht opruimen en het 
aanbieden van afvalbakken kan dit voor een deel oplossen. Ten tweede is het inzamelen van huishoudelijk afval in 
stadscentra relatief ingewikkeld. In Zutphen zien overheid en burger nut en noodzaak in van het zoveel mogelijk 
gescheiden houden van afval. 

Energie
In de binnenstad wordt het meeste energie per huishouden, in de vorm van warmte, gebruikt. Dit komt door de 
grote monumentale panden die niet of nauwelijks geïsoleerd zijn. Maatregelen voor isolatie van monumenten zijn 
mogelijk maar zeer kostbaar en worden bovendien zeer kritisch bekeken door de monumentencommissie, in ver-
band met mogelijke aantasting van het gebouw. 
De verwachting is dat de energiekosten, zeker voor monumentale panden, verder zullen stijgen. Om deze panden 
voor een breed publiek bewoonbaar te houden en om een duurzame energieambitie te bewerkstelligen moeten 
alternatieven worden gezocht. Op dit ogenblik worden alternatieven als warmte/koude opslag, zonnepanelen, 
luchtwarmtepompen, aardwarmte of levering van restwarmte van bedrijven (op de Mars) onderzocht. Uit technisch 
onderzoek blijkt dat de bodem geschikt is voor koude/warmteopslag. Uit het beleidsplan Energieneutraal Zutphen 
komt naar voren dat warmtelevering en bodemenergie een belangrijke rol spelen bij het bereiken van een energie-
neutraal Zutphen. Sinds 2011 draait een programma “Historische huizen energiezuiniger”.

puntverontreiniging*

geluidscontouren bestaand verkeer en bodemkwaliteit >



2.6 Milieu

Opgaven Milieu

• Het waar mogelijk benutten van de mogelijkheden voor aardwarmte bij nieuwe ontwikkelingen.
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De rijke historie van Zutphen geldt niet alleen voor het zichtbare, 
maar ook voor het onzichtbare: de archeologische restanten van een 
lange bewoningsgeschiedenis zijn overal in de binnenstad aanwezig. 

Een groot deel van de binnenstad van Zutphen heeft middelhoge tot 
zeer hoge archeologische waarden. Het gebied rond de Walburgis-
kerk en ‘s Gravenhof is een rijksmonument: voor de ontgronding van 
dit gebied moet toestemming gevraagd worden aan de minister. 

Zeer hoge, bekende waarde
Alle bodemingrepen groter dan 5 m² en dieper dan 0,3 meter vanaf 
het maaiveld (straat- of terreinniveau), gerekend vanaf keldervloeren 
of souterrains 0 meter, dienen te worden voorafgegaan door archeo-
logisch onderzoek. 

Hoge, bekende waarde binnenstad
Alle bodemingrepen groter dan 10 m² en dieper dan 0,3 meter vanaf 
het maaiveld (straat- of terreinniveau), dienen te worden voorafge-
gaan door een archeologisch onderzoek. Uitgezonderd zijn kelders 
waarbij het vrijgestelde oppervlak 10 m² is en, gerekend vanaf kel-
dervloeren of souterrains, 0 meter diepte.

Middelhoge, bekende waarde binnenstad
Alle bodemingrepen groter dan 100 m² en dieper dan 0,5 meter 
vanaf het maaiveld (straat- of terreinniveau) dienen voorafgegaan te 
worden door archeologisch onderzoek.
Lage, bekende waarde
Alle bodemingrepen groter dan 10.000 m² en dieper dan 0,5 meter 
vanaf het maaiveld (straat- of terreinniveau) dienen voorafgegaan te 
worden door archeologisch onderzoek.
Verstoord
Geen archeologisch onderzoek nodig

rijksmonument

zeer hoog, bekende waarde

hoog, bekende waarde

middelhoog, bekende waarde

laag, bekende waarde

hoog, verwachte waarde

middelhoog, verwachte waarde

laag, verwachte waarde

verstoord
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2.7 Archeologie
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stadsmuur uit 13e-16e eeuw, gro-

tendeels ondergronds aanwezig

zichtbaar gemaakte ondergrondse 

restanten

bestaande stadsmuur

Op de afbeelding hiernaast is de oude stadsmuur aangegeven, zoals 
die in 1570 was en momenteel nog aanwezig is.
Zoals al geconcludeerd in de inventarisatie van de historische ont-
wikkeling, is er nog maar een beperkt gedeelte van de stadsmuur 
bewaard gebleven. Een deel van de stadsmuur is alleen nog onder-
gronds bewaard gebleven. Waar mogelijk zijn en worden deze delen 
zichtbaar gemaakt in de bestrating (zie foto).
De stadsmuur van de Spittaalstad is, op een klein ondergronds, dus 
onzichtbaar deel na, eigenlijk in zijn geheel verdwenen.
In de Nieuwstad zijn nog enkele delen bewaard gebleven, maar gro-
tendeels ondergronds. Wel is bijvoorbeeld nog één Waterpoort over 
de Berkel zichtbaar.
In de Oude Stad zijn meer delen van de stadsmuur zichtbaar. Er zijn 
ook nog enkele torens aanwezig. Op enkele plekken zijn de over-
blijfselen van de stadsmuur nog zichtbaar in de openbare ruimte. De 
overgebleven delen van de stadsmuren zouden meer ingezet moeten 
worden om kwaliteit en karakter aan de openbare ruimte te geven en 
meer nadruk moeten krijgen, bijvoorbeeld door wandelroutes die de 
overgebleven stukken zouden kunnen verbinden.
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2.7 Archeologie

Opgaven Archeologie en Bouwhistorie

• De stadsmuur waar mogelijk zichtbaar of leesbaar en beleefbaar maken.
• Het benutten van kansen om archeologische thema’s zichtbaar en beleefbaar te maken in de 

openbare ruimte.
• Het inventariseren en beschermen van bouwhistorische waarden in de gehele gebouwde om-

geving (niet alleen in gemeentelijke of rijksmonumenten).
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3. RELEVANTE ONTWIKKELOPGAVEN
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Voor de opwaardering van bedrijventerrein De Mars zijn verschei-
dene opgaven gepland. De totale herstructurering bedraagt 35 ha. 
Hiervan wordt 16 ha. getransformeerd naar een andere functie en 
13 ha. ingevuld met een economische functie. De overige 6 ha. 
wordt gerevitaliseerd. Het uiteindelijke doel is om een aantrekkelijk 
en goed bereikbaar gebied te realiseren met een mix van bedrijven, 
winkels, woningen, natuur, cultuur en recreatie. Tussen de IJssel, de 
woonboulevard en het spoor komt een nieuwe woonbuurt met de 
naam Noorderhaven met circa 1.100 woningen. Het gebied krijgt een 
stedelijk karakter met een mix van eengezinswoningen en apparte-
menten.

Belangrijke ontwikkelingen voor de binnenstad zijn:

• het toevoegen van een stedelijk woon- en werkmilieu nabij en 
afgestemd op de binnenstad;

• het realiseren van een tunnel voor autoverkeer die aansluit op de 
centrumring ten westen van het ROC;

• het realiseren van een fietsers-/voetgangerstunnel tussen het sta-
tion en de Kruittoren;

• het realiseren van een parkeervoorziening ten noorden van het 
station;

• het realiseren van een autovrije boulevard langs de IJssel, aan-
sluitend op de bestaande IJsselkade bij de binnenstad;

• het toevoegen van de mogelijkheid voor GDV (Grote Detailhan-
dels Vestigingen) als aanvulling op het voorzieningenpakket in de 
binnenstad;

• een brug over het Twentekanaal die, in samenhang met de maat-
regelen aan de N348 bij Eefde en langs de Polbeek, zorgt voor 
een betere doorstroming op de provinciale ring en daarmee voor 
een ontlasting van de centrumring;

• de groen-/wallenstructuur logischer maken in relatie tot de IJs-
seloevers en de binnenstad.

3.1 De Mars

1

2

3

Zoneringsprincipe

1. Bufferzone
van binnenstad naar stedelijk gebied; 
woon-werkgebied met stadscultuur;

2. Middelzone
herverkaveling om de groen/water 
structuur logischer te maken, in relatie 
tot de IJsseloevers. Stadsdeel met 
grootschalige detailhandel/leisure functies 
complementair aan de binnenstad;
verbindingen tot aan de bestaande 
woonboulevard en Family Mall (Dreef);

3. Noordzone 
voor bedrijven in de zwaarste 
milieucategorieën.
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Noorderhaven, ten noorden van het station, ontwikkelt zich tot een 
nieuw binnenstedelijk woon-werkgebied met allure, waar de unieke 
kwaliteit van de IJssel, de binnenstad en de stationsomgeving vol-
ledig tot hun recht komen. Het voorzieningenaanbod van Noorderha-
ven is niet concurrerend met de binnenstad.

Water en stad voeren er de boventoon. De nieuw te graven Noorder-
haven, het Coenenspark en een weefsel van straten, pleinen en par-
ken zijn de dragers van Noorderhaven. Ze verbinden het plangebied 
sterk met de stad en de IJssel. 

Noorderhaven is opgedeeld in verschillende buurten, waarbij elke 
buurt een ander karakter en een andere sfeer krijgt door zijn unieke 
ligging. Zo krijgen bijvoorbeeld de woningen bij de IJssel een pak-
huisachtige opzet met lofts, ateliers, herenhuizen en pakhuizen. 
Het zal een thuishaven worden voor circa 2000 nieuwe bewoners.

uit “ Noorderhaven ” 
     (VO Stedenbouw)

Binnenstad IJssel Historische gordel

3.1 De Mars
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Op basis van de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 
(2007) en de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier 
(2006), is in 2008 de Intergemeentelijke Structuurvisie IJsselsprong 
opgesteld. Deze voorziet in woningbouw, rivierveiligheidsmaatrege-
len, verbetering van de verkeersstructuur en groene investeringen. 

Van belang voor de binnenstad zijn:

• de ontwikkeling van een geul voor de lange termijn door de uiter-
waarden tussen de Ho-ven en de binnenstad van Zutphen;

• een passende ontwikkeling ter plaatse van de huidige verkeers-
knoop voor de Hoven;

• door de aanleg van een rondweg zal de stadsbrug vooral gebruikt 
worden voor lokaal verkeer (deze kent nu nog veel regionaal 
verkeer).

“ 

3.2 IJsselsprong
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De wijk Waterkwartier is een grote wijk die zich uitstrekt van de Ber-
kel tot aan de Zuidwijken en van het stadscentrum tot de N348. 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de herstructurering van het 
centrum van deze wijk. In het hart van de wijk zijn 123 woningen 
gesloopt. Er vindt nieuwbouw plaats van 4.200 m² winkels en bijna 
1.500 m² aan voorzieningen. Ook het bestaande winkeloppervlak 
wordt gerenoveerd. Via een aantal woningbouwprojecten in en nabij 
het centrum worden circa 450 nieuwe eengezinswoningen en appar-
tementen gebouwd. Daarnaast heeft de woningbouwvereniging 161 
appartementen gerenoveerd. Verder is op verschillende plekken de 
openbare verblijfsruimte aangepakt, de fietsverbinding via een “rode 
loper” gerealiseerd en worden enkele doorgaand straten aangepast. 
Aandacht behoeft een sterkere markering van de overgang tussen 
binnenstad en de wijk.

“ 

3.3 Waterkwartier

Opgaven

• De ontwikkelingen in de 
Binnenstad, op De Mars, 
in de uiterwaarden en 
rond de Hoven (IJssel-
sprong) en in het Wa-
terkwartier optimaal op 
elkaar afstemmen.
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