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BINNENSTADSVISIE ZUTPHEN
geïnspireerd door het verleden;
bedacht voor de toekomst

1

2

VOORWOORD
“Het is voor een bestuurder een bijzondere gebeurtenis om een binnenstadsvisie vast te laten stellen. Voor een Zutphense bestuurder
geldt dat wel heel sterk: in de binnenstad van Zutphen is de historie
nog zo goed zichtbaar en tegelijkertijd is het een levende, dynamische binnenstad. Met een mooi voorzieningenaanbod, verrassende
groene plekken en de altijd voelbare aanwezigheid van water: IJssel,
Berkel, vestingwerken.
Dat een binnenstadsvisie nodig was, ruim 30 jaar na de vorige structuurvisie voor de binnenstad, blijkt uit het resultaat: er zijn verbeteringen mogelijk en nodig. Aan de bereikbaarheid kan altijd gesleuteld
worden. Om de oude kern heen liggen gebieden met een inrichting
die niet meer past bij deze tijd én geen recht doet aan de historie,
zoals Polsbroek, delen van de stationsomgeving en Basseroord. De
IJsselkade zou beter bij de binnenstad betrokken kunnen worden en,
zo leert ook een prijsvraag eind 2009/begin 2010, veel fraaier ingericht kunnen worden. Wat dat betreft waren de resultaten van een
enquête in 2009 en een publieksavond in 2010 meer dan helder: er
is veel moois, maar er kan ook nog veel beter.
Dat verbeteren is vaak een kwestie van lange adem. De IJsselkade is
niet zomaar opnieuw ingericht. Soms zijn er echter ook “quick wins”
te halen: kleine ingrepen die een plek verbeteren. Ik denk dat deze
visie op een handige manier aangeeft hoe we de komende jaren of
decennia met de binnenstad om willen gaan. Door voor de verschillende gebieden de doelen aan te geven en te laten zien hoe een plek
zou kunnen veranderen. Juist door geen blauwdrukken te maken,
maar schetsen van “wat zou kunnen”, creëren we ruimte en bieden
we inspiratie om samen met bewoners en ondernemers, binnen de
middelen die gevonden kunnen worden en waar de kansen zich voordoen, de verschillende delen van de stad zo aan te pakken dat het
onze prachtige binnenstad ook echt versterkt en verbetert.”
Patricia Withagen, projectwethouder binnenstadsvisie, januari 2012
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LEESWIJZER
De binnenstadsvisie is opgebouwd uit drie delen:
Deel 1: visie op de binnenstad
In dit deel zijn de doelen en ambities voor de binnenstad weergegeven, langs drie invalshoeken:
•
Drie centrale thema’s
•
Gewenste structuur
•
Doelstellingen voor de zeven interventiegebieden
Deel 2: de interventiegebieden nader belicht
De interventiegebieden die in deel 1 zijn behandeld, worden in deel 2
van schetsen, ideeën en/of referentiebeelden voorzien. Doel hiervan
is om bij toekomstig handelen te beschikken over inspiraties, over
beelden van wat zou kunnen, passend bij het gebied en passend bij
de doelen en ambities uit deel 1. Nergens zijn concrete inrichtingsvoorstellen gedaan; dat past niet bij de doelstellingen en het inspirerende karakter van deze visie. Voor twee gebieden, Basseroord en
Noorderhaven, waren tijdens het opstellen van de binnenstadsvisie
plannen in voorbereiding. De opgenomen beelden voor die gebieden
geven de stand van zaken op dat moment weer en zijn daarmee wat
concreter dan de andere gebieden.
Deel 3: analyse en achtergrond(digitaal beschikbaar)
Over de binnenstad is veel bekend. Over de historie, over verkeer,
economie, wonen et cetera. Veel is vastgelegd in bestaande beleidsstukken. Deel 3 geeft voor de belangrijkste onderwerpen een (waar
mogelijk) beknopte analyse van de binnenstad vanuit dat onderwerp.
Niet om uitputtend te zijn, maar om greep te krijgen op wat speelt in
en wat belangrijk is voor de binnenstad.
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BINNENSTADSVISIE ZUTPHEN
1. INLEIDING
“Alleen wat goed is komt er nog in”
Meester Han-San

De vestingwallen van Zutphen vormden ooit een pantser tegen de
buitenwereld. Binnen deze wallen werd de structuur van de stad
bepaald. In 1874 werden de vestingwallen in Zutphen ontmanteld.
Invloeden van buitenaf en van binnenuit, ten goede of ten kwade,
kregen kans om de stad te vormen. Haar unieke kwaliteit bleef echter overeind.
Met de binnenstadsvisie, geïnspireerd door die kwaliteit, komt Zutphen weer terug bij haar vestingwallen. Nu niet als een pantser,
maar als een gedachtenconstructie die tegen dreiging beschermt en
fascineert met schoonheid.
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BINNENSTADSVISIE ZUTPHEN
2. TOTAALVISIE BINNENSTAD
2.1 Ambitie
De binnenstad van Zutphen is een bijzonder en aantrekkelijk gebied,
waarin stedelijke dynamiek samengaat met uitgesproken en overal
zichtbare historische kwaliteiten. Zutphen heeft een zeer diverse bevolking met een ontspannen mentaliteit; natuur en water zijn binnen
handbereik en ondanks de stedelijke drukte liggen stille verborgen
straatjes en pleintjes om de hoek. De stad biedt ruimte voor ontplooiing van economische, recreatieve, sociale en persoonlijke activiteiten.
Tegelijkertijd maakt de stedelijke dynamiek, het voortdurend menselijk
handelen, het inspelen op ontwikkelingen, dat de wijze waarop de stad
is ingericht ook om aanpassing vraagt; zodat de stedelijke ruimte en
de stedelijke dynamiek elkaar blijven aanvullen en versterken. Duurzaamheid vraagt in Zutphen de komende jaren extra aandacht.
Deze visie wil daarin voorzien door de koers voor de komende decennia te schetsen. Een aantal cruciale onderdelen van deze visie zal
vervolgens in een structuurvisie worden opgenomen, zodat de handelingsruimte en de eventuele beperkingen die nodig zijn, in een publiekrechtelijk besluit vervat zijn.
De bestuursopdracht, die ten grondslag ligt aan deze binnenstadsvisie,
luidt:
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“Maak, in samenspraak met alle relevante belangen, een integrale visie op de binnenstad van Zutphen die, op basis van
bestaande en potentiële ruimtelijke, cultuurhistorische, economische, sociale en ecologische kwaliteiten een beeldend en
wervend integratie- en investeringskader vormt voor toekomstige ontwikkelingen”.

Om de toekomstige koers voor de Zutphense binnenstad te schetsen wordt een aantal invalshoeken gebruikt, die met elkaar samenhangen, elkaar aanvullen en ondersteunen:
•
•
•
•

Het formuleren van drie centrale thema’s, die richting geven
aan beslissingen voor toekomstig handelen.
Een aantal essentiële uitspraken over de gewenste structuur
van de binnenstad.
Doelstellingen en verbeeldingen voor de ontwikkeling van zeven
interventiegebieden.
Dit alles binnen de centrale ambitie van deze binnenstadsvisie:

De ambitie is om de aantrekkelijkste binnenstad van Nederland te zijn waar historie en water voelbaar zijn en
waar stedelijke dynamiek harmonisch samengaat met de
menselijke maat.
Aan deze visie ligt veel materiaal ten grondslag: een analyse van de
historische ontwikkeling van Zutphen, een analyse van een aantal
belangrijke thema’s zoals wonen en werken, verkeer en parkeren,
groen, water en openbare ruimte, milieu en archeologie. Ook de
beleidsnota’s die in het verleden voor de binnenstad zijn gemaakt
zijn, waar relevant, meegenomen. De weerslag daarvan is opgenomen in een apart bijlagendeel. Van wezenlijk belang zijn verschillende consultaties geweest, zowel met de bevolking (enquête,
bespreking interventiegebieden, stadswandeling met een jongere
en een senior) en de raad (fietstocht, “benen op tafel-sessie”,
bespreking interventiegebieden) als met de klankbordgroep, waarin
vertegenwoordigers van cultuur, cultuurhistorie, het bedrijfsleven,
sport en duurzaamheid kritisch, gemotiveerd en inhoudelijk zeer
betrokken meegedacht hebben met de totstandkoming van de bin13
nenstadsvisie.

BINNENSTADSVISIE ZUTPHEN
2.2 Thema’s
Kenmerkend aan Zutphen is dat de binnenstad bol staat van kwaliteit. Langdurig en consequent investeren in de monumentale kwaliteiten van de stad heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de unieke
identiteit van de stad de hedendaagse ontwikkelingen ruimschoots
aankan. Daar staat tegenover dat de binnenstad nog over een groot
potentieel aan andere kwaliteiten beschikt, die benut en verder uitgebouwd kunnen worden. Denk hierbij onder meer aan de inrichting
van zowel de Overwelving als de IJsselkade, de bereikbaarheid en de
eenheid in de bestratingen.
De binnenstadsvisie heeft betrekking op de komende 10 tot 20 jaar.
Niet alle ingrepen kunnen en hoeven in één keer uitgevoerd te worden. Sommige ontwikkelingen vergen flinke voorbereiding, andere
vergen intensief overleg met bewoners en gebruikers, weer andere
ingrepen hangen samen met initiatieven van particuliere ontwikkelaars of met de ontwikkelingen op Noorderhaven.
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Om te zorgen dat de unieke kwaliteit van de binnenstad in de komende jaren ook de leidraad en de inspiratiebron blijft bij het uitwerken en uitvoeren van verbeteringsprojecten, is gezocht naar een
aantal leidende thema’s. Deze richtinggevende thema’s zijn zodanig
specifiek dat ze uitspraken doen over de unieke eigenschappen van
Zutphen en breed genoeg om als raamwerk voor toekomstig ingrijpen te kunnen dienen.

De drie thema’s voor de toekomstige ontwikkeling zijn:

•

Historische schatkist

•

Rivier(en)stad

•

Stedelijke dynamiek
15

Historische Schatkist
De rijke geschiedenis van Zutphen – en de vele lagen daarvan –
vormen een essentiële kwaliteit van de stad. De vele cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en objecten, maar ook het bijzondere
stelsel van openbare ruimten, vormen gezamenlijk het decor waarin
de stedelijke activiteiten worden ontplooid. Uiteraard worden de
huidige kwaliteiten van het gebouwde culturele erfgoed behouden
en waar nodig versterkt.
De doelstelling van dit thema is om de rijke bronnen uit deze
goedgevulde schatkist te gebruiken als inspiratie voor toekomstige
ontwikkelingen.

De rijke bronnen uit de geschiedenis moeten als inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen worden gebruikt.
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Rivierenstad
Zutphen is ontstaan op een hoge zandrug waar de rivier de Berkel in
de rivier de IJssel uitmondt. Vanaf de 13e eeuw werd, na de stichting
en de planmatige aanleg van de Nieuwstad, de Berkel onderdeel van
de binnenstad. Terwijl de binnen de stad gelegen Berkel eerst belangrijk was door de watermolens die waterkracht opwekten, vormde
de Berkel later het decor voor het stedelijke leven. De grachten van
de binnenstad vormen nu nog steeds een samenhangend geheel met
de Berkel als hoofdstroom. De aan de grens van de binnenstad gelegen IJssel werd, ook tijdens de bloeiperiode van Zutphen als Hanzestad, gebruikt als aan- en afvoerlijn van mensen en goederen. De
geschiedenis van Zutphen is mede bepaald door deze twee rivieren.
De doelstelling van dit thema is dat deze twee rivieren ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen, maar nu als inspiratie voor
ruimtelijke en stedelijke kwaliteit en voor oude en nieuwe stedelijke
activiteiten.

De IJssel, de Berkel en het vestingwater bepalen de
unieke identiteit van de rivierenstad Zutphen.
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Stedelijke Dynamiek
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De stad ontwikkelt zich in de wisselwerking tussen historisch decor
en stedelijke dynamiek. Zutphen is en wordt geen Anton Pieckstad.
Het historisch stedelijk decor leent zich uitstekend voor een rijke
variatie aan stedelijke activiteiten. Dit thema geeft invulling aan
diverse aspecten van een rijk dynamisch stedelijk leven. Stedelijk
leven houdt een rijke diversiteit van activiteiten in handelen, wonen,
recreëren, werken in; maar ook bewegen en pauzeren, uitrusten en
aanschouwen. Het is juist een gezonde mengeling van deze activiteiten die maakt dat Zutphen een bloeiende stad blijft. De beschreven
activiteiten vinden niet alleen plaats in gebouwen, maar ook in het
stelsel van openbare ruimten, voor jongeren en ouderen. Goede
bereikbaarheid en goede parkeerfaciliteiten zijn essentieel voor de
vitaliteit van de stad.
De doelstelling van dit thema is om verscheidenheid van menselijk
handelen in de binnenstad op allerlei manieren te bevorderen.

De eigenzinnige stad laat het stedelijk leven en de economische vitaliteit tot bloei komen met oog voor de
menselijke maat.
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BINNENSTADSVISIE ZUTPHEN
2.3 Structuurkaarten
De huidige kwaliteiten en potenties van de binnenstad van Zutphen
zijn het resultaat van menselijk handelen in de (mee-)veranderende ruimte. De interactie tussen natuurlijk en stedelijk landschap
en stedelijke dynamiek heeft geleid tot structuren, soms nagenoeg
vaststaand (de IJssel), soms in een tijdspanne van enkele jaren sterk
veranderend (Stationsplein, Cabinetgracht). Het bepalen van de
wenselijke ontwikkeling van de binnenstad maakt een reflectie op die
structuren nodig.
Om recht te doen aan de structuurdragers die te beschouwen zijn als
de “ruggengraat” van de stad, zoals de water- en groenstructuren,
en tegelijkertijd ruimte te laten voor de dynamiek van het stedelijk
leven, wordt een lagenbenadering toegepast.
In dit hoofdstuk worden uitspraken gedaan over (achtereenvolgens)
de laagdynamische dragers “water” en “groen/stadsecologie”, de netwerk-/handelings-/belevingslagen “openbare ruimte” en “verkeer”, en
over de hoogdynamische dragers “winkels en horeca” en “wonen”.

20

21

1. water

huidige waterstructuur
waterstructuur uit 18e eeuw
verlengde waterpartijen
verbonden waterpartijen

2. groen/stadsecologie

(2)

(4)

huidige groenstructuur
(3)

groene verbindingen: (1)&(2) gordels, (3) IJssel
groene verbindingen: (4) Berkeloevers
zichtbare restanten vestingwerken
nog herkenbare restanten vestingwerken

22

(1)

Het leidende concept voor het water in de binnenstad is om een doorgaande en sterk beleefbare
waterstructuur te creëren. De grachten en rivieren
worden met elkaar verbonden zodat de kwaliteit
en het gebruik van het water verbeterd wordt. Het
is enerzijds bedoeld voor ecologie: betere waterstroming betekent betere ontwikkeling van de flora
en fauna. Deze ecologische invulling past bij de
veldzijde van de grachten (zachte oevers). Anderzijds biedt een samenhangend waternetwerk extra
mogelijkheden voor recreatie: het water wordt beter zichtbaar en bevaarbaar. De binnenkant van de
grachten, de oude vestingwerken, is daarom voor
de stedelijke recreant ingericht. Passend is om de
gedempte vestinggrachten weer watervoerend te
maken.
Op deze wijze wordt het water, geïnspireerd door
de historie, optimaal ingericht voor ecologie en de
stedeling.
Groen is bindweefsel voor de structuur van de
stad. De oude stad kent, al van oorsprong, weinig groen. De groenstructuur is in Zutphen sterk
gekoppeld aan het water. De historische gordel
rondom de Oude Stad (1) en de parkgordel aan
de rand van de binnenstad (2) vormen belangrijke parkzones die in inrichting en gebruik verder
versterkt kunnen worden. De parken en groene
ruimtes langs deze gordels worden daartoe met
elkaar verbonden. Het belang van het water als
drager van het groen komt ook sterk tot uiting
tussen de gordels en de IJssel (3). De Berkel (4) is
een blauw-groene ader die door de gehele binnenstad loopt. Het streven is om de ecologische
en recreatieve functie van de Berkel te versterken.
Dit door een bij de omgeving passende inrichting
te creëren waardoor ook deze groenblauwe drager
optimaal toegankelijk en zichtbaar wordt.
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3. openbare ruimte

toegangen naar binnenstad
nieuwe IJsselkade
stedelijke activiteit(en)
zichtbare restanten stadsmuur
ondergrondse gevisualiseerde restanten stadsmuur

4. verkeer & parkeren

bestaand parkeren
nieuw parkeren
parkeren verminderen
binnenstadsontsluiting
invalroutes
NS-/busstation
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De beeldkwaliteit, de verblijfskwaliteit en de
mogelijkheid tot ontmoeten, handelen, oriënteren
en identificeren worden voor een belangrijk deel
bepaald door de kwaliteit van de openbare ruimte.
Het weefsel van straten, pleinen en markten wordt
verder ondersteund en uitgebouwd. Historische
straatpatronen worden bij nieuwe ontwikkelingen
zoveel mogelijk teruggebracht. Materialisering
wordt consequent ondersteunend gemaakt aan
de bouwhistorische kwaliteiten. Een autovrij plein
‘s-Gravenhof biedt hiervoor uitstekende kansen.
De entrees naar de Oude Stad moeten herkenbaar,
veilig en aantrekkelijk zijn. Ook voor het verbeteren van de verbindingen met de andere stadsdelen
zijn verschillende ingrepen mogelijk, zoals het creëren van vrijliggende fietspaden, het herinrichten
van wegprofielen en/of het aanleggen van bruggen over de Grote Gracht of de Vispoortgracht, dit

waar dat geen afbreuk doet aan de groen-blauwe
structuurdragers.
Op de IJsselkade wordt in de openbare ruimte de
relatie met de uiterwaarden, de Hoven en Noorderhaven gearticuleerd. De IJsselkade (en de oude
IJsselbrug) is de plek met fantastische potenties
voor een sterk verbeterd openbaar gebied aan de
rivier. Om de IJssel voelbaar de stad in te brengen
is speciale aandacht nodig voor de verbinding van
de IJsselkade met de Marschpoortstraat-markten
en de Molengracht/Rozengracht/Overwelving.
In de inrichting, maar ook in de bebording, wordt
aandacht geschonken aan de oriëntatie en aan
een logische routering. Waar mogelijk worden
historische zichtlijnen hersteld.

De binnenstad is goed bereikbaar met bus en
trein. Het autoverkeer van en naar de binnenstad
wordt afgewikkeld via de centrumring. Om te
voorkomen dat deze ring overbelast wordt, zijn
parkeerconcentraties zoveel mogelijk direct langs
de ring gesitueerd.

menten bezet is.
Stedelijke herontwikkeling, zoals bij Noorderhaven
en in de interventiegebieden Stationsomgeving en
Spittaalstad wordt in dat licht gecombineerd met
de realisatie van parkeervoorzieningen die meerdere doelgroepen bedienen.

Met de intentie om het parkeren zoveel mogelijk
uit het stadsbeeld (zoals het monumentale plein
‘s-Gravenhof) te halen, moet extra parkeercapaciteit worden toegevoegd in één of meerdere
gebouwde voorzieningen. Deze parkeergarages
moeten op loopafstand van het kernwinkelgebied
zijn gelegen en worden verspreid rondom het
kernwinkelgebied ter voorkoming van eenzijdige
looproutes. Vanuit economisch oogpunt is het van
belang dat de parkeergarages meerdere doelgroepen kunnen bedienen (wonen, werken, recreëren),
zodat een parkeerplaats op zoveel mogelijk mo-

Ook het fietsparkeren wordt beter gefaciliteerd. Er
wordt een eenduidig en consequent fietsparkeerregime gevestigd. De fietsparkeervoorzieningen
sluiten aan op de diverse hoofdfietsroutes van de
binnenstad (de rode lopers). Het personeel dat in
de binnenstad werkt kan gebruik maken van een
afgesloten fietsenstalling in de binnenstad.
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5. winkels en horeca

bestaand winkelgebied
her in te richten winkelgebied
nieuw woon- en bedrijvengebied
lichte winkel/horeca activiteiten stimuleren
aanlooproutes

6. wonen

aangepast woongebied
nieuw woongebied
waar mogelijk wonen in de binnenstad stimuleren
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Voor een vitaal (winkel) voorzieningenniveau in
de Oude Stad moet worden ingezet op diversiteit
en kwaliteit van het winkel- en horeca-aanbod en
belevingswaarde voor het winkelend publiek. De
horeca is, net als het winkelaanbod, een essentiële
pijler van de stedelijke dynamiek. Zo dragen terrassen en een gevarieerd horeca-aanbod bij aan
de levendigheid en de economie van de stad. Het
diverse horeca-aanbod van Zutphen dient behouden
te blijven en indien mogelijk geoptimaliseerd. Het
horeca-aanbod is van groot belang om de toerist/
bezoeker zolang mogelijk in de stad te houden.
De historische bebouwings- en stratenstructuur
van de Oude Stad biedt door de historische setting nauwelijks ruimte voor grootschalige winkelvoorzieningen. Zo nodig kan in bijzondere gevallen
worden gezocht naar facilitering, maar om aan deze
vraag te voldoen zijn primair de locaties aan de

rand van de Oude Stad gecreëerd. Deze locaties,
Basseroord en Polsbroek, herbergen momenteel
deels grootschalige winkelvoorzieningen maar zijn
te gemêleerd en gedateerd. Bij de herontwikkeling van beide locaties worden mogelijkheden voor
grootschalige winkelvoorzieningen gerealiseerd.
Buiten de binnenstad ligt het gebied Noorderhaven
met een beperkt aanbod van vooral buurtvoorzienende winkels, die complementair aan de binnenstad zijn.
Het gebied Groenmarkt-Marschpoortstraat wordt
opgewaardeerd tot een uitnodigende poort vanaf
de rivier naar de Oude Stad. In dit historische gebied is een palet aan functies die aan dit doel bijdragen mogelijk. Gedacht kan worden aan functies
op commercieel, cultureel en/of recreatief gebied,
waardoor ook dit een aantrekkelijke pool wordt.

Menselijke maat is een troef van de binnenstad
van Zutphen. Voldoende woningaanbod in de
gehele stad en in de omliggende regio zorgt voor
blijvend draagvlak voor voorzieningen. Wonen in
de binnenstad zelf zorgt bovendien voor levendigheid en sociale veiligheid van het centrum, ook
buiten openingstijden.
Nieuwe ontwikkelingen (zoals Polsbroek, Basseroord) worden daarom gecombineerd met
wonen. Ook wonen boven winkels en andere
functies wordt vanuit die optiek door de gemeente
gestimuleerd. Hiervoor zijn extra inspanningen
nodig omdat bijna altijd ingrepen nodig zijn in
monumentale panden in een historische setting en
omdat het realiseren van woningen in bestaande
panden of blokken kan stuiten op problemen zoals
een moeilijke bereikbaarheid.
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BINNENSTADSVISIE ZUTPHEN
2.4 Interventiegebieden
Uit voorgaande structuurkaarten is een verdeling te maken naar
samenhangende gebieden waar interventies nodig zijn. Deze gebieden vloeien voort uit de historische opbouw en de noodzaak van
interventie wordt onderstreept door de resultaten van de enquête
die is gehouden onder de bewoners in 2009. Deze gebieden werden
tijdens een publiekspresentatie in januari 2010 door bewoners als
logisch ervaren.
De historische binnenstad van Zutphen, het gebied tussen ’s-Gravenhof en Oude Wand en tussen de Berkelkade en de Boompjeswal is,
binnen de historische schatkist, absoluut het kroonjuweel. De discussie over ingrepen in dit gebied spitst zich toe op beperkte aanpassingen: uniformere bestrating, inrichting van de markten en de Schupstoel, terrassenbeleid, et cetera.
Om deze historische kern heen ligt een ring van gebieden die elk
voor zich in een zekere vorm vragen om aanpassing, waardoor de
beeldkwaliteit, het verkeerskundig functioneren, het gevoel van
veiligheid, de bruikbaarheid door de stedelijke recreant et cetera.
verbetert. Hierbij valt te denken aan de relatie Groenmarkt – Marschpoortstraat – IJsselkade.
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In deze gebieden direct rondom de Oude Stad spelen vaak meerdere
vraagstukken en deze hebben steeds relaties met de historische kern
en met de gebieden buiten de binnenstad. Bij het aanpakken van een
dergelijk gebied of het goed begeleiden van een ontwikkeling in zo’n
gebied, moet er dus ook naar deze verbanden gekeken worden. Een
nauwe begrenzing past niet bij het formuleren van kwalitatieve doelen voor toekomstige ingrepen; de aandachtsgebieden zijn daarom
globaal aangegeven.
De interventiegebieden zijn op de volgende pagina weergegeven.
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1. Oude Stad
Groenmarkt-Marschpoortstraat
2. Nieuw gezicht aan de IJssel
Oude IJsselbrug
Molengrachtomgeving
IJsselkade
IJsseloevers
3. Stationsomgeving
Basseroord
Museumomgeving
4. Noorderhaven
Relaties met Noorderhaven
(De Mars)
5. Vestingwerken Noord-Berkel
Linie van Coehoorn
Grote Gracht
6. Spittaalstad
Polsbroekomgeving
Halvemaanstraatomgeving
7. Vestingwerken Zuid-Berkel
Vispoortgracht

Op de volgende pagina’s is een samenvatting opgenomen voor de
diverse interventiegebieden. Per interventiegebied wordt de doelstelling weergegeven en wordt kort ingegaan op de drie, in 2.2, onderscheiden thema’s.
Steeds is de opbouw als volgt:

Om welk gebied gaat het

Doelen vanuit de drie leidende thema’s

Algemene
doelen

De doelen per interventiegebied geven voor de komende jaren
handvatten voor hoe om te gaan met de verschillende gebieden en
de binnenstad als geheel. Per deelgebied is gezocht naar de meest
wezenlijke doelen. Dit om de focus per deelgebied zo scherp mogelijk
te houden. In deel 2 van de binnenstadsvisie zijn de interventiegebieden veel “ontwerpender” onderzocht en is een palet aan ideeën, ingrepen, visualisaties en beschrijvende teksten opgenomen. De beelden en teksten in deel 2 moeten altijd in combinatie met de doelen
uit deel 1 bekeken worden. Ze zijn zeer zeker geen blauwdrukken of
aanzetten voor definitieve ontwerpen. Ze zijn veel meer bedoeld om
inzichtelijk te maken hoe doelen kunnen worden uitgewerkt, om te
prikkelen en om bij toekomstige ontwikkelingen te inspireren.
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Thema/Interventiegebied

Historische schatkist
•

I. Oude Stad
Groenmarkt-Marschpoortstraat

•
•
•

II. Nieuw gezicht aan de
IJssel
Oude IJsselbrug
Molengrachtomgeving
IJsselkade
IJsseloevers

•
•
•

•
•

III. Stationsomgeving
Basseroord
Museumomgeving

•
•
•
•
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Huidige kwaliteit van gebouwde
culturele erfgoed behouden en
waar nodig versterken.
Esthetisch verantwoord herstellen oude middeleeuwse structuur.
Beeld- en gebruikskwaliteit van
verbindingen Oude Stad en omliggende gebieden versterken.
Inrichting openbare ruimte:
eenheid markten tot uiting laten
komen.
Vesting- en kadehistorie als
inspiratiebron voor gebruik en
inrichting.
Stadssilhouet van de binnenstad
respecteren.
Oorspronkelijke 19e eeuwse
entree in de openbare ruimte van
de Marschpoortstraat terugbrengen.
Karakteristieke (witte) façade
versterken.
Bomenstructuur versterken en
intact houden.
Architectonisch samenhang brengen in het gebied.
Historische gelaagdheid zichtbaar
maken, zoals historische stadsmuur.
Historische stratenpatronen en
zichtlijnen aangrijpen bij herinrichting.
Herstellen van de pleinfunctie
van de Overwelving.

Rivierenstad
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Stedelijke Dynamiek

IJssel voelbaar de stad inbrengen, onder meer bij Groenmarkt
en Marschpoortstraat.
Overgang van groen naar stedelijk middels Berkel scherper
maken.

•
•
•
•

Monding van Berkel in IJssel
beter beleefbaar maken.
Levendigheid van de binnenstad
betrekken bij de rivier en kade
en vice versa.
Nieuwe verbinding toevoegen:
Brugstraat en omgeving.
Brug en aanlanding over de IJssel: aantrekkelijk maken voor
voetgangers (relatie IJsselsprong
en middelwaard).
Stadsoevers groen houden.

•

•

•
•
•
•

Bij de Overwelving de Berkel
•
beleefbaar maken als stedelijke
rivier.
•
Overwelving, Rozengracht en
Molengracht als nieuwe verbin•
ding tussen IJssel en binnenstad.
•

Doelstelling

Economisch versterken van de Oude Stad.
•
Samenhangende winkelroutering.
Cultuurhistorische routering.
Oude Stad als woongebied versterken: wonen
boven winkels inclusief kleinschalige inbrei•
ding.
Ruimte creëren voor horeca als verblijfs- en
ontmoetingsplek voor alle doelgroepen.

Aantrekkelijkste
historische binnenstad van
Nederland.
Het benutten van
de verborgen
kwaliteiten van de
Oude Stad.

Kade als verblijfs- en ontmoetingsplek voor
•
bewoners en toeristen.
Kade opnemen in de economische- en historische routering.
In de beleving van de ruimte zijn verkeer en
parkeren ondergeschikt.
•
Stadsoever ten zuiden van de Vispoorthaven
toegankelijk maken en beter benutten.
Mogelijkheid voor aanlegplaats voor riviercruises en rondvaarten met een aantrekkelijke
verbinding via de Marschpoortstraat naar de
binnenstad.

Versterken van
de IJsselkade
als boulevard en
entree naar de
binnenstad.
Sterke relatie leggen met de Berkel
en De Hoven.

Route stationsgebied richting binnenstad
•
veiliger en aantrekkelijker maken.
Relatie leggen tussen plein en stedelijke
musea.
Overwelving als schakel naar de nieuwe
verbinding tussen IJsselboulevard, station,
winkelgebied Basseroord, musea en Oude
Stad.
Vernieuwd stedelijk Basseroord als dynamisch
winkel-, woon- en werkgebied inclusief parkeermogelijkheden.

Basseroord,
Overwelving en
museumomgeving
herontwikkelen tot
intensief stedelijk
gebied als aangename entree naar
de Oude Stad.
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Thema/Interventiegebied

Historische schatkist

III. Stationsomgeving
(vervolg)
Basseroord
Museumomgeving

IV. Noorderhaven
Relaties met De Mars

•
•
•
•

V. Vestingwerken NoordBerkel
Linie van Coehoorn
Grote Gracht

•
•
•
•
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Herstel Noorderhaven.
Integratie van de vestingstructuren.
Hergebruik van het industrieel
erfgoed.
Houthaven als historische haven
verbinden met IJsselboulevard.

Vestingwerken zichtbaar en beleefbaar maken.
19e eeuwse wandeling vanuit
binnenstad naar Buitensociëteit
versterken.
Groenkarakter van de parkgordel
versterken.
Onzichtbaar geworden historisch
weefsel gebruiken als blauwdruk
van ontwikkelingen.

Rivierenstad

•
•

Open havenverbinding (Noorderhaven).
Noorderhaven als noordelijke
spiegel van Vispoorthaven: tussen beide havens boulevardkarakter aanbrengen en versterken
inclusief het witte stadsfront.

•

Fysieke verbinding door bebouwing van Basseroord, Nieuwstad en Oude Stad om winkelen cultuurroute aantrekkelijk te maken.

•

Voorzieningenaanbod van Noorderhaven is
niet concurrerend met binnenstad.
Goede fysieke verbindingen tussen De Mars
en de binnenstad.
Woningen dragen bij aan het voorzieningenniveau van de binnenstad.
Binnenring niet gebruiken voor expeditieverkeer De Mars.
Toekomstige bewoner van Noorderhaven
wordt een binnenstadsbewoner.

•

Noorderhaven
als volwaardige
aanvulling op de
historische binnenstad.

Betere herkenbaarheid van de entreefuncties
van de parken.
Residentiële karakter van het Coehoornsingel
gebied versterken.
In de beleving van de ruimte zijn verkeer en
parkeren ondergeschikt.
Parken als gebied voor verblijf en ontmoeting
geschikt maken.
Bebouwing, deels wonen, op de historische
rooilijnen van de Isendoorn- en Dieserstraat
terugbrengen.
Hubertusplein omvormen tot een besloten
kerkplein.

•

Samenhang brengen in de historische en recreatieve kwaliteiten
van het gebied.

•
•
•
•

•

Doelstelling

Stedelijke Dynamiek

Historische waterstructuren weer •
met elkaar verbinden, zoals Berkel met Slingerboschgracht.
•
•
•
•
•
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Thema/Interventiegebied

Historische schatkist
•

VI. Spittaalstad
Polsbroekomgeving
Halvemaanstraatomgeving

VII.Vestingwerken ZuidBerkel
Vispoortgracht

TOTAALVISIE
BINNENSTAD
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•

•
•
•

Groenkarakter van de bastions
Paardewal en Boompjeswal versterken.
Onzichtbaar geworden historisch
weefsel gebruiken als blauwdruk
van ontwikkelingen.

Vestingwerken zichtbaar en beleefbaar maken, zoals stadsmuur
Tadamasingel.
Bomenstructuur aan de veldzijde
van de Vispoortgracht behouden.
Bastions zichtbaar maken.

• De rijke bronnen uit de
geschiedenis gebruiken
als inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen.

Rivierenstad
•

Historische Binnengracht terugbrengen en verbinden met
Berkel.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Doelstelling

Stedelijke Dynamiek

Wonen aan het water bij de Wal- •
straat mogelijk maken
Behoud/versterking van blauwgroene contouren rondom de
•
Vispoortgracht.
Vispoortgracht weer met de
•
Hoofdgracht verbinden.
Ontdempen van het westelijke
deel van de Vispoortgracht.

Woonfunctie in Polsbroek terugbrengen.
Winkelfunctie in Polsbroek verdichten tegen
de Laarstraat.
Parkeercapaciteit behouden voor bewoners
en bezoekers en uit het zicht brengen.
Ingrijpend herstel van de verdwenen historische structuur en versterken van de woonfunctie.
Verbeteren verbinding Polsbroek - Gerard
Doustraat.

•

Houtwal primair beschikbaar houden voor
ruimtevragende functies zoals parkeren en
evenementen.
Bij de Houtwal eventueel intensivering van
het ruimtegebruik.
Water en groen benutten voor recreatieve
doeleinden.

•

• De IJssel, de Berkel en het • De eigenzinnige stad laat het
vestingwater bepalen de
stedelijk leven tot bloei komen
unieke identiteit van de
met oog voor economische vitarivierenstad Zutphen.
liteit en menselijke maat.

•

•

Ingrijpend herstel
van de historische
structuur en de
woonfunctie.
Herschikking van
de bestaande
commerciële
functies en daaraan gerelateerde
parkeermogelijkheden.
Door een mix van
functies en het
versterken van
de historische
structuren wordt
dit gebied bij de
binnenstad betrokken.

De aantrekkelijkste
binnenstad van Nederland waar historie
en water voelbaar zijn
en waar stedelijke
dynamiek harmonisch
samengaat met de
menselijke maat.
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2.5 Samenvatting
De historische binnenstad en de ring van gebieden daar omheen
vormen samen een binnenstad met hoge kwaliteiten. Met gerichte
ingrepen zijn het functioneren en de inrichting van de verschillende
gebieden en de verbanden ertussen verder uit te bouwen. De binnenstad kent hiervoor een veelheid aan historische aangrijpingspunten in de vorm van gebouwen en zichtbare en deels onzichtbare
onderliggende structuren. De waterelementen in en aan de stad, in
de vorm van de IJssel, De Berkel, de vestingwerken, de kaden en
haven(s) zijn daarin leidende ruimtelijke dragers die de identiteit
van Zutphen mede bepalen. Toekomstige ingrepen zijn echter niet
aleen bedoeld om “dat was is” veilig te stellen of uit te bouwen,
maar moeten voor alles bijdragen aan een bloeiende stedelijke
activiteit.
Omdat deze binnenstadsvisie een visie is voor de komende 20 jaar
zijn over het algemeen geen uitgewerkte projecten opgenomen,
maar zijn kwalitatief-programmatische doelen aangegeven voor
de historische stad en de omliggende deelgebieden, als inspirerend kader voor toekomstig handelen. Deel 2 behandelt vanuit die
programmatische doelen een aantal uitwerkingen, als verbeelding
van wat zou kunnen zijn, deels ook als resultaat van het zoeken
naar de gewenste ontwikkelingen voor een gebied. Voor de historische binnenstad zelf gaat het daarbij vooral om detailingrepen en
het scheppen van een kader dat de stedelijke dynamiek optimaal
bedient. Verbeterde entrees naar de binnenstad en een betere
inrichting en beleefbaarheid van de openbare ruimte gaan hand in
hand in gebieden als de IJsselkade, de omgeving van de Overwelving-Basseroord en de omgeving Vispoortgracht. Voor Basseroord
en de Spittaalstad zijn ruimtelijke ingrepen en herschikking van
functies gewenst, terwijl voor de omgeving Nieuwstadskerk-Grote
Gracht-Linie van Coehoorn het terugbrengen van de samenhang de
groene, historische en recreatieve kwaliteiten fors kan verhogen.
De ingrepen op Noorderhaven worden zodanig vormgegeven dat
de (rest van de) binnenstad hierdoor versterkt wordt.
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