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Deel 1 van de binnenstadsvisie laat zien welke doelen, structuren en 
ingrepen voor de binnenstad van Zutphen nagestreefd worden. De 
binnenstadsvisie gaat over de langere termijn. Wanneer, op welke 
manier en door wie de toekomstige interventies gepleegd gaan wor-
den, is in veel gevallen nog niet bekend. 

Deel 2 verbeeldt daarom een aantal observaties, ideeën en principes 
en toont per interventiegebied één of meerdere handschetsen, die 
als doel hebben:

•	 te verbeelden wat, doordenkend vanuit de ideeën in deel 1, mo-
gelijke oplossingen en uitwerkingen zijn;

•	 te prikkelen tot discussie;
•	 uit te nodigen tot, wanneer een uitvoering ter hand wordt geno-

men, een verder doordenken over wat de plek nodig heeft om 
(nog) beter binnen de totale binnenstad te passen en te functio-
neren.

Wellicht ten overvloede: het zijn dus geen blauwdrukken van 
wat komen gaat. Alleen Noorderhaven en Basseroord zijn weerga-
ven van een stand van zaken in de planvorming anno 2011.

INLEIDING
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INTERVENTIEGEBIED 1

Oude Stad

•	 Huidige kwaliteit van het gebouwde culturele erfgoed behouden en 
waar nodig versterken.

•	 Esthetisch verantwoord herstellen van oude middeleeuwse structuur.
•	 Beeld- en gebruikskwaliteit van de verbindingen tussen Oude Stad en 

omliggende gebieden. 
•	 Inrichting openbare ruimte: eenheid markten tot uiting laten komen.

•	 IJssel voelbaar de stad inbrengen, onder meer bij Groenmarkt en    
Marschpoortstraat.

•	 Overgang van groen naar stedelijk middels Berkel scherper maken. 

•	 Economisch versterken van de Oude Stad.
•	 Samenhangende winkelroutering.
•	 Cultuurhistorische routering.
•	 Oude Stad als woongebied versterken: wonen boven winkels inclusief 

kleinschalige inbreiding.
•	 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.

Historische schatkist

Stedelijke Dynamiek

Rivierenstad

Doelstelling



45
45

45

*

40 m0 m 160 m

IJsselkade-Marschpoortstraat-Groenmarkt

Beukerstraat-Laarstraat-Polsbroek

Hagenpoortplein-Paardewal-Berkelsingel

Zaadm
arkt-Spittaalstraat-Pelikaanstraat

Vi
sp

oo
rt

st
ra

at
 -

 ‘s
-G

ra
ve

nh
of

IJsselkade-Brugstraat-Rozengracht/Molengracht

Stationsstraat/O
verw

elving N
ie

uw
st

ad
-T

ur
fs

tr
aa

t

verbeteren entrees Oude Stad

45



46

De doelstellingen van de Oude Stad kunnen diverse uitwerkingen hebben. 
Een aantal hiervan is verbeeld. Dit betekent uiteraard niet dat het zo wordt, 
het is slechts een verbeelding van hoe het er in de toekomst uit zou kunnen 
zien.

De Oude Stad heeft grote historische kwaliteiten. Deze kwaliteiten 
dragen er aan bij dat de bewoners van Zutphen gehecht zijn aan 
hun binnenstad. In het interventiegebied Oude Stad zijn geen grote 
ingrepen voorzien. Op detailniveau zijn er wel ingrepen nodig. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld de inrichting van de pleinen en het bewoon-
baar maken van ruimtes boven de winkels. Vanuit de Oude Stad 
wordt de openbare ruimte van de verbindingen naar de omliggende 
gebieden in beeld- en gebruikskwaliteit versterkt:
•	 Overwelving	als	geheel	en	met	specifieke	aandacht	voor	de	

overgang Turfstraat – Nieuwstad en Stationsstraat – Museumom-
geving

•	 Overwelving/Stationsstraat
•	 IJsselkade – Brugstraat – Rozengracht/Molengracht
•	 IJsselkade – Marschpoortstraat – Groenmarkt
•	 ‘s-Gravenhof – Vispoortstraat
•	 Zaadmarkt – Pelikaanstraat – Spittaalstraat
•	 Beukerstraat – Laarstraat – Polsbroek
•	 Hagepoortplein - Paardewal - Berkelsingel
De Groenmarkt wordt een aangenaam gebied voor cultuur, win-
kels en horeca. Door het sterker in te richten als verblijfsgebied en 
een breder functieaanbod te faciliteren wordt het een eigenstandig 
onderdeel van de routering van de binnenstad. Hierbij wordt een 
aanbod nagestreefd dat zich onderscheidt van dat in Basseroord en 
Polsbroek. Er wordt via de Marschpoortstraat een sterkere verbinding 
gelegd met de IJsselkade wat de levendigheid en de vitaliteit van dit 
deel van de Oude Stad bevordert. Hierdoor zal de Groenmarkt ster-
ker dan met de huidige inrichting functioneren als poort van en naar 
de IJssel. 

Interventiegebied 1                                             Oude Stad
            Groenmarkt - Marschpoortstraat

Groenmarkt als schakel en pool     

verbindingen vanuit de Oude Stad 
naar de IJsselkade



verbinding IJsselkade – Marschpoortstraat – Groenmarkt     

IJsselkade

Marschpoortstraat

Groenmarkt
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De doelstellingen van de Oude Stad kunnen diverse uitwerkingen hebben. 
Een aantal hiervan is verbeeld. Dit betekent uiteraard niet dat het zo wordt, 
het is slechts een verbeelding van hoe het er in de toekomst uit zou kunnen 
zien.

Hiernaast staat een kaart van de Oude Stad met daarop aangegeven:

•	 paarse locaties van ontbrekende straathoeken (als gevolg van 
sloopbeleid ten behoeve van verkeer tussen 1939 en 1975);

•	 groene locaties van onbevredigende na-oorlogse invullingen 
van straathoeken en -wanden (verlaten rooilijnen, ondermaatse 
bouw, lelijke hoekoplossingen). 

Er zijn echter ook in de Nieuwstad en Spittaalstad dergelijke klein-
schalige ‘hoekproblemen’ die opgelost zouden moeten worden, maar 
die kunnen worden meegenomen in de aldaar gelegen interventiege-
bieden. 

Uitgangspunt is dat in de prachtige Oude Stad wel degelijk iets te 
verbeteren valt. Deze locaties lenen zich voor bijzondere eigentijdse 
architectuur, qua ontwerp en maat passend en schikkend in het 
straatbeeld van de historische stad (zie foto).

Interventiegebied 1                                               Oude Stad

ontbrekende straathoeken 

kwalitatief matige hoekoplossingen

Waterstraat 10 
met eigentijds architectuur
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INTERVENTIEGEBIED 2

Nieuw gezicht aan de IJssel

•	 Vesting- en kadehistorie als inspiratiebron voor gebruik en inrichting.
•	 Stadssilhouet van de binnenstad respecteren.
•	 Oorspronkelijke 19e eeuwse entree in de openbare ruimte van de Marsch-

poortstraat terugbrengen.
•	 Karakteristieke (witte) façade versterken.
•	 Bomenstructuur versterken en intact houden.

•	 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.

•	 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 aan-

trekkelijke verbinding via de Marschpoortstraat naar de binnenstad.

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

Historische schatkist

Stedelijke Dynamiek

Rivierenstad

Doelstelling
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Oude IJsselbrug
Molengrachtomgeving

IJsselkade

IJsseloevers
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De doelstellingen van het Nieuw gezicht aan de IJssel kunnen diverse uit-
werkingen hebben. Een aantal hiervan is verbeeld. Dit betekent uiteraard 
niet dat het zo wordt, het is slechts een verbeelding van hoe het er in de 
toekomst uit zou kunnen zien.

De Oude IJsselbrug vormt een beeldbepalende entree in Zutphen. 
Het is een bijzonder object, dat na de aanleg van de rondweg De 
Hoven, ten opzichte van de huidige verkeersfunctie belangrijker zal 
worden voor de stedelijke recreant. Daarnaast vormt de brug een 
balkon met zowel een geweldig zicht op de historische skyline van 
de stad, als op de IJsselkade, die wordt omgevormd tot een aan-
trekkelijke boulevard. De aanlanding van de oude IJsselbrug op de 
IJsselkade heeft op dit moment weinig uitstraling. Hier liggen kansen 
om beide zijden van de aanlanding aantrekkelijk vorm te geven. Het 
is van belang dat deze brug een extra betekenis voor de stedelijke 
activiteiten krijgt. 

    zicht op de oude IJsselbrug vanaf de IJsselkade

Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       Oude IJsselbrug
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zicht op het historische stadssilhouet van de binnenstad en op de IJsselkade 53



De doelstellingen van Nieuw gezicht aan de IJssel kunnen diverse uitwerkin-
gen hebben. Een aantal hiervan is verbeeld. Dit betekent uiteraard niet dat 
het zo wordt, het is slechts een verbeelding van hoe het er in de toekomst 
uit zou kunnen zien.

Het gebied rond de Molengracht, met de naoorlogse bebouwingsty-
pologie, onderscheidt zich van de historische ambiance van de bin-
nenstad van Zutphen en heeft een eigen historische context en sfeer. 
Het gebied rondom de Berkel moet in dat licht worden vormgegeven 
als een aantrekkelijke schakel tussen de IJsselkade, het Molengracht-
gebied en de Oude Stad. Ook wordt de potentie van de Berkel, als 
recreatief element, beter benut. Zowel visueel, ruimtelijk als func-
tioneel. De Brugstraat biedt in dit gebied kansen om de IJsselkade 
opnieuw te verbinden met de stad.

    luchtfoto van de entree van Zutphen vanaf de oude IJsselbrug

Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       Molengrachtomgeving

^ herontwerpen toegangszone 
IJsselkade–Brugstraat–Rozen-/Molen-
gracht Overwelving54
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huidige situatie 

mogelijke inrichting van de stadskant van de Berkel  >
(Saint-Louis, Bretagne - FR)
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De doelstellingen van Nieuw gezicht aan de IJssel kunnen diverse uitwerkin-
gen hebben. Een aantal hiervan is verbeeld. Dit betekent uiteraard niet dat 
het zo wordt, het is slechts een verbeelding van hoe het er in de toekomst 
uit zou kunnen zien.

De IJsselkade, die op dit moment vooral het domein van de auto is, 
wordt ingericht als voorname stedelijke (wandel-)boulevard. De IJs-
selkade gaat ook een belangrijke verbinding vormen tussen de Oude 
Stad en het nieuwe stadsdeel Noorderhaven. De inrichting van de 
kade vanaf de Noorderhaven tot de Vispoorthaven zal bewoners en 
bezoekers van Zutphen uitnodigen om langs de IJssel te verblijven 
en te recreëren. De levendigheid op de IJsselkade is niet seizoensge-
bonden en voor alle doelgroepen bereikbaar. 

De wens om de auto’s uit de openbare ruimte van de IJsselkade te 
weren, kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Als het 
niet mogelijk is om de parkeerfunctie te verwijderen kan gebruik 
worden gemaakt van het aanwezige hoogteverschil tussen de weg 
en de kade om de geparkeerde auto’s uit het zicht te krijgen middels 
een dek. De bestaande parkeercapaciteit wordt in dat geval behou-
den en de bovenkant van het dek wordt dan als wandelboulevard 
ingericht. De dynamiek op de IJsselkade wordt nog eens versterkt 
door vanuit de oude binnenstad verschillende directe en comforta-
bele looproutes te maken. 

De toekomstige herontwikkeling van de kade is een kans om de 
historische loskade van het vroegere Marschpoort Bastion en het 
Molen Bastion weer beleefbaar te maken. Een pont zou de fysieke en 
visuele relatie met De Hoven verkorten. Op de plek van de voormali-
ge stadskraan (exact in de as van de Groenmarkt en de Marschpoort-
straat) zal de herplaatsing hiervan sterk bijdragen aan de oriëntatie 
van de IJssel vanuit Oude Stad.

Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       IJsselkade
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de rivier IJssel, op 200 m afstand van de binnenstad (Groenmarkt)

    concept doorsnede toegangszone 
Groenmarkt - Marschportstraat - IJsselkade    

57



Een aantal ideeën voor het gebied bij de oude IJsselbrug en de Molengrachtomgeving zijn: 

1. Het verbeteren van de functie van de oude IJsselbrug en de entree naar de binnenstad met zicht op 
de Berkel. 

2. De historische loskade van het vroegere Marschpoort Bastion en het Molen Bastion beter tot uiting 
laten komen.

3. De relatie Zaadmarkt – Houtmarkt – Groenmarkt – Marschpoortstraat – IJsselkade versterken (ge-
dacht wordt aan functies commercieel, cultureel en/of recreatie) en verlengen tot aan de Hoven 
(visuele of fysieke relatie). 

4. Het gebied bij de Kattenhaven herinrichten. 
5. De relatie Bourgonjetoren/park/bult van Ketjen sterker vorm geven bijvoorbeeld door het aan het 

zicht onttrekken van de achterkant van het woonblok aan het IJsselfront door bebouwing of beplan-
ting.

6. Het visueel maken van de historische relatie Brugstraat – De Hoven.

zicht op Zutphen door Barent Avercamp uit 1650

idee 2: 

    Molen Bastion                             Marschpoort Bastion                              Bult van Ketjen

Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       IJsselkade
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ideeën voor de IJsselkade omgeving
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(2) Marschpoortstraat richting Wijnhuistoren

(3) De Berkel, ter hoogte van de sluis op de IJssel-
kade

(4) Kuiperstraat richting binnenstad

(1) Brugstraat–Rozen-/Molengracht richting binnenstad

De bestaande verbindingen tussen binnenstad en IJsselkade.

Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       IJsselkade
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Referenties: het uitbreiden van het voetgangersgebied op de kaden

groene inrichting (Bordeaux - FR)

inspiratie vanuit de Zutphense bevolking

verblijfskwaliteit (getrapte kade met daaronder parkeren)
(Lyon - FR)

sfeer van historische binnenstad (kleinschalig)
(London - GB)

Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       IJsselkade



63IJsselkade als eenheid en verbonden met de binnenstad



Bestaande situatie: parkeren op de kade. 

Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       IJsselkade
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Mogelijke oplossing: parkeren onder een dek en er bovenop recreëren. 

dwarse voetgangersverbinding tussen binnenstad en IJssel
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Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       IJsselkade                                                                                                                                     mogelijk sfeerbeeld IJsselboulevard - variant 1

kraan op de IJsselkade rond 1910 moderne interpretatie

de Berkel

NS-station

IJsselbrug

Nieuwstadskerk

Broederenkerk



Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       IJsselkade                                                                                                                                     mogelijk sfeerbeeld IJsselboulevard - variant 1

(2) pontje

Zaadmarkt

Houtmarkt

Groenmarkt

Walburgiskerk

Broederenkerk

Vispoorthaven

parkeren onder een dek

(1) voetgangersgebied

mogelijk sfeerbeeld van de nieuwe IJsselkade, de IJsselboulevard 
met verblijfskwaliteit (1) en pontje naar De Hoven (2)
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de Berkel

NS-station

IJsselbrug

Nieuwstadskerk

1. accent op Molen Bastion

2. wonen aan verlengde Berkel

Broederenkerk

“ Het bastion” (Zwolle) als moderne 
interpretatie van de vestingwallen

pontje naar De Hoven

Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       IJsselkade                                                                                                                                     mogelijk sfeerbeeld IJsselboulevard - variant 2



3. achterkant blok 
Bult van Ketjen

de IJssel

Zaadmarkt

Houtmarkt

Groenmarkt

Walburgiskerk

Broederenkerk

Vispoorthaven

parkeren onder een dek

voetgangersgebied

Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       IJsselkade                                                                                                                                     mogelijk sfeerbeeld IJsselboulevard - variant 2

mogelijk sfeerbeeld van de nieuwe IJsselkade, de IJsselboulevard met gebouw ter plekke 
van Molen Bastion (1), woonfunctie aan De Berkel (2) en op de Bult van Ketjen (3)
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De doelstellingen van het Nieuw gezicht aan de IJssel kunnen diverse uit-
werkingen hebben. Een aantal hiervan is verbeeld. Dit betekent uiteraard 
niet dat het zo wordt, het is slechts een verbeelding van hoe het er in de 
toekomst uit zou kunnen zien.

Ten zuiden van de Vispoorthaven liggen de IJsseloevers. De oevers 
van de IJssel vormen een fantastische buitenruimte, die gebruikt 
kan worden voor recreatie, ontspanning, sport. Dit gebied kan meer 
openbaar en beter toegankelijk worden gemaakt. 
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aflopend	grondlichaam	
met toegang naar oevers

aflopend	grondlichaam	
met toegang naar oevers 

+ speciale functie

toegang naar oevers

stedelijk wandelpad 
langs de stadsmuur

groen wandelpad

Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       IJsseloevers
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Vispoorthaven
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privétuinen op de dijk aangelegd

zicht op de groene oevers van de IJssel

Hoornwerk aan de Badhuisweg
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balkon op de rivier (Orleans - FR)

de IJssel

Walburgiskerk

Drogenapstoren

Vispoorthaven

Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       IJsseloevers                                                                                                                                                           mogelijk sfeerbeeld IJsseloevers



Vispoortgracht

Houtwal

Cabinetgracht

openbare oevers

Interventiegebied 2                 Nieuw gezicht aan de IJssel
                                                                       IJsseloevers                                                                                                                                                           mogelijk sfeerbeeld IJsseloevers

mogelijk sfeerbeeld van de nieuwe IJsseloevers 73



INTERVENTIEGEBIED 3

Stationsomgeving

•	 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.

•	 Bij de Overwelving de Berkel beleefbaar maken als stedelijke rivier.
•	 Overwelving, Rozengracht en Molengracht als nieuwe verbinding tussen 

IJssel en binnenstad.

•	 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 werkge-

bied inclusief parkeermogelijkheden.
•	 Fysieke verbinding door bebouwing van Basseroord, Nieuwstad en Oude 

Stad om winkel- en cultuurroute aantrekkelijk te maken.

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

Historische schatkist

Stedelijke Dynamiek

Rivierenstad

Doelstelling
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40 m0 m 160 m

Basseroord

Museumomgeving

75



76

De doelstellingen van de Stationsomgeving kunnen diverse uitwerkingen 
hebben. Een aantal hiervan is verbeeld. Dit betekent uiteraard niet dat het 
zo wordt, het is slechts een verbeelding van hoe het er in de toekomst uit 
zou kunnen zien.

Het gebied Basseroord doet, met zijn verwaarloosde uitstraling, af-
breuk aan de kwaliteit van de rest van de binnenstad. Dit gebied met 
leegstaande winkelpanden en een binnenterrein met geparkeerde 
auto’s, vraagt om een herontwikkeling tot een intensief stedelijk 
gebied. Hierbij is ruimte voor winkels die groter zijn dan de meer 
kleinschalige winkels in de historische binnenstad. Deze zijn com-
plementair aan het winkelaanbod van de Oude Stad. Basseroord is 
een van de schakels tussen de binnenstad en Noorderhaven. Bij de 
herinrichting wordt rekening gehouden met de historische schaal van 
de Nieuwstad en worden zichtlijnen gecreëerd. Aan de winkelfuncties 
wordt een (ondergrondse) parkeergarage gekoppeld. Hierdoor kan 
de openbare ruimte boven de grond een hoogwaardige inrichting 
krijgen en kan een aangename entree naar de Oude Stad ontstaan.

de Overwelving

parkeerterrein Basseroord

parkeerplaatsen Basseroord

Interventiegebied 3                                 Stationsomgeving
                                                                                               Basseroord                                                                                                    
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Basseroord en museumomgeving

De museumomgeving en de Overwelving vormen een 
schakel tussen de Oude Stad en de Nieuwstad/het 
station. Het markante museumgebouw en het open-
baar gebied moeten hier beter tot uiting komen. Door 
de Overwelving als plein vorm te geven en de Berkel 
als stedelijke rivier beleefbaar te maken, wordt de 
samenhang van het gebied hersteld. Hierdoor wordt 
een aangename entree naar de Oude Stad gecreëerd. 

de Overwelving

                                                               Stationsomgeving
                                                                                                   Museumomgeving                                                                                                    
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Interventiegebied 3                                 Stationsomgeving
                                                                                               herontwikkeling Basseroord               en museumomgeving                                                                                                   



mogelijke sfeerbeeld herontwikkeling stations- en museumomgeving

Interventiegebied 3                                 Stationsomgeving
                                                                                               herontwikkeling Basseroord               en museumomgeving                                                                                                   
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mogelijk aanzicht Overwelving richting Nieuwstad en station

Interventiegebied 3                                 Stationsomgeving
                                                                                               herontwikkeling Basseroord               en museumomgeving                                                                                                   

80



mogelijk aanzicht vanaf Stationsstraat richting Oude Stad

Interventiegebied 3                                 Stationsomgeving
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INTERVENTIEGEBIED 4

Noorderhaven

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

•	 Open havenverbinding (Noorderhaven).
•	 Noorderhaven als noordelijke spiegel van Vispoorthaven: tussen beide 

havens boulevardkarakter aanbrengen en versterken inclusief het witte 
stadsfront.

•	 Voorzieningenaanbod 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 historische binnenstad.

Historische schatkist

Stedelijke Dynamiek

Rivierenstad

Doelstelling
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Relaties met De Mars
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Met de ontwikkeling van de Noorderhaven worden fysieke, functio-
nele en visuele relaties gecreëerd met de binnenstad. Deze relaties 
zorgen voor een soepele en natuurlijke overgang tussen beide gebie-
den. Het station krijgt hierdoor een verbindende identiteit. 

Functioneel:
•	 het uitbreiden van de (winkel/wonen/recreatieve) functies van de 

binnenstad richting het spoor (Basseroord); 
•	 het creëren van een spoorzone aan beide kanten, met passende 

gebouwen gericht naar de stad/Noorderhaven toe; 
•	 het parkeren bij het station voor kantoren kan een deel van de 

parkeerdruk in de binnenstad op de zaterdag opvangen. 

Fysiek:
•	 verbindingen onder het spoor; 
•	 het	doorzetten	van	dezelfde	wegprofielen	aan	de	noordkant	en	

zuidkant van de spoorlijn;
•	 leefbaarheid voor alle doelgroepen door openbare ruimte met 

kwaliteit.

Visueel:
•	 het ondersteunen van de ruimtelijke relatie IJssel-binnenstad
•	 het doorzetten van de IJsselkade passend bij het IJsselfront; 
•	 landschappelijke IJsseloevers ten noorden van Noorderhaven; 
•	 het creëren van een accent nabij het spoor (ter plekke van het 

Molen Bastion), als bindend element tussen noord en zuid, en als 
markering van de entree naar de binnenstad.
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85voorstel stedenbouwkundig plan van KCAP uit september 2009stationsomgeving en Noorderhaven

mogelijk sfeerbeeld van de IJsselkade aan de noordkant van het spoor

IJsselkade bij de oude IJsselbrug
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INTERVENTIEGEBIED 5

Vestingwerken Noord-Berkel

•	 Vestingwerken zichtbaar en beleefbaar maken.
•	 19e eeuwse wandeling vanuit binnenstad naar Buitensociëteit verster-

ken.
•	 Groenkarakter van de parkgordel versterken.
•	 Onzichtbaar geworden historisch weefsel gebruiken als blauwdruk van 

ontwikkelingen.

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

•	 Betere herkenbaarheid van de entreefuncties van de parken.
•	 Residentiële karakter van het Coehoornsingelgebied 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.

Historische schatkist

Stedelijke Dynamiek

Rivierenstad

Doelstelling
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Linie van Coehoorn

Grote Gracht
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Canadezenbrug

Slingerboschgracht

wandelpad langs tussen de bomenrijenpark van de Linie van Coehoorn

De doelstellingen van de Vestingwerken Noord-Berkel kunnen diverse uit-
werkingen hebben. Een aantal hiervan is verbeeld. Dit betekent uiteraard 
niet dat het zo wordt, het is slechts een verbeelding van hoe het er in de 
toekomst uit zou kunnen zien.

Het gebied langs de Slingerboschgracht met de zeer uitgesproken 
driehoekige open ruimtes, is een restant van de oude vestingwallen. 
Het gebied vertoont op dit moment weinig samenhang en biedt be-
perkte gebruiksmogelijkheden. Het gebied moet weer een meer lees-
bare en bruikbare plek in de stad worden. Zo kunnen deze bijzondere 
groene open ruimtes worden benut als een stedelijk park.

Waar mogelijk dienen de openbare ruimtes rondom de verschillende 
grote gebouwen in het gebied te worden heringericht, zodat ook de 
gebouwen weer in een parkomgeving komen te staan. Vanzelfspre-
kend moet de toegankelijkheid van het park worden verbeterd. De 
entree vanaf de Canadezenbrug kan veel sterker worden vormgege-
ven.

Interventiegebied 5               Vestingwerken Noord-Berkel
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Spaanse Poort

oevers van de Grote Gracht aan de Jacob Damsingel 

Grote Gracht vanaf de kruising Jacob Damsingel-Burgemeester Dijkmeesterweg

Grote Gracht

Het Vogelpark, bij het Baudartius College en het Stedelijk Dalton 
College, is een groot park in de binnenstad. De toegankelijkheid van 
dit park is onduidelijk en het park functioneert mede daardoor onvol-
doende als verblijfs- en ontmoetingsgebied. Het park kan beter dan 
nu als een groene toegangspoort naar de binnenstad functioneren.

Door verbetering van de toegankelijkheid van het park wordt het 
gebruik door de stedelijke recreant gestimuleerd. De Spaanse poort 
moet zijn oorspronkelijke betekenis terugkrijgen. Dit kan bijvoor-
beeld door het aanbrengen van bebouwing op de rooilijnen van de 
Isendoornstraat. Het Hubertusplein/Isendoornstraat krijgt daardoor 
tevens een meer besloten pleinkarakter. Dit versterkt het karakter 
van deze plek aan de “kop” van de Nieuwstad.

Interventiegebied 5               Vestingwerken Noord-Berkel
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1. brug aanpassen (Ljubljana, Slovenia)

5. herinrichting kerkplein (Woerden)

3. rondom de Grote Gracht (Den Bosch)

Op de tekening hiernaast is aangegeven hoe de Linie van Coehoorn en de 
Grote Gracht ingericht kunnen worden zodat deze bijzondere plekken beter 
bruikbaar worden. 

1. vestingwerken oevers 
Aan de stadskant van de grachten zijn er stedelijke oevers, met bijvoorbeeld 
stenen of groene gemaaide taluds. 
2. versus (verbrede) natuurlijke oevers 
Aan de landzijde van de grachten zijn er natuurvriendelijke oevers, met 
flauwe	hellingen	en	ruimte	voor	flora	en	fauna.	
3. beloopbare oevers 
Het water is beter beleefbaar als de oevers beloopbaar zijn (veilig en 
herkenbaar wandelcircuit rondom de hele gracht en los van de wegen). De 
inrichting rondom het water moet groen blijven. 
4. toegankelijkheid van de parken
De drie parken (Slingerbosch-, Sidney- en Vogelpark) liggen nu gefragmen-
teerd in de stad. De parken worden daarom verbonden door parkachtig 
groen, geïnspireerd op de 19e eeuwse ‘nieuwe wandeling’. Tevens wordt 
een verbinding gelegd met het groen in de omgeving van de Berkel (onder-
deel van de ‘nieuwe wandeling’).
Gekeken kan worden in hoeverre “quick wins” in de openbare ruimte de 
aantrekkingskracht van de parken kunnen verbeteren. Een mogelijkheid om 
het langzaamverkeer met een vrijliggende route de binnenstad in te gelei-
den is het aanleggen van een langzaamverkeersbrug over de Grote Gracht.
5. herontwikkeling van de omgeving van het Hubertusplein 
Om de “kop” van de Nieuwstad levendiger te maken en meer met het park 
te verbinden kan gedacht worden aan het toevoegen van extra bebouwing 
of het (bij eventuele verplaatsing of verbouw van de scholen) aanbrengen 
van bebouwing op de rooilijnen van de Isendoornstraat. Hierdoor wordt het 
Hubertusplein	beslotener	en	daarmee	duidelijker	gedefinieerd.	De	Spaanse	
poort kan bij een herontwerp van de omgeving weer een duidelijker functie 
krijgen.
6. functies verplaatsen
Met een eventuele verplaatsing van de scholen zouden er nieuwe kansen 
voor andere functies ontstaan waardoor de ‘kop’ van de Nieuwstad levendi-
ger en meer met het park verbonden kan worden.
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1. brug aanpassen (Ljubljana, Slovenia)
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Deventerweg

Hanzehof

spoorlijn

weg door het groen

weg door het groen

brug met meerdere verkeersroutes 
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Deventerweg

Hanzehof

stedelijke oevers

natuurlijke oevers

mogelijk sfeerbeeld van de nieuw ingerichte omgeving van de  Hanzehof.

Grote Gracht

Slingerboschgracht

Canadezenbrug
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Zaadmarkt

Berkelpoort

natuurlijke oevers

vestingwerken oevers

natuurlijke en stedelijke oevers (DK)  

WalburgiskerkInterventiegebied 5               Vestingwerken Noord-Berkel
                                                                     mogelijk sfeerbeeld Grote Gracht - variant 1                                                                                                   
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Zaadmarkt

Berkelpoort

mogelijk sfeerbeeld van de nieuw ingerichte Grote Gracht met begeleiding 
Hubertusplein (1),  beloopbare oevers (2) en nieuw verkeersknooppunt (3)

de IJssel

de Berkel

Houtmarkt
Groenmarkt

Walburgiskerk

NS-station

Grote Gracht

Vogelpark

Nieuwstadskerk

Broederenkerk

Vispoorthaven

2. stedelijke oevers

3. knooppunt

1. begeleiding 
Hubertusplein
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lichte brug over de Grote Gracht
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                                                                     mogelijk sfeerbeeld Grote Gracht - variant 2

Zaadmarkt

Berkelpoort

natuurlijke oevers

Walburgiskerk
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de Berkel

NS-station

Grote Gracht

Nieuwstadskerk

Broederenkerk

Vispoorthaven

de IJssel

1. functies aan plein

2. wonen aan park

Zaadmarkt

Berkelpoort

mogelijk sfeerbeeld van de nieuw ingerichte Grote Gracht met 
nieuwe functies aan Hubertusplein (1) en wonen aan het park (2)

Houtmarkt
Groenmarkt

Walburgiskerk

Vogelpark
stedelijke oevers
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INTERVENTIEGEBIED 6

Spittaalstad

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

ontwikkelingen.

•	 Historische Binnengracht terugbrengen en verbinden met Berkel.

•	 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.

•	 Ingrijpend herstel van de historische structuur en de woonfunctie.
•	 Herschikking van de bestaande commerciële functies en daaraan 

gerelateerde parkeermogelijkheden.

Historische schatkist

Stedelijke Dynamiek

Rivierenstad

Doelstelling
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Halve Maanstraat

Polsbroek
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Polsbroek en omgeving maken deel uit van de Spittaalstad. De Spit-
taalstad is het stadsdeel dat in de 14e eeuw werd toegevoegd aan 
de Oude Stad en Nieuwstad. Door de aanleg in de jaren zeventig met 
grootschalige detailhandel (Miroterrein of Polsboek), is er een gat 
ontstaan in de structuur van de wijk. 

Doel is om, met behoud van de belangrijke functies (parkeren en 
grootschalige detailhandel), de Polsbroek en zijn omgeving te trans-
formeren tot een stedelijk (woon) gebied, dat aansluit bij de struc-
tuur van de Spittaalstad en van de Oude Stad. Om tot een sterke 
ruimtelijke samenhang tussen Laarstraat, Polsbroek en Spittaalstraat 
te komen, kunnen de in de jaren zeventig verdwenen stratenpatro-
nen, richtinggevend zijn. Vanouds vormde de straat Polsbroek de 
verbindingsas tussen de Beukerstraat-Laarstraat en het eind van de 
Spittaalstraat. Deze lijn kan aangegrepen worden als het leidende 
element in de nieuwe structuur. 

toegang naar binnenstad

winkelgebied

Miroterrein met parkerenBoompjeswal

Interventiegebied 6                                          Spittaalstad
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100



De doelstellingen van de Spittaalstad kunnen diverse uitwerkingen hebben. 
Een aantal hiervan is verbeeld. Dit betekent uiteraard niet dat het zo wordt, 
het is slechts een verbeelding van hoe het er in de toekomst uit zou kunnen 
zien.

De Halvemaanstraat en zijn directe omgeving (Melatensteeg) liggen 
achter de Laarstraat en tegen de Paardewal aan. Momenteel heeft 
dit gebied op veel plaatsen een verwaarloosde uitstraling die niet bij 
de historische binnenstad past. Het streven is om het stedelijk weef-
sel van de Halvemaanstraat, met duidelijk omschreven rooilijnen en 
bouwhoogten, te herstellen.

De openbare ruimte gaat hierbij een nieuwe duidelijke relatie aan 
met historische groene vesting van de Paardewal.

fietsstalling	Paardewal

woningen aan de Melatensteeg

huurboxen van de Halvemaanstraat in het wilde weg geparkeerde auto’s met de Walburgiskerktoren in zicht

Halvemaanstraat
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concept begrenzingoorspronkelijke stratenstructuur van de Spittaalstad
van Johan Blaeu uit 1649
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concept bouwvlakkenconcept verbindingen
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Hoofdgracht

Polsbroek

het groensteeghofje in de Polsbroek omstreek 1900

luchtfoto circa 1960 voor de kaalslag in de Polsbroek

Interventiegebied 6                                          Spittaalstad
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Spittaalstraat

de Berkel

Zaadmarkt Houtmarkt

Groenmarkt

Laarstraat

wonen/winkels 
boven parkeren

wonen boven parkeren

H
alve M

aanstraat

van der Veghtestraat

Berkelsingel

Walburgiskerk

Vispoorthaven

Boompjeswal

Paardewal

de IJsselInterventiegebied 6                                          Spittaalstad
                                                                                                               mogelijk sfeerbeeld
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INTERVENTIEGEBIED 7

Vestingwerken Zuid Berkel

•	 Vestingwerken zichtbaar en beleefbaar maken, zoals stadsmuur Tada-
masingel.

•	 Bomenstructuur aan de veldzijde van de Vispoortgracht behouden.
•	 Bastions zichtbaar maken.

•	 Wonen aan het water bij de Walstraat mogelijk maken
•	 Behoud/versterking van blauwgroene contouren rondom de Vispoort-

gracht.
•	 Vispoortgracht weer met de Hoofdgracht verbinden.
•	 Ontdempen van het westelijke deel van de Vispoortgracht.

•	 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.

•	 Door een mix van functies en het versterken van de historische 
structuren wordt het gebied bij de binnenstad betrokken.

Historische schatkist

Stedelijke Dynamiek

Rivierenstad

Doelstelling
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Vispoortgracht
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108 luchtfoto Vispoortgracht vanaf het zuiden

De doelstellingen van de Vestingwerken Zuid-Berkel kunnen diverse uitwer-
kingen hebben. Een aantal hiervan is verbeeld. Dit betekent uiteraard niet 
dat het zo wordt, het is slechts een verbeelding van hoe het er in de toe-
komst uit zou kunnen zien.

De Vispoortgracht is een blauwgroene schakel die in gebruik en be-
leving meer bij de binnenstad kan worden betrokken. Het aansluiten 
van de Vispoortgracht op de Berkel biedt extra recreatieve en eco-
logische potenties. Bij de Walstraat is ruimte voor nieuwe woningen 
aan de te ontdempen Binnengracht. Op deze wijze krijgt de Spittaal-
straat en omgeving meer ruimtelijke samenhang met de Oude Stad.

Parkeren op de Houtwal zou kunnen worden geïntensiveerd. Bij-
voorbeeld in de vorm van een halfverdiepte parkeervoorziening. De 
groene kwaliteiten van de oevers van de Houtwal (landzijde vesting-
werk dus ecologischer groen) staan echter voorop.

Interventiegebied 7                  Vestingwerken Zuid-Berkel
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woningen aan de Vispoortgrachtrechtbank vanaf de Houtwal gezien

Vispoortgracht vanaf de Graaf Ottosingel gezien
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Op de tekeningen hiernaast is aangegeven hoe de omgeving van de Vis-
poortgracht ingericht kan worden zodat deze bijzondere plek beter bruik-
baar wordt. 

1. vestingwerken oevers 
Aan de stadskant van de gracht zijn de oevers stedelijk. 
2. versus (verbrede) natuurlijke oevers 
Aan de buitenkant van de gracht (hier zuidkant) zijn er natuurvrien-
delijke	oevers,	met	flauwe	hellingen	en	ruimte	voor	flora	en	fauna.	

3. beloopbare oevers 
Het water is beter beleefbaar als de oevers beloopbaar zijn (veilig 
wandelcircuit rondom de hele gracht en los van de drukke autowe-
gen). De inrichting rondom het water moet groen blijven. 

4. wateroppervlakte variabel 
De oude vorm van de vestingwerken zou beter tot uiting komen 
indien de waterpartij wordt uitgebreid richting het voormalige ROC-
gebouw. Aan de zijde van de Spittaalstraat is wellicht de mogelijkheid 
om een deel van de oude stadsmuur die nu nog ondergronds ligt, 
zichtbaar te maken. 

5. parkeervoorziening op de hoek van de Houtwal 
Deze locatie is gelegen langs een belangrijke invalsweg en de cen-
trumring en is daarom een logische plek voor parkeren. 
6. langzaamverkeer brug over de Vispoortgracht 
De brug verbindt de Houtwal en de buitenwijken met de Oude Stad. 
Deze is bedoeld voor de bezoekers die gebruik maken van de par-
keervoorziening	en	een	rustige	route	voor	voetgangers	en	fietsers.
 
7. verbinding Vispoort-Hoofdgracht
De Vispoortgracht en de Hoofdgracht met elkaar verbinden.
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Vispoortgracht

15e eeuwse 

vestingmuur

galgenbastion

Hoofdgracht

Houtwal

Vispoorthaven

Cabinetgracht

OUDE STAD

DE IJSSEL
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Vispoorthaven

de IJssel

Interventiegebied 7                  Vestingwerken Zuid-Berkel
                                                                         mogelijk sfeerbeeld - variant 1

sfeerbeeld van de nieuw ingerichte Vispoortgracht met herstel vestingmuur(1), 
wonen aan het water bij de Walstraat (2) en loopbrug naar de binnenstad (3)

Houtmarkt
Groenmarkt

Walburgiskerk

‘s-Gravenhof

Rechtbank
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Polsbroek

Spittaalstraat

Vispoortgracht

3. loopbrug

Politiebureau

Interventiegebied 7                  Vestingwerken Zuid-Berkel
                                                                         mogelijk sfeerbeeld - variant 1

Zaadmarkt

Rechtbank

Paardewal

1. 15e-eeuwse vestingmuur

groene en openbare oevers

2. wonen aan het wa-
ter bij de Walstraat
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sfeerbeeld van de nieuw ingerichte Vispoortgracht zonder behoud politiebureau (1), met herstel gracht (2), 
nieuwe functie boven parkeren (3), nieuwe straatwand (4) en afmaken bouwblok op Bult van Ketjen (5)

Houtmarkt

Groenmarkt

Walburgiskerk

‘s-Gravenhof

Vispoorthaven

de IJssel 5. Bult van Ketjen

4. nieuwe straatwand 
met zicht op het water

2. herstel gracht

Rechtbank
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Zaadmarkt Polsbroek

Spittaalstraat

Vispoortgracht

Rechtbank

Paardewal

3. nieuwe functie 
boven parkeren 

1. plein aan het water
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15e-eeuwse vestingmuur

groene en openbare oevers

wonen aan het water 
bij de Walstraat



BINNENSTADSVISIE ZUTPHEN

ENQUETE BEWONERS

In april en mei 2009 is er een enquête gehouden. Bewoners en 
andere belangstellenden hebben vragen beantwoord over hun 
mening over de binnenstad. Wat zijn de positieve plekken in de 
binnenstad van Zutphen en welke gebieden vragen om aanpassing. 

mooi/typerend

lelijk/verandering

“opgave”

0 100 200 300 400

1. IJsselkade      
2. Polsbroek      
3. Stationsplein (bebouwing)    
4. Groenmarkt     
5. Houtmarkt      
6. Wilhelminafontein  
7. Miroterrein      
8. Halvemaanstraat     
9. Basseroord      
10. Isendoornstraat     

Top 10 Lelijke plekjes 
Top 10 Mooie plekjes 

1. Zaad-, Hout-, en Groenmarkt   
2. Martinetsingel      
3. Hofjes       
4. Walburgiskerk                 
5. Lange Hofstraat       
6. ’s-Gravenhof     
7. Berkel       
8. Agnietenhof     
9. Bornhof        
10. Drogenapstoren      

116



mooi/typerend

lelijk/verandering

“opgave”

Aandachtspunten:
•	 Teveel	autoverkeer/parkeren	in	de	binnenstad.
•	 Verlichting	op	hoeken	feller.
•	 Meer	terrasjes	in	de	zon.
•	 Omgeving	station	en	Basseroord.	
•	 Geen	moderne	fratsen.
•	 Graffiti	van	de	muren	en	rolluiken,	zwerfafval	opruimen.
•	 Meer	zorg	voor	detail.
•	 Verlichting	monumenten	zoals	in	Kampen.	
•					Waar	mogelijk	weer	water	in	de	grachten.
•	 Binnenstadsbewoners	en	ondernemers	moeten	door	de	

gemeente worden samengebracht om tot een visie te 
komen. 

•	 Meer	kroegen,	meer	livebands	in	café.
•	 Meer	eenheid	in	de	bestrating	en	straatmeubilair.
•	 Er	moet	wat	gedaan	worden	aan	de	bedelaars.
•	 Geloofwaardige	betrokken	bestuurders.	

Karakteristieken:
•	 Intiem,	vriendelijk,	menselijke	maat.	Breedte	en	hoogte	in	

goede overeenstemming.
•	 Bescheidenheid	en	puurheid.
•	 De	niet-rechte	straten	en	markten.
•	 Goede	samenhang	tussen	oud	(overheersend)	en	

bescheiden mate van passende nieuwbouw.
•	 Het	heeft	een	eigen	sfeer	van	rust	maar	toch	modern.
•	 Aandacht	voor	cultuur	en	ambacht.
•	 Veelzijdigheid	van	in	de	‘oude	staat’	herstelde	woningen,	

gemoedelijke sfeer.
•	 Grote	Gracht	en	Vispoortgracht,	Lunettestraat,	Berkelkade,	

Martinetsingel, Houtmarkt, Zaadmarkt, ’s-Gravenhof, 
Lange Hofstraat, Houtwal, Rijkehaage, Berkelsingel, 
Hagepoortplein, Louisesingel, Librije, Kolenstraat. Zie kleine 
historie van Zutphen. 

•	 Weinig	reclame,	gezellige	terrasjes.	
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Gedurende de inspraakperiode in 2011 is een aantal mensen met suggesties gekomen die in toekom-
stige uitvoering van projecten wellicht kunnen worden gebruikt. Hieronder is een overzicht opgenomen 
van deze suggesties:

•	 Ontbrekende	straathoeken	in	de	museumomgeving	herstellen,	onder	meer	de	Rozengracht.
•	 Berkel	bij	Overwelving	zichtbaar	maken,	weg	hiertoe	versmallen,	burg	over	de	Berkel	op	de	plaats	

van de cafetaria en deze naar het oosten verplaatsen (aansluiten aan huizenrij). Glazen ingang bij 
Stedelijk museum/Broederenkerk en hier de VVV vestigen.

•	 Idee	van	gedempte	grachten	watervoerend	maken	en	oude	verbindingen	herstellen	wordt	
ondersteund en geïllustreerd met voorbeelden.

•	 Zoveel	mogelijk	ondergronds	parkeren;	autovrije	pleinen	die	zo	ontstaan,	zoveel	mogelijk	bomen,	
banken en muziekkoepeltjes. Geen uniforme bestrating > zorgvuldiger nadenken om authenticiteit te 
bewaren.

•	 Terugbrengen	water	moet	niet	ten	koste	gaan	van	grote	bomen.
•	 Groenmarkt	aantrekkelijker	maken:	parkeerhaven	aan	de	zonzijde	verplaatsen	naar	het	

‘bomeneiland’, vrijgekomen ruimte benutten voor terrassen/voetgangersgebied, actief beleid om 
leegstaande panden geschikt te maken voor horeca aan de zonzijde en winkels aan de andere kant.

•	 Een	sculpturenpark	in	de	uiterwaarden	(sculpturen	op	hoge	zuilen	>	goed	zichtbaar,	bijzonder	en	
te zien bij hoog en laag water) in relatie tot verbinding Marschpoortstraat/IJsselboulevard/Over de 
IJssel. Respondent wil graag hiervoor haar netwerk/expertise inzetten.

•	 Fietsroute	onder	de	Spaanse	poort	door	is	goed	bedacht	maar	niet	functioneel;	wijzig	de	route	en	
gebruik de poort als oriëntatiepunt.

•	 Plaats	een	beeld	van	een	historische	voorvader	in	het	voetgangersgebied	van	het	station	bij	wijze	
van nog nergens vertoond welkom en eerbetoon.

•	 Voorstellen	ter	verbetering	van	oriëntatie/routering.
•	 Een	andere	kleur	op	de	oude	IJsselbrug	(wit	of	blauw	voor	de	samenhang	met	de	wolkenlucht).
•	 Verlengde	waterpartijen,	beter	doorstroom,	boomstructuur	in	stand	houden/versterken.
•	 Pleidooi	voor	moderne	kunst	in	de	openbare	ruimte.
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- “ Zutphen in oude ansichten ” (A. de Zeeuw & J. Harenberg, 1994)
- “ Zutphen, tussen toekomst en verleden ” 
     (Beleidsplan Monumentenzorg gemeente Zutphen, februari 1998)
- “ Het systeem van de Historische Stad ”
     (Flexus, architectuur-welstand-cultuurhistorie, 10 juni 2008)
- “ Groengordel Nota Zutphen ” (Grontmij, maart 2008)
- “ Graven met beleid ” Beleidsnota Archeologie (gemeente Zutphen, 2007)
- “ De archeologische waardenkaart van de gemeente Zutphen ” 
     (gemeente Zutphen
- “ Archeologisch beslissingsproces ” (gemeente Zutphen)
- “ Vestingstad Zutphen, elf eeuwen versterken en verdedigen ” 
    (M. Groothedde & J. Krijnen, 2008 2e druk)
- “ Kwaliteit voor de toekomst ” Herijking monumentenbeleid Zutphen 
     (G.J.H. Brethouwer & J.M. Visser, gemeente Zutphen, 4 februari 2009)

- “ Structuurplan Binnenstad 1974 ”, (gemeente, 1974)
- “ Strategische visie op de binnenstad van Zutphen ”
    (Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de ING bank Zutphen, juni 1997)
- “ Ontwikkelingsvisie 2020 ”
    (Kuiper Compagnons, april 2001)
-    Documenten over De Mars, o.a. “ Structuurplan De Mars ” 
     (projectbureau De Mars, gemeente Zutphen, 2004-2005)
- “ Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 ”
    Visie op het bundelingsgebied (gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deven 
    ter, Lochem, Voorst en Zutphen, mei 2007)
- “ Intergemeentelijke Structuurvisie IGSV IJsselsprong ” 
     (gemeente Brummen, Voorst, Zutphen, juni 2008)
- “ Concept Ontwikkelingsplan Zutphen Vitale Stad 3 2008-2011 “
    (gemeente Zutphen, 18 september 2007)
- “ Binnenstadsmonitor 2008 ” (conceptversie april 2009)
- “ Luchtfoto’s 2007 - 2008”
- “ Foto’s BDP Khandekar”
- “ Foto’s gemeente Zutphen”

- “ Nota Stadssilhouet van Zutphen ” 
     (Urhahn, urban design, 13 juni 2000)
- “ De verborgen tuinen”, Toekomstvisie Spittaalstad 
     (Kuiper Compagnons, oktober 2003)
- “ Structuurplan De Mars ” 
     (projectbureau De Mars, gemeente Zutphen, provincie Gelderland, 2004-2005)
- “ De Mars, de ontdekking van Zutphen ” 
     (KCAP i.o.v. projectbureau De Mars, september 2007)
- “ Woonvisie Zutphen 2007/2011 ” 
     (gemeente Zutphen, juli 2007)

geschiedenis

algemeen

wonen
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werken

voorzieningen

- “ Beleving Binnenstad en Houtmarkt Zutphen ” 
     (gemeente Zutphen, afd. Onderzoek en Statistiek, januari 2008)
-   Prestatieafspraken gemeente - 3 corporaties 2008 t/m 2011 
- “ Noorderhaven” Concept en VO Stedenbouw 
- “ Kadernota Noorderhaven / Spoorzone ”

- “ Strategische visie op de binnenstad van Zutphen ” Onderzoek uitgevoerd in 
    opdracht van de ING bank Zutphen, juni 1997
- “ Zutphen, regionaal sterk ” Detailhandelsvisie Binnenstad Zutphen (Marktplan 
    Adviesgroep, 2 augustus 2002)
- “ Structuurplan De Mars ” 
     (projectbureau De Mars, gemeente Zutphen, provincie Gederland, 2004-2005)
- “ Veilig uit, doe je samen in Zutphen ” 
     (gemeente Zutphen, juni 2006)
-   Winkelpassantentellingen Zutphen Centrum (2007)
-   Rapport economische visie Laarstraat (februari 2007)
- “ Toekomstbestendig ondernemers klimaat ”, Economische kadernota 2007-2011  
     (gemeente Zutphen juni 2007)
- “ Parkeerbalans Zutphen ”
    (Grontmij, 7 juni 2007)
- “ Beleving Binnenstad en Houtmarkt Zutphen ” 
     (gemeente Zutphen, afd. Onderzoek en Statistiek, januari 2008)
- “ De Mars, de ontdekking van Zutphen ” 
     (KCAP i.o.v. projectbureau De Mars, september 2007)
- “ Kansen voor grootschalige en perifere detailhandel ” 
     (gemeente Zutphen, april 2008)
- “ Noorderhaven” Concept en VO Stedenbouw 
- “ Kadernota Noorderhaven / Spoorzone ”
- “ Horecanota ”
- “ Horecavestigingsbeleid, gemeente Zutphen DSW/REO, januari 2002”

- “ Samen aan de slag: Zutphen, culturele hanzestad aan de IJssel ” 
     Koersdocument en Bijlagen (gemeente Zutphen, 16 april 2008)
- “ Raamwerk Kunst De Mars Zutphen ”, Adviescommissie MK Zutphen 
     (Jan van IJzendoorn & Jan Samsom, september 2008)
- “ Kunst en Cultuur aan slag ”, Stimuleringsprogramma 2008-2012 
     (Marieke Schriks gem. Zutphen , 25 november 2008)
- “ Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijke huisvesting gemeentelijke Musea 
    Zutphen ” Inventarisatiefase (Leo Beckers BCMG, januari 2009)
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- “ Plan van aanpak realisatie ondergrondse parkeergarage Zutphen ”
    (Weusthuis P&A, november 2006)
- “ Parkeerbalans Zutphen ”
     (Grontmij, 7 juni 2007)
- “ Realisatie ondergrondse parkeergarage Zutphen ” 
     (Weusthuis P&A, juni 2008)
- “ Evaluatie Verkeerscirculatieplan Zutphen ”
     (XTNT, 16 juni 2008)

bereikbaarheid

beleving
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Klankbordgroep
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Bolder Rian
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Bestuurlijk opdrachtgever
De Lange, Rik (tot medio 2010)
Schriks, Marieke (tot medio 2010)
Withagen, Patricia (vanaf medio 2010)

Projectgroep
Bolder, Rian
Bruntink, Erik
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Dijk, Peter van
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