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Hans Pietersma

Terugblik

Afgelopen jaar heb ik wederom kunnen
bijdragen aan het mooi houden en mooier
maken van Zutphen. Plannen die het toekomstig aanzien van Zutphen blijvend bepalen en
naar ik hoop ten goede!
Van een aantal van deze projecten doen
wij verslag en laten wij onze adviesinbreng
zien. Bij planontwikkeling is een vroegtijdige
dialoog niet meer weg te denken. Dit geldt
voor zowel de afdeling stedenbouw binnen
de gemeente als voor de dialoog met initiatiefnemers. Met hen proberen we tijdens de

Jacobs. Ik kijk zeker met een goed gevoel
terug op mijn jaren als adviseur / rayonarchitect van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Cultuurhistorie en ben de gemeente
erkentelijk voor de fijne samenwerking.
Ongetwijfeld zal Lisette deze lijn weten door
te zetten. Ik wens haar daar alle succes bij!
Tot slot wens ik u veel genoegen bij het lezen
van dit jaarverslag.
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Hans Pietersma is architect en deskundige van de welstandscommissie en
Q-team

vergadering in gezamenlijk overleg te zoeken
naar een goede inpassing of een oplossing.
Over het algemeen hebben initiatiefnemers
veel affiniteit met de gebouwde omgeving
en hechten zij meer waarde aan een zorgvuldige, persoonsgerichte benadering dan
enkel aan een snelle behandeling van hun
initiatief. Vanuit een ‘ja, mits’ houding probeer
ik initiatiefnemers, ondernemers en architecten te stimuleren om met oog voor de omgeving mooie plannen te maken. Plannen die
bijdragen aan hun individuele (woon)wensen
én tegelijkertijd aan de gemeentelijke ambities voor een goede omgevingskwaliteit van
Zutphen. Deze houding sluit goed aan bij de
Omgevingswet die begin 2021 in werking zal
treden. Telkens weer merk ik dat een goede
ruimtelijke kwaliteit begint in de RO fase,
waar plaatsing en omvang worden bepaald.
Kwaliteit krijgt vorm door de ambities van de
opdrachtgever en de vaardigheden van de
ontwerper. Maar bovenal is het mensenwerk
en spelen ambities, kunde en communicatie
een belangrijke rol. De goede samenwerking
met de ambtelijke organisatie heeft in veel
gevallen daartoe bijgedragen.
Inmiddels is mijn rol als adviseur ruimtelijke
kwaliteit overgenomen door collega Lisette

In dit jaarverslag valt u waarschijnlijk de speciale gouden kleur
op. Dit is geen toeval maar heeft direct te maken met het
100-jarig jubileum van onze organisatie, Gelders Genootschap.

Transitie

Noorderhaven
2 | KCAP Architects&Planners - 3d-impressie Noorderhaven, stedenbouwkundig plan mei 2010

De opgave voor Noorderhaven is de transformatie van een voormalig
industrieterrein naar een hoogwaardige uitbreiding van het centrum
met een divers en levendig stedelijk milieu om in te wonen, werken en
te verblijven. Een nieuwe stadse buurt die met de binnenstad, IJssel
en stationsomgeving een symbiotisch geheel vormt. Vernieuwend,
met een “couleur locale” en een wervende architectuur en stedenbouw.

3. Intensivering en duurzame ontwikkeling van de beschikbare ruimte.
4. Herordenen en effectief benutten van infrastructuur (spoor, water
en weg).
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1 | KCAP Architects&Planners - situatie voor de transitie – mei 2010

Het doel van de herontwikkeling is vierledig:
1. Nieuw centrum met stedelijk en economisch elan voor bestaand
stedelijk gebied.
2. Ruimte voor ondernemers, bewoners, bezoekers en consumenten.

Het plangebied biedt plaats aan circa 1100 woningen en ruimte voor
voorzieningen, kantoren, kleinschalige bedrijfsruimten, detailhandel,
middelbare scholen en culturele voorzieningen. Daarnaast zijn er twee
nieuwe spooronderdoorgangen gerealiseerd en een divers raamwerk
van openbare ruimte met straten, pleinen, parken en een haven die het
plangebied moeten verbinden met de stad en de IJssel.

Transitie

3,4 | foto’s: Gelders Genootschap, april 2019

Door KCAP Architects&planners is het stedenbouwkundig plan
(DOSP) Noorderhaven vervaardigd, dat als onderlegger dient voor
het ruimtelijke, programmatische en kwalitatieve kader voor de
gewenste ontwikkeling van het plangebied.
De commissie heeft tijdens de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan een adviserende rol gespeeld. Daarnaast is de rayonarchitect
lid van het Q-team en geeft hij advies bij de ontwikkeling van de individuele bouwblokken. Met enige regelmaat komt het Q-team bij elkaar
om de nieuwe plannen te bespreken en deze tot een goed en passend
eindresultaat te brengen.
Ontwerp
Marianne Loof, LEVS architecten
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“OUD EN NIEUW MET
ELKAAR VERWEVEN IN
NOORDERHAVEN.”

Op weg naar de Omgevingswet
met erfgoed, stedenbouw, landschap, architectuur en openbare ruimte. Ook vindt een
vertaling plaats van de principes ‘veilige’ en
‘gezonde’ leefomgeving.

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking.
Vertrouwde kaders, rollen en instrumenten
veranderen dan. Een van de doelen van de
omgevingswet is het streven naar ‘goede
omgevingskwaliteit’, waarbij maximaal ruimte
wordt gegeven aan initiatiefnemers. Wat die
kwaliteit precies inhoudt en hoe je dat organiseert, staat straks in een gemeentelijke
omgevingsvisie en omgevingsplan. Dat geldt

ook voor ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.
Regels voor ‘uiterlijke kwaliteit’ worden opgenomen in een omgevingsplan. Dat geldt ook
voor planologische voorwaarden. Wat nu nog
afzonderlijk in welstandsnota’s en bestemmingsplannen staat, wordt op termijn opgenomen in nieuwe beleidsregels. Die krijgen
dan een veel breder karakter door koppeling
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Gemeentelijke adviescommissie
De gemeente blijft onder de Omgevingswet
verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit.
Uitgangspunt is dat bij ruimtelijke initiatieven
telkens een afweging plaatsvindt in hoeverre
deze bijdragen aan een ‘goede omgevingskwaliteit’. Om deze afweging te kunnen
maken, voorziet de Omgevingswet in de
instelling van een gemeentelijke adviescommissie. Dit is dan feitelijk de opvolger van de
bestaande commissie ruimtelijke kwaliteit
en cultuurhistorie (RKC).

Infrastructuur

Verbreding oude IJsselbrug
1 | Moederscheim Moonen Architects
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De IJsselbrug is karakteristiek en beeldbepalend voor Zutphen.
De bestaande brug bestaat uit een verkeersbrug en een dubbelsporige spoorbrug op een gemeenschappelijke onderbouw, die door de
verschillende constructieprincipes en vormentaal een rommelig beeld
oplevert.
Sinds 2013 werkt de gemeente Zutphen aan het omvangrijke programma Rivier in de Stad. In dit programma is onder andere de verbreding van de IJsselbrug opgenomen.
Deze verbreding heeft tot doel het comfort voor fietsers en voetgangers sterk te verbeteren. De verbreding speelt zich af op de hefbrug,

de boogbrug en de oostelijke aanbrug. In dit zelfde kader wordt tevens
verbinding gemaakt met een rechte trap naar de IJsselkade en een trap
naar de Tichelbeeksewaard.
In juli 2015 is aan vier partijen gevraagd een aanbieding hiervoor te
maken. De rayonarchitect en spoorbouwmeester hebben een rol
gespeeld in de selectie van de partijen en de uiteindelijke keuze voor
het uitgevoerde ontwerp.
Uit vier inzendingen is het ontwerp van Moederscheim Moonen Architects gekozen als beste ontwerp en in december 2017 is dit gerealiseerd.

Infrastructuur

2 | Ontwerpconcept voetgangersdeel

3 | Gerealiseerde situatie, zicht vanaf de stad
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“DE GEKOZEN DOORSNEDE
COMBINEERT COMFORT
ZICHTBAARHEID EN EEN
KRACHTIGE LIJN.”

De beoordeling van de rayonarchitect op het ontwerp was als volgt:
“Helder concept en aansprekende beelden. Veel aandacht voor
aanlandingen aan beide zijden van de brug. Mooie vondst om glas te
gebruiken voor de leuning, dit geeft de mogelijkheid om de constructieve rand te verlagen en een nieuwe/eenduidige rand te maken”.

Werkwijze

In het welstandsbeleid is sprake van onderlinge samenhang tussen welstand en verwante thema’s als cultuurhistorie etc. Zo is
per gebied sprake van maatwerk en zijn de
toetsingskaders afgestemd op de aanwezige
kwaliteiten of geformuleerde gemeentelijke
ambities.
Dat maakt dat bijvoorbeeld in een reguliere
woonwijk andere spelregels gelden dan
in een gebied met een hoge monumentale
waarde of in een fraai landschap.
Integraal kijken naar omgevingskwaliteit is
ook het uitgangspunt voor de Omgevingswet
die in 2021 in werking treedt. Essentie daar-

van is dat bij alle ruimtelijke initiatieven wordt
gekeken naar de balans tussen een veilige,
gezonde omgeving en een goede – en duurzame! – omgevingskwaliteit.
Een principe dat we als commissie van harte
onderschrijven. Immers, niet het voldoen aan
regels bepaalt de bijdrage aan ruimtelijke
kwaliteit, maar juist het zoeken naar evenwicht
tussen de kwaliteit van een gebouw en de
kwaliteit van de directe omgeving.
Reguliere advisering
De commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie (RKC) heeft de wettelijke taak om het

college van B&W te adviseren over de uiterlijke kwaliteit van bouwwerken op zichzelf en in
hun omgeving. Wat de ambities en randvoorwaarden voor kwaliteit zijn en hoe je die kunt
borgen staat in de gemeentelijke welstandsnota. Dit vormt ook de basis voor advisering
door de commissie.
Kwaliteitsgesprek / vooroverleg
Het grootste deel van de plannen wordt onder
mandaat van de commissie door de adviseur ruimtelijke kwaliteit afgehandeld. Alleen
grootschalige of complexe plannen schuiven
door naar de ‘grote’ commissie die multi-disciplinair is samengesteld: architectuur, landschap, cultuurhistorie en stedenbouw. Op
afroep is de ook de discipline duurzaamheid
beschikbaar.
De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt
wekelijks de gemeente en bespreekt dan in
vooroverleg de plannen met initiatiefnemers.
Dit in aanwezigheid van de behandelend ambtenaar van de gemeente. Bij plannen met een
monumentenaspect of in cultuurhistorisch
waardevolle gebieden, schuift ook de adviseur cultuurhistorie van het Gelders Genootschap aan.
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Adviseren over ruimtelijke kwaliteit
Welstand gaat over de uiterlijke kwaliteit van
de gebouwde omgeving. Maar spreken we
over ruimtelijke kwaliteit, dan gaat het ook over
cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en
openbare ruimte. Deze thema’s geven samen
inhoud aan kwaliteit en bepalen daarmee ook
de ruimtelijke identiteit van een kern, wijk of
gebied.
In het gemeentelijk welstandsbeleid zien we
deze brede benadering van ruimtelijke kwaliteit terug.

Werkwijze
Noorderhaven
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Kwaliteitsteam / Q team
De adviseur ruimtelijke kwaliteit is – namens
de RKC ook betrokken bij het Kwaliteitsteam
dat specifiek adviseert voor het gebied Noorderhaven.
Verder heeft de adviseur zitting in het kwaliteitsteam voor Leesten en wordt hij betrokken
bij selecties en prijsvragen.

Attitude
De werkwijze van de adviseur ruimtelijke kwaliteit en van de commissie is altijd gebaseerd
op dialoog met en begeleiding van initiatiefnemers en opdrachtgevers. Dit alles binnen de
kaders van het gemeentelijk beleid.
Een oplossingsgericht en transparant adviesproces dat ervoor zorgt dat mooie plannen

worden gemaakt die de gemeente Zutphen
verrijken.

Markante hoek

Nieuwe IJsselfront
1 | Noordelijke havenwand

Voor het gebied Noorderhaven is een Q-team opgericht waarbij alle
individuele plannen worden besproken en beoordeeld.
De Markante hoek aan de Nieuwe IJsselfront is hier een voorbeeld
van. In diverse ontwerpsessies is met de architecten en de leden van
het Q-team het ontwerp van dit woonblok getransformeerd van het
eerste schetsidee tot het daadwerkelijke definitieve ontwerp dat
hieronder weergegeven is.

Ontwerp
KCAP Architects & Planners / Zecc Architecten
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ONTWERP LANGS DE HAVEN
“HET KWALITEITSTEAM IS
BIJZONDER TEVREDEN OVER
DIT ONTWERP.”

Samenstelling

2018

Commissie
Tot 1 oktober hadden de volgende
commissieleden zitting:
Voorzitter
N. (Niels) Joosten
Architect
ir. G. (Gé) König

In cijfers
−− Onder mandaat van de commissie zijn in
het jaar 2018 406 plannen behandeld.
−− Voor deze plannen waren minimaal 520
adviezen nodig.
−− 52 van de 406 plannen waren aanvragen of
vooradviezen uit het jaar 2017 of 2016.
Hiervoor waren 69 adviezen nodig.
−− 354 van de 406 plannen waren aanvragen
of vooradviezen uit het jaar 2018.
Hiervoor waren 451 adviezen nodig.
−− Minimaal 176 van de 354 aanvragen of vooradviezen van 2018 waren in één keer akkoord.
−− 92 van de 406 plannen uit 2016, 2017 en
2018 zijn in 2018 meer dan één keer behandeld.
−− 80 van de 354 plannen uit 2018 zijn in 2018
meer dan één keer behandeld.

Ron König

Hans Pietersma

Ab Hans

Henry Huiskamp

Mireille Huiskamp-Langendijk

Roger Crols

Boukje Overbeek
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Vanaf 1 oktober was de samenstelling
als volgt:
Voorzitter
R. (Ron) König
Adviseur omgevingskwaliteit
H. (Hans) Pietersma arch. AvB
Architect
A. (Ab) Hans arch. AvB
Stedenbouwkundige
ir. H. (Henry) Huiskamp
Adviseur duurzaamheid
ir. M. (Mireille) Huiskamp-Langendijk
Adviseur cultuurhistorie
drs. R. (Roger) Crols,
ing. B. (Boukje) Overbeek
Ambtelijke ondersteuning
J. (Jon) van den Elst

Projectpitch

Nieuwe horeca aan de IJsselkade

De gemeente Zutphen vindt het van belang om kwaliteit te behouden
en te vergroten. Daarom investeert de gemeente in het herinrichten
van de IJsselkade aan de westkant van het centrum. Op de vernieuwde
IJsselkade is een bouwlocatie beschikbaar voor een prachtige horecavoorziening, met een terras aan het water van de IJssel. Hiervoor is
een beeldkwaliteitplan opgesteld. Doel van dit beeldkwaliteitplan is te
komen tot een aantrekkelijke horeca-uitspanning, waarvan de architectuur op een eigentijdse wijze het (vesting)verleden van Zutphen
verbeeldt. De bouwregels laten ruimte voor individuele expressie en
vakmanschap van de betrokken architect.
Om verder invulling te geven aan deze visie, heeft de gemeente de
wens uitgesproken om de horecavoorziening door een marktpartij
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“HELDERE MASSA DIE HEEFT
GELEID TOT EEN
AANSPREKEND
SCULPTURAAL PAVILJOEN.”

te laten ontwikkelen en exploiteren, met de insteek om deze marktpartij
middels een prijsvraag te selecteren.
De jury bestond uit vertegenwoordigers van HTC (het bureau dat de
prijsvraag begeleidt), de binnenstadsmanager, de rayonarchitect van
het Gelders Genootschap en een vertegenwoordiger van de gemeente. Naast horecaconcept en vormgeving van het gebouw hebben de
juryleden o.a. gekeken naar ervaring, financiële onderbouwing en
meerwaarde van de horeca-exploitant.

Ontwerp
IAA Architecten, ir. E. Workel

Projectpitch
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Uit 9 inzendingen is, na een zorgvuldige selectieprocedure, het ontwerp van Lisa Pitt gekozen. De rayonarchitect heeft bij de keuze de
volgende opmerkingen/aandachtspunten meegegeven:
“Heldere massastudie die heeft geleid tot een aansprekend sculpturaal paviljoen. De drie “pootjes” bevatten een programma waardoor
ze dikte hebben verkregen en fraai refereren aan de vestingwerken.
De plaatsing van gevelopeningen is logisch en verankert het paviljoen
in zijn context. De plaatsing op een verhoging, wellicht indicatief, kan
problemen opleveren met het voor de kade “ontworpen” maaiveld.
Aandacht wordt gevraagd voor de materialisatie van het dakvlak”.
In verder overleg is het plan uitgewerkt tot onderstaand ontwerp dd.
januari 2019. Aanpassingen waren noodzakelijk om te komen tot een

financieel haalbare opzet. In nauw overleg met de architect is gekomen
tot een aansprekende opzet die aansluit bij het hoge ambitieniveau van
de gemeente zoals verwoord in het beeldkwaliteitplan.

Erfgoed

Herbestemmming Broederenklooster
2,3 | Doorsnede bestaand en nieuw
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De Broederenkerk is een 14e-eeuwse kloosterkerk in Zutphen
waarin Dominicanen gehuisvest waren. De kerk is lange tijd in gebruik
geweest als openbare bibliotheek. In 2017 is de kerk verkocht aan
een initiatiefnemer, die de kerk als hotel wilde gaan herbestemmen.
Vanwege het bijzondere karakter van het Broederenklooster is de
voorbereiding van de verbouwing een lang traject geworden. De
gemeente wilde alle commissies en erfgoedclubs op één lijn krijgen,
wat uiteindelijk is gelukt. Het bureau Harmonische Architectuur heeft
een ontwerp gemaakt waarbij het voormalige klooster de functie van
een hotel krijgt, met als programma 17 kamers, een grand-café en
een terras bij de binnentuin aan de Rosmolensteeg. In nauwe samenspraak met de Commissie (RKC) is het plan ontwikkeld.

Aanbevelingen
Bibliotheek

Beleid / inhoudelijk
−− Uw gemeente is voortvarend bezig met
de voorbereiding op de Omgevingswet.
Bedenk hoe omgevingskwaliteit eruit kan
zien en hoe die kwaliteit (cultuurhistorie,
landschap etc.) straks volwaardig wordt
opgenomen in nieuwe instrumenten als
omgevingsvisie en omgevingsplan.
−− Stel specifieke beoordelingskaders op
voor duurzaamheidsprojecten (zonneweides, -velden etc.) Het is voor alle betrokken partijen prettig om vooraf kaders aan
te geven of te ontwikkelen.
Tot slot
−− De commissie wisselt graag met u van
gedachten over de ruimtelijke kwaliteit in
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Organisatie / proces
−− Faciliteer het gesprek over ruimtelijke kwaliteit met commissie, politiek en burgers.
−− Maak bij vraagstukken rondom duurzaamheid en energietransitie gebruik van onze
ad hoc in te zetten adviseur duurzaamheid.
−− Betrek de commissie vroegtijdig bij
beleids- en planvorming. Zo kan zij vanaf
de start meedenken over randvoorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit.

uw gemeente. Bij voorkeur organiseren we
daarom met u een excursie in een of meer
kernen van de gemeente. Zo kunnen we ter
plekke bekijken hoe het gemeentelijk kwaliteitsbeleid in de praktijk werkt. Daarnaast
kunnen we tijdens een raadsvergadering
ook een toelichting geven op het jaarverslag.
−− U kunt onze werkwijze het beste ervaren

door eens aan te schuiven. Wij nodigen
daarom alle belangstellenden uit om onze
vergaderingen (commissie en mandaat) bij
te wonen. We heten u graag welkom!

Energietransitie

Plaatsing windturbines langs het
Twentekanaal en De Mars

Voor de realisatie van de windturbines hebben de gemeenten Zutphen
en Lochem gezamenlijk ruimtelijke aandachtspunten geformuleerd. Bij
de plaatsing van de turbines dient rekening te worden gehouden met
de draagkracht van het landschap. Vooral de plaatsing van meerdere
windturbines in hetzelfde gebied kan zwaar drukken op de kwaliteiten
van het landschap. De gemeente vraagt de commissie de initiatieven
in het gebied dan ook te beoordelen in relatie tot de al aanwezige windturbines. De beoordeling heeft ook betrekking op de vormgeving en de
kleur die wordt toegepast. Wat verder speelt is dat het gebied deels
behoort tot de provinciale Groene Ontwikkelingszone en tot Natura
2000-gebied Uiterwaarden IJssel. Dit betekent dat negatieve effecten
moeten worden gecompenseerd c.q. nadrukkelijke versterking van de
kernkwaliteiten aan de orde moet zijn. Voor het gebied zal een landschaps- en beplantingsplan moeten worden opgesteld en uitgevoerd.
Tot slot zal het project ook invloed hebben op het beschermd stadsgezicht. Visueel kenmerk van dit stadsgezicht zijn de vele torens, waar de
turbines in zekere mate onderdeel van worden.
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In de huidige tijd wordt steeds meer ingezet op duurzame energievoorzieningen. Een onderdeel daarvan is het plaatsen van windturbines,
waarvoor een aanvraag is ingediend om deze langs het Twentekanaal
en De Mars te plaatsen. Windturbines hebben een grote impact op het
omliggende landschap.
Het Gelders Genootschap heeft een landschapsarchitect in dienst
die gespecialiseerd is in toepassingen van energiemaatregelen in het
landschap. Zij is bij de beoordeling van dit plan als adviseur aan de
commissie toegevoegd en heeft haar advies uitgebracht.

Energietransitie

2 | Computervisualisatie met drie bestaande en drie nieuwe turbines
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De commissie is zich bewust van de noodzaak om voortgang te houden in de energietransitie. Het belang van een zorgvuldige inpassing
zoals wordt beoogd met de door de gemeenten Zutphen en Lochem
geformuleerde ruimtelijke aandachtspunten, wordt onderschreven
door de commissie. De impact van grootschalige windturbines is over
het algemeen echter groot en de schaal overstijgt per definitie die van
het landschap. Op verzoek van de commissie was door de aanvrager
de ruimtelijke impact van de turbines door middel van augmented
reality duidelijk en realistisch inzichtelijk gemaakt. De commissie constateerde aan de hand van de visualisaties en de beleving in het landschap dat windturbines met een hoogte van 185 meter- de maximale
variant - de draagkracht van het landschap zouden overstijgen.

Idealiter zou de hoogte van de nieuwe windturbines voor een rustig
eindbeeld afgestemd moeten worden op de bestaande turbines.
Als er gelijktijdig zes windturbines ontwikkeld zouden worden zou
daarvoor worden gekozen. Uit de visualisaties bleek echter dat een
hoogte van 150 meter - de minimale variant - in voldoende mate zou
aansluiten bij de bestaande windturbines van 120 meter. De commissie adviseerde verder een hoogteplafond van 150 meter vast te stellen, om duidelijkheid te geven voor de mogelijkheden bij toekomstige
ontwikkelingen.

