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Zutphen ligt
schilderachtig aan
de rivier de IJssel.

J
arenlangmoest ik, als ik
‘Zutphen’hoorde,den-
kenaanPretparkNeder-
land vanMichiel vanErp.
Indiedocumentaire,
overdevrijetijdsbranche

inNederland,brengtVanErp in
beeldhoeeen fanatiekecitymar-
keteerdestadZutphenopdekaart
probeert te zetten.Debrainstorms
resulterendan ineen lachwek-
kendepromotieslogan,waarmee
Zutphendewereldmoetgaan
veroveren: ‘ZoominopZutphen’.
Vijftien jaar latermoet iknog

altijd grinniken, als denaam
Zutphen valt. Tot ikdaadwerkelijk
eenkeer voorwerk indeGelderse
provinciestadmoet zijn. Vanuit
deRandstadkomik via verschil-
lendeN-wegendeAchterhoek
binnengeredenenal snel vergaap
ikme links en rechts aanchar-

Zoominop
Zutphen

Het lijkt alsof
iedereenhet ineens
heeft over Zutphen.
DeGelderse
Hanzestad zou
het beste van twee
wereldenverenigen:
het kneuterige van
het dorp enhet
wereldse vande stad.
Ookdesignjournalist
ElsbethGrievink
is positief verrast.
Voorspelling: voor
het eindvandit
artikel zit je huizen te
zoekenopFunda.
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De14de-eeuwse
Broederenkerk is
omgetoverd tot
openbarebibliotheek.

manteboerderijtjes, uitgestrekte
weilanden, fruitboomgaardenen
buurtbakkertjes,waar ik acuutwil
stoppenvoor een taart.
Als ik viadeOude-IJsselbrugde

IJssel oversteek, Zutphenbinnen
rijd engeconfronteerdwordmet
eenhistorisch centrumvol oude
pakhuizen, kronkelige straatjes
enflanerendpubliek, ben ik ver-
baasd.Debiologischemarkt opde
LangeHofstraat doet dorps aan,
maar inde14de-eeuwseBroede-
renkerk, die getransformeerd is
tot openbarebibliotheek, ben ik
duidelijk in een stad.Omdehoek,
inhet voormaligedormitorium
vanhet klooster, krijgt eennieuw
boetiekhotelmet café-restaurant
vorm:HotelBroederenklooster.
Het lijkt hier potdorieAntwerpen
wel.Wanneer ik even later door
Noorderhavenwandel, een tot
woonwijk getransformeerd indus-
trieterreinwaardenodige rauwe
randjesbewaard zijn gebleven,
moet ikmijn vooroordelenbijstel-
len:waaromwordt er zoweinig in-
gezoomdopZutphen?Die avond,
terug thuis inRotterdam,breng ik
funda’enddoor.

MoeilijkeRandstad
Mieke vanTilburgherkentde
ervaring. Zij enhaarmanBert
Hoogeveen rundeneensuccesvol
interieur- enevenementenbedrijf
inHaarlem, togenopeengoede
dagnaarZutphenomeen locatie
tebezoeken voor eenopdracht, en
niet veel laterwarende verhuis-
plannen rond.
‘Dathadwel alles temakenmet

eenprojectwaaraanweonshart
verloren’, verduidelijkt ze. ‘Het

Koelhuis. Eenoud, industrieel
pand inDeMars, een voormalig
industriegebiedachterhet station
inZutphen.Eeneeuwgeleden
gebouwdvoorhet koelen van
zuivel, groente en fruit,maar al
jarenbuitengebruik.Degemeente
zocht eenpartij diehetwilde

‘Al jaren droomdenwe ervan industrieel
erfgoed te transformeren.Hier kondat’

ontwikkelen.Wijwisten: dat is
iets voor ons. Al jarendroomden
weervan industrieel erfgoed
te transformeren,maar inde
Randstad isdemarktmoeilijk, je
komterbijnaniet tussen.Dit pand
voldeedprecies aanonzewensen.
Wehebbenhetmogen restaureren

enontwikkelen, enexploiterenhet
nu zelf.Wonendoenwe inEmpe,
aande randvanZutphen.’

Nieuwehotspot
HetKoelhuis is eenvandehotspots
vanZutphen.Het caféopdebegane
grondheeft een terras aanhetwa-
ter, grote ramenendikkehouten
koeldeurendienaardeMachine-
kamer leiden.Vandaaruit kijk jeuit
overde jachthavenende IJssel.Het
Boterlokaalwordt verhuurd voor
feestenenpartijen,hetWaslokaal
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HetKoelhuis,
gevestigd in eenoud,
industrieel pand in
DeMars, is een vande
hotspots vanZutphen.

Het restaurant
vanboetiekhotel
Broederenklooster .

voorbijeenkomstenenvergaderin-
gen, enookmetdeandere ruimten
hebbenVanTilburgenHoogeveen
plannen. ‘Dekelder is geluidsdicht
enheel geschikt voor feesten.Enop
hetdakwillenweeendakpaviljoen
metdakterrasmaken.’
Het gebiedwaarHetKoelhuis

staat, ‘aandeanderekant vanhet
spoor’,was vroeger eenbedrijven-
terrein, dat eennegatief imago
had. ‘InDeMarskwamjeniet
als je erniets te zoekenhad’, zegt
RuurdGietema, stedenbouwkun-
digebij hetRotterdamsearchi-
tectenbureauKCAP. Zijnbureau
maaktehetplan voorhet gebied,
dat doorHeijmans inmidels ont-
wikkeld is tot eenwoonwijk.
OokGietemaspreekt vaneen

‘waanzinnigeontdekking’, als hij
het over Zutphenheeft. ‘Je komter
niet zomaar, jemoet er echt voor
afslaan.Maarwat jedanaantreft,
is een soortNederlandsToscane.
Erwonennoggeen40.000men-
sen,maarhetheeft eenenorme
geschiedenis alsHanzestad, en
ookdaarvoorwashet eencentrum

vanmacht.Demiddeleeuwse
kerken, de stukkenstadsmuur, dat
IJsselfront: hetheeft ongelofelijke
allure.Metdenieuwewoonwijk
wildenwe ietsnieuws toevoegen
aanZutphen, dat tochook ver-
trouwdvoelt.’ KCAPverbond ‘het
gebiedachterhet spoor’weer aan
de staddoorhet aanleggen van
twee tunnels, verdeeldehet gebied
inblokkenenbrachtdegedempte
Noorderhaven terug.
Inmiddels is eengrootdeel van

denieuwbouwhuizenwoningen in
hetmidden- enhogere segment al
gebouwd,metdaartussengroene
oases: ‘Eenknipoognaarde vele
hofjesdiehet oude centrumher-
bergt’, aldusGietema.Dechique
appartementenaanhetnieuwe
jachthaventje zijn in aanbouw.
Eenaantal overeindgeblevenele-
mentenuit het verledengevenhet
gebiedeenongepolijst karakter.
ZoalsHetKoelhuis,maarookde
voormaligeBroodfabriek,met
flexibelewerkplekken–hoe
Randstedelijkwil jehet
hebben.
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Inmiddels staat het gebied
bekendalsNoorderhaven en is het
aanhet uitgroeien tot een vande
meest gewildewoonlocaties van
Zutphen endaarbuiten.Gietema:
‘Het project ontstijgt het lokale en
regionale, enheeft aantrekkings
kracht opmensenuit het hele
land.’
DatbeaamtVanTilburg, die

veel vandenieuwebewoners van
Noorderhaven inHetKoelhuis
ontmoet. Volgenshaar is zeventig
procent vanhen ‘niet vanhier’: ‘Ze
komenuit allehoeken:Utrecht,

15 jaar) verruilde ze een stads
appartementop zevenhoogophet
Amsterdamse Javaeiland, voor
eenboerderij inBrummen, aande
rand vanZutphen. ‘Wewoonden
heel fijn inAmsterdam.Opeen
prachtigeplek,met superleuke
buren,waaromzou je erweggaan?
Maar ik voeldedathet leefklimaat,
de economische versnelling, de
expats ende toeristen, onsniet
langerpasten. Ikhieldmeal een
tijdjebezigmetpermacultuur: het
ontwerpen vaneen leefomgeving
die gebaseerd is opecologische
systemen.Opeen rustigeplek in
het groen zou ikde verbinding
tussenkunst ennatuur veel beter
kunnenmaken.’ VanGenderens
man,financieel adviseur, ging
akkoordmitshij twee tot drie keer
perweekheenenweer zoukunnen
naarAmsterdam, voor zijnwerk.
Ze vondeneenboerderijmet een

– ‘voorAmsterdamsebegrippen’
– enorme tuin eneenVoedsel
bos ernaast,waarVanGenderen
werkt, rondleidingen verzorgt en
kunstenaars ontvangt. Inhet cen
trumvanZutphen, dat je volgens
VanGenderenqua sfeer kunt ver
gelijkenmetdenegenstraatjes in
Amsterdamvan tien jaar geleden,
maardanbetaalbaar, opende ze
EarthBasedArt Space: eengalerie
voor groeneprojectenenopdena
tuur geïnspireerdekunst.

Geestelijke groei
Hoewel zedegezelligheidvan
haardirecteburen inAmsterdam
weleensmist, isVanGenderen
tevredenmethaar stapnaarhet
groen.Datheeftook temakenmet
dewat spirituele sfeer inenrondom
Zutphen. ‘Demensenzijnhier
meerbezigmetgeestelijkegroei,
dat vind ikhierheelfijn.Er zijnhier
veelbiodynamischebedrijven,
mensenzijnbezigmetna
tuurvoeding,met yoga.’

Dechique
appartementen
aanhetnieuwe
jachthaventje.

‘In Amsterdampasten ons het leefklimaat, de
snelheid, de expats en de toeristen niet langer’

‘Cityquitter’ Chantal
vanGenderenaanhet
werkophaarboerderij
inBrummen, aande
rand vanZutphen.

Groningen,DenBosch,Rotter
dam.Veel stedelingen.’

Van stadnaar platteland
Cityquitters,wordenze tegenwoor
dig genoemd.Mensendiedegrote
stad verruilen voorhet platteland.
Enhoewel stedenwereldwijdde
laatste jarenenorm inopkomst
zijn, lijkt deprovincie ineensook
weer te lonken, zeker sinds corona.
Wie zouerhutjemutje opelkaar
willenwonen, als je ook van frisse
lucht eneenweidsuitzicht kunt
genieten?Endan is Zutpheneen
overzichtelijke stap: gedrenkt in
groen,maar toch stads.
Chantal vanGenderen is er zo

een. Ze zettede stap vanRandstad
naarZutphendrie jaar geleden.
Metmanenkinderen (nu11en
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Zutphenstaat bekendalshet
antroposofischehart vanNeder-
land.Dat komtdoordat zich inde
jaren vijftig eenantroposofische
huisarts inZutphen vestigde,
waarnahet antroposofische
gedachtengoed snel groeide. In
1969opendedeeerste vrije lagere
school indeHanzestad, snel ge-
volgddoor andere instellingen
en voorzieningenopantroposofi-
schegrondslag.Het is een vande
redenenwaaromje inZutphenop
elke straathoekeenbiologische
bakker, natuurvoedingswinkel of
tweedehands curiosawinkel aan-
treft,waar in andere stedenBlok-
kers enKruidvatten zegevieren.

Net alsVanGenderenwonenook
Mieke vanTilburg enBertHoog-
eveenniet inZutphenzelf,maar
inhetnabijgelegenEmpe.Metde
fiets zijn ze in tienminutenbijHet
Koelhuis.Nemenzedeauto, dan
zitten ze in tienminuten inDeven-
ter,maarookZwolle enApeldoorn
zijndichtbij. ‘Vroegerwas ik ergop
Amsterdamgefocust quakunst en
cultuur.Nuheb ikmijn cirkelwat
verruimd. Ik ganaardefilm inZut-
phen,naarhet theater inDeventer
ofhetmuseuminApeldoorn.En
wil ik echtheel graagnaarHet
Stedelijk?Danben ikbinneneen
uur inAmsterdam.Datdoenwe
heelmakkelijk.’

Minder prikkels
VanGenderenheeft dezelfde
ervaring: ‘Toen iknog inAmster-
damwoonde, kwam iknergens.
Hetnavigerendoorde stad slurpte
al zoveel energie, dat ik er gewoon
niet aan toekwamomandereplek-
ken te ontdekken. InZutphen zijn
veelminder prikkels,waardoor je
denkt: dagjeGroningen? Jahoor,
zin in!’
Saai vindt zehet allerminst

om indeprovincie tewonen.
‘Tuurlijk, er is hierminder te
doen,maardaardoorneemtde
keuzestress ook af. Endekwaliteit
vandedingendie er georgani-
seerdworden, is hoog.Neemde
IJsselbiënnale, een internationale
kunstroutedie eens inde twee
jaar inde zomer langsde IJssel
georganiseerdwordt.Dit jaar even
niet, door corona,maar als-ie vol-
gend jaar doorgaat,moet je beslist
eens komenkijken.’
Als ik ‘IJsselbiënnale’wil

googelen, zie ik dat Fundanog
openstaat. Bij eenpakhuis van
200m2 inhet hart vanZutphen.
Voordeprijs van –nou ja, zeg – zo
ongeveermijn stadsappartement
inRotterdam.o

DeDrogenapstoren
stamtuit de15de
eeuwenwaskorte
tijdde stadspoort.

Een vande vele
historischehofjes in
het oude centrum.

‘Tuurlijk, er is hierminder te doen,maar
daardoor neemt de keuzestress ook af’
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