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ADOPTIEBLOEMBAKKEN
Samen maken we Noorderhaven natuurlijk mooi! Binnenkort
krijgen de eerste ‘adoptiebloembakken’ een plek in de
wijk. De gemeente zorgt voor de bloembak en de grond,
bewoners voor bloemen, planten en onderhoud. Er waren 12
bakken beschikbaar en op één na zijn deze al vergeven aan
enthousiaste buurtbewoners. Hierbij hebben we rekening
gehouden met een zo goed mogelijke verdeling in de wijk.
Alle tuinierende ‘adoptieouders’ hebben een contractje
gekregen over het onderhoud. Groen advies voor wie
aan de slag gaat, ook in de eigen tuin: kies vooral voor
inheemse planten, bijen zijn daar vaak gek op! Kijk voor tips
bijvoorbeeld op www.drachtplanten of www.vivara.nl.
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REESINKLOODS KRIJGT NIEUW
BESTAAN ALS TECHNIEKFABRIEK

BELEVINGSROUTE NOORDERHAVEN
Van weidegrond voor de stadskoeien tot vestingwerk,
stadspark en industrie: Noorderhaven heeft uiteenlopende
functies gehad. Sommige (straat)namen en oude gebouwen
verwijzen naar de roemrijke geschiedenis van de wijk. Om
het verleden tastbaar te maken, komt er een belevingsroute
in Noorderhaven. De route voert langs een aantal plekken,
waar je een verhaal over de historie kunt horen. Hoe dat
werkt? Met een zogenaamd ‘kinetic wheel’: je draait aan een
stuurwiel en er start een kort hoorspel. Leuk voor kinderen
en met interessante achtergrondinformatie voor volwassenen.
Deze zomer krijgen de eerste kinetic wheels een plaats, onder
andere bij het Ettegerpark, het Koelhuis en de Noorderhaven.

Juli

Nieuwe plek voor oude bekende: op het Groote Bolwerk staat sinds
kort het kunstwerk ‘Samenspanning van elementen’. Het beeld van
de Nederlandse kunstenaar Marius van Beek stond tot 2015 op de
Overwelving. Nu heeft het een mooie plek gekregen in Noorderhaven.

Waar het Groote Bolwerk uitkomt op de Contrescarp, staat een
oude loods van Reesink. Dit karakteristieke gebouw gaat
onderdak bieden aan de TechniekFabriek. Als alles goed gaat,
kunnen jongeren hier vanaf september 2021 terecht voor
uiteenlopende technische opleidingen.

WATERPLEIN

Behoefte aan technisch personeel

Eind dit jaar start de aanleg van het Waterplein aan de
Noorderhavenstraat. Het wordt een gezellig pleintje met veel
groen. En natuurlijk water, onder andere in de vorm van
fonteintjes. Het terrein werd vaak gebruikt als laad- en
loszone. Maar vanaf half juli zijn de hekken gesloten en kun
je er niet meer staan met de auto. Parkeren mag net als overal
in Noorderhaven betaald in de vakken of in de parkeergarage.

Veel bedrijven in Zutphen hebben grote behoefte aan mede
werkers met een technische opleiding, die direct aan
de slag kunnen in de praktijk. Daarom hebben ondernemers
en onderwijs de handen ineengeslagen met de Techniek
Fabriek. Jan Duits van machinefabrikant Duits Engineering
is één van de initiatiefnemers. Met nog zo’n 20 tot 30 andere
ondernemers legt hij jaarlijks geld bij elkaar. “De Techniek
Fabriek wordt een broedplek waar jeugd, opleidingen en
bedrijfsleven zich thuis gaan voelen en kunnen accelereren”,
zegt hij.

Grote waarde voor Zutphen

Verbinding onderwijs en bedrijfsleven

De TechniekFabriek wordt dus een broedplaats voor innovaties
en een plek om nieuwe technologieën te demonstreren. Niet
alleen aan leerlingen, maar aan iedereen. Kinderen kunnen er
kennis maken met huidige en toekomstige technieken,
toepassingen en beroepen. Zodat ze al op jonge leeftijd
enthousiast worden voor technische beroepen.

ZUIDERHAVEN

ROC Aventus en Kompaan College zorgen straks voor
een breed onderwijsaanbod op technisch gebied.
Van praktijkonderwijs en doorlopende leerlijnen in het
beroepsonderwijs tot bij- en nascholingen of bedrijfs
opleidingen. Ondernemers en onderwijs ontwikkelen
deze leerlijnen en opleidingen samen.

Zo ontstaat er onderwijs gericht op het vakmanschap voor
nu én voor de toekomst. Ellen Marks van ROC Aventus:
“Beroepsgericht onderwijs kan niet zonder een goede
verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Aventus
is er trots op om dit, samen met Kompaan, verder vorm en
inhoud te gaan geven in Zutphen.

Ook de gemeente is blij met het initiatief op deze plek.
Wethouder Annelies de Jonge: “De TechniekFabriek heeft een
grote waarde voor Zutphen. We kunnen jongeren in Zutphen
straks een breed scala aan opleidingen bieden, zodat ze in
de stad kunnen blijven leren. De TechniekFabriek versterkt
hiermee het vestigingsklimaat voor technische bedrijven in
Zutphen. Bovendien biedt de TechniekFabriek kansen voor
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Broedplaats
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ZOMER IN
NOORDERHAVEN!
Er is steeds meer te beleven
in Noorderhaven. In de haven

LOODS MET
GESCHIEDENIS

genieten mensen aan het water
en het Ettegerpark biedt ruimte
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voor ontspanning in het groen.
Ondertussen gaat de bouw van
nieuwe woningen door en krijgt
de wijk een eigen gezicht. In deze

WARM WELKOM
IN HET KOELHUIS

nieuwsbrief leest u meer over de
laatste ontwikkelingen.
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MOOIE TOEKOMST VOOR GEBOUW
MET GESCHIEDENIS

PLANNING
OPENBARE RUIMTE

PLANNING
WONINGBOUW

De Reesinkloods is architectonisch misschien geen
heel bijzonder gebouw. Maar het is wel een mooie
verwijzing naar het verleden en naar het voor Zutphen
invloedrijke Reesinkconcern. Zo vormt het een
historisch baken in de nieuwbouw van Noorderhaven.

VELD 3

VELD 4

Veld 2/3
KADE ZUID. 111 KOOPAPPARTEMENTEN EN 29 VRIJE SECTOR
HUURAPPARTEMENTEN

VELD 5

VELD 4
KADE NOORD, IN AANBOUW

BEKENDE ARCHITECT
Al in 1939 verleenden burgemeester en wethouders
van Zutphen de firma Reesink vergunning voor de
bouw van de loods. Voor het ontwerp tekende
architectenbureau Van Tijen & Maaskant, dat
behoorde tot de landelijke top. Het bureau was van
eind jaren ’20 tot na de Tweede Wereldoorlog de
huisarchitect van Reesink. Het inmiddels gesloopte
grote pakhuis aan de IJssel (1930) en het gesloopte
kantoorpand aan de Havenstraat (1935) waren van
hun hand. Maaskant kwam in 1936 bij het
architectenbureau. Eén van zijn eerste opdrachten in
Zutphen was het ontwerp van de directievilla voor de
familie Sporry aan de Voorsterallee 110. Dit pand is nu
een gemeentelijk monument. Na de oorlog werd
Maaskant bekend met onder andere de Euromast in
Rotterdam. Een gerenommeerd architectenbureau
dus voor een ogenschijnlijk eenvoudige loods. Met de
komst van de TechniekFabriek krijgt dit pand met
geschiedenis een bestemming voor de toekomst.

aanleg riolering en nutsleidingen,
augustus-november 2020
inrichting openbare ruimte
omgeving Metiushof, najaar
2020-najaar 2021
bodem- en explosievenonderzoek,
zomer-najaar 2020

VELD 9

Aanleg nutsleidingen eind juli 2020
Start woningbouw najaar 2020

VELD 21

bodem- en explosievenonderzoek,
archeologisch onderzoek
Zomer/najaar 2020

Verkoop gestart.
Start bouw eind 2020

SUCCESFORMULE

VELD 9
KNARRENHOF, 51 WONINGEN
EN APPARTEMENTEN

“Bert en ik organiseerden vaak evenementen op industriële
plekken”, vertelt Mieke. “Onze droom was een eigen pand.
Toen we het Koelhuis de eerste keer zagen, was het vochtig,
donker en ‘hokkerig’. De omgeving leek meer op een
maanlandschap. Maar wij zagen mogelijkheden.” Hun doel: dit
industrieel erfgoed behouden en transformeren tot een open
en eigentijdse plek, die mensen verbindt. “We zijn gestart met
zakelijke evenementen op de begane grond”, blikt Mieke terug.
“Daarnaast organiseerden we elke vrijdag een ‘sunset café’, dat
al snel populair werd bij mensen uit de Zutphense binnenstad
én omliggende plaatsen.” Vanaf het begin was er volop aanloop
en reuring in en om het pand. En dat terwijl de bouw van nieuwe
woningen door de kredietcrisis nagenoeg stillag. De sleutel van
hun succes? “We gaan niet uit van problemen, maar doen dat
wat wél kan.”

Start half oktober

VELD 15/16/17
110 HUUR- EN KOOPAPPARTEMENTEN, DEELS ZORG.
Ontwerp bijna definitief.
Start bouw 2021.

Groote Bolwerk

VELD 21
75 APPARTEMENTEN
VERDEELD OVER 3 GEBOUWEN
LANGS DE DIJK

aanleg zitranden en groen,
najaar 2020 winter 2020/2021

E (Ettgerpark)

afronding boot en grondwerk zomer
2020, afronding groen in het park
winter 2020/2021

Havenplein

Mieke van Tilburg en Bert Hoogeveen waren in 2012 echte
pioniers in Noorderhaven. De Marstunnel was nog niet
aangelegd, de haven niet uitgegraven en er stonden geen
woningen. Met een gedurfd plan hadden ze het Koelhuis
gekocht: een industrieel pand van vijf verdiepingen,
dat tot 2005 diende voor de opslag van boter en andere
versproducten. Acht jaar later is het uitgegroeid tot een
bruisende evenementenlocatie, waar nu ook buurtbewoners
van harte welkom zijn.

oplevering vanaf begin 2021

W (Waterplein)

aanleg plein en stoep, najaar
2020-voorjaar 2021

HET KOELHUIS:
ONDERNEMEN MET VISIE

Schetsontwerpfase.
Start verkoop half 2021

77 EENGEZINSWONINGEN
Ontwerp bijna definitief.
Start verkoop eind 2020

Aanleg zitranden en groen,
najaar 2020 winter 20/21
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CONGRESSEN EN FEESTEN
Na de crisis gingen Mieke en Bert verder met de ontwikkeling
van hun Koelhuis. Daarbij kwamen prachtige oude details
tevoorschijn, zoals zeshoekige, glazen bouwstenen. Ze maakten
de eerste en tweede verdieping geschikt voor congressen tot
250 bezoekers. “Ondertussen werd er in de omgeving flink
gebouwd”, herinnert Mieke zich. “Vooral het slaan van de
damwanden voor de haven zorgde voor veel lawaai. Best
een pittige tijd om te ondernemen.” Dat geldt net zo voor de
huidige coronaperiode. Maar ook nu benutten Mieke en Bert
de mogelijkheden die er wél zijn. “We hebben de afgelopen
maanden gebruikt om plannen uit te werken”, zegt Mieke.
“Zo willen we de kelder verbouwen tot een multifunctionele
ruimte voor concerten, feesten of tentoonstellingen. Een
handige plek, omdat geluidsoverlast voor de buurt zo beperkt
blijft. Met het hele team sloopten we alvast muren en deden het
nodige schilderwerk. Daarnaast willen we de derde verdieping
ontwikkelen en hebben we plannen voor een dakpaviljoen.”
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Het Kompaan College bouwt een
nieuwe school in Noorderhaven.
De nieuwbouw komt achter de
Reesinkloods, op het vroegere
Flamco-terrein. Kompaan houdt

Verder is de daghoreca in een stroomversnelling gekomen.
Mieke: “Sinds 1 juni is het Koelhuis Café dinsdag, woensdag,
donderdag en zondag open vanaf 11 uur tot 7 uur ’s avonds. Op
vrijdag en zaterdag kun je tot 10 uur genieten van de avondzon.
Of je nu koffie met een verlaat ontbijt wilt, een lekkere lunch
of een hapje en drankje: je kunt de hele dag terecht. Nieuwe
bewoners van Noorderhaven hebben we uitgenodigd met
een ansichtkaartje in de brievenbus. Het is fijn om je buren
te kennen en in contact te blijven. Want we zijn samen
verantwoordelijk voor deze wijk.”

in het najaar een informatie
bijeenkomst voor de buurt.
Dit in overleg met het wijkteam.

Meer weten en reserveren: www.hetkoelhuis.nl

SAMEN GENIETEN IN
HET ETTEGERPARK
Wat is het mooi geworden in het Ettegerpark! Sinds het
Pinksterweekend kan jong en oud er wandelen, steppen,
skaten, klimmen, spelen met zand en water of gewoon
genieten in de zon. En er komt nog meer. Er wordt nog
gewerkt aan de Zutphense Stadts Aeck: een kopie van de
boot die is gevonden bij de aanleg van de Marstunnel.
Het wordt een kunstzinnige replica van beton en
cortenstaal, waar je op mag klimmen en spelen.
Natuurlijk gelden ook in het Ettegerpark de coronarichtlijnen. Er komt een desinfectiezuil waar je je
handen schoon kunt maken. De officiële opening van
het park houden we tegoed!

