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Voorwoord

In samenwerking met de wetenschapswinkel hebben wij, 
StudentenAtelier, onder begeleiding van Jeroen Kruit dit project 
in Doetinchem uitgevoerd. StudentenAtelier is een bureau 

opgericht door studenten voor studenten. Wij willen de brug tussen 
theorie en praktijk verkleinen door relevante werkervaring aan 
medestudenten te bieden. 

Dit is ons eerste project en wij hopen dat jullie net zo enthousiast 
zijn over de bijdrage als wij zelf. Wij hebben hiervoor gezocht 
naar het antwoord op de vraag: ’Hoe kan een ‘vergroeningsbeeld’ 
ontstaan, dat aansluit bij de structuur van de oude binnenstad en 
waarbij een aangename verblijfs sfeer ontstaat?’ De ambitie is dat 
het gebruik van ‘groen’ in de meest ruime zin van het woord moet 
leiden tot een groene stad die qua niveau uitstijgt boven andere 
‘groene steden’. Aan de hand van wetenschappelijke theorieën van 
Kevin Lynch en Jan Gehl hebben wij, als een dokter die naar zijn 
patiënt kijkt, naar de binnenstad van Doetinchem gekeken om deze 
vraag te beantwoorden.

Wij trachten als student buiten de kaders te denken en wij hopen 
jullie met dit rapport allemaal te inspireren om dat ook te doen! Wij 
wensen u veel leesplezier, inspiratie en wijsheid. En wij hopen dat u 
met deze publicatie in uw achterhoofd maar vooral met liefde voor 
de stad Doetinchem, bijdraagt aan het groene ei van Doetinchem.

StudentenAtelier

Doetinchemmer en student Duco Duin (links) aan het 
schetsen in het werkcafé van de gemeente Doetinchem. 
Samen met Rob Stuijt (rechts) heeft Duco kritisch naar de 
binnenstad van zijn stad Doetinchem gekeken.
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WAAR TE 
BEGINNEN?

StudentenAtelier is gevraagd 
om met een frisse blik naar de 
binnenstad van Doetinchem 

te kijken en te helpen met het 
vormen van een toekomstvisie voor 
een stadscentrum waar het prettig 
verblijven is. Natuurlijk is er al veel 
bekend over het centrum en wordt 
er al volop gewerkt aan die toekomst. 
Werkgroepen, bewoners, winkeliers, 
maar ook studenten hebben tal 
van ideeën om een impuls aan de 
binnenstad te geven. Dat is nodig, want 
ook in Doetinchem staat het traditionele 
winkelgebied door bevolkingskrimp 
en de groei van online winkelen onder 
druk (Radboud Universiteit, 2015). Wij 
willen zoveel mogelijk voortborduren 
op de informatie die voorhanden is en 
daarop gebaseerd samenhangende, 
functionele ingrepen en adviezen 
bieden. In dit document streven we 
ernaar om het Ei van Doetinchem op de 
kaart te zetten als het voorbeeld om een 
prettig en groen centrum te creëren. 

Wat zo mooi zichtbaar kan zijn op 
de kaart, hoeft echter niet zichtbaar 
te zijn voor de mensen op straat; de 

gebruikers van de stad. Zo kunnen 
slecht herkenbare sterke punten van 
een stad de zwakkere punten extra laten 
opvallen. Hierdoor komt de beleving 
voor de gebruikers onder druk te staan. 

In dit rapport proberen wij een 
antwoord te geven op de vraag “Hoe een 
‘vergroeningsbeeld’ in Doetinchem kan 
ontstaan, dat aansluit bij de structuur 
van de oude binnenstad en dat bijdraagt 
aan een aangename verblijfssfeer.” Dit 
doen we door te visualiseren wat wij 
waarnemen in de fysieke ruimte van 
de binnenstad en door handvatten te 
bieden voor verbetering. Onze ambitie 
is een groene stad die qua niveau 
uitstijgt boven andere ‘groene steden’. 
Daarbij denken wij dat een verbeterde 
verblijfssfeer kan bijdragen aan een 
langere verblijfsduur van bezoekers uit 
Doetinchem en omstreken. 

Wij vinden het belangrijk dat de 
partijen betrokken bij het opstellen van 
een binnenstadsvisie weloverwogen 
beslissingen kunnen nemen. De 
uitdaging daarbij is uit te wisselen 
en samen te werken om zo integrale 

Doetinchem verandert. Door vanuit deze dynamiek sturing te geven, kunnen 
bestaande kwaliteiten behouden blijven en nieuwe kansen benut worden.
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oplossingen voor sectorale problemen te vinden. 
Door samen te werken vanuit het zelfde oogpunt 
voorkomt men dat het ei van Doetinchem een 
'roerei' wordt, zoals Gert-Jan Hospers dat zo 
mooi verwoordt (Radboud Universiteit, 2015). 

Alvorens een visie op te kunnen stellen was het 
zaak eerst Doetinchem te begrijpen. Hoe beleven 
wij Doetinchem eigenlijk? Aan de hand van 
interviews, veldonderzoek en schetsen hebben 
wij een inventarisatie gemaakt. Vervolgens 

hebben we dat geanalyseerd aan de hand van 
wetenschappelijke theorieën. Deze resultaten 
hebben we voorgelegd aan de afgevaardigden 
van de verschillende werkgroepen . In diezelfde 
bijeenkomst hebben we in een gezamenlijke 
ontwerpsessie gewerkt aan mogelijke integrale 
oplossingsrichtingen. Tot slot leveren we aan de 
hand van onze geschetste visie een paar ideeën 
om sturing te kunnen geven aan de mensen die 
onze visie willen gebruiken en om de visie kracht 
bij te zetten.

“Wat zo mooi zichtbaar kan zijn op de kaart, hoeft echter niet zichtbaar te zijn voor de 
mensen op straat, de gebruikers.” Doetinchem aan de IJssel, maar waar? Hier het zicht 
op de oude IJssel vanaf de IJsselbrug.

10 11
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WIJ MAKEN KENNIS MET 
DOETINCHEM.

Een eerste verkenning

Tijdens de zomer van 2017 hebben wij de 
eerste veld excursie van meerdere dagen 
naar Doetinchem gemaakt. Dit deden we 

om ook in de avond in de stad te kunnen zijn. 
De beleving verandert vaak drastisch tussen 
dag en nacht (Motloch, 2000). We hebben 
onze waarnemingen (onze beleving) van het 
stadslandschap verwerkt in een kaart. Zo’n 
kaart lijkt misschien een beetje rommelig, maar 
biedt veel houvast. De kaart stelde ons in staat 
gestructureerde discussies te voeren en gericht 
literatuur te zoeken om oplossingen te vinden voor 
de door ons waargenomen knelpunten. 

Door te kijken naar hoe mensen openbare ruimtes 
gebruiken (of niet gebruiken) en te achterhalen 
wat ze leuk vinden en wat hen niet bevalt, is het 
mogelijk om te beoordelen hoe de ingrepen 
werken of niet werken. Deze observaties hebben 
ons geholpen te definiëren welk type activiteiten 
ontbreekt en wat er dus kan worden toegevoegd. 

StudentenAtelier maakt kennis met Doetinchem, hierin hebben wij het geluk dat 
we de Doetinchemmer Duco Duin in ons midden hebben. 

Een eerste verkenning door de studenten; “Door deze 
observaties wordt het duidelijk welke soorten activiteiten 
ontbreken en wat er verder kan worden opgenomen.””

12 13
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“Ouder dan 1940 (oranje), tussen 
1940 en 1965 (rood) en jonger 
dan 1965 (grijs). De historische 
binnenstad is qua bebouwing sinds 
de Tweede Wereldoorlog kortom 
grotendeels ‘overschreven’.”

Aandachtspunten

Het begrip dat tijdens onze discussies het 
vaakst viel was de leesbaarheid van de stad, 
of belangrijker nog, het gemis daaraan. 
Leesbaarheid is belangrijk voor het begrip en de 
oriëntatie in het landschap waarin je verblijft. 
Hoe hoger deze mate van leesbaarheid, des te 
hoger de landschapskwaliteit (Hendriks & Kloen, 
2007). 

Wat ons het meest opviel toen wij Doetinchem 
voor het eerst leerden kennen was het stempel 
dat de geschiedenis op het stadsbeeld heeft 
achtergelaten. De historische gelaagdheid is aan 
de architectuur slecht af te lezen omdat een 
aanzienlijk deel van de gebouwde omgeving 

zwaar te leiden heeft gehad van de tweede 
wereldoorlog. (zie kaart). De historische 
binnenstad is qua bebouwing sinds de Tweede 
Wereldoorlog grotendeels ‘overschreven’, 
maar het oude stratenpatroon heeft de tand 
des tijds doorstaan en het iconische ‘Ei’ is 
daarom nog steeds goed op kaarten te zien.
Het centrum heeft op de kaart misschien een 
duidelijke vorm, maar in de echte wereld vloeit 
de binnenstad soms over in de ring van nieuwe 
uitbreidingswijken. Herkenbare randen zoals de 
stadswal dragen wel bij aan de vorm, maar zo’n 
rand ontbreekt op veel plekken. 
Een ander begrip wat vaak over tafel ging was 
beleving. Beleving is belangrijk om bezoekers 

Fietsen langs de duidelijk zichtbare (groene) stadswal.Het 'joods monument', een verborgen parel.

14 15
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...ook hier heeft de auto voorrang en w
ordt het plantsoen onderbroken. Een rare zet!

Het groene Ei w
ordt door het plantsoen geaccentueerd, m

aar...

Drukte en markt in de Hamburgerstraat.Spelende kinderen op het Simonsplein.

naar de binnenstad te trekken. ‘Gezelligheid’ 
wordt daarbij aangekaart als belangrijkste 
reden om de binnenstad te bezoeken (Radboud 
Universiteit, 2015). Gezelligheid vindt men op 
straat, in de winkels en natuurlijk de horeca. 
Absoluut hoogtepunt in Doetinchem is het 
Simonsplein en de activiteiten die daar in ieder 
geval in de zomer worden georganiseerd. Tijdens 
onze excursie maakten we een pop-up fontein-
event en een braderie in de Hamburgerstraat 
mee. Er was reuring, gezelligheid, allemaal 
aanleiding voor mensen om naar de stad te 
gaan. Helaas geldt dit nog niet voor alle straten 
in het centrum. Een potentieel sterke troef 
is de ligging van het centrum nabij de Oude 
IJssel. In vergelijking met het centrum, waar het 
vaak schort aan groen, bevind je je hier in een 
groene oase. Dit is een kwaliteit waar je je als 
stad mee kunt profileren. Iets wat momenteel 
amper gebeurt. Spelende kinderen, denk aan 
het Plantsoen waar kinderen kunnen spelen in 

de waterpartij als het mooi weer is of langs de 
Oude IJssel, dragen bij aan de levendigheid. 

Het valt ons verder op dat de binnenstad 
op veel plekken goed toegankelijk is voor de 
auto. In onze optiek een knelpunt, want we 
willen graag mensen in de stad geen auto’s. 
De binnenstad, zoals zo veel binnensteden, is 
gebouwd in een periode dat de auto nog niet 
was uitgevonden. Door de opkomst van de auto 
in de 20e eeuw werd het steeds drukker en 
chaotischer in binnensteden. Uit de historische 
verkenning blijkt ook dat ruimte voor de auto 
een belangrijke prioriteit was in Doetinchem 
tijdens de wederopbouw. Nu is een groot deel 
van het stadscentrum autovrij. Toch zijn er 
nog plekken waar de auto domineert in het 
straatbeeld. Zo loopt er door het Plantsoen, 
waar dus ook de kinderen spelen, een asfaltweg. 
We begrijpen dat dit voor de ontsluiting van de 
parkeerplaatsen is, maar waarom moeten auto’s 

16 17
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Met Hospers delen we de conclusie dat het 
winkelgebied van Doetinchem dankzij het 
ovale stratenpatroon (het Ei) goed bereikbaar, 
compact, compleet en op de menselijke maat 
gebouwd is (Radboud Universiteit, 2015).  De 
historische contouren van het centrum zijn 
nog zichtbaar in het stratenpatroon, maar aan 
tastbare geschiedenis (in architectuur) heeft 

het centrum op een paar parels na weinig 
te bieden. Het centrum doet, mede door de 
wederopbouw architectuur, soms kil aan, er is 
weinig groen en de inrichting is op sommige 
plekken rommelig of leeg. Het centrum mist 
een echte publiekstrekker. Waarin onderscheidt 
Doetinchem zich van andere steden in de regio? 

Maquette van het (groene) Ei 1830 met wonen, werken en recreatie gecombineerd in de binnenstad (bron: http://stadswandelingdoetinchem.nl/)

We hebben ook gekeken naar het groen in het 
stadshart. Wat wij zien is een ‘gebroken’ groen 
Ei. Het park, langs de Oude IJssel en de stadswal 
zijn groen, maar leiden onder versnippering 
door auto infrastructuur. Over het centrum zelf 
kunnen we kort zijn; hier is te weinig groen. Wel 

zijn er reeds plannen gemaakt om bomen te 
planten op het Simonsplein, daar komen wij hier 
later in dit rapport op terug. 

zo nodig hier parkeren? Langs de stadswal van 
de Kapoeniestraat, aan de buitenkant van het 
centrum, vindt men ook parkeerplekken. Dit 
draagt bij aan de leesbaarheid, een sterke 
rand, van het stadshart. Dus om samenhang 
en duidelijkheid te creëren zou men de auto 
moeten parkeren buiten het Ei. 

Niet alleen op grote schaal ontbreekt samenhang, 
ook de straatinrichting kan veel beter. Zo zijn 
elementen als prullenbakken, bankjes en 
verkeersborden vaak rommelig geplaatst. Het 

feit dat ook ook fietsen overal lukraak worden 
geparkeerd draagt niet bij aan rust in het 
straatbeeld. Zutphen laat zien dat met relatief 
kleine ingrepen samenhang gecreëerd kan 
worden in een stadshart. Zo hebben ze reclame-
uitingen in een regime ondergebracht dat past 
bij de historische gevels. Daardoor ontbreken 
(gelijk voor alle ondernemers) de bekende 
schreeuwerige gevels in het straatbeeld. Dit 
draagt bij aan een rustiger en aangenaam 
straatbeeld.

De uniforme gevels in Zutphen geven de straat een nette uitstraling. (bron: https://www.soetkees.nl/)

18 19
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EEN ANDERE KIJK OP 
DOETINCHEM.

Het doel is dus om de binnenstad van Doetinchem te transformeren tot een levendige 
plek. Maar waar te beginnen? De hoofdvraag is te onderzoeken hoe het vormen van een 

vergroeningsbeeld dat aansluit bij de structuur van oude binnenstad kan bijdragen aan deze 
levendigheid. De kritische vraag die we ons daarbij voortdurend stelden was of het creëren van 
zo’n vergroeningsbeeld ook daadwerkelijk voldoen zou zijn. Om hierachter te komen hebben we 
de binnenstad van Doetinchem aan een grondige ruimtelijke analyse onderworpen. Waar liggen 

de knelpunten en kansen om te komen tot die gewenste levendigheid? 
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Als StudentenAtelier hebben we bestaande theorieën gebruikt om 
ons kijken te sturen en de analyse handen en voeten te geven. 
Vandaaruit hebben we de uitgangspunten kunnen schetsen voor 

ontwerpoplossingen. De ontwerpvoorstellen gaan in op de tijdens de analyse 
gevonden knelpunten met betrekking to beleefbaarheid en aantrekkelijkheid 
voor verblijf. De wetenschappelijke theorieën die zijn toegepast zijn afkomstig 
van Kevin Lynch en Jan Gehl, en sluiten hier perfect op aan. Deze theorieën 
worden hieronder kort toegelicht.

Theorie in praktijk

“De beleefbaarheid is datgene wat men ervaart wanneer 
er door de stad heen wordt gewandeld en gaat dus om de 
menselijke schaal.”
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5 kenmerken die de leesbaarheid van de stad versterken volgens Lynch.
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Kevin Andrew Lynch was een Amerikaanse 
stedenbouwkundige en schrijver. Eén 
van zijn meest invloedrijke boeken is 

‘The Image of the City’, waarin hij aantoont hoe 
belangrijk de leesbaarheid en de samenhang 
van de stad is. Lynch ontdekte dat wanneer 
iemand door de stad loopt, die persoon continue 
bezig is met zich oriënteren en het proberen te 
begrijpen van de omgeving. In andere woorden 
betekent dit dat iemand in zijn onderbewustzijn 
bezig is met het verbeelden van de stad; men 
vormt cognitieve kaarten met vijf terugkerende 
kenmerken:

1 Districten: relatief grote delen van de stad 
die worden onderscheiden door een andere 
identiteit of functie. 2 Paden: de directe 
verbindingen waar men kan reizen zoals de 
straten met de trottoirs. 3 Randen: Dit zijn 
beperkende of afsluitende elementen met 
meestal een lineair karakter zoals de muren 
van gebouwen. 4 Knooppunten: belangrijke 
kruisingen vanwaaruit men verschillende 
kanten op kan gaan. 5 Landmarks: gemakkelijk 
herkenbare objecten die dienen als externe 
referentiepunten.

Dit alles zorgt voor het algehele beeld of de 
leesbaarheid van de stad en is bepalend voor de 
mate waarin iemand zich kan oriënteren en de 
stad kan ervaren. Een leesbare en begrijpbare 
stad, is een prettige stad voor de gebruiker 
(Lynch, 1960).

Kevin Lynch

Naast Lynch hebben we ook het werk 
‘Cities for People’ van de Deense 
architect Jan Gehl gebruikt. Gehl 

buigt zich over de vraag hoe we steden kunnen 
vormgeven als prettige leefomgevingen waarin 
de inwoners centraal staan. Hoe kunnen we 
steden een menselijke schaal geven en hoe zorgen 
we voor steden die uitnodigen om te wandelen, 
te fietsen en te verblijven? Gehl belicht in zijn 
boek de methodes en de instrumenten die hij 
gebruikt om ‘mensonvriendelijke’ steden om te 
vormen tot steden voor mensen. De toolbox, 
geformuleerd door Jan Gehl, die wij gebruikt 
hebben om Doetinchem te analyseren, bestaat 
uit de volgende elementen.

Bescherming: in hoeverre is iemand beschermd 
tegen verkeer, misdaad en slechte (weers) 
omstandigheden. Gemak: in hoeverre is men 
in staat dagelijkse en prettige activiteiten 
te ondernemen zoals lopen, kijken, praten/

luisteren, staan, zitten en spelen. Genot: kan 
er direct genoten van de kwaliteiten van de 
stedelijke omgeving zoals de schaal van de 
gebouwen, fijne weersomstandigheden en 
kwaliteiten als natuur, water en verfijnd ontwerp.

Wanneer wordt voldaan aan deze punten zal 
de algehele kwaliteit en de levendigheid van de 
stad verbeterd worden, wat bijdraagt aan een 
aangename verblijfssfeer voor de gebruiker van 
de stad (Gehl, 2010). Belangrijk om te onthouden 
van onze werkwijze, is dat er niet alleen wordt 
gekeken naar groen, maar naar een volledige en 
integrale mix van functies.

Jan Gehl
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DOOR DE OGEN VAN..
In dit hoofdstuk geven we onze analyses weer met illustraties en voorbeelden aan 
de hand van de hiervoor genoemde theorieën. We kijken als het ware door de bril 
van de heren Lynch en Gehl naar de binnenstad van Doetinchem.

Een kritische analyse van de leesbaarheid van de stad door de ervaring van de stad op 
ooghoogte vast te leggen heeft ons geholpen de algehele beleefbaarheid van Doetinchem 
te duiden. De twee theorieën, hoewel afzonderlijk van elkaar weergegeven, moeten niet 
afzonderlijk van elkaar geïnterpreteerd worden omdat ze samen invloed hebben op de 

beleefbaarheid van de stad. De volledige analyse valt in het hierop volgende uitgebreid te lezen, 
waarna een samenvattende conclusie geformuleerd wordt.
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Gedurende dit hoofdstuk adviseren wij de lezer om zijn of 
haar boek een kwartslag te draaien. 

Resultaten van de analyse
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1    Landmarks

2 Knooppunten

3       Randen

 4        Paden

5     Districten



LANDMARKS

STERKTEPUNT

VERBETERPUNT

*Doeenchem kent een aantal opvallende en unieke landmarks  
  zowel binnen als buiten het centrum
*Het meest herkenbare object die Doeenchem op de kaart      
  zet is de grote Sint Catharinakerk die vanaf vele straten ge- 
  makkelijk waarneembaar is

*Er zouden nog extra landmarks kunnen worden toegevoegd      
  zodat men zich nog beter kan oriënteren in Doeenchem 
*De Sint Catharinakerk op het Simonsplein is heel erg aanwezig     
  en beïnvloedt het microklimaat in de negaeeve zin
*De stadswal, die van oudsher een landmark was, is op dit        
  moment vrijwel onzichtbaar

SINT CATHARINAKERK

WALMOLEN

OUDE IJSSELBRUG

DRIEKONINGENKAPEL

KNOOPPUNTEN

STERKTEPUNT

VERBETERPUNT

*De entrees van de oorspronkelijke hoofdstraten gebaseerd         
  op de historie vormen interessante knooppunten
*Vele straten lopen uit op het Simonsplein. Dit is hét knoop 
  punt van Doeenchem en dus een belangrijke ontmoeengs-     
  plaats

*De entrees van de primaire straten werden gekenmerkt door       
  mooie poorten. Deze zijn volledig verdwenen
*Het Simonsplein zou zo moeten worden ingericht zodat deze een  
  nog beter funceoneert als ontmoeengsplaats en verblijfsplaats 
*Het gebouw van de oude V&D kan opnieuw als entree van de      
  staat funceoneren

KNOOPPUNT STRAAT

KNOOPPUNT PLEIN
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RANDEN

STERKTEPUNT

VERBETERPUNT

*De stadsrand wordt op sommige plekken versterkt door de    
  aanwezigheid van groene zones
*De stadsrand heee een estheesch aantrekkelijke vorm
*De Oude IJssel als rand heee een natuurlijke en historische    
  waarde voor Doeenchem

*Het ‘groene ei’ dat als een rand om de stad heen ligt, vormt nog  
  geen geheel
*De rand tussen de stad en de rivier zou geleidelijk en ruseg      
  moeten overlopen 
*De randen van het Simonsplein zouden geaccentueerd kunnen  
  worden met groen en aangename gevels/terrassen

RAND RIVIER

STADSRAND

RAND SIMONSPLEIN

PADEN

PRIMAIRE STRAAT

SECUNDAIRE STRAAT

STERKTEPUNT

VERBETERPUNT

*Het stadscentrum van Doeenchem kent een duidelijk ge- 
  structureerd netwerk van straten
*Er zijn directe verbindingen tussen twee punten. Dit leidt tot  
  korte reisejden
*Het netwerk kent een goede variaee tussen lange rechte        
  straten, en korte kronkelende straten

*Sommige straten zorgen voor een harde grens en sluiten          
  verbinding uit
*Enkele straten zijn te veel gericht op autoverkeer in plaats van    
  voetgangers- en fietsverkeer
*Ook nemen autoparkeerplaatsen veel ruimte in beslag. Fietsers  
  en voetgangers zouden de hoogste prioriteit moeten krijgen
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1. Hamburgerstraat
2. Waterstraat 
3. Grutstraat
4. Heezenport
5. Boliestraat
6. Catharinastraat
7. Heezerstraat
8. Nieuwstad
9. Simonsplein

.. JAN GEHL

Hiernaast is een plattegrond weergegeven waar wij onze 
analyse hebben uitgevoerd volgens de werkwijze van Jan 
Gehl in de volgende volgorde:

Resultaten van de analyse

STERKTEPUNT

VERBETERPUNT

*Het centrum van Doeenchem kent verschillende funcees 
*Op sommige plekken zijn woon en winkelfuncees opgesta- 
  peld. Dit zorgt voor meer levendigheid en ‘eyes on the street’
*Doeenchem kent ook vele ejdelijke funcees aaankelijk van    
  bijvoorbeeld het seizoen

*De voorkomende funcees hebben onvoldoende overlap           
  en zijn dus gescheiden van elkaar
*Er zijn zowel gebouwen als gebieden waar de funcee niet       
  valt af te leiden
*Een spannende ‘aaracee’ kan Doeenchem nog meer op de    
  kaart zeaen

DISTRICTS

HORECA

WINKELS

WONINGEN

‘NON’-SPACE
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.. DE INWONERS

De workshop werd afgetrapt met een 
presentatie over de achtergrond van 
StudentenAtelier en de eerder besproken 

analyse van Doetinchem aan de hand van Kevin Lynch 
en Jan Gehl. Vervolgens werden de aanwezigen 
van de verschillende werkgroepen over twee cases 
verdeeld, de Hamburgerstraat en het Simonsplein, 
waarbij ze begeleid door studenten hun ideeën 
over de toekomst van deze plekken konden geven 
in een schetssessie. De Hamburgerstraat en het 
Simonsplein waren specifiek gekozen omdat ze als 
eerste door de gemeente aangepakt zullen worden 
en tevens goed gewaardeerd en gebruikt worden 
door bezoekers van de stad (Radboud Universiteit, 
2015). Tijdens de schetssessie werden de ideeën 
van de aanwezigen direct op papier gezet. Er 
werd getekend, geschreven, gediscussieerd en 
gepresenteerd. Allemaal met het doel om samen 
na te denken over de toekomst van Doetinchem. 
De inspirerende avond werd afgesloten met een 
welverdiende borrel en een informeel moment 
waarbij de laatste ideeën werden uitgewisseld. 

Tijdens de workshop (dinsdag 3 oktober 2017) onder begeleiding van Jeroen 
Kruit is er een extra moment gecreerd om de verschillende werkgroepen met 

elkaar in contact te brengen. Aanwezig waren afgevaardigden van de gemeente, 
inwoners (werkgroepleden) van Doetinchen, de studenten, de coordinator van 

de wetenschspswinkel van Wageningen en de projectleiders van het Wageningse 
wetenschapswinkelproject. 

“ Er werd getekend, geschreven, gediscussieerd en gepresen-
teerd. Allemaal met het doel om samen na te denken over 
de toekomst van Doetinchem.”
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De groene stadswal als scheiding tussen autoverkeer en langzaam verkeer zoals fietsers en voetgangers. Het kan niet duidelijker!

Kwaliteiten als natuur, water en ontwerp net buiten de stad zorgen voor een aangename verblijfsfeer: gemiste kans?

Rob Stuijt van StudentenAtelier presenteert onze bevindingen tijdens de workshop.

.. KEVIN LYNCHCONCLUSIE ..

.. JAN GEHL

.. DE INWONERS

Als we kijken naar de beleefbaarheid van 

de stad op straatniveau, zien we dat 

er veel ruimte is voor voetgangers en 

fietsers. Slechts enkele wegen kennen autoverkeer 

en geluidsoverlast. De meeste straten zijn goed 

toegankelijk, met interessante doorkijkjes en zijn 

ontworpen op een menselijke schaal. Toch valt er 

veel te verbeteren aan de algehele ervaring. Er is 

een tekort aan openbaar zitmeubilair of andere 

tijdelijke rustplekken. Het binnenstads klimaat is op 

veel plekken prima, maar er zijn nog te veel plaatsen 

waar het té warm kan worden en er ontbreken 

schuilplaatsen in het geval van intensieve buien of 

harde wind. Verder is er weinig groen, zijn er veel 

saaie/inactieve gevels en zien we weinig samenhang 

in het ontwerp van vuilnisbakken, bankjes en 

verlichting. Er zijn verder weinig elementen in de 

straten die uitnodigen tot creatieve activiteiten.

Tijdens de intensieve maar creatieve workshop 

zijn verschillende nieuwe ideeën naar voren 

gekomen waar zowel wij als de bewoners zelf 

niet eerder bij stil hadden gestaan. Ideeën die voorbij 

kwamen waren het realiseren van een openbaar en 

'sturend' zitelement op het Simonsplein, de (her)

positionering van bomen in de Hamburgerstraat en 

het Italiaanse steegje in de Omdraai. Deze ideeën 

zijn meegenomen en verder uitgewerkt en worden 

in het slothoofdstuk verder toegelicht. 

Wanneer er gekeken wordt naar de 

huidige leesbaarheid van de stad, dan 

zien we een stadsstructuur die wordt 

gekenmerkt door vier hoofdstraten die leiden naar 

een centraal plein. Op het plein staat het meest 

karakteristieke landmark: de Sint Catharinakerk. 

Verder kent Doetinchem een overduidelijke 

onderscheiding van functies. Dit zorgt voor 

verschillende straatbeelden die weinig onderlinge 

samenhang hebben vanwege de behoorlijk strikte 

scheiding van functies. Een cruciaal onderdeel 

voor de leefbaarheid van het centrum vormen de 

randen van het centrum. Op sommige plekken 

zijn de randen aangezet met groene zones zoals 

het plantsoen langs de Nieuwstad en de groene 

stadswal langs de Kapoeniestraat en de gaswal. Voor 

een goede beleefbaarheid van deze randen is er nu 

te veel autoverkeer aanwezig en zijn te veel delen 

van de randen zonder aandacht voor die randfunctie 

ontworpen. Met als gevolg dat het ‘groene ei’ 

incompleet en slecht beleefbaar is. Een ander gevolg 

is dat hierdoor ook de potentie van de Oude IJssel als 

verbinder van de binnenstad met het buitengebied 

onbenut blijft.
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“Wel is er een tekort aan openbaar 
zitmeubilair en ondersteuningen 
waar men tegenaan kan leunen.”

HOE NU VERDER? 

Hieruit is gebleken welke kwaliteiten en 
knelpunten aanwezig zijn in de stad en 
welke verbeteringen zouden moeten 

plaatsvinden om de algehele verblijfssfeer te 
verbeteren. De verbeterpunten zoals die in het 
vorige hoofdstuk zijn geformuleerd worden in 
dit hoofdstuk vertaald naar een samenvattende 
visie voor de binnenstad van Doetinchem. 
Hoewel hierbij opnieuw onderscheid wordt 
gemaakt tussen een visie op stadsniveau 
(Lynch) en een visie op straatniveau (Gehl) 
willen we benadrukken dat beide visies nauw 

op elkaar aansluiten. Ze kennen beiden wel 
een verschillende dynamiek als het gaat om het 
realiseren van de voorgestelde ingrepen in de 
tijd. De visie op stadsniveau vraagt om ingrepen 
van een dusdanige schaal ze pas op een langere 
termijn gerealiseerd kunnen worden. Op 
straatniveau gaat het veelal om ingrepen die 
vanwege de beperkte omvang op een korte 
termijn gerealiseerd zouden kunnen worden. 

Overblijfselen van de oude stadsmuur aan de C. Missetstraat. Historie als bouwsteen?

In het vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste karakteristieken van Doetinchem 
vermeld op zowel stadsniveau als straatniveau. 
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Vooral de structuur van het ‘groene 
ei’ moet wat ons betreft in een 
langetermijnvisie meer aandacht 

krijgen. Een groene stadswal, zoals die vroeger 
ook duidelijk aanwezig was, helpt het groene 
ei ook echt voelbaar te maken. Daarbij moet 
de Oude IJssel; de parel van Doetinchem, meer 
verbonden worden met de stad. Parkeren 
achter de stadswal zoals dat nu gebeurt langs 
de Kapoeniestraat en Gruitpoort is een mooi 
voorbeeld dat over de hele stad zou kunnen 
worden toegepast. Zo verdwijnt de auto uit 
het zicht en uit het straatbeeld en krijgt de 
voetganger samen met de fietser overal de 
hoogste prioriteit. Samen met het versterken 

van de randen van het ‘groene ei’ kunnen ook 
de entrees (knooppunten) meer in het zonnetje 
worden gezet. ‘Groene poorten’, zoals die door de 
werkgroep vergroenen worden gepresenteerd, 
zouden kunnen zorgen voor een aangenaam 
welkom van de binnenstad maar vragen wel om 
een doordacht en samenhangend ontwerp. Qua 
landmarks zou Doetinchem een nieuw element 
kunnen toevoegen, die tevens een attractie is 
en daarmee veel bezoekers aantrekt. Tot slot 
kan het meer inzetten op mixen van functies als 
wonen en winkels bijdragen aan een levendig en 
meer uniek straatbeeld wordt gevormd.

Langetermijnvisie op stadsniveau

Oude situatie in het ei van Doetinchem... De binnenstad op de lange termijn?

De algehele verblijfssfeer wordt met 
name bepaald door de mens zelf. 
Mensen trekken mensen aan. Het is 

daarom van belang dat juist op plaatsen waar 
men van nature wordt uitgenodigd te verblijven, 
ook daadwerkelijk voorzieningen aanwezig 
zijn die de mogelijkheid bieden tot een langer 
verblijf. Over het algemeen geldt, dat de straat 
de plek is waar mensen ‘gaan’ en het plein 
de plek is waar mensen ‘staan’. Met simpele 
ingrepen zoals het toevoegen van bankjes, ‘sta 
elementen’ (om tegen aan te kunnen leunen) 
en speelelementen wordt men gefaciliteerd om 
ergens langer te verblijven. Als er dan ook extra 
aandacht wordt geschonken aan bijvoorbeeld 

een prettige schaal, interessante detaillering én 
groen, wat tevens als verkoeling/schuilplaats 
kan dienen, wordt het straatbeeld nóg prettiger.

Kortetermijnvisie op straatniveau

Oude situatie op het Simonsplein... Het Simonsplein in de nabije toekomst?
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Om de korte- en langetermijnvisie waar te maken zijn verschillende 
ingrepen nodig die de stad zullen verbeteren. Er moet wel worden 
voorkomen dat de ingrepen leiden tot een ratjetoe van stijlen die 

niet in de stad passen.

Wij zijn van mening dat het vergroenen alleen een naïef idee is voor het 
verbeteren van de verblijfskwaliteit. ‘Een groene stad lost niet alle problemen 
op’. Wij willen benadrukken dat groen een middel kan zijn wat vooral 
gecombineerd moet worden met andere zaken en zo gebruikt kan worden 
om bepaalde oplossingen te bieden voor problemen. Het is de combinatie 
en dus de integratie van groen met andere wensen die ervoor moet zorgen 
dat er samenhang en een aangenamere verblijfssfeer wordt gecreëerd. 
Zoals eerder is vermeld moet het groene ei van Doetinchem geen roerei 
worden van onsamenhangende ingrepen zonder onderlinge relatie. Groen 
heeft het in zich het verbindende element te zijn en verschillende opgaven 
te integreren. 

Synthese
‘Groen is niet het doel, het is een middel’
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INSPIREREN EN 
MOTIVEREN.

Om een concreter beeld bij onze visie te schetsen laten wij de lezer inspireren door 
onze ideeën.

Om aan de slag te gaan en de beoogde resultaten te halen, achten wij 
het noodzakelijk om bepaalde ingrepen te doen op zowel de lange als 
de korte termijn. De ingrepen die worden gepresenteerd, zijn gebaseerd 

op de analyse en de ideeën die zijn opgedaan uit de workshop. Belangrijk om 
te onthouden is dat de ideeën niet definitief zijn. Het doel van deze ideeën is 
te inspireren. Vervolgens is het aan de betrokken actoren om te kijken wat 
Doetinchem nodig heeft, wat het beste past bij Doetinchem en hoe groen hierbij 
de verbinding kan leggen.
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DE SCHAAL VAN HET EI
In dit groenplan zijn alle ingrepen die wij voorstellen om de verblijfssfeer in het 

centrum te verbeteren te zien. Alle ingrepen zijn erop gericht om groen als middel 
te gebruiken om gebieds veranderende ingrepen te doen. Groen moet hetgeen zijn 

dat de verbinding legt tussen verschillende ideeën en het tot één geheel maakt. 

Uit de analyse van Lynch is 
gebleken dat de leesbaarheid 
van de stad voor een 

groot deel te maken heeft met de 
leesbaarheid van de stadsrand. In onze 
ogen bestaat deze leesbare rand al voor 
een groot deel. Maar om de stadsrand, 
het ei, als geheel leesbaar te maken 
worden bomen geplant waar deze 
vanuit het perspectief van leesbaarheid 
nog niet of onvoldoende aanwezig zijn. 
Een ander punt dat samenhangt met 
de leesbaarheid van de stadsrand is 
het herstellen van de middeleeuwse 
stadspoorten. Ook hiervoor doen wij 
de suggestie voor de aanplant van 2 
solitaire bomen op de locatie van de 
originele poorten. Van belang hierbij 
is om consequent dezelfde soort te 
gebruiken.
 
Het hoofd knooppunt in het centrum is 
het Simonsplein. Het Simonsplein is in 
potentie een belangrijke verblijfplaats 
voor het centrum van Doetinchem. De 
ingrepen op het plein zijn erop gericht 

om een aangenamere verblijfssfeer 
te creëren in de vorm van openbare 
zitgelegenheden waar de aspecten van 
de sociale functie van het plein worden 
versterkt en het goed toeven is bij 
zonnig weer. 
 
De belangrijkste winkelstraat, de 
Hamburgerstraat, krijgt door de 
toevoeging van een aantal bomen en 
de overhangende beplanting een groen 
karakter. Vanuit de theorie van Gehl en 
ideeën van de bewoners, hebben wij 
gekozen om de bomen afwisselend aan 
de zon en schaduwkant van de straat te 
plaatsen om de mogelijkheid te bieden 
de positieve aspecten van het klimaat 
te ervaren en te beschermen tegen de 
negatieve aspecten van het klimaat. 
In de Waterstraat en de Heezenpoort 
zijn de bomen ook volgens dit principe 
aangeplant. Ook in de Boliestraat 
en het hoekje in de Catharinastraat 
wordt overhangende beplanting 
toegevoegd om een groene aangename 
verblijfssfeer te creëren.

De lichtgroene bomen in de kaart zijn de bomen die reeds in het centrum staan. De 
donkergroene bomen voegen wij toe. In het grijs zijn de technische constructies die 

wij toevoegen te zien.

De plattegrond vanhet groenplan voor het Ei.
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Het gebied rond het Mark Tennant plantsoen en de Nieuwstad is een van 
de plekken waar de stadsrand beter zichtbaar gemaakt kan worden. Het 
gebied wordt vanuit de analyse gespecificeerd als een ‘non-space’. De 
herontwikkeling van het oude Huls pand tot vogelpaleis zal een nieuwe 
landmark worden voor het gebied. In combinatie met de toevoeging van een 
kinderboerderij en stadslandbouw zal het gebied een nieuw groen karakter 
krijgen. Om de stadsrand zichtbaar te maken en tevens de verbinding tussen 
het stadscentrum en het plantsoen te herstellen adviseren wij een pergola, 
een referentie naar de stadsmuur, om een aangenaam voetgangersvriendelijk 
gebied te creëren. De parkeerplaatsen die in de huidige situatie zich langs de 
nieuwstad bevinden worden gecompenseerd op de Dr. Hubernoodt plaats 
net buiten het groene ei.
 
Tot slot denken wij dat het gebied langs de C Missetstraat en Gaswal een 
complete metamorfose nodig heeft om de Oude IJssel meer bij de stad 
te betrekken. De belangrijkste ingreep die wij opperen is het weghalen 
van de autoweg die hier nu doorheen loopt. Omdat hier al verschillende 
plannen en ideeën voor bestaan hebben wij besloten dit niet aan te geven 
op ons totaalplan maar ons gedeeltelijk aan te sluiten bij de ingrepen van de 
werkgroep vergroenen.
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HET OUDE IJSSELPARK

De Gaswal die overloopt in de 
C. Missetstraat loopt langs de 
zuidwest zijde van het centrum 

van Doetinchem. De autoweg die zich 
hierop bevindt, creëert een directe 
barrière tussen de Oude IJssel en het 
hart van Doetinchem. Er zijn door de 
gemeente reeds tests gedaan om te 
kijken in hoeverre het verkeer kan 
worden omgeleid om zo de drukke weg 
langs de Gaswal voor andere doeleinden 
te kunnen gebruiken. Wij zien dit als 

een positieve ontwikkeling en wij 
hebben een toekomstbeeld gecreëerd 
voor Doetinchem waarin de autoweg 
compleet verdwijnt. Autoverkeer kan 
worden omgeleid via de Europaweg 
langs de J. F. Kennedylaan en vervolgens 
terug over de Roozengaardseweg 
en Raadhuisstraat. Qua reistijd kost 
dit nog geen vijf minuten extra. 
Verkeerstechnisch is dit mogelijk, 
maar het zal niet eenvoudig zijn de 
automobilist te overtuigen. Daarom 

Idee voor op de grote schaal, dus de langere termijn om de verbinding te leggen 
met de Oude IJssel met betrekking tot de rand.

adviseren wij veel aandacht aan 
communicatie te schenken om het op 
de lange termijn mogelijk te maken. Het 
draait allemaal om de ‘mindset’ van de 
gebruiker. 

Wanneer de autoweg verdwijnt 
ontstaat er een zee van ruimte om 
een landschapspark te maken dat 
het groene gebied aan de Oude IJssel 
verbindt met het stadshart. Zo wordt 
de Oude IJssel als het ware meer de 
stad in getrokken. Er ontstaan zelfs 
mogelijkheden voor het realiseren 
van een strand of een haven waar 
gezwommen of gevaren kan worden. 

De Flaneersteiger langs het water kan 
worden omgetoverd tot een boulevard 
met winkeltjes die streekproducten 
verkopen. De autoweg kan vervangen 
worden door een fietssnelweg zodat 
fietsende bezoekers van Doetinchem 
worden verwelkomd in een groene 
oase. Met deze ingreep krijgen zowel 
voetgangers als fietsers de hoogste 
prioriteit in en rond het stadscentrum. 
Al met al ontstaan er een groot aantal 
mogelijkheden om Doetinchem 
duidelijker op de kaart te zetten en het 
‘Groene Ei’ van Doetinchem beleefbaar 
en te maken. 

Vi
sie

sc
he

ts
 v

an
 d

e 
C.

 M
iss

et
st

ra
at

, g
ez

ie
n 

va
na

f k
ru

isp
un

t I
Js

se
lk

ad
e.

64 65

HET GROENE EI HET GROENE EI



EEN GROENE ENTREE

De werkgroep vergroenen spreekt 
over het implementeren van ‘groene 
poorten’. Wij denken dat zo’n ingreep 

kan bijdragen aan het leesbaarder maken van 
de stad en het verwelkomen van bezoekers. 
Echter, er moet wel goed worden nagedacht 
over wat die groene poorten precies zijn. Door 
de winnende poort aan de Hamburgerstraat 
van de ontwerpprijsvraag te realiseren, ontstaat 
een disbalans ten opzichte van de andere drie 
poorten. Anderzijds helpt het realiseren van een 
nieuwe poort bij het oriënteren van de gebruiker.

Wij denken dat de oplossing meer voor de hand 
ligt dan dat je vooraf zou denken. Wij denken dat 

een poort je een gevoel moet geven dat je een 
nieuwe ruimte betreedt. Een goede oplossing 
om dit gevoel te creëren is het plaatsen van grote 
solitaire bomen zoals de Italiaanse- of Zuilcipres. 
Het plaatsen van bomen is eenvoudiger dan het 
implementeren van een complexe constructie. 
Bovendien hebben bomen een natuurlijk 
karakter. Het advies dat we willen meegeven 
ongeacht wat voor poort gerealiseerd wordt: 
doe het overal, of doe het niet. Op deze 
manier creëer je samenhang in plaats van 
onduidelijkheid. Naast het implementeren van 
de poorten kan het sterke stratenpatroon zoals 
dat al aanwezig is, worden doorgetrokken tot 
aan de poorten.

De Gruitpoort zoals die nu is met de mooie gebouwen, maar met een rommelige buitenruimte.

Eén van de ingrepen die aansluit bij de analyse van Lynch heeft betrekking op de 
knooppunten en de rand van de stad: de entrees.

“Een goede oplossing om dit gevoel te creëren is 
het plaatsen van grote solitaire bomen zoals de 
Italiaanse- of Zuilcipres."
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IN HET EI: NIEUW(E)STAD
Een andere ingreep die naar onze mening op de lange termijn belangstelling zou 

moeten krijgen is het plantsoen langs de Nieuwstad. Deze ingreep en de volgende 
ingrepen vinden in het Ei plaats.

Op dit moment is dit een 
prachtig stukje groen, in de 
Engelse landschapsstijl met 

volgroeide bomen, vloeiende paden 
en spannende doorkijkjes. Helaas ligt 
dit plantsoen ingeklemd tussen twee 
autowegen en wordt het doorkruist 
door nóg een autoweg. Dit doet sterk 
afbreuk aan de toegankelijkheid van 
het park. Opnieuw pleiten wij voor 
een droombeeld waarin autoverkeer 
op de Nieuwstad verdwijnt zodat het 
plantsoen tot aan de stadsrand en zelfs 
in de stad kan worden doorgetrokken 
zoals dit ook al deels bij de speelfontein 
is gebeurd. Dit betekent ook dat de 
parkeerplaatsen achter de Hema en het 
oude V&D gebouw komen te vervallen. 
Hier moet op de lange termijn een 
alternatief voor worden geboden, 
bijvoorbeeld langs de Plantsoenstraat 
of de Dr. Huber Noodtplaats.

De Nieuwstad wordt dé plek waar de 
stad en het plantsoen elkaar kussen. 
De oorspronkelijke stadswal kan 
geaccentueerd worden in de vorm van 
een pergola die begroeid kan worden. 
Bankjes worden geïntegreerd in de 

pergola die verschillende ‘talkscapes’ 
creëren. Trapsgewijs geplaatste stenen 
zorgen voor een zachte overgang tussen 
stadswal en plantsoen. De verbinding 
vindt plaats door nieuwe paden die 
het plantsoen een stuk toegankelijker 
maken. Het plantsoen zelf kan helemaal 
worden doorgetrokken tot de stadsrand 
en zelfs verder naar binnen tot op de 
huidige parkeerplaatsen. De enorme 
ruimte die wordt gewonnen kan op 
diverse wijze worden ingevuld; een 
speeltuin, een voetbalveldje, een 
kinderboerderij, een moestuincomplex 
of een complete akker waar producten 
kunnen groeien die vervolgens direct in 
de stad verkocht worden

In de volgende paragrafen worden 
onze ideeën op de kleinere schaal 
gepresenteerd. Dit zijn interventies die 
erop gericht zijn om op korte termijn te 
worden doorgevoerd. Als eerste zullen 
we de Hamburgerstraat behandelen, 
welke ook behandeld is tijdens de 
workshop.
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HAMBURGERSTRAAT NIEUWE BOMEN

BESTAANDE BOMEN

HANGENDE PLANTEN

AANGENAAM OP STRAAT

Volgens de plankaart van de werkgroep 
vergroenen, zal de Hamburgerstraat in 
de nabije toekomst op de schop worden 

genomen om zo de straat een groener karakter te 
geven. Hierbij is er gekeken naar het toevoegen 
van nieuwe bomen en vaste planten vakken. 
Om te kijken welke opties er nog meer zijn, is 
er tijdens de workshop samen met bewoners 
en betrokkenen gekeken naar alternatieven en 
andere aandachtspunten. Op deze manier is 

een integraal plan ontstaan dat verder gaat dan 
alleen maar vergroenen.

De chaotische en enorm commerciële gevels 
op de begane grond geven de straat een 
onsamenhangend karakter. In de toekomst 
zouden de gevels van de begane grond in de 
ideale situatie moeten aansluiten op de gevels 
op de hogere verdiepingen. Daarnaast kan een 
uniforme uitstraling worden geïmplementeerd 

Visieschets van de Hamburgerstraat met nieuwe zitgelegenheden en toegevoegd groen.

Een idee voor op de kleine schaal, interventies die op de korte termijn kunnen 
plaatsvinden. Te beginnen met de Hamburgerstraat die we tijdens de workshop 
ook hebben behandeld.

voor reclamering over de gehele straat. Nieuwe 
functies kunnen worden gestapeld op de 
winkelfuncties die op de begane grond aanwezig 
zijn. Denk hierbij aan woonfuncties zodat de 
straat levendiger wordt en ’s avonds veiliger 
(eyes on the street). Ook kunnen sommige 
winkels ruimte maken voor nieuwe functies als 
horeca om de straat een dynamischer karakter 
te geven. Onaangename gevels kunnen ook 
worden gecamoufleerd door bomen voor 
deze gebouwen te plaatsen. Wij zouden jullie 
adviseren een strikt aantal soorten planten en 
bomen te implementeren. De kracht zit hem in 
het consequent gebruiken van deze soorten in 
de hele stad. Denk bijvoorbeeld aan een aantal 
klimplanten als Hedera, Lonicera en Passiflora, 

en een aantal vaste bomen zoals de Calocedrus, 
Robina en Platanus.

Verder is er gekeken naar het toevoegen van 
openbare bankjes die mensen uitnodigen even 
te gaan zitten en wellicht een praatje aan te 
knopen. Er is gekeken of deze bankjes kunnen 
worden geïntegreerd met prullenbakken, 
verlichting, fietsenstallingen en groen. Tot slot is 
er gedacht aan een groen dak boven de straat. 
Een constructie kan samen met verlichting 
worden geïmplementeerd en kan vervolgens 
begroeid raken met klimplanten. Dit groene dak 
zorgt naast een unieke sfeer ook voor schaduw 
en verkoeling op straatniveau. 

Visiekaart van de Hamburgerstraat met nieuw groen en het bomenpatroon
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HET VOGELPARADIJS

Een uitgelezen mogelijkheid hiertoe 
bestaat in de vorm van het leegstaande 
V&D gebouw, vroeger de Huls; een 

bekend begrip in Doetinchem en omstreken.

Een ingreep voor dit gebouw in combinatie 
met de herontwikkeling van de Nieuwstad kan 
de katalysator zijn voor de herontwikkeling van 
het gehele gebied rond de Nieuwstad. Ons idee 
is het leegstaande V&D gebouw om te toveren 
tot een openbaar vogelparadijs. Het gebouw 
kent een uniek en bijzonder interieur met grote 
trappenhuizen, glazen wanden en verschillende 
verdiepingen. Door het gebouw te voorzien 
van veel verschillende soorten beplanting 
(waaronder exoten), water en de temperatuur 

te beheren kan een perfecte omgeving voor 
diverse vogels worden gecreëerd. Ook de kelder 
zou een geschikte plek zijn om een grotachtige 
omgeving te creëren voor specifieke soorten 
planten en dieren.

Deze ingreep geeft Doetinchem een extra motief 
om een groot publiek naar de stad te trekken, 
waar men een unieke attractie kan ervaren.

Om de binnenstad van Doetinchem tot een aangenamere plek te maken en de 
verblijfssfeer te vergroten is het aan te bevelen de mogelijke activiteiten in het 
centrum te vergroten. 

Het vogelparadijs als nieuwe publiekstrekker. Het interieur van de Huls in andere tijden. (bron: Facebook)

Ee
n 

gr
oe

n 
ui

te
rli

jk
 v

oo
r d

e 
Hu

ls.

72 73

HET GROENE EI HET GROENE EI



HET HART VAN DE STAD

Toch blijkt uit onze analyse dat het plein 
zeker verbeterd zou kunnen worden om 
de verblijfssfeer te vergroten. De ingrepen 

en ideeën die zijn bedacht voor het Simonsplein 
hebben allemaal te maken met hoe groen 
gebruikt kan worden om mensen uit te nodigen 
langer te verblijven op het plein. De ideeën 
komen voort uit de bevindingen die tijdens de 
workshop zijn gedaan en sluiten gedeeltelijk aan 
op de plannen van de werkgroep vergroenen.
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Het Simonsplein bevindt zich in het hart van Doetinchem. Belangrijke hoofdstraten 
leiden allemaal naar dit plein. Het plein wordt gezien als de meest favoriete plek in 

de binnenstad (Radboud Universiteit, 2015). 

Men verblijft graag in de schaduw als de zon schijnt.Ruimteperceptie geschetst om een subruimte te creëren.

1 Het plein

Door de randen van het plein te 
versterken met bomen en te voorzien 
van ondersteuningen wordt men 

uitgenodigd even te gaan staan/leunen zodat 
het plein kan worden overzien en zodat men 
zich in alle rust kan oriënteren. Tegelijkertijd 
camoufleren de bomen de niet altijd even 
aangename gevels en bieden de bomen 
schaduw zodat men verkoeling kan vinden op 
té warme dagen. Daarnaast kunnen groene 
overkapte zitvoorzieningen aan de rand van 
de kerk worden toegevoegd. Opnieuw wordt 
de kans geboden het plein te overzien vanuit 
een andere hoek. Verder kan men schuilen 
tegen slechte weersomstandigheden onder de 
overkappingen. Als laatste en als belangrijkste 
wordt een menselijke schaal gecreëerd aan de 
rand van de kerk, daar waar deze nu ontbreekt. 

Een andere manier om het tekort aan openbare 
zitvoorzieningen te compenseren is het 
toevoegen van ‘moveable chairs’ (verplaatsbare 
stoelen). Verschillende studies tonen aan dat het 
enorm gewaardeerd wordt wanneer men zelf 
een ruimte kan beïnvloeden. (Whyte, 2001) Uit 
studies blijkt dat dit vaak leidt tot meer creatieve 
activiteiten op het plein. Men hoeft dus niet te 
betalen om te kunnen zitten en te genieten van 
de kwaliteiten van het plein. Met een aantal 
eenvoudige ingrepen wordt het plein een plek 
die meer mogelijkheden biedt tot een langer 
verblijf terwijl er nog steeds voldoende ruimte 
is voor pop-up activiteiten (kermis, schaatsbaan, 
fontein enzovoort).
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SFEERIMPRESSIE VAN HET SIMONSPLEIN
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“Met een aantal eenvoudige ingrepen wordt het plein een 
plek die meer mogelijkheden biedt tot een langer verblijf 
terwijl er nog steeds voldoende ruimte is voor pop-up activit-
eiten (kermis, schaatsbaan, fontein enzovoort)”
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De Sint Catharinakerk staat niet precies in het midden van het 
Simonsplein maar iets naar het noordwesten. Hierdoor ontstaat 
een relatief smalle steeg aan de noordwest kant van het plein. Men 

ervaart deze steeg als kil omdat de wind hier vaak flink doorheen waait. 
Dit komt omdat de wind omlaag wordt gedrukt door de grote kerktoren. 
Hierdoor kiest men er eerder voor om langs de oostzijde van het plein te 
lopen terwijl de steeg aangename gevels kent.

Tijdens de workshop kwam het idee naar voren om deze ‘uithoek’ van het 
plein een nieuwe jas te geven in de vorm van een groen multifunctioneel 
dak boven de straat: het Italiaanse steegje. Een constructie van bijvoorbeeld 
stalen pilaren en een ‘geweven net’ boven de straat, kan begroeid worden 
met winterharde klimplanten, zodat het steegje een aangenamere uitstraling 

2 Het Italiaanse steegje

“Tijdens de workshop kwam het idee voor het Italiaanse 
steegje naar voren.”
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krijgt. Daarnaast wordt met deze constructie een nieuw dak boven de straat 
gecreëerd die de omlaag gedrukte wind blokkeert, zodat het op straatniveau 
windstil is. De constructie kan worden aangesloten op de gevels zodat er een 
aangename menselijke schaal ontstaat naast de enorme kerk. Ook kunnen 
de pilaren van de constructie worden voorzien van openbare zitelementen. 
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Eerder is vermeld dat de Sint Catharinakerk 
ietsje naar het noordwesten staat ten opzichte 
van het Simonsplein. Naast het steegje wat zo 
onstaat aan noordwest kant ontstaat er ook 
een groot open gedeelte aan de noordoostzijde 
van het plein. Tijdens de workshop werd 
aangekaart dat dit gedeelte wordt ervaren als 
ongezellig. Men passeert het plein direct via de 
veelgebruikte route vanuit de Hamburgerstraat 
de Catharinastraat in en andersom, terwijl de 
Grutstraat ook overdag meer aandacht zou 
mogen krijgen.

3 De sturende zit-elementen
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Om bezoekers uit deze sleur te trekken kwamen 
we op het idee een openbare verblijfplaats 
te maken waar het winkelend publiek verleid 
wordt te gaan zitten en niet direct het plein over 
te steken. Door organische elementen toe te 
voegen wordt men op subtiele wijze de Grutstraat 
in gestuurd. Hierdoor krijgt de Grutstraat met 
haar vele horecavoorzieningen overdag meer 
publiek. Opnieuw wordt geadviseerd ‘groen’ op 
multifunctionele wijze in te zetten. De organische 
elementen gekarakteriseerd met bomen 
(bijvoorbeeld acacia) en gras zijn voorzien van 
een zitrand die de ‘talkscape’ bevordert. Ook 
kunnen prullenbakken en fietsparkeerplaatsen 
aan de buitenzijde van deze elementen worden 
geïntergreerd zodat geparkeerde fietsen uit het 

zicht staan. Om het geheel nog aantrekkelijker 
te maken kan een fontein worden toegevoegd 
die zorgt voor verkoeling, kinderen uitnodigt te 
gaan spelen en volwassenen uitnodigt te kijken 
naar andere mensen.
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HEZENPOORT

De Heezenpoort is naar onze mening een onaangename straat die flink op de 
schop moet worden genomen om de verblijfssfeer te verbeteren.
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De straat kent vele inactieve en 
commerciële gevels die een negatieve 
impact hebben op het straatbeeld. Uit 

de analyse van Lynch is gebleken dat het gebied 
rondom de Nieuwstad en de Heezenpoort 
moeilijk te interpreteren en onsamenhangend 
is. Daarom denken wij dat het noodzakelijk is, 
een integrale visie te bieden voor dit gebied dat 
verder gaat dan alleen een groenstructuurplan.

De ingreep die wij voor ons zien heeft te maken 
met implementeren van een nieuwe functie 
zodat dit totale gebied een boost krijgt. Het 
voorbeeld dat wij bieden heeft betrekking op 
lokale productie van streekproducten zoals 
groente, fruit, zelfgebrouwen bier etcetera. 
Naast dat Doetinchem op de kaart wordt gezet 
door streekproducten te verkopen, kan deze 

functie een educatieve rol spelen voor kinderen. 
Kinderen kunnen leren waar hun eten vandaan 
komt en wat er allemaal bij de productie komt 
kijken. Midden in de stad kunnen ze een kijkje 
nemen bij de boer in de stadsboerderij en aan 
de andere kant van de straat worden de lokaal 
gemaakte producten verkocht. We begrijpen 
dat het idee van het implementeren van een 
stadsboerderij op de locatie van bijvoorbeeld de 
Bristol erg hoog gegrepen is. Maar wij denken 
dat ingrepen van dit kaliber noodzakelijk zijn om 
een oplossing te bieden voor de onaantrekkelijke 
gevels en het onsamenhangende straatbeeld. 
Ook kan er gekozen worden voor het plaatsen 
van bomen voor de gevels maar dit zal niet 
voldoende zijn om het gebied volledig nieuw 
leven in te blazen.

Wij hebben gezocht naar het antwoord op 
de vraag: ’Hoe kan een ‘vergroeningsbeeld’ 
ontstaan, dat aansluit bij de structuur van de oude 
binnenstad en waarbij een aangename verblijfs 
sfeer ontstaat?’  Maar door naar Doetinchem 
te kijken door de ogen van Kevin Lynch, Jan 
Gehl, of de inwoners van de stad, wordt het 
duidelijk dat er veel meer speelt dan alleen een 
tekort aan groen op straat. We kunnen maar 
niet vaak genoeg benadrukken, dat het groener 
maken van de stad niet het doel moet zijn voor 
Doetinchem, maar een middel om kansen te 
benutten. Groen moet dus gebruikt worden om 
problemen op te lossen en tegelijkertijd te zorgen 
voor een aangenamer straatbeeld. Daarbij 
komt dat dit ‘groen’ de verbinding moet leggen 
en de stad Doetinchem een samenhangend 
karakter moet geven. Wij achten het cruciaal te 
voorkomen dat Doetinchem een ratjetoe wordt 
van onsamenhangende ingrepen. 

Naast het creëren van samenhang door groen in 
te passen kan samenhang ook bereikt worden 
door verschillende functies te mengen. Dit 
zorgt voor meer levendigheid op straat, een 
dynamischere stad en meer sociale controle en 
cohesie.

Dat veel mensen bezig zijn met de toekomst van 
Doetinchem laat zien dat men zich betrokken 
voelt bij de ontwikkelingen van de stad en wij 
hebben hier veel bewondering voor. Dit heeft 
zich geuit in een tal van werkgroepen die allemaal 

hun stempel willen drukken op de toekomst 
van de stad. Dit zorgt er echter wel voor dat 
verschillende werkgroepen afzonderlijk te werk 
gaan en zich focussen op hun eigen discipline. 
Wij adviseren de werkgroepen meer samen te 
gaan werken en onderlinge compromissen af 
te sluiten.  Naast de werkgroepen is sturing van 
de gemeente noodzakelijk. Zij móeten worden 
betrokken bij de plannen van de werkgroepen 
omdat zij een uitvoerende rol spelen. Wij 
adviseren dus vaker met alle werkgroepen en 
de gemeente bijeen te komen om onderling 
contact te leggen en informatie en meningen 
vaker te delen.

Tijdens zulke bijeenkomsten kan er dan 
samen worden gesproken over een visie voor 
Doetinchem. Hoe willen we dat Doetinchem er 
over 5, 10 of 30 jaar uitziet? Waar willen we aan 
werken en wat krijgt de prioriteit? Vanuit een 
duidelijke visie is het de taak om realistische 
doelen te stellen, die stapsgewijs behaald 
kunnen worden. Durf hierbij te dromen en nog 
belangrijker durf fouten te maken. Het uitvoeren 
van plannen kan soms leiden tot zware kritiek, 
maar brengt je wel een stap verder in de goede 
richting. 

Op deze manier maken Doetinchem samen 
een beetje groener, maar vooral een heel stuk 
beter.

ONZE CONCLUSIE.
Ter afsluiting van dit rapport willen wij jullie graag een advies meegeven die in 

deze conclusie geformuleerd wordt.
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