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Samen met de provincie werkt de gemeente Zutphen aan Rivier in de Stad: een  programma dat de verbinding legt tussen 

binnenstad, IJssel en De Hoven. Rivier in de Stad omvat plannen voor de IJsselkade, de uiterwaarden, wegen en pleinen. Maar ook 

voor bijvoorbeeld de woonomgeving in De Hoven. Zo wordt Zutphen nog aantrekkelijker als stad aan de rivier. Met deze 

nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 
     

IJsselkade fase 2 in zicht 
     

Komend jaar gaat de tweede fase van de herinrichting 

van de IJsselkade van start. Het gaat om het deel 

vanaf het waterwerk tot aan de oude IJsselbrug. Er 
komen o.a. trappen langs de rivier. 

"Het ontwerp ligt al langer klaar", vertelt projectleider Peter 

Kelder. "We gaan het werk nu aanbesteden en dan kan het 

bouwteam aan de slag. De uitvoering begint dan half 2021. 
Ook in deze fase trekken we weer nauw op met het  

waterschap Rijn en IJssel. Als de planning voor de 

werkzaamheden rond is, brengen we bewoners op de 

hoogte." 

Vervanging coupure 
Vooruitlopend op de herinrichting vervangen gemeente en 

waterschap in januari een laatste deel van de waterkering  

op de IJsselkade. Het gaat om de coupure ter hoogte van  

de Brugstraat. Peter: "Dit is de doorgang in de kering bij  
de 

ingang van de oude Havenstraat. Met de vervanging is de 

hele kering vernieuwd. En is de IJsselkade in de toekomst 

beter beschermd tegen hoogwater." 
     

      

 

      

De provincie Gelderland is 

gestart met de aanleg van de 

rondweg om De Hoven. De 

rondweg wordt ontsloten vanaf 
de provinciale weg N345, 

Wapsumsestraat (tussen 

Brummen en Zutphen) via een 

nieuwe turborotonde. Aan de 
noordzijde van de nieuwe 

rondweg komt ook een rotonde 

die uitkomt op de Weg naar 

Voorst. Ook komen er 2 

fietstunnels. Tijdens de laatste 
fase van de rondweg, vanaf de 

tweede helft volgend jaar, gaat 

de gemeente aan de slag met 

het werk aan de Kanonsdijk. Als 
de rondweg begin 2022 klaar is, 

starten we met de Weg naar 

Voorst. Het college heeft het 

ontwerp voor de wegen en 
pleinen in De Hoven definitief 

vastgesteld en de raad gevraagd 

om het budget van 6 miljoen 

euro hiervoor vrij te maken. 
Kijk voor de actuele planning van 

de rondweg 

op www.gelderland.nl/n345-

dehoven 
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Nominatie GPRK2020 

Rivier in de Stad is genomineerd voor de Gelderse prijs voor 

ruimtelijke kwaliteit. Hiermee zet de provincie projecten in 

het zonnetje die bijdragen aan een mooi Gelderland. Een 

goed moment om inwoners te vragen wat zij vinden van de 
projecten die al klaar zijn! Daarom schreven we een 

fotowedstrijd uit. We kregen veel mooie foto's, die we 

hebben gebruikt in een presentatie voor de vakjury. Op 18 

december maakt Jan Terlouw de winnaar bekend. Stemmen 
voor de publieksprijs kan nog tot 14 december. Kijk hier 

voor mee info en om te stemmen.       

      

Update Buurthuis De Hoven 

Het buurthuis in De Hoven moet in de loop van 2022 klaar 
zijn. Het komt op het terrein van voetbalvereniging De 

Hoven. De stichting Buurthuis De Hoven krijgt vanuit Rivier 

in de Stad een subsidie van 350.000 euro. Voor de rest van 

de kosten, zo'n 1 miljoen euro, gaat de stichting de 

komende tijd op zoek naar fondsen. 
www.buurthuisdehoven.nl 
     

        

      

Sinds half november is het 

fietspad vanaf de IJsselkade over 

de oude Havenstraat naar 
Noorderhaven afgesloten 

vanwege werkzaamheden. Het 

fietspad gaat pas weer open als 

de herinrichting van de 
IJsselkade tot aan Noorderhaven 

klaar is. De gemeente bekijkt of 

er een tijdelijk pad kan komen 

langs de haven. 
     

      

De Tichelbeeksewaard is nóg 

mooier geworden! In opdracht 

van de gemeente en waterschap 

Vallei en Veluwe hebben Terra 

en Laura het gemaal in de 
uiterwaarden beschilderd. Met 

het ontwerp van een smeltend 

ijsblok vragen ze aandacht voor 

klimaat en milieu. Het is een 
echte blikvanger! 
       

    

Contact 
     

  

 14 0575 
   

  

 rivierindestad@zutphen.nl 
   

  

 www.zutphen.nl/rivierindestad 
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