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Onze binnensteden hebben het moeilijk. Door 
veranderingen in onze tijdsbesteding, de groei 
van online winkelen en bevolkingskrimp staat het 
traditionele winkelgebied onder druk. Dat geldt ook 
voor Doetinchem. Hoe zorgen we ervoor dat het 
stadscentrum de komende decennia vitaal blijft? 
Dit boekje geeft handreikingen op basis van een 
uitgebreid bronnen- en betrokkenenonderzoek 
naar het functioneren en de toekomst van de 
Doetinchemse binnenstad. Het perspectief van het 
onderzoek laat zich omschrijven als ‘Doetinchem op 
ooghoogte’: de binnenstad zoals we haar beleven 
als we er doorheen lopen als bewoner of bezoeker. 
Uit het deskresearch, verschillende werksessies 
en tal van gesprekken en stadswandelingen met 
sleutelpersonen uit stad en regio komt het beeld 
naar voren dat de binnenstad van Doetinchem 
in principe een gunstige uitgangspositie heeft 
voor de toekomst. Mede dankzij het ovale 
stratenpatroon (het Ei) is het winkelgebied goed 
bereikbaar, compact, compleet en op menselijke 
maat gebouwd. Opvallend is de grote lokale 
en regionale functie van de binnenstad: het 
stadshart heeft een vaste schare aan bezoekers 
uit Doetinchem en omstreken. Tegelijkertijd is er 
sprake van een vreemde historische paradox: het 
middeleeuwse stratenpatroon mag dan behouden 
zijn, aan tastbare geschiedenis heeft het centrum 
vrijwel niets te bieden. Ook mist de binnenstad een 
publiekstrekker, waardoor een ‘Dagje Doetinchem’ 
niet echt mogelijk is. Waar denk je aan bij 
Doetinchem? Waarin onderscheidt de binnenstad 
zich van andere? Dit bleke imago is zorgelijk, 
omdat de leegstand in het stadshart oploopt en de 
concurrentie met naburige winkelsteden (Arnhem, 
Zutphen en Winterswijk) toeneemt.

Voor de toekomst van de Doetinchemse binnenstad 
is het nodig dat de betrokken partijen keuzes 
maken. Daarbij gaat het niet alleen om een focus 
op kansrijke locaties, maar ook om een heldere 
profilering van het centrum naar buiten toe. Om te 
voorkomen dat het ‘gevulde ei’ van Doetinchem 
een ‘roerei’ wordt, is het allereerst aan te bevelen 
om de functies van de binnenstad zoveel mogelijk 
te concentreren in het Ei. Door middel van stedelijke 
herverkaveling is het mogelijk om het compacte 
stadshart gevuld te houden met detailhandel en 
horeca, aangevuld met andere publieksfuncties en 
wonen. Ook ligt het voor de hand om de Oude 
IJssel bij het centrum te betrekken, zolang dat 
maar niet ten koste gaat van het aanbod van 
het kernwinkelgebied. Verder is het van belang 
om te kiezen voor een duidelijk profiel voor de 
Doetinchemse  binnenstad dat gebaseerd is op het 
plaatselijke DNA. Die positionering kan de leidraad 
vormen voor het inrichten van de openbare ruimte, 
het ontwikkelen van attracties en evenementen en 
het aantrekken van bezoekers en bedrijven. In het 
boekje worden drie mogelijke ontwikkelrichtingen 
voor de binnenstad geschetst die allemaal passen 
bij de historische functie van Doetinchem als 
hoofdstad van de Achterhoek: (1) De groene stad: 
natuurlijk aan de Oude IJssel (Doetinchem brengt 
de streek de stad in), (2) De gastvrije stad: van 
harte welkom in het Ei! (Doetinchem is van alle 
markten thuis) en (3) De slimme stad: gemak dient 
de mens (Doetinchem doet het gewoon). Het is 
aan de Doetinchemmers zelf om te kiezen voor 
één van deze drie toekomstvoorstellingen of voor 
elementen ervan. Welk streefbeeld het wordt, 
maakt niet zoveel uit, als er maar keuzes worden 
gemaakt. Want wie kiest, wordt gekozen. 
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D’ran in de binnenstad!
‘Met al z’n terrassen is de Grutstraat een 
prachtig horecagebied, je waant je ’s zomers in 
Spanje’, ‘Doetinchem kan niet zonder de rest 
van de Achterhoek’, ‘Betrek de Oude IJssel 
bij de binnenstad’. Zomaar een greep uit de 
opmerkingen van betrokken Doetinchemmers 
over hun stadscentrum. De binnenstad van 
Doetinchem is levendig en dat willen de partijen 
die erbij betrokken zijn graag zo houden. Maar 
hoe lang is die levendigheid nog gegarandeerd? 
Uit de media weet iedereen dat economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen het traditionele 
winkelhart steeds meer onder druk zetten. Dat 
vraagt om een reflectie en een vooruitblik. Ook de 
Gemeente Doetinchem denkt met haar partners 
na over de toekomst van de binnenstad. Welke 
kant gaat het op? Wat kunnen we doen om het 
centrumgebied levendig te houden, bestaande 
bezoekers te binden en nieuwe aan te trekken? 
Het gevoel dat er wat moet gebeuren wordt breed 
gedragen – de Doetinchemmers willen d’ran! Dit 
boekje wil daarvoor inspiratie bieden, gebaseerd 
op een analyse van het functioneren en de 
toekomst van de Doetinchemse binnenstad.
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Een frisse blik met oog voor de 
toekomst
Natuurlijk is er al het nodige bekend over de 
binnenstad van Doetinchem. Onderzoeken, 
beleidsnota’s en cultuurhistorische rapportages 
leveren een hoop informatie op. Er wordt volop 
gewerkt aan de toekomst – denk aan het project 
Eidentiteit en de organisatie van thematische 
koopzondagen door het Centrummanagement. 
Tevens hebben bewoners en winkeliers allerlei 
ideeën om een impuls te geven aan het centrum, 
variërend van een kabelbaan, stadsopera tot 
camperplaatsen aan de Oude IJssel. Dit rapport 
begint dan ook niet bij een nulpunt; we proberen 
de grote lijnen te schetsen en samenhang aan 
te brengen. We kijken niet alleen van buiten naar 
binnen, maar laten ook de Doetinchemmers 
zelf aan het woord. Als onderzoekers met een 
geografische en stedenbouwkundige achtergrond 
nemen we daarbij telkens het gebruik van de 
ruimte als startpunt: de binnenstad en de mensen 
die er winkelen, recreëren, wonen en werken, 
met andere woorden het publieke domein. In 
het rapport combineren we onze frisse blik met 
oog voor de toekomst. We kijken vooruit naar 
2030, ook al is dat door allerlei onzekerheden niet 
eenvoudig. 

Het onderzoek vormt de start van het Aanvalsplan 
Binnenstad waartoe de Gemeente Doetinchem in 
het najaar van 2014 opdracht heeft gegeven. De 
opdracht luidt: Voer een interactief en innovatief 
proces om te komen tot een analyse, integrale visie 
en aanvalsplan binnenstad die ervoor zorgen dat 
de Doetinchemse binnenstad voor de komende 
decennia vitaal blijft. We hebben de analyse (fase 
één) uitgevoerd in de maanden februari, maart 
en april 2015, met een concentratie in de maand 
maart. Het boekje is geschreven in de maand 
april. Tijdens de hele onderzoeksperiode stonden 
twee projectleiders en tal van medewerkers van 
de Gemeente Doetinchem ons met raad en daad 
terzijde. Ook de vele gesprekspartners binnen en 
buiten Doetinchem werkten belangeloos mee. We 
hebben veel waardering voor de wijze waarop ze 
ons hebben geholpen.

Deskresearch, sessies en 
‘stratologie’
Wie praat over de binnenstad, doet dat vaak in 
een vergaderkamer of op kantoor. En voor het 
maken van plannen kruipen we veelal achter de 
computer of de tekentafel. Dat is jammer, want het 
mooie van het stadscentrum is dat je er gewoon 
naartoe kunt om te kijken hoe het erbij ligt. 
Bovendien: iedere gebruiker van de binnenstad 
is ervaringsdeskundige – en daarom in potentie 
een interessante informatiebron. We hebben ons 
tijdens het onderzoek niet beperkt tot deskresearch 
(analyse van literatuur, beleidsdocumenten en 
overige relevante informatie) en sessies op het 
gemeentehuis (een ochtendbijeenkomst met zo’n 
tachtig binnenstadondernemers, een bijeenkomst 
met het college en de raad alsmede drie overleggen 
met beleidsmedewerkers). In aanvulling daarop 
hebben we met meer dan vijftig sleutelpersonen 
gesproken tijdens wandelingen door het 
Doetinchemse stadshart. Vanuit hun functie, 
ervaring of betrokkenheid bij de stad hebben ze 
een heldere visie op het centrum. Dankzij hen 
konden we kennismaken met Doetinchem op 
ooghoogte. 

De personen met wie we hebben gewandeld 
kwamen uit alle geledingen van de binnenstad 
en de omliggende regio: detailhandel, toerisme 
en recreatie, de culturele sector, cultuurhistorie, 
vastgoed, wonen, evenementen/sport, horeca, 
veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid (zie 
de bijlage voor een overzicht). Met de meeste 
gesprekspartners vonden zogenaamde walking 
interviews (Clark en Emmel, 2010) plaats: ze lieten 
ons hun favoriete plekken en minder favoriete 
plekken in het centrum zien en gaven al wandelend 
hun visie op de toekomst. Met vertegenwoordigers 
van centrumbewoners en raadsleden hebben 
we groepsgewijs de binnenstad verkend. 
De wandelingen door het centrumgebied 
werden meestal voorafgegaan of afgesloten 
met een gesprek in een lokaal etablissement. 
Deze methode van de straat opgaan, ook wel 
‘stratologie’ genoemd (Van den Berg, 2006), had 
verschillende voordelen: door te wandelen werd 
de sfeer informeel, terwijl de respondenten ter 
plekke konden laten zien wat ze bedoelden. Ook 
leidden de wandelingen soms tot ongeplande 
ontmoetingen met ‘gewone’ Doetinchemmers. 
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Hoe ziet de binnenstad van de toekomst eruit? 
In die vraag zijn veel gemeenten geïnteresseerd. 
Terecht, want er verandert nogal wat. 
Ontwikkelingen in onze tijdsbesteding, de opkomst 
van online winkelen, vergrijzing – het zijn allemaal 
uitdagingen voor het winkelgebied. Wat mensen 
waarderen aan de binnenstad, verandert echter 
niet zo snel. Zo blijkt uit onderzoek van Multiscope 
(2014) onder 1000 Nederlandse consumenten 
dat de aantrekkingskracht van het stadscentrum 
niet alleen schuilt in het winkelaanbod, maar 
ook in beleving. 52% van de respondenten 
noemt ‘gezelligheid’ als het hoofdmotief om de 
binnenstad te bezoeken. En die gezelligheid vinden 
we op straat, in winkels en in de horeca. Sfeer 
is naast gemak en comfort ook een reden voor 
mensen om in het centrum te gaan wonen. Een 
toekomstbestendige binnenstad zal dus sowieso 
een levendige binnenstad moeten zijn. Maar is dat 
nog vanzelfsprekend? Hieronder de belangrijkste 
ontwikkelingen waarmee binnensteden te maken 
hebben, eerst voor heel Nederland en daarna 
specifiek voor de Achterhoek.

Gebrek aan prioritijd en tijd te over
We hebben het steeds drukker. Slechts 8% van 
de Nederlanders is van oordeel dat z’n leven 
goed in balans is, aldus een onderzoek van SBI 
Training en Advies (2012). Veel mensen vinden 
vooral de combinatie werk en privé ingewikkeld. 
Hoe drukker ze zijn, des te liever besteden ze hun 
schaarse vrije tijd aan nietsdoen, vriendschappen 
en het huishouden. En dan moeten we ook nog 
eens boodschappen doen. Geen wonder dat 
het ‘runshoppen’ (winkelen omdat het moet) dan 
centraal staat. Schaarste aan tijd vraagt om het 
stellen van prioriteiten, waarbij een bezoek aan 
de binnenstad steeds minder hoog op het lijstje 
staat. Gebrek aan ‘prioritijd’ (Van de Bult, 2012) 
is een belangrijke reden waarom winkelbezoeken 
en -bestedingen in stadscentra teruglopen. Als 
mensen naar de binnenstad gaan, is het steeds 
meer een bewuste keuze. Men wil genieten, 
verrast worden, iets beleven, bij voorkeur samen 
met vrienden en familie. Ook de uitstraling van 
de omgeving is belangrijk: de plek moet prettig 
en uitnodigend zijn. Het gaat niet meer alleen 

Figuur 1 De ontwikkeling van de leeftijdsopbouw in Nederland 1990-2012-2030 (bron: CBS)

Landelijke  en regionale trends
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om het kopen van een nieuw paar schoenen en 
een broek, maar ook om de kop cappuccino en 
de appelpunt met slagroom waarop je jezelf en 
je beste vriendin trakteert. Dat is ‘funshoppen’: 
winkelen in een prettige omgeving en omdat je er 
plezier aan beleeft. 

Het gebrek aan prioritijd zien we vooral bij groepen 
die door studie, werk en gezin moeite hebben om 
alle ballen in de lucht te houden. Daartegenover 
staat een groeiende groep 50-plussers die het 
spitsuur van het leven achter zich hebben gelaten 
(figuur 1). Zeker als ze na hun 65e jaar niet meer 
hoeven te werken, hebben ze tijd te over. Op 
dit moment is bijna 17% van de Nederlanders 
65-plusser en in 2030 is dat aandeel opgelopen tot 
24%. Voor de binnenstad zijn deze senioren een 
belangrijke groep. Ze zijn meestal vitaal en hebben 
redelijk wat geld te besteden – vandaar dat ze ook 
wel WHOP-pers (wealthy healthy older people) 
worden genoemd (Hospers, 2011). Bovendien 
vullen deze senioren hun vrije tijd niet alleen met 
bridgen of het oppassen op hun kleinkinderen. 
Ze zijn ook regelmatig actief als vrijwilliger, of het 
nu gaat om maatschappelijk werk, het geven van 
rondleidingen door het centrum of het besturen 
van de historische vereniging. Ook op hoge leeftijd 
zijn senioren voor de binnenstad een interessante 
groep. Met alle voorzieningen bij de hand wordt 
het stadscentrum namelijk steeds meer een plek 
waar hoogbejaarden willen wonen, winkelen en 
recreëren (Ten Doeschate en Streng, 2014). Een 
randvoorwaarde voor deze groep van 80-plussers 
is wel dat de DALO (dagelijkse leefomgeving) 
barrièrevrij is. 

Webwinkels en vakmanschap
Consumenten kopen steeds meer online, vooral 
vakanties, kleding, elektronica en boeken. 
Die trend neemt explosief toe en doet zich in 
steeds meer segmenten van de detailhandel 
voor – deskundigen spreken van een ‘digitale 
disruptie’ (Molenaar, 2013). In 2030, zo verwacht 

adviesbureau Ronald Berger (2013), komt 
een derde van de retailomzet voort uit online 
bestedingen. Dat gaat ten koste van de omzet 
van winkels en dus ook van binnensteden. Nu 
al staat 7,5% van de winkels in ons land leeg, 
waarbij vooral de centra van middelgrote steden 
– denk aan Schiedam, Woerden en Almelo – 
het moeilijk hebben. Als vastgoedeigenaren en 
overheden vasthouden aan een retailbestemming 
voor winkelpanden, loopt de winkelleegstand tot 
2030 op tot 17%. De vraag naar winkelruimte zal 
met name afnemen in de aanloopstraten. Ook in 
het kernwinkelgebied zullen gaten vallen, zeker als 
landelijke ketens als V&D en C&A het uiteindelijk 
niet redden. Dit zal leiden tot een compactere 
winkelkern in de binnenstad waarin naast 
detailhandel ook horeca, ambacht en baliefuncties 
(denk aan uitzendbureaus en verzekeraars) een 
plaats hebben. Als reactie op deze neergaande 
ontwikkeling zien we dat winkels proberen om 
online en offline met elkaar te combineren. 
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Internetzuilen in winkels, swipeschermen, virtuele 
paskamers en interactieve etalages moeten het 
winkelen in de binnenstad aantrekkelijk houden 
(Moers, 2015). Door sociale media zal er sprake 
zijn van open marketing, een aanpak waarbij de 
consument het voor het zeggen heeft.

Anno 2015 lijkt de consument toch nog niet 
helemaal klaar voor een digitale beleving in 
de binnenstad. Een experiment op dit terrein 
in Veenendaal is bijvoorbeeld mislukt. De 
verwachtingen van digitale boodschappenlijstjes, 
persoonlijke aanbiedingen via de smartphone 
en speciale apps waren hooggespannen, maar 
de resultaten vielen tegen. Wellicht gaat het de 
consument bij technologie minder om beleving dan 
om gemak, wat in een vergrijzende samenleving 
kansen oplevert. Naar verwachting is de digitale 
technologie in 2030 zodanig in ons dagelijks leven 
geïntegreerd dat we in de analoge binnenstad juist 
datgene zoeken wat we in de virtuele wereld niet 
vinden: de mogelijkheid om dingen te voelen, ruiken 
en proeven. Er zal altijd vraag zijn naar bijzondere 
winkeltjes of markten die appelleren aan onze 
zintuigen, zeker op het gebied van versproducten, 

ambachtelijke waar en lifestyle. Daarvoor is het 
wel van belang dat de winkels of markten in de 
loop zitten of herkenbaar zijn geclusterd in snuffel- 
en dwaalmilieus rondom de kernwinkelstraten. De 
beleving staat centraal: authenticiteit, assortiment 
en kwaliteit zijn van groot belang. Daarnaast komt 
het ‘gunshoppen’ op: klanten geven in ruil voor 
service en persoonlijk contact graag iets meer uit 
– ze gunnen het de (plaatselijke) ondernemer, als 
die zich tenminste van zijn (digitale) concurrenten 
weet te onderscheiden met iets extra’s. Ten slotte 
krijgen consumenten steeds meer oog voor 
duurzaamheid, streekproducten en vakmanschap.

Trots ondanks kerktorenpolitiek
Bovenstaande ontwikkelingen gelden voor alle 
binnensteden in ons land, maar voor Doetinchem 
zijn nog twee trends relevant: de herontdekking van 
de regio en de bevolkingskrimp. In de Achterhoek, 
waarvan Doetinchem de ongekroonde hoofdstad 
is, staat sinds enkele jaren het ambachtelijke, 
duurzame en streekeigene volop in de 
belangstelling. De regio stopt haar identiteit niet 
meer weg, maar is er trots op en profileert zich 
ermee. Het karakteristieke coulissenlandschap, 
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kastelen en landhuizen, de Zwarte Cross, regionale 
wijnen en wild eten staan voor ‘Echt Achterhoek’ 
en worden terecht gebruikt als uithangbord voor 
de streek. Ook ontdekt men in toenemende mate 
de kracht van Achterhoekse bedrijven. Zo heeft 
de regio van oudsher een sterke maakindustrie 
(Achterhoek Magazine, 2014). Deze sector 
bestaat niet alleen uit bekende ondernemingen 
zoals Nedap uit Groenlo en Reed Elsevier in 
Doetinchem, maar telt ook een hoop ‘verborgen 
kampioenen’: vernieuwende bedrijven die in 
hun niche wereldspelers zijn, zoals Bronkhorst 
High-Tech, 247 TailorSteel BV, Microgen, Lovink 
Enertech BV en broedmachinefabrikant Pas 
Reform. Een bedrijf als Greenlabel adviseert over 
duurzaamheid en legt over de hele wereld tuinen 
aan. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit 
(Volberda, 2013) blijkt zelfs dat de Achterhoek één 
van de meest innovatieve regio’s van Nederland is. 

Maar let op: is er sprake van een paradox. Je bent 
pas Achterhoeker als je niet in de Achterhoek 
bent. Binnen de streek ben je allereerst inwoner 
van de eigen stad of het eigen dorp – de 
plaatselijke kerktoren is het referentiepunt. Het 
buurdorp of de stad dichtbij is altijd wat verdacht. 

Figuur 2 Krimp in de Achterhoek (bron: CBS)
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Deze rivaliteit binnen de regio (kerktorenpolitiek) 
komt overal voor en houdt bewoners, bedrijven 
en bestuurders scherp (Hospers, 2010). Maar de 
Achterhoek staat op dit moment voor de uitdaging 
van bevolkingskrimp: het aantal inwoners daalt en 
de bevolking verandert van samenstelling – er is 
sprake van ontgroening en vergrijzing. Volgens 
demografische prognoses zal de Achterhoek   
tussen 2015 en 2030 per saldo 10.000 
inwoners verliezen (figuur 2). In zo’n context 
van bevolkingsafname werkt kerktorenpolitiek 
contraproductief. Groei van de ene gemeente 
gaat immers ten koste van de andere. Op papier 
wordt de noodzaak van regionale afstemming en 
samenwerking vaak wel onderschreven. Dat zien 
we ook in de Achterhoek met z’n Achterhoek 
Agenda 2020. Maar in de praktijk is het niet 
eenvoudig om met buurgemeenten samen te 
werken, omdat de pijn van krimp onder elkaar moet 
worden verdeeld. Bij het maken van plannen voor 
de toekomst van de binnenstad moet Doetinchem 
– waar in de stad de krimp overigens minder snel 
merkbaar is – dan ook rekening houden met het 
feit dat de bevolking in de Achterhoek structureel 
daalt. 
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Van oudsher is de binnenstad het oudste, meest 
centrale deel van de stad. In de middeleeuwen 
speelde het stedelijk leven zich binnen de 
stadsmuren af, vooral rond de kerk die het 
geestelijke en wereldlijke middelpunt vormde. 
Daar tegenover stond de ‘buitenstad’, waar je 
als burger minder rechten en vrijheden genoot. 
Dit onderscheid was ook voor Doetinchem van 
belang en is lang blijven bestaan. Tussen 1825 
en 1920 waren het zelfs twee gemeenten: Stad 
Doetinchem en Ambt Doetinchem. In ‘Stad 
Doetinchem’ zijn de historische contouren van het 
centrum nog zichtbaar in het stratenpatroon – van 
bovenaf ziet het eruit als een Ei. Daarbinnen vinden 
we, net zoals in het verleden, niet alleen winkels 
en horeca, maar ook woningen en bedrijven. 
Vanaf de industrialisatie zijn de grenzen tussen 
de binnen- en buitenstad steeds meer vervaagd. 
De stad werd uitgelegd, het centrum breidde zich 
uit. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werden 

Figuur 3a Woordenwolk van de meest favoriete plekken in de binnenstad

er nieuwe locaties ontwikkeld – het ‘gevulde ei’ 
werd steeds meer een ‘roerei’ (Hospers, 2010). 
De uitbreiding van het stadscentrum vond vooral 
plaats richting het oosten, de Oude IJssel liet 
men letterlijk links liggen. In gesprek met de 
sleutelpersonen over de Doetinchemse binnenstad 
komt het oorspronkelijke, middeleeuwse Ei met de 
Catharinakerk op het Simonsplein steeds terug. 
Ook de Boliestraat, Grutstraat en Waterstraat 
zijn favoriete plekken. Het Ei wordt door de 
gesprekspartners dan ook beleefd als het meest 
‘natuurlijke’ deel van de binnenstad. De Oude 
IJssel wordt tevens beschouwd als deel van 
het centrum, wat blijkt uit figuur 3a en 3b. Deze 
woordenwolken laten op basis van zo’n zeventig 
reacties zien welke plekken in de binnenstad 
het meest gewaardeerd worden en welke het 
minst. Opvallend is het negatieve oordeel over de 
Veentjes en de Nieuwstad. 
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Figuur 3b Woordenwolk van de minst favoriete plekken in de binnenstad

Sterke en zwakke punten
Het Doetinchemse centrum is een plek met vele 
gezichten, functies en gebruikers. De gebouwen 
komen uit diverse periodes, er wordt gewinkeld, 
gewoond en gewerkt en het publiek bestaat uit 
inwoners en mensen van buiten. Bovendien kijkt 
iedereen anders: een winkelier of iemand die 
een festival organiseert let op andere dingen dan 
een politieagent of een bewoner. Op hun beurt 
kijken jongeren anders naar de binnenstad dan 
ouderen. Toch komen uit het deskresearch en het 
betrokkenenonderzoek enkele algemene punten 
naar voren. We hebben de bevindingen geordend 
in figuur 4 aan de hand van de vier B’s van de 
binnenstad: bezoek, beleving, bereikbaarheid en 
beheer. In aanvulling op de figuur behandelen we 
hieronder in de tekst enkele opvallende punten. 
Zo heeft Doetinchem – afgezet tegen steden 
van vergelijkbare omvang – in elk geval een 
paar troeven. Om te beginnen is de binnenstad 
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compact, waardoor de loopafstanden kort zijn. 
Het ovale stratenpatroon en de lage bebouwing 
geven het centrum dorpse trekken. Verder valt op 
dat er goede mix is tussen winkels en horeca, in 
een verhouding van 265:75. De kwaliteit van de 
horeca wordt door de gesprekspartners alom 
geprezen. De winkels en de daghoreca vullen 
elkaar goed aan: samen met de markt zorgen 
ze voor veel combinatiebezoek. Doetinchem 
heeft een grote lokale en regiofunctie: bijna 90% 
van de bezoekers komt uit Doetinchem zelf, de 
omliggende regio en de rest van de Achterhoek. 
De warenmarkt op dinsdag wordt goed bezocht, 
terwijl het centrum in het weekend gezellig druk 
is. Over de koopzondagen met gratis parkeren 
hoorden we veel lof. Ook de ruime en gevarieerde 
parkeervoorzieningen in de binnenstad kunnen 
op waardering rekenen. Doetinchem heeft kortom 
een schare aan trouwe fans uit stad en ommeland. 

De beheersmatige kant van de binnenstad is 
bovendien goed op orde: het centrum is schoon, 
heel en veilig, de reclamebelasting werpt vruchten 
af en de lijnen tussen het Centrummanagement en 
de gemeente zijn kort.

Tegelijkertijd  komen er ook  minder sterke punten 
van de binnenstad naar voren. Door het 
bombardement van de geallieerden op de 
binnenstad in 1945 en de naoorlogse sloopwoede 
kampt het Ei van Doetinchem namelijk met 
een merkwaardige historische paradox: het 
middeleeuwse stratenpatroon is goed behouden, 
maar aan tastbare geschiedenis heeft de 
binnenstad vrijwel niets te bieden. De bebouwing 
is een allegaartje van wederopbouwarchitectuur, 
functionele bouw en planmatig ontwikkelde 
winkelstraten. Zelfs de Walmolen, in 1977 nog 
het icoon van Doetinchem in een uitzending van 

Figuur 4 Sterke en zwakke punten van de Doetinchemse binnenstad

Sterke punten van de binnenstad Zwakke punten van de binnenstad
Bezoek Het Ei: compact, divers en compleet 

winkelgebied met korte loopafstanden
Doetinchem is geen dagbestemming: winkelen 
blijft het hoofdmotief 

Veel combinatiebezoek tussen winkels, de 
markt en daghoreca

Geen uniforme winkelopeningstijden en dit 
wordt slecht gecommuniceerd

Belangrijke winkelfunctie voor de omliggende 
(krimp)regio

Binnenstad is weinig onderscheidend: wat heb 
je dat je nergens anders vindt?

Beleving Binnenstad is gebouwd op menselijke maat – 
ze ademt een prettige sfeer

Relatief kleurloze panden en te weinig groen in 
de buitenruimte

Aandacht voor lokale cultuurhistorie door het 
project Eidentiteit

Parels zonder snoer: in cultuurhistorisch 
opzicht ontbreekt synergie

Evenementen (m.n. Stadsfeesten) en 
Cultuurkwartier (o.a. Amphion)

Evenementen in het centrum sluiten slechts 
beperkt aan bij het winkelen 

Bereikbaarheid Gratis parkeren op thematische 
(koop)zondagen 

Negatieve parkeerbeleving (o.a. hoogte van 
parkeertarieven en gebrek aan klantgerichtheid 
door handhavers) 

Bereikbaarheid van de binnenstad per auto en 
fiets is goed

Druk verkeer, zelfs vrachtverkeer, komt pal 
langs de binnenstad

Ruim en gevarieerd aanbod aan 
parkeervoorzieningen voor de auto

Onrustig straatbeeld door her en der 
geparkeerde fietsen in het centrum

Beheer Schoon, heel en veilig winkelgebied (KVO-W 
gecertificeerd, 4e ster)

Bewoners ervaren geluidsoverlast en klagen 
over gebrek aan handhaving op dit terrein door 
de gemeente

Reclamebelasting draagt bij aan goed 
functioneren van de binnenstad

Veel vastgoedeigenaren hebben geen binding 
met Doetinchem

Centrummanagement met korte lijnen naar de 
gemeente

Veranderende detailhandel en horeca vragen 
om een meer flexibele vergunningverlening
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het Europawijde Spel zonder Grenzen, wordt 
door gesprekspartners nauwelijks genoemd als 
waardevol voor de binnenstad. Er zijn parels, 
zoals enkele karakteristieke panden in de 
Grutstraat, huizen aan de Plantsoenstraat, het 
oude postkantoor en de baptistenkapel, maar ze 
vormen geen parelsnoer – de synergie tussen de 
monumentale gebouwen, bijvoorbeeld in de vorm 
van een duidelijk verhaal of een route, ontbreekt. 
De binnenstad ademt daardoor geen historie 
zoals vele Hanzesteden dat wel doen. Tevens 
is het jammer dat het centrum van Doetinchem 
geen dagbestemming is: in een halve dag ben je 
wel klaar. Het winkelaanbod is te beperkt en te 
weinig onderscheidend om een dag shoppend 
door te brengen. Er is geen publiekstrekker 
waardoor een ‘Dagje Doetinchem’ niet echt 
mogelijk is. De binnenstad trekt publiek uit stad 
en ommeland, maar heeft een zeer beperkte 
bovenregionale functie. Waarom zou iemand 
buiten de vaste bezoekersschare overwegen om 
naar Doetinchem te komen? De aansluiting tussen 
winkelen en andere activiteiten, met name waar 
het gaat om evenementen en cultuur, kan volgens 
enkele respondenten beter. Het parkeerbeleid 

is een populair gespreksthema, vooral bij 
ondernemers, waarbij het met name gaat over de 
parkeerbeleving. Als zwakke punten worden de 
relatief hoge parkeertarieven en het gebrek aan 
klantgerichtheid van handhavers genoemd. Ook 
stoort men zich aan het drukke verkeer langs het 
Ei en her en der geparkeerde fietsen. En hoewel 
centrumbewoners blij zijn met de voorzieningen 
in het centrum, klagen ze over geluidsoverlast (op 
uitgaansavonden en tijdens evenementen) en de 
gebrekkige handhaving van afspraken daarover 
door de gemeente. Ten slotte wordt opgemerkt 
dat huidige trends en toekomstige wijzigingen in 
de detailhandel en horeca om een meer flexibele 
vergunningverlening vanuit de gemeente vragen.

Het publiek van de binnenstad
Om de Doetinchemse binnenstad te typeren 
is het van belang om te weten wie er komt. 
Het Koopstromenonderzoek 2014 voor de 
binnenstad van Doetinchem (2015) geeft daarover 
relevante informatie. Zo blijkt dat bijna de helft 
van de bezoekers (49%) afkomstig is uit de kern 
Doetinchem zelf, terwijl 39% uit de rest van de 
Achterhoek komt. De binnenstad van Doetinchem 

Herkomst bezoekers
Doetinchem 2014

Overig Achterhoek
uitgesplitst 2014

Figuur 5  Taartdiagram met de herkomst van de bezoekers (bron: Goudappel Coffeng, 2015)
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dat uit Doetinchem zelf komt hoog is, maar uit de 
regio laag. Tussen 2010 en 2014 is het percentage 
bezoekers dat tijdens het bezoek ook wat uitgeeft 
gestegen, van 66 naar 78%. Anders gezegd: er 
zijn nu minder kijkers en meer kopers uit de directe 
omgeving. Doetinchem is daarmee niet alleen een 
belangrijke funshop-bestemming; ook de positie 
van de binnenstad als koopcentrum neemt toe.

Bij de keuze voor een winkelgebied speelt afstand 
nog steeds een belangrijke rol. Dat geldt zowel 
voor de dagelijkse boodschappen als voor een 
bezoek aan de binnenstad. Hierboven zagen we al 
dat de Achterhoek voor Doetinchem een belangrijk 
rekruteringsgebied is. De bevolkingssamenstelling 
heeft dan ook zijn weerslag op het type bezoeker. 
RECRON, de vereniging van recreatieondernemers 
in ons land, heeft een treffende typering gemaakt 
van mogelijke bezoekerstypen. Volgens RECRON 
(2011) zijn Nederlanders qua leefstijl in te delen 

is vooral in trek bij de inwoners van Gaanderen (3%), 
Wehl (3%), Oude IJsselstreek (11%), Montferland 
(9%) en Bronckhorst (8%) – zeg maar de directe 
regio (figuur 5). Van de 10% van de Nederlandse 
bezoekers die niet uit de Achterhoek komt, 
woont 6% in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. 
In 2010 was dat nog 12%, wat een opmerkelijke 
ontwikkeling is. Door deze afname neemt het 
belang van de lokale en regionale bevolking voor 
de binnenstad toe. Met 2% Duitse bezoekers 
blijft Doetinchem ver achter bij Winterswijk, waar 
je veel meer witte nummerborden ziet. Net als 
de meeste andere binnensteden is Doetinchem 
bij vrouwen het populairst: slechts een derde 
van de bezoekers is man. Het merendeel van de 
centrumbezoekers is tussen de 36 en 50 jaar – 
de jongeren blijven als bezoeker achter, terwijl 
bijna een kwart van de inwoners van de gemeente 
Doetinchem 0 tot 20 jaar is. Interessant is dat onder 
de centrumbezoekers het aandeel 65-plussers 

Figuur 6  Verschillende leefstijlen: rood, blauw, geel en groen (bron: RECRON, 2011)
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in rode, blauwe, gele en groene types (figuur 
6). Natuurlijk zijn het clichés, maar ze geven 
toch een aardige indruk van de wijze waarop 
mensen gemiddeld in het leven staan. Iemand 
met een rode leefstijl is vaak jong en waardeert 
vrijheid, onafhankelijkheid en zelfontplooiing – het 
type backpacker dat in z’n eentje op wereldreis 
gaat om andere culturen te ontdekken. Privacy, 
anonimiteit en luxe zijn waarden die mensen uit 
de blauwe categorie belangrijk vinden. Ze zijn 
individualistisch en gericht op comfort en kwaliteit. 
Illustratief is een koppel dat hard werkt en geld 
uitgeeft aan merkkleding en goede restaurants. 
Mensen uit de gele belevingswereld zijn juist 
gericht op anderen. Voor hen zijn gezelligheid 
en samen dingen doen met familie en vrienden 
belangrijk. Denk aan een gezin dat een pretpark 
bezoekt en daarna samen een pannenkoek gaat 
eten. Groene mensen ten slotte onderhouden 
graag contacten in kleine kring. Ze zijn gesteld 
op rust en brengen hun vrije tijd graag door in de 
natuur of thuis. Uiteraard combineren veel mensen 
meerdere belevingswerelden met elkaar, wat 
bijvoorbeeld kwalificaties als ‘uitbundig geel’ (geel 

met een snufje rood) en ‘ondernemend paars‘ 
(mix van blauw en rood) oplevert. Als we een 
inschatting moeten maken van het publiek dat de 
Doetinchemse binnenstad bezoekt, dan staan de 
gele en groene types bovenaan. Als streekcentrum 
trekt Doetinchem behalve de eigen inwoners 
immers veel mensen uit omliggende landelijke 
gemeenten, waar ‘noaberschap’ (geel) en rust en 
ruimte (groen) hand in hand gaan. Natuurlijk komen 
er in de binnenstad ook blauwe en rode types, 
zowel uit Doetinchem als uit de omliggende regio, 
met name om gebruik te maken van het kwalitatief 
hoogwaardige horeca- en cultuuraanbod (denk 
aan Amphion en de Gruitpoort). Toch is deze groep 
niet de belangrijkste; voor de blauwe groep uit de 
grotere regio is Doetinchem te ‘gewoon’, terwijl 
de rode doelgroep liever Arnhem of Amsterdam 
bezoekt. Deze grofmazige typering – waarin geel 
en groen dus sterker vertegenwoordigd zijn dan 
blauw en rood – kan nuttig zijn om te bepalen 
op welke doelgroep(en) Doetinchem zich in de 
toekomst wil richten.
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Op het eerste gezicht staat de Doetinchemse 
binnenstad er prima voor. De Nederlandse 
consument is intussen wel gewend aan de aanblik 
van lege winkels in het stadshart, maar in het Ei zie 
je dat nog nauwelijks. Bij nader inzien blijkt echter 
dat de landelijke trends ook aan Doetinchem 
niet voorbijgaan. Vooral in radiaalwegen als 
de Terborgseweg en de aanloopstraten rond 
het kernwinkelgebied zien we leegstand, met 
name langs de oostelijke rand van het Ei, zoals 
de Nieuwstad, de Veentjes en de Burgemeester 
Van Nispenstraat. Onder invloed van dalende 
consumentenbestedingen zal het winkelbestand 
in de toekomst mogelijk afnemen. Wat moeten we 
in deze context doen met kansarme locaties rond 
het Ei, zoals de Veentjes en de Nieuwstad? Niets 
doen, wachten tot het tij keert of accepteren dat 
het trekken is aan een dood paard? Dat vraagt om 
lastige en pijnlijke keuzes. Gemeenten die durven 
kiezen voor kansrijke gebieden, zijn uiteindelijk beter 
af. In deze locaties investeren en experimenteren 
heeft meer zin dan een poging ondernemen om 
kansarme gebieden te reanimeren. Beter een 
compacte kern dan een uitgestrekt winkelgebied 
dat oogt als gatenkaas. Dat geldt zeker in het licht 
van de uitdagingen waar Doetinchem voor staat.

Kansen en bedreigingen
De Doetinchemse binnenstad heeft te maken met 
landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied 
van economie, samenleving, ruimte en politiek. In 
algemene zin zijn het macro-economische klimaat, 
het Nieuwe Winkelen (het slim combineren van 
offline en online shoppen) en de opkomst van 
instrumenten zoals omzetgerelateerde huren, de 
deeleconomie en stedelijke herverkaveling van 
belang. Ze gelden echter voor alle binnensteden 
in ons land. Maar uit het deskresearch, de 
bijeenkomsten en de gesprekken blijkt dat er ook 
typisch Doetinchemse uitdagingen zijn (figuur 7). 
Om te beginnen zal de demografische krimp in de 
Achterhoek ertoe leiden dat de concurrentie tussen 
winkelgebieden in de omgeving van Doetinchem 

verhevigt. Vooral de winkelstand in kleinere 
kernen (denk aan dorpen in Oude IJsselstreek en 
Montferland) zal het waarschijnlijk moeilijk krijgen. 
Voor Doetinchem is dat niet per se ongunstig: 
door de krimp in het ommeland kan zij haar functie 
als streekcentrum juist versterken. Maar hoe zal 
de rest van de regio daarop reageren? Ook op 
een hoger schaalniveau neemt de rivaliteit toe: de 
binnensteden van Arnhem, Zutphen en Winterswijk 
zijn voor Doetinchem geduchte concurrenten. 
En wat betekent de komst van het factory outlet 
center in Zevenaar? Omdat winkelsteden in 
de buurt niet stilzitten, is het van belang dat de 
binnenstad van Doetinchem nadenkt over het 
beeld dat ze wil uitstralen in de regio. Op dit 
moment, zo zagen we al, is dat imago vrij neutraal 
– het is niet echt negatief en niet echt positief. 
Dat biedt kansen voor marketing: je kunt in feite 
met een schone lei beginnen en ‘het merk laden’, 
zoals marketeers het zeggen (Hospers, 2011). Wil 
Doetinchem zich profileren als duurzame stad of 
stad van jong ondernemerschap? Of wil ze juist 
haar koopzondagen verder versterken? Het kan 
allemaal, omdat het profiel van Doetinchem nog 
niet zo scherp is als dat van andere binnensteden. 
Het is dan ook goed dat Doetinchem een integrale 
aanpak van het centrum voorstaat.

De Doetinchemse binnenstad moet ook rekening 
houden met ruimtelijke uitdagingen. Als er niets 

Uitdagingen voor de binnenstad
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extremere weersomstandigheden, zoals pieken 
in regenbuien en warmere zomers en koudere 
winters, wordt waterveiligheid een belangrijk 
thema, zelfs voor een rivier als de Oude IJssel 
(Bayer, 2014). Het water kan samen met groen 
(denk aan bomen op straat, groen op daken en aan 
gevels) ‘hittestress’ van bewoners en bezoekers 
in de binnenstad voorkomen. Het toevoegen van 
natuurlijke elementen maakt het stadscentrum 
dus niet alleen sfeervoller – het is ook nog eens 
functioneel en toekomstgericht. Bij het maken van 
plannen voor de binnenstad moet Doetinchem 
landelijke en regionale ontwikkelingen goed in de 
gaten houden. Zo faciliteert de Retailagenda het 
combineren van winkelen en horeca, terwijl de 
Omgevingswet het vanaf 2018 mogelijk maakt om 
flexibeler om te gaan met vrijkomende ruimte in 
het Ei. Ook niet onbelangrijk: wat is de positie van 
Doetinchem als middelgrote stad in een politiek 
klimaat waarin de aandacht vooral lijkt uit te gaan 
naar de winnaars (de grote steden) en de verliezers 
(het krimpende platteland)? 

structureels gebeurt, zal de winkelleegstand 
in het Ei en in de aanloopstraten waarschijnlijk 
sterk oplopen. Dat komt niet alleen door het 
koopgedrag van de consument. In zekere zin 
vormt het Masterplan Schil met z’n vele projecten 
een bedreiging voor het kernwinkelgebied. 
Hoe realistisch is het dat de Burgemeester 
Van Nispenstraat de P.C. Hooftstraat  van de  
Achterhoek wordt (nog afgezien van het feit 
dat de Boliestraat dat karakter al heeft)? Welke 
invloed zal de geplande publieksfunctie in het 
nieuwbouwproject Iseldoks hebben voor het Ei? In 
een krimpende markt is te verwachten dat dergelijke 
projecten hoe dan ook concurrentie opleveren. 
Tegelijkertijd mag je stellen dat Iseldoks een eerste 
stap is om de Oude IJssel bij de stad te betrekken, 
waarmee Doetinchem als stad aan het water op 
de kaart kan worden gezet. Maar dan is het wel 
van belang dat de gemeente daar echt voor kiest 
en aan die keuze vasthoudt. Vanuit het perspectief 
van klimaatverandering is het overigens geen 
slecht idee om de Oude IJssel te omarmen. Door 

Kansen voor de binnenstad Bedreigingen voor de binnenstad
Economie Neutraal imago van Doetinchem biedt 

kansen voor marketing
Groeiende concurrentie in omliggende 
regio (Arnhem, Winterswijk, Zevenaar)

Nieuwe huurvormen, zoals omzet-
gerelateerde huren

Wat te doen als kwetsbare ketens als de 
V&D en de C&A omvallen?

Opkomst van deeleconomie (bijv. 
crowdfunding) 

Vertraging economische groei of zelfs 
structurele economische krimp

Samenleving Koopzondagen: winkelen op zondag 
geliefd bij consument

Gebrek aan ‘prioritijd’ (prioriteit en tijd) bij 
de consument

Het Nieuwe Winkelen: combinatie van 
online en offline shoppen

Groei van online winkelen ten koste van 
het offline winkelen

Versterking centrumfunctie door krimp en 
vergrijzing in regio

Brain drain, waardoor minder jong publiek 
en vernieuwing in de binnenstad

Ruimte Concentratie i.p.v. uitbreiding door 
stedelijke herverkaveling 

Groei van winkelleegstand in het Ei en de 
aanloopstraten

Betrekken van Oude IJssel bij de 
binnenstad

Concurrentie voor het Ei door de komst 
van winkels in Iseldoks

Straatbomen en groene gevels en daken 
om hittestress te voorkomen

Klimaatverandering en gevolgen daarvan 
(bijv. extreme weersomstandigheden)

Politiek Integrale aanpak van centrum in 
Aanvalsplan Binnenstad

Verlies aan momentum bij Aanvalsplan 
Binnenstad

Landelijk EZ-beleid: Retailagenda (2015) 
en Omgevingswet (2018)

Agenda Stad: Doetinchem als middelgrote 
stad tussen tafellaken en servet

Mogelijkheden voor publiek-private 
samenwerking

Kerktorenpolitiek bij gemeenten in 
omliggende regio

Figuur 7 Kansen en bedreigingen voor de Doetinchemse binnenstad



Doetinchem, kies voor het Ei!
Als we de sterke en zwakke punten confronteren 
met de kansen en bedreigingen, komt de 
belangrijkste uitdaging voor de Doetinchemse 
binnenstad als vanzelf naar voren: hoe houden 
we het Ei gevuld? Met andere woorden: hoe 
voorkomen we dat de binnenstad van Doetinchem 
een roerei wordt, met hier en daar wat winkels, 
maar ook een hoop leegstand? Het antwoord ligt 
voor de hand: Doetinchem, kies voor het Ei! Dat 
vraagt om inbreiding in plaats van uitbreiding, dus 
een consequente concentratie van de detailhandel 
en horeca in de kern van de stad. Wil de binnenstad 
van Doetinchem toekomstbestendig worden, 
dan moet een groot deel van het winkelbestand 
in de gemeente terug naar het Ei. Daarbinnen 
ligt de redding van het centrum in een mix van 
mogelijkheden, variërend van het uitbouwen van 
de koopzondagen tot meer groen in de stad en 
het inspelen op de demografische samenstelling 
van het publiek. Parallel daaraan zou je, zoals 
veel Doetinchemmers tijdens de gesprekken 

opmerkten, maatregelen kunnen nemen om de 
Oude IJssel meer bij de binnenstad te betrekken. 
De activiteiten aan het water zouden echter 
complementair moeten zijn aan wat er in het Ei 
gebeurt – ze mogen niet gaan concurreren met 
het aanbod in het kernwinkelgebied. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat de horeca die zich langs de Oude 
IJssel zal gaan vestigen slechts daghoreca mag 
zijn. Als je er ook nachthoreca zou toelaten, creëer 
je hoe dan ook problemen in de Grutstraat. Bij 
het omarmen van de Oude IJssel moet je dus 
oppassen voor het ‘waterbedeffect’ (RIGO/Atlas 
voor Gemeenten, 2011): het effect dat je de kracht 
uit een bestaand gebied haalt door op nieuwe 
plekken in de buurt te gaan investeren.

Maar hoe houd je het Ei gevuld? Naast een betere 
profilering van de binnenstad – waarover later 
meer – biedt ‘stedelijke herverkaveling’ uitkomst 
(Hospers et al., 2014). Het is een methode 
waarbij eigenaren van grond en panden met 
elkaar afspreken dat ze hun eigendomspositie 

Figuur 8 Woordenwolk met voorstellen voor iconen van Doetinchem
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(deels) ruilen. Op deze wijze is het mogelijk 
om kansrijke winkelgebieden te versterken en 
kansarme plekken af te schrijven. Vertaald naar 
de Doetinchemse context: de winkelfunctie in 
het Ei zou erbij gebaat zijn als de Veentjes wordt 
ontwinkeld en bijvoorbeeld zou veranderen in 
een woongebied of in groen. Dit geldt ook voor 
de radiaalwegen, andere winkelconcentraties 
en verspreide winkels in Doetinchem. Met 
planvorming kan de gemeente zo’n stedelijke 
herverkaveling faciliteren. Het begint ermee dat de 
lokale overheid, vastgoedeigenaren en winkeliers 
het eens moeten zien te worden over welke 
straten in het centrum het meest geschikt zijn voor 
winkels en horeca. Ook dienen ze te achterhalen 
welke bestemmingen de leeggekomen panden 
en straten moeten krijgen. Ten slotte dienen de 
eigenaren elkaar onderling te compenseren voor 
waardeverschillen in hun bezit. Experimenten met 
stedelijke herverkaveling in Dordrecht en Deventer 
laten zien dat dit niet eenvoudig is (Boer, 2015). 
Veel hangt af van de wil van partijen om met elkaar 
tot zaken te komen. In Deventer is dat gelukt 
dankzij een actieve winkeliersvereniging, maar in 
Dordrecht wreekt zich het feit dat winkeliers en 
vastgoedeigenaren niet hetzelfde belang hebben. 
Er hoeft maar één partij dwars te liggen of de 
herverkaveling loopt vast. Dat risico is er ook in 
Doetinchem, waar veel eigenaren geen directe 
band hebben met de stad. In 2018 komt er 
gelukkig wetgeving waardoor ‘gedwongen ruil’ 
mogelijk wordt. De gemeente en partijen in de 
binnenstad zouden daarnaast over kunnen gaan 
tot publiek-private samenwerking (PPS) om het Ei 
toekomstbestendig te houden. Ze zouden, zoals 
één van de gesprekspartners suggereerde, een 
NV Doetinchem kunnen oprichten die zich ten 
doel stelt zoveel mogelijk panden in eigendom 
te krijgen om vervolgens beslissingen te nemen 
ten behoeve van het Ei. Feitelijk praat je hier over 
het ‘terugkopen’ van stukjes Doetinchem door 
lokale partijen. In theorie zijn herverkaveling en 
PPS goede instrumenten om de binnenstad in te 
breiden, nu de praktijk nog. 
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maar louter toekomstvoorstellingen – ze schetsen 
een wenkend perspectief dat uit kan komen als 
de stad de daarbij behorende keuzes maakt en 
daaraan vasthoudt. 

Op zoek naar het unieke van 
Doetinchem 
De Doetinchemse binnenstad heeft veel te bieden, 
maar is niet erg onderscheidend. Vergeleken met 
andere binnensteden heeft het centrum geen 
unique selling point, of het moet de compactheid 
van de binnenstad zijn. De korte loopafstanden 
hebben dan ook een keerzijde: je bent vrij snel 
rond. Of zoals de Twentsche Courant Tubantia 
(12 maart 2015) het in een reportage over de 
binnenstad omschrijft: ‘Een hele dag rondstappen 
in Doetinchem lukt niet echt, daarvoor is de stad 
toch net iets te klein.’ Op zich is dat niet erg, omdat 
het centrum een schare aan vaste bezoekers kent, 
voornamelijk uit de stad zelf en de omliggende 
regio. Bovendien is te verwachten dat Doetinchem 
door de krimp in omliggende gemeenten haar 
centrumpositie kan versterken. Maar steden 
in de buurt zitten niet stil. Tekenend is dat het 
bezoekersaandeel uit de Stadsregio Arnhem 

Hoe de binnenstad van Doetinchem er in 2030 
exact uitziet, is niet te voorspellen. Het overgrote 
deel van het vastgoed zal er nog staan, maar het 
is de vraag waarvoor het gebruikt wordt. Zitten 
er dankzij herverkaveling startende bedrijfjes 
in voormalige winkelpanden? Wonen er juist 
senioren in? Of vinden we meer plekken in het 
centrum waar beleving centraal staat? We weten 
het niet, omdat er talloze omgevingsfactoren zijn 
die het wel en wee van de binnenstad bepalen. 
Tegelijkertijd geldt: verleden heb je, toekomst kun 
je maken. Met doelgericht beleid is het mogelijk om 
de binnenstad een zetje in de gewenste richting 
te geven. Daarvoor is het noodzakelijk dat de 
betrokken partijen goed weten welke kant ze met 
het stadshart op willen. Dat vraagt om een heldere 
ambitie die richtinggevend is voor het formuleren 
van doelstellingen, doelgroepen en projecten. Het 
is niet aan ons als onderzoekers om de gewenste 
ontwikkelrichting voor het Doetinchemse 
centrumgebied te bepalen – dat is toch echt een 
zaak van de stad zelf. Wel kunnen we op basis van 
de analyse van de binnenstad en haar gebruikers 
enkele streefbeelden schetsen. Let wel: die 
beelden zijn zeker geen toekomstvoorspellingen, 
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kunstminnende bezoekers. In Leerdam vind je 
glas zelfs in het straatbeeld terug, in de vorm van 
lichtornamenten aan gevels en glaskunstwerken. 
Of kijk naar de Arnhemse wijk Klarendal die zich 
als ‘modekwartier’ presenteert. Het thema ‘100% 
mode’ staat centraal, waarmee de wijk creatieve 
bedrijvigheid weet aan te trekken. Voor zo’n 
‘positionering’, zoals het wel wordt genoemd 
(Riezebos en Van der Grinten, 2011), zijn drie 
beargumenteerde keuzes van belang: een keuze 
voor een relevante identiteit van de plek (wat?), 
een relevante kerndoelgroep (wie?) en het 
geografische speelveld – nationaal, provinciaal of 
regionaal – waarop je de concurrentie wilt aangaan 
(waar?).

Aansluiting bij het DNA van 
Doetinchem
Voor de toekomst van de Doetinchemse 
binnenstad is een heldere positionering cruciaal, 
omdat je daarmee doelgroepen kunt verleiden om 
het centrum te (blijven) bezoeken. Positioneren 
vraagt wel om keuzes – het is de enig toegestane 
vorm van discriminatie (Hospers, 2011). Om te 
voorkomen dat de gekozen positionering in het 
luchtledige blijft hangen, is het bovendien van 
belang dat ze zichtbaar wordt gemaakt in de 
openbare ruimte, in de vorm van een markant 
gebouw, cultureel erfgoed, terugkerend evenement 
of iets anders wat kan dienen als ‘haakje’ in ons 
hoofd. Zo profileert Eindhoven zich als stad van 
innovatie en design, wat blijkt uit Philips, de 
High Tech Campus, de Dutch Design Week, het 
lichtkunstfestival GLOW en LED-verlichting in de 
binnenstad. Het ‘betoog’ (verhaal) van Eindhoven 
komt overal terug in het ‘beton’ (de gebouwde 
omgeving) van de plaats, zoals bestuurskundige 
Verheul het in zijn boek Stedelijke iconen (2012) 
omschrijft. Het is essentieel dat de gemaakte 
keuze geen losse flodder is, maar goed past bij de 
identiteit van de stad. Anders loopt Doetinchem 
het risico een tweede Almere te worden: de new 
town heeft bijvoorbeeld tevergeefs geïnvesteerd in 

Nijmegen tussen 2010 en 2014 is gehalveerd 
(Goudappel Coffeng, 2015). Winterswijk trekt 
veel Duitse consumenten en Zevenaar plant een 
factory outlet center. Aan deze concurrentie kan 
Doetinchem zich niet onttrekken. Zeker als de 
leegstand verder oploopt, dreigt het gevaar van een 
vicieuze cirkel en is het eigenlijk al te laat. Daarom 
is het van belang dat Doetinchem ‘iets’ unieks 
of origineels bedenkt waarmee ze sterker op het 
netvlies komt van de consument, in de regio en 
misschien zelfs wel in Oost-Nederland. Dat ‘iets’ 
moet een trigger zijn, waarmee je mensen naar de 
stad weet te trekken en de mogelijkheid biedt om 
langer te verblijven (en daarmee meer geld uit te 
geven). Gebeurt er niets, dan wordt het imago van 
de binnenstad een speelbal van de buitenwereld. 
De doelgroepen hebben dan geen idee wat het 
centrum te bieden heeft – ze missen oriëntatie. 
Waarom zou je naar de Doetinchemse binnenstad 
gaan als je er geen duidelijk beeld bij hebt? 

Het gevoel dat het stadshart een publiekstrekker 
nodig heeft wordt al langer gedeeld. Investeringen 
in de Eidentiteit, de Floriadetuin op de Veentjes  
en de D-Toren zou je in dit kader kunnen zien. 
Ook andere suggesties om de binnenstad van 
Doetinchem op de kaart te zetten hangen hiermee 
samen (figuur 8). Het is verleidelijk om daarbij 
te investeren in meerdere projecten, zodat de 
diversiteit van de Doetinchemse binnenstad 
naar voren komt. Maar dat werkt niet: de wetten 
van het menselijk brein vragen om een helder 
en afgebakend beeld (Riezebos en Van der 
Grinten, 2011). Vergelijk het met slogans als 
‘Altijd Nijmegen’, ‘Helemaal Hengelo’ of ‘Veelzijdig 
Valkenswaard’ – ze zijn nietszeggend. Wil een 
plek blijven ‘hangen’ in ons hoofd, dan is focus 
op één of meer aspecten nodig (Hospers, 2011). 
Neem Leerdam dat zich profileert als hét centrum 
van de Nederlandse glaskunst (‘Glasstad aan 
de Linge’). Niet zonder succes: het Nationaal 
Glasmuseum, de Glasfabriek, de Internationale 
Glaskunstbeurs en de Glasdagen trekken hordes 



toenemen. De centrumfunctie van Doetinchem 
blijkt van oudsher op allerlei gebieden, zoals:

 - winkelen en recreatie (denk aan de jaarmarkten 
en de beroemde Veemarkt in het verleden)
 - werkgelegenheid (de (ijzer)industrie aan de 

Oude IJssel en later op andere plekken in de stad)
 - onderwijs (een oude bijnaam van Doetinchem 

is niet voor niets ‘het Athene van de Achterhoek’)
 - cultuur (vergelijk Amphion, waaraan ook de 

buurgemeenten financieel hebben  bijgedragen) 
 - vervoer (de Gelderse Tramwegen GTW maakte 

Doetinchem tot regionaal vervoersknooppunt)
 
Al eeuwenlang geldt: de Achterhoek komt naar 
Doetinchem en vanuit Doetinchem kom je de 
Achterhoek binnen. Stad en streek zijn afhankelijk 
van elkaars succes, ze hebben elkaar nodig. 
Vergelijk het met het shop in shop-principe in 
het bedrijfsleven, waarbij een merk als Tommy 
Hilfiger zich verbindt aan de Bijenkorf en vice 
versa. Beide merken profiteren van elkaar, ze 
zijn complementair. Ook de Achterhoek en 
Doetinchem versterken elkaar. Wel is het de kunst 
om die historische streekfunctie van Doetinchem 
zodanig te verbeelden dat ze in het brein van de 
consument blijft hangen en een reden is om de 
binnenstad vaker te bezoeken. In dat kader stellen 
we drie richtingen voor, die allemaal refereren aan 
een historisch aspect van het Doetinchemse DNA. 
Nogmaals: we kiezen als ‘haakje’ uitdrukkelijk voor 
de historische functie van Doetinchem en niet voor 
het in het centrum beperkt aanwezige tastbare 
cultuurhistorische erfgoed.

Het Kasteel van Almere (nagebouwde burcht die 
als trouwlocatie moest dienen) en Icedome (een 
enorme schaatshal). Beide iconische projecten 
hebben de eindstreep niet gehaald, simpelweg 
omdat ze niet aansloten bij het DNA van Almere. Wil 
de positionering van de Doetinchemse binnenstad 
‘landen’ bij inwoners en de buitenwereld, dan 
moet ze relevant, herkenbaar en onderscheidend 
zijn en tevens verankerd zijn in het lokale DNA. De 
Eidentiteit zou daarvoor op zich een basis kunnen 
vormen: de ovaalvorm van het stratenpatroon uit 
de Middeleeuwen is  karakteristiek en verdient het 
om gemarkeerd te worden. Zoals eerder gesteld 
is de cultuurhistorische bebouwing op en rond 
het Ei echter schaars en versnipperd. Het is de 
vraag of Doetinchem daarmee een echte impuls 
kan geven aan de binnenstad. Vergeleken met 
een stad als Zutphen en zelfs Winterswijk heeft 
Doetinchem als historische binnenstad immers 
nauwelijks wat te bieden. Zal Doetinchem de 
strijd met concurrerende buursteden ooit winnen 
als ze kiest voor cultuurhistorie als uithangbord? 
Zet je daarmee de binnenstad echt op de kaart? 
Op basis van de documentenanalyse, de sessies 
en de walking interviews stellen wij voor de 
Doetinchemse binnenstad niet te positioneren 
met het cultuurhistorische erfgoed, maar met de 
functie die de stad van oudsher in de regio vervult. 
Onder het motto ‘Traditie is het doorgeven van 
vuur, niet het aanbidden van as’ (Gustav Mahler) 
adviseren we Doetinchem haar traditie als centrum 
in de regio te verstevigen. In feite is Doetinchem 
steeds de hoofdstad van de Achterhoek geweest 
en met de krimp in de omliggende gemeenten 
zal die betekenis naar verwachting alleen maar 
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Sinds Doetinchem in het jaar 838 voor het 
eerst genoemd werd als Villa Duttinghem is de 
naam van de stad op zo’n dertig verschillende 
manieren geschreven. Het is exemplarisch voor 
het niet-eenduidige beeld van de hoofdstad 
van de Achterhoek. Toch vind je in het Ei overal 
verwijzingen naar het DNA van Doetinchem, 
bijvoorbeeld op straatnaamborden, gewoon 
op ooghoogte (Terbeek, 2014). De Waterstraat 
spreekt voor zich – die duidt op de Oude IJssel 
die er vlakbij ligt. De naam ‘Heezenstraat’ verraadt 
dat het regionale groen vroeger de stad in kwam: 
‘hees’ staat voor het beboste gebied dat buiten 
de Heezenpoort te vinden was. En als je de 
maquette van Doetinchem in het Stadsmuseum 
bekijkt, zie je meteen hoe groen het Ei ooit was. 
Dat de Doetinchemmers in het verleden ook 
genoten van het leven, blijkt uit de Grutstraat 
en de Kapoeniestraat: ‘grut’ was een kruid dat 
in plaats van hop werd gebruikt bij het brouwen 
van bier, terwijl ‘kapoen’ stond voor een lekker 

vetgemest haantje. De Markt (nu Simonsplein) 
en Gasthuissteeg geven aan dat in Doetinchem 
mensen van buiten van harte welkom waren. De 
Hamburgerstraat heeft niets met Hamburg of 
met hamburgers te maken, maar met de familie 
Homburg die er woonde en veel grond buiten de 
stad bezat. Maar de C. Misset-straat en Gaswal 
hebben wel weer een link met het Doetinchemse 
DNA: ze verwijzen naar het intellectuele en 
industriële verleden, uitgeverij Misset en de 
gasfabriek. Bij Doetinchem horen dus in elk geval de 
woorden ‘groen’ en ‘gastvrij’. We voegen er ‘slim’ 
aan toe, als verzamelbegrip voor de onderwijs-, 
industriële en vervoerstraditie van de stad – een 
Nederlandse vertaling van wat we tegenwoordig 
een smart city zouden noemen. Figuur 9 geeft 
een eerste indruk van de drie ontwikkelrichtingen 
voor de Doetinchemse binnenstad op basis van 
het lokale DNA. Opgemerkt wordt dat het hierbij 
gaat om toekomstvoorstellingen – het zijn geen 
toekomstvoorspellingen.
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De groene stad De gastvrije stad De slimme stad

Hoofddoel Ontspannen wonen, 
werken, winkelen en 
recreëren

Meer bezoekers die langer 
blijven en meer besteden

Comfortabel leven dankzij 
innovatie

Kernwoorden Natuur: duurzaam, in 
balans, gezond, slow

Markt: klantgericht, 
gezellig, sfeervol, divers 

Vakmanschap: handig, 
modern, design, smart 

Kerndoelgroep Groene types: bewoners en 
bezoekers

Gele types: bezoekers (ook 
van buiten de regio) en 
bewoners

Blauwe en rode types: 
bewoners en jonge 
ondernemers

Positionering Natuurlijk aan de Oude 
IJssel

De streek de stad in

Van harte welkom in het Ei! 

Van alle markten thuis

Gemak dient de mens 

Doetinchem doet het 
gewoon!

Verankering Maquette van Doetinchem 
(groen in de stad en handel 
aan de Oude IJssel)

Doetinchem is altijd 
stad van markten (bijv. 
jaarmarkten en Veemarkt) 
geweest

Doetinchem heeft een 
onderwijs-, industrieel en 
vervoersverleden

Rol van cultuurhistorie Aandacht voor Walmolen 
als icoon aan de Oude 
IJssel

Beleving door 
cultuurhistorie en 
historiserende gevels 

Herbestemming van 
industrieel erfgoed

Rol van duurzaamheid Binnenstad als uithangbord 
van duurzaamheid

Veel oog voor 
Achterhoekse 
streekproducten

Binnenstad is volledig 
energieneutraal

Rol van gemeente Uitnodigingsplanologie

Overheid als bemiddellaar 
bij bottom-up ontwikkeling

Actief retailbeleid (bijv. 
perifere detailhandel naar 
centrum)

Stedelijke herverkaveling

Top-down sturing

Publiek-private 
samenwerking

Uitstraling Ruim baan voor bomen, 
planten, water en fietsers

De klant staat centraal, van 
begin tot eind van bezoek

Hip, dynamisch en modern 
centrum

Wenkend perspectief Winnaar Groenste Stad van 
Europa 2030

Winnaar Beste Binnenstad 
2020

Winnaar Slimste 
Binnenstad 2025

Mogelijke evenementen Doetinchem aan Zee 

Culinaire evenementen

Uitbouw van Stadsfeesten

Maandelijkse 
themamarkten

Licht op het Ei-festival

Stagebeurzen en 
ondernemersdagen

Mogelijke attracties Groene brug over de 
Gaswal

Stadsboulevard aan de 
Oude IJssel

Themapark Klein 
Achterhoek

Gratis parkeren in 
Doetinchem

Beleefsupermarkt in het Ei

Markthal Oost bij 
Catharinakerk

De slimste winkelstraat

Mobiele regiobrigades

Kabelbaan ‘Doetinchem 
van boven’

Figuur 9 Drie ontwikkelrichtingen voor de Doetinchemse binnenstad op basis van het lokale DNA
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(1) De groene stad: natuurlijk aan de 
Oude IJssel 
Dit toekomstbeeld gaat ervan uit dat de
winkelfunctie van de binnenstad door webwinkelen 
steeds meer onder druk komt te staan. Lege 
winkelpanden worden getransformeerd tot 
woningen met groene gevels en daken, terwijl een 
deel van de gebouwen in het centrum gesloopt 
wordt om ruimte te geven aan bomen, water en 
fonteinen. De gemeente haakt aan bij de kracht 
uit de samenleving en stimuleert coöperatieve 
initiatieven gericht op duurzaamheid. Enkele 
winkeliers richten zich op nieuwe activiteiten (zoals 
transport van hun waar in de regio en begeleiding 
van senioren) en slaan daarbij steeds vaker de 
handen ineen. Wekelijks brengen boeren uit de 
Achterhoek op de markt streekproducten aan 
de man. De bewoners doen aan stadslandbouw 
en wekken hun eigen energie op. Afval wordt 
op een centrale plek ingezameld en afgevoerd. 
De binnenstad ademt rust en ruimte uit en is 
door de nabijheid van het water, het vele groen 
en het complete voorzieningenaanbod in trek als 
woongebied. Vooral bewoners uit omliggende 
krimpgemeenten besluiten naar Doetinchem 
te verhuizen. Maar ook bezoekers van buiten 
weten het centrum steeds beter te vinden, 
onder meer omdat er een Oude IJssel-fietsroute 
doorheen loopt. De groene loopbrug over de 
Gaswal naar de Oude IJssel, de in oude glorie 
herstelde Walmolen en de Stadsboulevard zijn 
trekkers, terwijl het jaarlijkse sportevenement 
‘Doetinchem aan Zee’ en culinaire evenementen 
drukbezocht worden. Aan de boulevard bevindt 
zich in de zomermaanden daghoreca en worden 
Achterhoekse wijnen en regionale lekkernijen 
verkocht. Als in 2020 op de Bleek het Themapark 
Klein Achterhoek is geopend, wordt de binnenstad 
een publieksmagneet. Het groene beleefpark 
doet denken aan Madurodam, maar combineert 
het met een edutainment over de regio. Er staan 
Achterhoekse iconen, van een miniversie van de 
DRU tot een nieuwe maquette van Doetinchem. 
Het is een originele kennismaking met de streek. 
Vooral bij opa’s, oma’s en hun kleinkinderen is het 
een populaire attractie. 
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(2) De gastvrije stad: van harte 
welkom in het Ei!
In dit scenario is de wens van de meerderheid 
van de centrumondernemers uitgekomen: gratis 
parkeren in de binnenstad! Het effect daarvan 
blijkt echter minder groot dan gehoopt. De meeste 
bezoekers van de binnenstad kwamen toch al en 
vinden het wel handig dat ze nu niet meer hoeven 
te betalen. Maar dat weegt niet op tegen de 
voordelen van het kopen op internet. Pas als het 
Centrummanagement en de gemeente drastische 
maatregelen nemen om het Ei gevuld te houden, 
begint het aantal bezoekers te groeien. Door een 
herijking van het detailhandelsbeleid en stedelijke 
herverkaveling blijft de diversiteit van het winkel- 
en horeca-aanbod op peil en komen er winkels 
van de voormalige meubelboulevard naar het 
stadscentrum. Partijen in de binnenstad werken 
volop met elkaar samen om meer beleving in de 
openbare ruimte te creëren. Groen, historiserende 
gevels en wisselende foto-exposities in de 
buitenlucht zorgen voor een aantrekkelijker 
straatbeeld. Ook organiseren winkeliers op vaste 
momenten evenementen, zoals modeshows 
en proeverijen, met de Stadsfeesten als jaarlijks 
hoogtepunt. Maar de bezoekers stromen pas 
echt toe als Doetinchem haar lange traditie als 
marktstad verder uitbouwt. Na de Mediamarkt 
komt er een grote beleefsupermarkt in het Ei – 
het blijkt een stabiele publiekstrekker, waar niet 
alleen binnenstadbewoners, maar ook bezoekers 
uit de rest van Doetinchem graag komen. Naast 
de weekmarkt vinden er elke maand thematische 
markten plaats: een markt voor streekproducten, 
antiek en curiosa, speelgoed, boeken, kleding 
enzovoort. De keuze voor het thema ‘markt’ blijkt 
zo’n succes dat er in 2025 rond de Catharinakerk 
een glazen Markthal Oost z’n deuren opent. Het 
is een Achterhoekse variant van de Rotterdamse 
Markthal met semipermanente ambacht en 
handel. Het gebouw is zo markant dat ook 
steeds meer bezoekers van buiten de regio een 
Dagje Doetinchem doen. Ze zijn verrast over de 
gastvrijheid en moeten erkennen dat de binnenstad 
‘van alle markten thuis’ is. 
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(3) De slimme stad: gemak dient de 
mens 
In deze toekomstvoorstelling is de binnenstad een 
uithangbord van Achterhoekse innovatie. Dankzij 
The Internet of Things en Big Data staan bezoekers 
voortdurend in contact met de winkels, cafés en 
restaurants waar ze langslopen. Via interactieve 
etalages en hun telefoon krijgen ze ter plekke 
aanbiedingen die gebaseerd zijn op hun eerdere 
koopgedrag. Bij pick-up points kunnen ze ophalen 
wat ze van tevoren via het web hebben besteld. 
Naast winkels en horeca vinden we in het centrum 
steeds meer werkplaatsen waar jonge startende 
ondernemers allerlei digitale gadgets repareren en 
advies geven. De jongeren worden actief geworven 
in de regio door middel van stagebeurzen 
en ondernemersdagen. Bij de helpdesks en 
ambachtelijke bedrijfjes waar ze werken komen 
vooral hoogbejaarden en digibeten die het 
lastig vinden om alle nieuwe trends bij te benen. 
Ouderen komen ook veel in de binnenstad voor 
ontmoeting en zorg, terwijl mobiele brigades vanuit 
Doetinchem zorgdiensten door de hele Achterhoek 
aanbieden. Sommige innovaties worden niet alleen 
ingezet onder het motto ‘gemak dient de mens’, 
maar ook om de beleving te vergroten. Slimme 
verlichting, games en entertainment in leegstaande 
winkelpanden zorgen er voor dat de binnenstad 
een grote fun-factor heeft. Dankzij publiek-private 
samenwerking is het gelukt om de Terborgseweg 
tot één van de slimste winkelstraten van het land te 
maken. De straat is een showroom van regionale 
vernieuwing: er staan lampen van NEDAP, AGV’s 
(automated guided  vehicles) van 247 TailorSteel 
BV en scansystemen van de Contour Groep. De 
Achterhoekse maakindustrie ziet de binnenstad als 
etalage. De icoon van de stad is echter ‘Doetinchem 
van boven’, een kabelbaan van regionale makelij die 
bezoekers vanaf de Varkensweide via het centrum 
naar de Mediamarkt of de Hamburgerstraat brengt. 
Doetinchem haalt er de landelijke pers mee, omdat 
ze de eerste gemeente is die het heeft aangedurfd 
om dit innovatieve vervoerssysteem in gebruik te 
nemen. De kabelbaan trekt veel bezoekers van 
buiten, net zoals het jaarlijkse Licht op het Ei-
festival, waar lichtkunstenaars Doetinchem letterlijk 
in de schijnwerpers zetten. 



We benadrukken nog maar eens dat de 
wenkende perspectieven voor de Doetinchemse 
binnenstad geen toekomstvoorspellingen zijn, 
maar toekomstvoorstellingen. Bovendien is geen 
van de drie ontwikkelrichtingen van de ene op 
de andere dag te realiseren. Om te beginnen 
is er tijd voor nodig om samen met de stad de 
gewenste koers te bepalen. En ook daarna is het 
werken aan de toekomst een kwestie van vallen 
en opstaan. Intussen blijft de belangrijkste zorg 
hoe het Ei gevuld kan blijven. Experimenteren 
mag, zolang je dat maar doet in de kansrijke 
gebieden van de binnenstad – de tijd van ‘duizend 
bloemen laten bloeien’ is voorbij. Het is belangrijk 
om op weg naar 2030 tussendoelen te formuleren 
(2020 en 2025 liggen voor de hand) en eventuele 
tussensuccessen te vieren. Mocht Doetinchem 
bijvoorbeeld streven naar de bouw van een 
Markthal Oost in 2025, dan is het slim om eerst 
eens te beginnen met het organiseren van markten 
en activiteiten rondom streekproducten. Als stad 
en ommeland daar warm voor lopen, kun je in 2020 
verder kijken en de lat weer wat hoger leggen. 
En wanneer dat wensbeeld toch te optimistisch 
is, stel je de aanpak bij, zolang het maar past bij 
het Doetinchemse DNA. Zo ‘ontstaat’ de strategie 

voor de binnenstad en kan Doetinchem in 2030 
hopelijk tevreden constateren: dat hebben we in 
2015 toch goed gezien. 

Inspiratie, informatie en icoontjes 
Doetinchem is niet de enige stad die nadenkt over 
de toekomst van het stadshart. Bij het gevoel 
krijgen voor en het eventueel uitwerken van de 
drie toekomstvoorstellingen kan ze inspiratie 
opdoen bij andere steden en informatie inwinnen 
bij partners. Om een idee te krijgen van de groene 
stad, ligt een bezoek aan Kopenhagen, Växjö 
(Zweden), Nijmegen en Weert voor de hand. 
Bedrijven als Greenlabel en instellingen als het 
Waterschap, Wageningen Universiteit en Van Hall 
Larenstein in Velp hebben op het groene gebied 
bovendien veel kennis in huis. Gastvrijheid is een 
thema waar de steden Wenen, Münster, Den 
Bosch en Deventer volop ervaring mee hebben. 
Mogelijk interessante gesprekspartners hierbij 
zijn de Hospitality Business School van Saxion, 
het Graafschap College, de Centrale Vereniging 
voor de Ambulante Handel (CVAH) en natuurlijk 
de vele producenten van streekproducten in de 
Achterhoek. Voor het slimme stad-scenario is 
het goed om de ontwikkelingen in Manchester, 
Leuven, Eindhoven en Assen te volgen – de 
steden investeren sinds enkele jaren in smart city-
concepten. De Regio Achterhoek, het Graafschap 
College, de Universiteit Twente en de Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen zijn ook met deze thematiek 
bezig.

Hoe dan ook is het belangrijk om heldere keuzes 
te maken voor de toekomst van de binnenstad. 
Alleen daardoor, zo betogen we in dit boekje, 
krijgt Doetinchem een vaste plek tussen de oren 
van bestaande en nieuwe bezoekers. Tegelijk 
beseffen we ons dat een keuze voor slechts één 
ontwikkelrichting in de praktijk lastig is. Daarom 
is het ook mogelijk om te ‘shoppen’ bij de drie 
scenario’s voor de binnenstad en bijvoorbeeld een 
groen element (denk aan het betrekken van de 
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Oude IJssel bij het centrum) toe te voegen aan 
de ontwikkelrichting van de gastvrije stad (die 
zich concentreert op het Ei). Bij elk streefbeeld 
staan daarom drie icoontjes waarvan je er één of 
meer kunt uitpikken om ze over te hevelen naar 
een andere toekomstvoorstelling. Hierboven een 
toelichting bij de negen symbolen die het DNA van 
Doetinchem bepalen.

In gesprek over de toekomst
In dit boekje zijn we op zoek gegaan naar de 
toekomst van de Doetinchemse binnenstad. Dat 
hebben we gedaan ‘op ooghoogte’: niet alleen 
aan de hand van documenten en bijeenkomsten, 
maar ook door middel van wandelingen met lokale 
sleutelpersonen en interviews in de regio. Nu is 
het zaak om in gesprek te gaan met de rest van 
de stad. Het zou mooi zijn als de Doetinchemse 
gemeenschap wat ziet in de drie gepresenteerde 

(1) Icoontjes van de groene stad: water (omarming 
van de Oude IJssel), boom (groen in de stad) en 
boodschappenmandje (centrum van streekproducten)

(2) Icoontjes van de gastvrije stad: kopje koffie (kwalitatief 
hoogwaardige horeca), kerktoren (cultuurhistorie) en 
marktkraam (Doetinchem als stad van markten)

(3) Icoontjes van de slimme stad: lampje (innovatie 
in de regionale maakindustrie), mannetje (jong 
ondernemerschap) en bus (Doetinchem als vervoers-
knooppunt)

ontwikkelrichtingen. Hopelijk leveren de groene, 
gastvrije en slimme stad stof op voor een brede 
discussie over de weg die de binnenstad van 
Doetinchem de komende jaren in moet slaan. 
Maar we zijn al tevreden als de hoofdstad van de 
Achterhoek zich er bewust van wordt hoe belangrijk 
het is om voort te bouwen op haar lokale DNA. Die 
bewustwording kan namelijk de basis vormen voor 
het formuleren van wat Doetinchem onderscheidt 
van de gemeenten in de omgeving die ook allemaal 
bezoekers proberen te trekken. Dat unieke verhaal 
van Doetinchem (betoog) en de creatieve vertaling 
daarvan in de gebouwde omgeving (beton) kan 
leiden tot een toekomstbestendige binnenstad – 
daarvan zijn we overtuigd. Maar het belangrijkste 
is dat de Doetinchemmers zich erin herkennen. 
Want zij zijn het die als winkelier, bewoner of 
bestuurder samen de toekomst van de binnenstad 
zullen maken. Daarom: d’ran in Doetinchem!
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