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toekomst
Vangouden
eeuwtotgouden

Alsvolwaardig
lid
Eeuwenlang
bloeideZutphenalsmiddelpuntvande handel.
en spil in de Rijn-en Oostzeevan het machtigeHanzehandelsliedenverband
handel.Nu, bijna tien eeuwenlater,gloort er weer een goudentoekomstals
poort naarScandinavië
en het Oostblok.

en de Oostzee-eilanden
Bergen,
terwijlookal Engeland
Noorsehandelscentrum
methandelswaar
werdenaangedaan.
Lubeck,
Danzig,
Wismaren Rostock

gelegdtoenhetvoorDefundering
voorde Zutphense
GoudenEeuwwerdin '1190
werdvoorzien.
Vergemalige
Zuidveen
doorGraafOttoI vanGelrevanstadsrechten
van tollenen gunstige
handelsvoorrechten,
zoalsvrijstelling
zeldvan belangrijke
gehouden
weekkooplieden,
diede toenal op donderdag
voorvreemde
bepalingen
marktbezochten.

Gewichtigehandelsbetrekkingen
op de Rijn-en
vande Zutphense
GoudenEeuwwas gebaseerd
Het hoogtepunt
gehaald,
terwijl
en natuursteen
Oostzeehandel.
VanuitKólnwerdenwijn,specerijen
De Oostzeehandel
concenwerdengeëxporteerd.
vooralvee en zuivelproducten
waareenbelangrijke
Zutphense
schiereiland
Schonen,
treerdezichop hetZweedse
en de Rijnsewijn
was gevestigd.
Hierwerdharlngingekocht
handelsnederzetting
werdenafgezet.
en zout(voorde haring)

lJsselen
meteengunstige
handelsligging
aande tweewaterwegen
VoorZutphen,
kregen
vande
vooreeuwen
vangroeien bloei.Langsvarenden
Berkel,
de grondslag
veelvrijheden,
in ruilvooreenvrijedoorvaart
op de Rijn,
Zutphense
bestuurders
handelsroute.
VoorZutphen
de poortnaarhetbelangrijke
al eenbelangrijke
destijds

Zutphenalmaar
Vanzelfsprekend
dedendeze gewichtigehandelsbetrekkingen
Wat onderanderetot uitingkwamin een- sindsde aanvang
stijgenin aanzien.
'de Hanze',
Duitsekoopliedenverband
lidmaatschap
vanhetmachtige
volgerechtigd
vanafeind13eeeuw.

Doordedrukke,
bloeiende
handel
bleeÍdeontwikkeling
vanindustrie
inZutphen
erg
Eenontwlkkeling
achter.
dieZutphen
laïerop zoubreken.
Watde lJsselstad
wélaan
industrie
herbergde,
wasvoornamelijk
op hetgebiedvanscheepvaart.
Enjuistdaar
zit de bottelnek.
Wantmet de uitvinding
vanhet kompas,
verplaatste
hetzwaartepuntvande scheepvaart
zichvanbinnenvaart
naarzeeen dusnamende Hollandse
stedende machtover.

Eenbedrijvigeindustrie
pasna deTweede
Watoverigens
Wereldoorlog
vormkreeg,toenhetgemeentelijk
grondgebied
aande noord-en zuidzijde
werdvenuimd.
Vestigingen
vannieuweof
uitbreiding
vanbestaande
bedrijven
werdnu mogelijk.
Aande zuidzijde
betekende
dit eenuitbreiding
tot aanhetTwentekanaal,
de huidige
Mars.Hethandelscentrum
verplaatste
zichnaarde stationsomgeving.
Er ontstondeen bedrijvige
industrie,
waarvanin de binnenstad
nietste merkenwas.Met Reesink,
de NV Industriële
Maatschappij
Zutphen
en de Gelderse
Handelsonderneming
alskopstukken.

Wat dat betreftliepZutphenook in zevenslotentegelijk.In haarstrildmet de
Bisschop
vanUtrechtbeslootdezebij 'ziln'Deventer
de lJsselte sluitenvoornaar
Zutphen
varende
schepen.
Daarnaast
verliepde haringvangst
in Schonen
slechten
Inmiddels
is de Zutphense
industrie
volopin ontwikkeling.
Upgrading
vanDe Mars,
tot overmaat
vanrampraaktede HeervanGelrein oorlogmet de Bourgondiërs... verregaande
infrastructurele
verbeteringen
en de verdereontwikkeling
van de
Dehandel
zatdefinitief
potentievolle
aande qrond.
Revelhorst.
Grootsemogelijkheden
dusvoorZutphen
om wederom
spin-in-het-web
vanbedrijvigheid
waarinhetalspoortnaarallewindrichte worden,
Spaansefurieen Fransebezetting
gouden
tingenkanfungeren.
Kortom;
een
toekomst.
geteisterd
In de daarop
volgende
eeuwenwerdZutphen
doorperiodes
vanoorlog.
DeSpaanse
furieen Franse
bezetting
lietenhunsporenruimschoots
na.Toch
bloerde de handelin de 19eeeuwop, gegangmaakt
doorde week-en jaarmarkten.
Vooral
de handelin houtfloreerde,
datzoweloverlandalsrivierwerdaangevoerd.
Overde Berkelmetde typische
houtschuiten,
oftewelde Berkelzomp,
Ondanks
datZutphen
tot aandeTweede
Wereldoorlog
vooralhandelen marktstad
en centrumvanwelvarende
landelijke
omgeving
bleeÍ,werdenin de 19een 20e
geschept
eeuwvoorwaarden
vooreenindustrieel
klimaat.
In 1864werdde spoorbrugoverde lJsselaangelegd,
metal vlotvijfspoorwegverbindingen.
HetTwentekanaalwerd in 1936in gebruikgenomen.
De landbouwcrisis
in 1870was voor
Zutphen
definitief
hettekeneenmeerindustrieel
karakter
aante nemen.

Bronnen:AchLieveTijd- Achterhoeken Liemers,Hansde Beukelaar
e.a.,Zwolle,1996-1998.
KleinehistorievanZutphen,M.M. Doornink-Hoogenraad,
Zutphen,1968.Zutphen,stad met
een rijkehistone,Drs.B.J.M.Speet,Zwolle19BZ
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N a a m :P a u C
l h ri s ti a avna n R o yen.
Functi e:i nteri mdi recteur
Ste d e l i j kMeu s e aBe d ri j f/i n stel l i ng:
S tedel jMuseum
k
en Mu
grootste
Po l azki j ntw e evanZutphens
s e u mH e n n e tte
cul turel e
i n s te l l i n g emne, tl a a 1 1 i ru
l k si m20.000bezoekers.
Wat is in uw visie een belangrijkeontwikkeling in Zutphen:
" Z u tp h e an l s k u n s t-e n c u l tu u rstad
nadrukkel i j op
kerde kaart
geschreven,
zettenDaarvoor
hebben
we eencutureelmanifest
- stadsarchibi
w a a ri nd e v i l fc u l tu re lien s te l l rngen
ef,bl rotheek,
- de handen
H a n z e -/M u z eehnoSÍ te d e l i j ke
l V usea
i neensl aan.
Eénvanonzemeestconcrete
voornemens
s het organiseren
v a ne e nc u l tu u rm a Ku
rk t n set nCutuuri nZutphen.
A l sS tedel i j te
Museastrevenwe naareenverdubbeling
van het bezoekersaantal.En daarvoor
zettenwe steviqin op een qevarieerd
en
"
a a n tre k k eal ial kn b o d

Namen:RiaFibbers.
Functie:
uitbater
vanKoÍfiehuisRestaurant
'De huiskamer
't VolkshuisBedrijf/instelling:
van Zutphen'
ofw el' t V olkshuis
s eenalcoholvruit
ijebatng m eteengeschiedeni sdi et er uggaat
t ot 1898.I ndesociale
ingligtonder
doelst el
meeTeen r e'nt egr at iet r aject
voorm ensenm et een ar beidshandi cabeslot
p
en.
Wat is in uw visie een belangrijkeontwikkeling in Zutphen:
" D e toen em ende
syner giet ussende onder nem erins de
bi nnens t ad
Zowedet ailhande
alshor eca.
Hier door
is hetgegr oot schalige
l uIt enLe le
evenem entvan
en degr ondt e kr ijgen.
Zoal shet welbekende
ChocoladeÍ est ival,
de CulinairKer
e st marktenn ogveelm eerZut
. phen
heef tm m er songeloof lijk
veel
te bi edenKansen
.
diest eedsbet erwor denbenut "

e

t
t:

Zaken.
Economische
Functie:wethouder
Naam:Rikde Lange.
gemeente
Zutphen.
Bedrijf/instelling:

Verkeer
enVervoer.
wethouder
Functie:
Naam:Marieke
Schriks.
gemeente
Zutphen.
Bedrijfiinstelling:

Watis in uw visieeen belangiike ontwikkeling in Zutphen:
"De revitalisering
nóg
DeMarsza Zutphen
vanbedrijventerretn
gedeelten
worden
Verouderde
op de kaartzetten.
nadrukkelijker
wordt
Bovendien
aangepakt.
en milieuproblemen
opgeknapt
voorverkeer.
hetterreinbeterbenuten veelbetertoegankelilk
vijftien
vrijen ongeveer
komtcircatienhectare
Voorbedrijven
ondermeerop de p eL
hectareis bestemdvoorwoningbouw,
s
w e eenn euw ei mpul toe
k .a a rmeveo egen
v a nfi rm aR e e s i n D
a a nd e b i n n e n s ta d ."

Watis in uw visieeen belangijke ontwikkeling in Zutphen:
"Zutphen
d.
vande bereikbaarhe
werkthardaanhetverbeïeren
n rDe
vanbedr iivent er
e M ar sr ichde ont sluit ing
B i j voorbeeld
t r gvar rde
zijndeom legg
A1 N/ etde op handen
ti ngri j ksweg
ontwegtussenEefdeen Zutphen
N348wordtde doorgaande
M aarookdeont weggenom en.
m er ingen
zi enenan derbelem
e
r nelDe
va nuithetzuidenkr ijgteend r ect ever bindinq
sl ui ti ng
vanutAr
t nlr em
onderm eerhet vr acht ver keer
Mars,w a ar door
isl'
op locatie
veelsneller
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BtihrmannUbbens

wegte denken
NietuitZutphen
in de Nederlandallroundgroothandel
Toonaangevende
papierbranche,
maartocheendooren doorZutphens
se
langegeschiedebedriif.Alsinds1820."EenongeloÍelijk
nis,"aldusdirecteurMarcvan deViiver,"en wat ons be'
treft komt daarnog een langetiid bii.Wii makendeel uit
van ons. Je zou het
van Zutphen.En de Zutphenaren
grote
famíliekunnennoemenÍ
haastéén
bil
van25 oÍ 40 jaarzijngeenuitzondering
Dienstverbanden
"Onze
zich
werknemersidentificeren
BuhrmannUbbens.
" Hetgros
- enandersom,"
aldusVandeVijver.
methetbedrrlf
woont
binnen
komt uit ZutphenoÍ
van onzewerknemers
gegraag;
Datwillenwe ook
eenstraalvandertigkilometer.
mllleu
niet
mensendiehetwegenneten het
lijkgestemde
En
te reizen.
doorlangeafstanden
te belasten
extrahoeven
metde lokalementaliteitl'
werknemers

"Wezijnzeertevredenoverde werkhoudtng
van
'deZutphenaar';
eronder
met elkaarde schouders

unitoff icerapers
sinds1 november20oiis onzebusinass
en Brandt
vanProost
geintegreerd
metde office-activiteiten
Livingofontstaan:
is eennieuwbedrijÍ
en store.Daarmee
twee
heeft
Services
Paper
Livingoffice
ficePaperservices,
de Viiver:
Van
waarvaneen in ZutPhen
verkooplocaties,
hun
bi,nnen
"onzevierbusiness
unitszilnallengrotespelers
marktleiderl'
,ljn*. oiort*ist
segment;
alstotaalplaatie

"VanuitZutphenbestriiken
1asheelNedeiland
is
onslogisti7keapparaat
zonderproblemen;
een waarpronkstuk!"
het
De business
unitScreen& Signheeftin hunsegment
ook
businesgunits
grootstemarktaandeel,
terwiltie sp69re

Buhrmannubb:::l:êf;)ïJïflï
zitten
binnen
detopdrie
"'
b€ur sg€r t uLcvt' uu
docht ervan het Aust r alische
tn neemt
landeneenu.rt,9ingheeft
dat in veelEuropese
lr ar ktvoor
de heleNeder landse
dus ln die hoedanigheid
haarr ekening.

en samenwerkenaaneengoedresultaat."

"l-)pmppqtrÊírÊntê
nlannenvan d6r gemeentgZutphen
"ln eenzeercollegiale
verbetering
aanVênde infrastructuuÍ
verregaande
sfeer;datproefje in hethelebedrijf... kondigen
voorveelandere
waardoor
de t-orenEtad
aanzien- en het leefklimaat.
het arbeidsproces
bevordert
eengoedwerkklimaat
De gevervullen
kan
een centrumfunctie
Enveloppen, ondernemers
vieronderdelen:
bundelt
lijk!" BuhrmannUbbens
- ookal is
en
in bedrijvigheid
meenteis bereidte investeren
Packaging
en Screen& Sign.Drievandeze
Papier,
Grafisch
(ijkenreikpositie
vanbalang- 1vs
niet
direct
heï
voor
onze
met
centrum daarbij
hebben
Zutphen
alsepisch
businessunits
Zut phen'. "
uitnaarhet'nieuwe
bedrijf halzend
verkoopkantoren
doorhet heleland.Hetdynamische
getal.
in
medewerkers
werktmetcircavijÍhonderd
y'v''
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