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1. Introductie 

_Doetinchem, een mooie stad, centrum 
van de Achterhoek, nog altijd een 
stevige aantrekkingskracht in een 
gebied met een krimpende bevolking.   
 
 
De vraag 
Gemeente Doetinchem heeft het O-team benaderd omdat zij aan de vooravond stond 
van een debat met de bevolking en de gemeenteraad over de toekomst van de 
centrumomgeving, de ring rondom de binnenstad. Eerder heeft de stad al een visie 
ontwikkeld op haar binnenstad, nu blijkt dat er veel ruimtelijk-programmatische 
vraagstukken spelen juist in de directe rand rondom de binnenstad. Een team vanuit 
de gemeente onder leiding van Yana van Tienen bereidt een scenariostudie voor. De 
vraag aan het O-team is het gemeentelijk team te helpen bij het formuleren van de 
juiste hypothesen voor deze scenariostudie. 
 
De aanpak 
Naar aanleiding van dit verzoek heeft het O-team een aantal gesprekken gevoerd en 
een aantal verkenningen gedaan over de programmatische en ruimtelijke 
ontwikkeling en de mogelijke aanpak van de veranderende omvang van het 
voorzieningenniveau in Doetinchem. Zij had duidelijk behoefte om haar aanpak te 
spiegelen. En te testen of Doetinchem op de goede weg is. 
 
Het O-team heeft een ontmoeting gehad met de ambtelijke kern van de werkers aan 
“het EI”, het hart van de stad, waaraan al enige tijd wordt gewerkt, en met de 
werkers aan de aanloop straten en pleinen waarvoor nu een strategie en aanpak 
wordt ontwikkeld. 
 
Opbrengst  
We hebben nog apart gesprekken gevoerd met het team en Marco Broekman, die al 
eerder enkele studies naar de programmaontwikkeling van Doetinchem had gedaan, 
en die we gevraagd hebben dat op te schalen naar de regionale schaal. In dat kader 
is door Joost Schrijnen ook een verkennend gesprek gevoerd met het Ziekenhuis die 
een nieuwe locatie voor haar zorgcomplex ontwikkeld. Een derde gesprek heeft 
bureau Urhahn gevoerd met de vraag naar het versterken van de kern in ruimtelijk en 
programmatisch opzicht. Tot slot heeft het O-team het bureau Stipo gevraagd om hun 
placemaking aanpak, die in andere steden goed werkt uit te testen op Doetinchem en 
de openbare ruimte. 
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2. Bevindingen 
Uit de studies van de ontwerpers zijn een aantal bevindingen gekomen die het O-
team wil benadrukken. Het werk van de ontwerpers is separaat beschikbaar gesteld 
aan de gemeente. Een selectie van het werk is op de O-team website te vinden.  
 
_Co-creatie 
Wij zijn onder de indruk van de moderne aanpak die de ambtenaren van Doetinchem 
hebben ontwikkeld om met stakeholders (eigenaren, gebruikers en bewoners) naar de 
leegkomende plekken te kijken en te proberen om via hun betrokkenheid op de 
plekken en de potenties van de plekken daar strategieën voor te ontwikkelen. Niet top 
down overheid gedreven, maar in co-creatie. 
 
Die goede aanpak heeft ook wel een nadeel omdat je tegen politieke en bestuurlijke 
afspraken en beperkingen kunt aanlopen. En dat is lastig omdat je in deze werkwijze 
niet alles kunt sturen en beheersen. De gegeven ruimte kent ook grenzen, die je 
overigens wel gezamenlijk verkend. Voor een aantal sleutelplekken is toch echt 
steviger een ruimtelijk kader noodzakelijk.  
 
_Een regionale blik 
Deze lokale en gebiedsgerichte aanpak zou kunnen worden verbreed met een 
regionale aanpak, waarbij ook stakeholders van belangrijke regionale functies zich 
bewust worden van de opgave die Doetinchem heeft en waaruit een verbondenheid 
tussen die stakeholders en de stadsopgave moet groeien. Dat is zowel voor de stad 
als voor de stakeholders nog een hele stap. Wat zou hun bijdrage aan de 
stadsontwikkeling kunnen zijn gezien hun eigen belang en gezien het stedelijk belang.  
 
_De rol en functie van het Ei en haar omgeving  
Een meer uitgewerkte en uitgesproken visie op de rol en functie van het Ei en de rol 
van de centrumomgeving rondom het Ei kan zorgen voor scherpere en kwalitatief 
betere programma afwegingen tussen beide gebieden. Nu wordt het Ei gezien als hart 
voor de stad, als toeristisch centrum, als regionaal centrum voor funshoppen, maar 
ook als lokaal boodschappencentrum en parkeervoorziening. 
 
_Leg verbanden met regionale functies 
De verkennende studie van Marco Broekman toont opties om dat aan te pakken 
waarbij ook verbanden worden gelegd tussen nu nog niet verbonden regionale 
functies. Onderwijs, en zorg, of toerisme en onderwijs en bedrijven enzovoort. Een 
soort variant op triple Helix op de schaal van Doetinchem. 
 
_Ontwikkel een strategie voor placemaking 
Stipo laat zien hoe je op zoek kan gaan naar plekken met energie en die kunt 
verbinden met weer andere plekken en daarmee kan komen tot een strategie van 
place-making. Zij doen suggesties voor uitwerking in gebiedscorporaties, en het 
organiseren van place games met uitwerking voor de kortere en de langere termijn. 
 
_Verdunning als optie 
Urhahn werkt voorbeelden uit hoe je met een openbare ruimte strategie waarin 
bebouwing wordt toegestaan een andere weg inslaat dan alleen afspraken te maken 
over vastgoed. Verdunning is dan een relevante optie. 
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En dat sluit zeer aan op de prachtige groene kwaliteit die Doetinchem in bepaalde 
stadsdelen heeft, een ontspannen en verbonden groene open ruimte. Die groene 
structuur is niet alleen een pleksgewijze strategie, maar behoeft ook een opvatting 
hoe je dat verbindt en meer zichtbaar en beleefbaar maakt, bijvoorbeeld als 
singelpark en behoeft een strategie over programmeren van deze openbare ruimten. 
 
_Bezie herontwikkeling vastgoed in breder verband 
En tenslotte is het noodzakelijk dat afspraken over herontwikkeling van vastgoed in 
een breder verband worden bezien. Ze dienen tegelijk op te gaan met afspraken over 
een bijdrage aan de openbare ruimte, afspraken over slimme verdeling van beperkte 
woningcontingenten, clustering van winkelvoorzieningen (bijvoorbeeld beperken van 
het aantal supermarkten) en slim inzetten van de huidige overmaat aan 
parkeerterreinen. 
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3. Vervolg 
In gesprek 
Het O_team heeft haar bevindingen gedeeld en verdiept in een gesprek met de 
opdracht gevend directeur en wethouder Ingrid Lambregts met onder andere 
Grondzaken en RO-projecten in portefeuille. 
 
Aan de orde kwam onder andere onze bewondering voor de aanpak in deze moeilijke 
opgaven, ook omdat deze aanpak anders is dan sec project gestuurd. Het is meer een 
onderzoekende aanpak met stakeholders in de stad, en dat is niet altijd passend in de 
managementstructuur van de ambtelijke organisatie, maar wel succesvol. 
En dat heeft steun nodig. Het ging er ook voor het O-team niet om ontwerpen als 
plannen te presenteren, maar eerder om door middel van ontwerp het gesprek over 
de mogelijke aanpakken te voeren. 
 
Aanvullend op de werkwijze is gesproken over de optie om de regionale potenties van 
diverse functies in en om Doetinchem te verkennen en hun betekenis en 
mogelijkheden voor de stad te onderzoeken. Op die wijze is ook het gesprek met het 
ziekenhuis in de ogen van het O-team niet zozeer erop gericht om een andere locatie 
te overwegen, maar eerder om de gezondheidszorg in de stad te verkennen en 
mogelijk programmatische of ruimtelijke potenties te onderzoeken. Daar kwam nog 
bij dat er een heel grote herontwikkelingsopgave aan komt zodra de nieuwbouw van 
het ziekenhuis gereed is. Zulke verkenningen zouden een waardevolle aanvulling 
kunnen	zijn	op	de	gegeven	aanpak. 
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4. Betrokkenen 
Namens het O-team 
_ Joost Schrijnen: Voorzitter O_team, stedenbouwkundige 
_ Hilde Blank: Lid O_team, directeur BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling 
_ Geurt van Randeraat: Lid O_team, directeur SITE Urban Development 
_ Elien Wierenga: Coördinator O_team bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
_ Ramon Rodrigo: Secretaris O_team  
_ Mike Emmerik: Secretaris O_team   
 
 
Gemeente Doetinchem 
_ Yana van Tienen 
_ En de medewerkers van haar gemeentelijk team. 
_ Gemeentelijke directie 
_ Wethouder Lambregts 
 
 
Ontwerpers / adviseurs 
_ Urhahn: Tess Broekmans, Maarten Lankester  
_ Stipo/DS landschap: Hans Karssenberg, Maike van Stiphout 
_ marco.broekman: Marco Broekman, Floris van der Zee 
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Contact 
Heeft u vragen over het werk of de werkwijze van het O-team? Neem contact met ons 
op via oteam@minienm.nl 
 
www.oteam.nl 
 


