
Stedenbouwkundige randvoorwaarden Halterstraat 12-14, 
d.d. februari 2021   
  

Deze stedenbouwkundige randvoorwaarden vormen de basis voor de herbestemmings-

opgave op de locatie Halterstraat 12-14 te Zutphen. In de navolgende pagina’s staan 

puntsgewijs randvoorwaarden en uitgangspunten die van belang zijn om onderstaande 

ambitie binnen de context te bereiken.   

  

De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn geformuleerd:  

- gelezen het cultuurhistorisch onderzoek met een bouwhistorische verkenning en 

waardestelling uit 2014; 

- met de wetenschap dat het gebied is gelegen binnen het (van rijkswege) ”Beschermd 

Stadgezicht”;  

- nadat het College om advies van de Erfgoedadviesraad heeft gevraagd en de 

Erfgoedadviesraad advies heeft uitgebracht;  

- gelezen het Structuurbeeld “Klein Vaticaan” en de daaraan voorafgaande studies en 

visies;  

- gelezen ander vastgesteld beleid door de gemeenteraad dat raakt aan de 

herbestemmingsopgave (waaronder Woonvisie, Groenatlas, archeologiebeleid);  

- vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling van dit gebied.  

  

In het proces tot herbestemming van de locatie gaat de initiatiefnemer met adviseurs/ 

architect uit van participatie met betrokkenen, belanghebbenden en belangstellenden.  

  

Ambitie en context   

De historische context van de locatie (ligging en ontstaans- en gebruiksgeschiedenis) dienen 

ter inspiratie en zijn vertrekpunt van de stedenbouwkundige randvoorwaarden. In 

materialen en kleuren wordt aangesloten op het omgevingsbeeld zonder historiserend te 

zijn. Uitgedaagd wordt tot een herbestemmingsopgave welke stevig verankerd is in de 

historische context, waarbij de waardevolle delen behouden blijven en waarin nieuwe 

bebouwing eigentijds wordt vormgegeven.   

 

Bij herbestemming en herontwikkeling wordt uitgegaan van een duurzame ontwikkeling, bv. 

met het introduceren van grijswatercircuit, bijna-energieneutraal en gasloos bouwen, zon-

nepanelen bij nieuwbouw integreren in het ontwerp, circulair bouwen door toepassen van 

ten minste het inzetten van de best bestaande techniek, of verdergaand via een 

materialenpaspoort of zelfs inzet van hergebruikt en/of herbruikbaar materiaal. 

Duurzaamheid gaat ook over behoud en verduurzaming van bestaande, waardevolle, 

historische bebouwing en deze een toekomstbestendige functie geven en klimaatbestendige 

ontwikkelingen nastreven (groen en wateropvangmogelijkheden). 

 

  



Het programma  

De analyse van het gebied, de ligging in de Halterstraat, de korrelgrootte (massa, goot- en 

bouwhoogten, gevelbeelden) in de Halterstraat en onderstaande stedenbouwkundige 

randvoorwaarden bepalen het maximale programma.   

  

Algemene uitgangspunten en Erfgoedwaarden  

- Het gebied Nieuwstad heeft veel historische betekenis. De historische 

bebouwingsstructuur en gevelwanden moeten beleefbaar en zichtbaar zijn.  

- De locatie kenmerkt zich door drie onderdelen op de locatie:  

o het entreegebouw (lage gedeelte met de toegang tot het terrein),  

o het verenigingsgebouw (aan de straatzijde direct naast nummer 16) en  

o de kerkzaal (op het achterliggende terrein en niet zichtbaar vanaf de weg).  

Het casco van het verenigingsgebouw en de kerkzaal (kelder, muren, tongewelf en 

kapconstructie) moet behouden blijven. Het interieur van het verenigingsgebouw en het 

entreegebouw bieden veel gelegenheid voor aanpassing. Sloop van het entreegebouw 

en nieuwbouw op deze plek aan de straat kan worden overwogen.  

- De beeldkwaliteit van bebouwing moet hoogwaardig zijn. 

 

Ruimtelijke basisprincipes in de Nieuwstad (uit Structuurbeeld Klein Vaticaan) 

Ruimtelijke opzet – stedenbouwkundige uitgangspunten in de Nieuwstad en locatie 
Halterstraaat 12-14  

- gesloten bouwblok is het kenmerkende bebouwingstypologie in de omgeving 
- behoud en herbestemming monumenten en/of karakteristieke en (cultuurhistorisch) 

waardevolle panden (Halterstraat 14 behoud, Halterstraat 12 evt. sloop en nieuwbouw, 
kerkzaal behoud) is uitgangspunt 

- continue straatgevel als begeleiding van de openbare ruimte is kenmerkend voor dit 
gedeelte van de stad 

- groen (en collectief) karakter van het binnengebied waar ook het parkeren wordt 
opgelost (eventueel halfondergronds indien mogelijk vanuit archeologie en 
cultuurhistorie) is in principe het uitgangspunt 

- informele onderdoorgang naar het binnengebied is toegestaan 
- 2 lagen plus (woon)daklaag, passend bij de korrelgrootte van de straat en voegend in 

het straatbeeld 
- nokrichting in basis evenwijdig aan straat, incidentele afwisseling is mogelijk 
- individuele indeling van de woningen door verticale gevelvormgeving (geen balkons aan 

de straatzijde – inpandige buitenruimtes/loggia’s zijn toegestaan aan de achterzijde om 
buitenruimte mogelijk te maken)  

- kleinschalige uitstraling (versterkt door gevelindeling)  
 
Sfeer  

- materialen baseren op de historische bebouwing in de omgeving, zoals baksteen, 
pleister en dakpannen  

- andere materialen toegestaan die passend zijn in middeleeuws context 
- kleuren baseren op de historische bebouwing in de omgeving: grote delen in 

donkerrood, -bruin (metselwerk), details in wit/beige/oker/licht grijs (pleisterwerk)  



- afwerking- en detailleringsniveau vergelijkbaar met historische bebouwing uit de 
omgeving (voegend in het bestaande straatbeeld) 

- eigentijdse architectuur i.p.v. historiserend  
 

Groen 

- in de vorm van de historische hofjes die vaak semi openbaar toegankelijk zijn 
- potentieel waardevolle toevoeging aan de verkoelingsopgave in de binnenstad 
- maatregelen die de biodiversiteit vergroten 
 
Water 

- de binnenstad kent zeer veel historische waterputten, openbare en particuliere. Bij 
hevige regenval wordt water in de putten verzameld; bij droogte wordt dat water in de 
tuin of openbare ruimte gebruikt. Water zoveel mogelijk opvangen ter plekke en/of 
gebruiken zoals aangeven, of infiltreren in de bodem ter plekke.   


