Zutphen vijftig jaar geleden: 1968 (2)
Theo Hebing

SOS op botenhuis
11 april – De Roei- en Zeilvereniging Isala
verkeert in nood. Woensdagochtend werd
dat nog eens heel duidelijk toen de leden de
botenhuizen over de IJsel van het Cabinetje
naar de Noorderhaven transporteerden. Het
SOS, dat in levensgrote letters op de zijkant
van het botenhuis was aangebracht, is eigenlijk een beroep op het gemeentebestuur om
zo snel mogelijk de helpende hand te bieden.
De plaats waar Isala thans is onderbracht,
achten de watersporters allesbehalve ideaal.
Men vreest dan ook dat deze – hopelijk zeer
tijdelijke – huisvesting vervelende gevolgen
zal hebben voor het verenigingsleven.

In de Vispoorthaven is na samengaan van Gelre en ’t Cabinetje geen plaats meer voor Isala.
De gemeente besloot de leden van Isala
een voorlopige oplossing te bieden door de
vereniging toe te staan gebruik te maken van
de Noorderhaven. Isala acht deze oplossing
beslist niet ideaal. Men is van oordeel dat
het voor de watersporters pas aantrekkelijk
wordt, als men de beschikking heeft over een
ligplaats ten zuiden van de stad. Het bestuur
van Isala hoopt dan ook dat zo spoedig mogelijk een andere huisvesting kan worden geboden. Er zijn onderhandelingen gaande met B.
en W. om tot een oplossing te geraken.

Uitdiepen Vispoorthaven
begonnen
26 april – De accommodatie van de Vispoorthaven wordt verbeterd. Van deze jachthaven zullen als gevolg van de toekomstige
afsluiting van het Cabinetje de Zutphense watersporters – met uitzondering van de leden
van Isala – gebruik gaan maken. Donderdag is
met de werkzaamheden gestart. Een baggermolen, die woensdag arriveerde, is inmiddels
begonnen met het uitdiepen van de haven.

Het botenhuis wordt over de IJssel versleept naar
de Noorderhaven. (Musea Zutphen)

I

n het Cabinetje waren tot voor kort nog
twee watersportverenigingen ondergebracht. De vereniging ’t Cabinetje – dat sluiting van de haven ook al angstig dichterbij
zag komen – ging een fusie aan met Gelre.
Isala, de andere watersportvereniging, bleef
hopen op een oplossing van gemeentewege.
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V

olgende week wil men de palen voor
de plankiers, die door de leden van de
watersportvereniging Gelre zelf worden vervaardigd, gaan heien. In verband hiermee
hebben een drijvende hei-installatie en een
schuit met palen reeds ligplaats gekozen in
de haven.
De afsluiting van het Cabinetje is – zoals
bekend – een gevolg van het maken van een
waterkering langs de IJsel. Een ander gevolg

De baggermolen vaart de Vispoorthaven in.
(Musea Zutphen)

is dat de Zuiderhaven en het verbindingskanaal tussen IJsel en Zuiderhaven worden
gedempt. De dichting van de haven en een
gedeelte van het verbindingskanaal is al opgedragen aan de N.V. v.d. Hoeven uit Den Haag.
Naderhand volgt de demping van het tweede
gedeelte van het verbindingskanaal. En wel
zodanig, dat de Cabinetsgracht een gesloten
‘kom’ zal vormen. Het ligt in de bedoeling
dat het Cabinetje water zal houden.

van een parkeerruimte, waar een behoorlijk
aantal auto’s een plaats kan vinden.

P

arkeergelegenheid wordt eveneens gemaakt aan de Coehoornsingel tussen de
Buitensoos en de Canadezenbrug en wel aan
de zijde van de tuin van de soos. Ook hier kan
men in de toekomst nogal wat auto’s kwijt.

Plantsoen wordt
parkeerplaats
20 april – De situering van de Hanzehal schept
– zoals ongetwijfeld bekend – problemen wat
betreft het parkeren. Om enigermate in de
behoefte te voorzien worden er in de omgeving van de Buitensociëteit parkeergelegenheden geschapen. Zo wordt het plantsoen aan
de Coehoornsingel tussen Nieuwstad en Buitensoos – de zgn. Walraadshof – opgeofferd
aan de verkeersmoloch. Van gemeentewege
wordt er momenteel gewerkt aan het creëren

Het plantsoen moet wijken voor Hanzehal-parkeerders. (Musea Zutphen)
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De vestingmuur achter St. Elisabeth bij de Berkelpoort wordt gerestaureerd. (Musea Zutphen)

Vestingmuur wordt
gerestaureerd
24 april – De aan de gemeente Zutphen in eigendom toebehorende vestingmuur ten noorden van de Berkelpoort – het muurgedeelte
achter Huize St. Elisabeth – moet dringend
worden gerestaureerd. De daaraan verbonden kosten zijn tot een bedrag van ƒ 35.500
subsidiabel verklaard. Van rijkswege is een
subsidie van veertig procent in het vooruitzicht gesteld, en van de provincie kan op een
bijdrage van ƒ 3.550 worden gerekend.

“H

et Wijnhuisfonds heeft een weg
gevonden om deze restauratie op
korte termijn te laten uitvoeren”, zo laten
B. en W. aan de raad weten. Op voorspraak
van het fonds is de Stichting Huize Sint Elisabeth namelijk bereid de voorfinanciering van
de kosten – althans voor dit jaar – op zich te
nemen, waartoe zij een bedrag van vier mille
beschikbaar heeft gesteld. Van de gemeente
wordt echter verlangd dat haar bijdrage van
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vijftig procent van de door het rijk subsidiabel verklaarde kosten, uiterlijk medio 1971
geheel zal zijn voldaan.
Het college stelt de vroede vaderen dan ook
voor een krediet van ƒ 17.750 te voteren voor
deze muurrestauratie. De bedoeling is, dat
daarbij in principe wordt bepaald, dat het
bedrag in drie jaarlijkse termijnen (1969,
1970 en 1971) betaalbaar zal worden gesteld.

Hanzehal feestelijk ingewijd!
22 mei – Nadat het stedelijk verenigingsleven dinsdagavond uit alle kwartieren van
Zutphen was opgemarcheerd naar de Fanny
Blankers-Koenweg om bezit te nemen van de
Hanzehal, viel het schot, waarmee de voorzitter van de Nederlandse Sport Federatie deze
kapitale beurs- en sportaccommodatie opende. Voor zover de knal niet verloren ging in
de immense ruimte, werd hij overstemd door
een daverend applaus, dat langzaam wegebde en dan ineens tot een ovatie aanzwol. Dat
was toen jhr. mr. Feith had medegedeeld dat
Zutphen van de Nederlandse Sport Federatie
vijftig mille ten geschenke kreeg en een renteloos voorschot van zeventig mille.

H

et felle licht van een stralenbundel
was gericht op één man, de heer W.
Albers, wethouder van sportzaken, die even
tevoren door burgemeester J.J. Roeters van
Lennep en presentatrice Rieke van Epen de
grote promotor van de sport-beurshal was
genoemd. Een daverend applaus rolde van
de tribunes. Een verdiende beloning voor de
man, die zich zo heeft ingespannen voor de
totstandkoming van het Hanzehalproject. Mr.
Roeters van Lennep dankte verder allen die

de verenigingsbesturen die er steeds maar
weer in slagen om met beperkte middelen zo
veel te presenteren. “De Hanzehal zal er voor
zorgen dat er nieuwe bladzijden in het gouden geschiedenisboek van de sport worden
bijgeschreven”, aldus de wethouder.

De vlaggenparade tijdens de openingsceremonie.
(Musea Zutphen)

vertrokken vijftien atleten van de Achterhoekse Sportvereniging met een gouden startpistool en tien wielrenners van de Emper Tourploeg in estafette naar Zutphen. Zij werden
begeleid door een auto van Sporthuis Hercules. Het laatste gedeelte van de weg werd
afgelegd door marathonloper Aad Steylen en
wereldkampioen wielrennen Gert Bongers.
Vanaf het ’s Gravenhof vertrok om half
acht een stoet van zeventienhonderd leden
van Zutphense sportverenigingen voor een
optocht door de binnenstad naar de Hanzehal. De openingsceremonie was een indruk-

aan de bouw van de hal hebben meegewerkt.
Speciaal noemde hij het aannemersbedrijf
Sanders en architect Chr. Van Heelsbergen.
Volgens de heer Albers was de verwerkelijking van de sport-beurshal te danken aan
de financiële toezegging van de NSF, aan de
groei van de Jaarbeurs van het Oosten en aan
de aanwezigheid van een groot aantal actieve
sportverenigingen in Zutphen. De wethouder
van sportzaken sprak zijn waardering uit voor

Programma
Het openingsprogramma begon ’s middags
om vijf uur bij het kantoor van de N.V. Utiliteitsbouw Sanders in Arnhem. Daarvandaan
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realiteitszin door te kiezen voor het dubbele
karakter van de immense Hanzehal: sporthal
èn beurshal. Daardoor biedt de Hanzehal
nieuwe en grootse perspectieven op het gebied van dienstverlening aan de bevolking op
het gebied van ontspanning èn voorlichting,
zowel in Zutphen als in de wijde omgeving.

Feestmarathon duurt drie weken

Jhr.mr. Feith met presentator Rieke van Epen en
enkele sportlieden. (Musea Zutphen)

wekkende show, die alle aanwezigen boeide.
Na de pauze was er een vlaggenparade, die
weliswaar niet vlekkeloos verliep, maar beslist
wel in de smaak viel bij de toeschouwers. De
schermdemonstraties pasten minder goed in
het openingsprogramma. Een topper was het
optreden van de ritmische damesafdeling van
gymnastiekvereniging Quick uit Huizum, die
de aanwezigen een sprankelende show voorschotelde. De Zutphense zangverenigingen
en het Zutphens Symphonie-orkest zorgden
voor passende muzikale intermezzi. De Enschedese Padvindersmarsband, het muziekkorps van het Leger des Heils en de Christelijke Muziekvereniging Harmonie zetten het
feest extra luister bij.

Geschenken
Namens drie organisaties uit het bedrijfsleven bood de heer F. van Douwe, voorzitter
van de N.V. Beurswezen, enkele geschenken
aan. Naast de symbolische overdracht van het
rechtergedeelte van de telescopische tribune,
zegde hij een bedrag toe van tien mille ter
bestrijding van de nu eenmaal onvermijdelijke uitgaven verbonden aan organisatie van
het grote openingsfestijn.
De heer Van Douwe prees de gemeente
Zutphen, die blijk had gegeven van grote
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De eersten die na de officiële opening gebruik kunnen maken van de spiksplinternieuwe Hanzehal zijn de schoolkinderen. Dat gaat
morgen – 23 mei – gebeuren met een sporten spelmiddag.
Op Hemelvaartsdag volgt dan een volleybaltoernooi, waaraan topteams uit geheel
Nederland zullen deelnemen. Vrijdag 24 mei
is de dag voor de korfballers. De wedstrijd tussen een selectie uit Amsterdam en een team
van ZKC- en Rapiditaskorfballers vormt de
hoofdschotel van dit aantrekkelijke programma. Een gedeelte van de avond zal worden
gevuld met badmintonwedstrijden tussen de
leden van Flying Shuttle uit Apeldoorn en Rianto uit Zutphen.
Op zaterdag 25 mei viert de Veluwse
Turnkring haar eeuwfeest in de Hanzehal. ’s
Zondags wordt er een groot tafeltennistoernooi georganiseerd. Op maandag 27 mei is
er o.a. gymnastiek voor moeder en kind, een
tennisdemonstratie en een basketbalwedstrijd.
Op dinsdag 28 mei is er een volksdansbal,
terwijl ‘s woensdags een schaak- en damsimultaanwedstrijd wordt gehouden. De finale van
de avondvierdaagse heeft op 30 mei plaats.
Zaalhandbalwedstrijden zijn de hoofdschotel
van de festiviteiten op vrijdag. In het Pinksterweekeinde viert het gewest Gelderland-Overijsel van het KNCGV zijn gouden jubileum in
de Hanzehal.
De feestmarathon zal worden besloten met
turndemonstraties van de NCS en vaardigheidsproeven van Sportief.

Kantoor Zuivelbond wordt
uitgebreid

Het kantoor van de Zuivelbond voor de uitbreiding.
(Musea Zutphen)

30 mei – Het bondsgebouw van de Gelders-Overijselse Zuivelbond aan de Nieuwstad te Zutphen zal worden uitgebreid. Voorts
zal in het gebouw een centraal kwaliteitslaboratorium worden ingericht. Deze besluiten
werden woensdag genomen door de algemene vergadering van de bond, gehouden in de
Buitensociëteit. Het bestuur werd gemachtigd gelden daarvoor te investeren en leningen aan te gaan tot een bedrag van maximaal
ƒ 2 miljoen, onder hypothecair verband.

ding van het bondsgebouw zal verkregen
kunnen worden door benutting van de woning aan de overzijde van de naast de huidige kantoren gelegen straat, het zogenaamde
Achterom, en voorts boven deze straat door
het maken van een overkluizing, waarin ook
kantoorlokalen zullen komen.
De inrichting van de kantoorruimten en
het centraal laboratorium vergen ook grote
kosten, met name is dit voor de inventaris van
het laboratorium het geval. Een groot deel
van de ƒ 2 miljoen komt voor rekening van
het kwaliteitsonderzoek van de melk. Uit de
vergadering werd opgemerkt dat de commissie-Wellen met deze verplichting de boeren
geen dienst heeft bewezen. De omvangrijke
investering moet betaald worden door de
boeren melkgelden.
l

I

n het bondsgebouw bestaat al sedert enkele
jaren een tekort aan kantoor- en laboratoriumruimte. De mogelijkheid van het huren
van een aantal vertrekken van in de omgeving
liggende gebouwen is ook opgehouden. De
verplichting van centraal kwaliteitsonderzoek
van de melk doet behoefte aan werkruimte
ontstaan. Ook is er dringend gebrek aan een
kantine
De noodzakelijke, aanmerkelijke uitbrei-

(De rubriek ‘Zutphen vijftig jaar geleden’ bestaat
uit veelal ingekorte artikelen die destijds in het
Zutphens Dagblad hebben gestaan.)
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