Een drankje op hoogte met uitzicht op
de binnenstad en de IJssel, hier kan het
straks in Zutphen
Het Koelhuis in Zutphen wacht het komende jaar een flinke metamorfose. Bovenop
het karakteristieke pand in de nieuwbouwwijk Noorderhaven komt een heuse
rooftop-bar. In de openlucht met een ver uitzicht genieten van je drankje dus. Het is
één van de onderdelen van het laatste deel van de gedaanteverwisseling.
Vergunningen voor de verbouwingen heeft Het Koelhuis al binnen.
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In de zon vanaf vijf hoog een drankje drinken, terwijl je aan de ene kant boven de
nieuwbakken jachthaven uitkijkt over de nieuwbouwwijk Noorderhaven en aan de andere
kant richting de historische binnenstad van Zutphen. Binnen twee jaar moet het mogelijk
zijn bij het Koelhuis in Zutphen. Op het dak van het pand komt dan een dakpaviljoen.
Gedeeltelijk overdekt, gedeeltelijk in de openlucht.

Meer dan 100m2
,,Dat deel van de verbouwing spreekt wel tot de verbeelding ja’’, zegt eigenaar Mieke van
Tilburg. In grote toeristische steden als Amsterdam, Rotterdam en Maastricht bestaan
deze zogenaamde rooftopbars al langer. In Zutphen en omgeving is het de eerste. ,,Er
komt een dakterras van zo’n 100 vierkante meter aan de kant van de jachthaven en aan
de andere kant ook nog een klein terras.’’
Net als de andere ruimten wordt het dakpaviljoen gedeeltelijk besloten en gedeeltelijk
open. ,,We krijgen nu al aanvragen voor huwelijksceremonies of congressen daar’’, zegt
Van Tilburg. ,,In het weekend zou het dan bijvoorbeeld voor iedereen open kunnen zijn.’’

Voor het zover is krijgt de kelder van het pand achter het station eerst een metamorfose.
De eerste stappen zijn daar al voor genomen. In deze kelder komt een geluidsdichte
ruimte. ,,Voor uiteenlopende feesten’’, zegt Van Tilburg. Daarnaast komt er een extra
keuken.
,,We hebben nu drie verdiepingen in gebruik en gaan straks naar zes. Dus hebben meer
werkruimte in de keuken nodig. Ook komt er een extra lift- en trappenhuis. In de voorjaar
willen we beginnen met de aanleg ervan. Als het hele pand straks klaar is dan zijn er
verticale festivals mogelijk. Hardere muziek beneden, maar boven zijn er kleinere
knussere ruimten.’’

Begonnen in een lege bouwvlakte
Een groot verschil met hoe Van Tilburg er acht jaar geleden eigenaar van werd, samen
met Bert Hoogeveen. Het karakteristieke pand stond eenzaam in een grote lege vlakte,
waar langzaamaan de nieuwbouwwijk Noorderhaven zou verschijnen. Zelfs de
naastgelegen jachthaven was er nog niet.
,,We hebben de verbouwing van het Koelhuis bewust ook in fasen opgedeeld om mee te
lopen met de opbouw van de Noorderhaven’’, zegt van Tilburg. Zo werd vijf jaar geleden
de tweede verdieping nog omgetoverd tot een middelgrote zaal voor zang, dans, kunst,
muziek en zakenmeetings. ,,De verbouwing die er nu aankomt maakt het pand af. Als het
aan ons lag was het nu al zover geweest, maar dat lukte niet door het coronavirus. Binnen
twee jaar willen we de plannen uitgevoerd hebben.’’
Voormalig koelhuis voor boter
De grote verbouwing die het pand te wachten staat, is de laatste fase van de renovatie
voor het Koelhuis. Zo’n acht jaar geleden kocht Van Tilburg het pand samen met Bert
Hoogeveen van de gemeente.
Het pand werd in 1920 gebouwd door de Nederlandsche Coöperatie Zuivelverkoop
Centrale in Zutphen als koelhuis om er de zomerboter van de aangesloten fabriek te
bewaren. Zo kon er in de winter een hogere prijs gevraagd worden. In 2005 werd het pand
gesloten, waarna het jarenlang leeg kwam te staan. Het complex werd gekraakt, vernield
en beklad. De gemeente besloot het vervolgens te verkopen om er nieuw leven in te
blazen.

