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Gebiedskenmerken en omgevingskwaliteiten
van Zwolse wijken, buurten en buitengebied

Holtenbroek
Holtenbroek is een uitbreidingswijk uit de jaren vijftig /
zestig (wederopbouwperiode), gelegen op de lage zand- en
veengebieden aan de rechteroever van het Zwarte water.
De naam Holtenbroek duidt op laag en drassig land, genoemd naar het voormalige weidegebied. In deze wederopbouw periode werd in een hoog tempo vooral functioneel
gebouwd en was er weinig aandacht voor de inpassing
van historische bebouwing en bestaande landschappelijke
elementen.
De opzet van de wijk heeft de kenmerken van de toenmalige stedenbouwkundige (CIAM) gedachte; licht, lucht en
ruimte en een ruimtelijke scheiding tussen de verschillende
functies; wonen, werken, voorzieningen, verkeer en recreatie. De wijk is verdeeld in vier woonkwadranten, gescheiden door een noord-zuid en oost-west gericht assenkruis
van parkstroken en omgeven door een groengebied. De
straten en woonpaden in de kwadranten volgen de richting
van het assenkruis en vormen een raster, waardoor alle
woonbebouwing een oost-west of noord-zuid oriëntatie
heeft. Langs en in de groene gebieden zijn de wijkvoorzieningen gelegen. Aan de zuidzijde liggen de belangrijkste
verkeerslijnen van Zwolle, de Zwartewaterallee en de A28.
Ook langs de Zwartewaterallee liggen voorzieningen. De
meest opvallende is de concentratie van schoolgebouwen
van ROC Deltion College. Een overbouwing over de Mozartlaan vormt een poort als entree tot Holtenbroek.
De vier kwadranten kennen een geometrische opzet. De
bebouwing bestaat uit eenvoudige bouwmassa’s van diverse hoogten die samen een ruimtelijke compositie vormen.
Elk kwadrant kent één of meerdere herhalingen van een
compositie, de zogenaamde stempelpatronen. Deze composities omsluiten samen ruime openbare groengebieden,
die als doorgaande elementen in de wijk aanwezig zijn.
Vooral bij de westelijke kwadranten openen deze composities zich naar het omliggende landschap. In het noordwest kwadrant als opening van de stempels, in de nieuwe
bebouwing van het kwadrant zuidwest als groenstroken.
Holtenbroek wordt aan de westzijde en noord-oostzijde
begrensd door historische netwerken, het Zwartewater en
de Middelweg. Deze lijnen vormen een ruimtelijke grens,
waarmee de bebouwing van Holtenbroek een duidelijk
contrast vormt.

Veranderingen in de samenleving hebben tot gevolg, dat de
oorspronkelijke wijkgedachte en woningtypologieën onder
druk staan. Sommige complexen zijn ten gevolge hiervan
vervangen door moderne bebouwing, die voldoet aan de
hedendaagse woonwensen. Op een aantal plaatsen in de
groenzones zijn woningen toegevoegd volgens nieuwe
stedenbouwkundige opvattingen waarin gebouwen samen
een herkenbare ruimte vormen, maar wel aan sluiten op de
oorspronkelijke grondgedachte. De oorspronkelijke composities bestaan uit laag-,middelhoog- en hoogbouw met een
plat dak dan wel met een zadeldak als langskap. Tijdens de
bouw is veel geëxperimenteerd met industriële bouwmethoden.
Aa-landen
Aa-landen is een uitbreidingswijk, gebouwd vanaf 1970
in het voormalige weidegebeid in aansluiting op de wijk
Holtenbroek. De wijk is opgebouwd uit vier delen en is
omgeven door delen van het oorspronkelijke agrarische
landschap en het groengebied langs het Zwartewater.
Het oorspronkelijke landschap vormt de basis voor de samenhangende groenstructuur in de wijk. De randen van de
wijk zijn zorgvuldige ingepast in het omringende landschap.
De wijk wordt gekenmerkt door de menselijke schaal
van de woonbuurten. De woningen zijn vooral gericht op
gezinshuishoudens en bestaan hoofdzakelijk uit laagbouw,
met een grote diversiteit aan woningtypen. De woningen
zijn veelal geclusterd in woonerven in een samenhangende
groenstructuur. De woonerven hebben een informeel en
besloten karakter. Dit karakter ontstaat door het ontbreken
van een duidelijk onderscheid tussen voor- en achterkant
van de woningen, verspringende rooilijnen en de ligging
aan doodlopende woonstraten met groenstroken en speelplekken.
De wijkvoorzieningen zijn centraal gelegen langs de hoofdontsluitingsweg, de Rijnlaan, en hebben een zelfstandig
karakter. De wijk Aa-landen wordt deels doorsneden door
de stadsring. De Rijnlaan, aantakkend op de stadsring, is de
hoofdentree van de wijk. Bij de aanleg van de Middelweg
is de Waallaan doorgetrokken als tweede entree voor de
wijk. Door de zelfstandige en naar binnen gekeerde opzet
van de woonbuurten heeft de toenemende betekenis van
de ontsluitingswegen nauwelijks geleid tot veranderingen
in de woonbuurten.
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Brinkhoek/Langenholte
Berkum-Brinkhoek is een cluster van 4 woonbuurten rond
een oud boerenerf, omgeven door delen van het oorspronkelijke agrarische landschap. De clusters bestaan uit
vrijstaande woningen op ruime kavels met een parkachtige
en informele opzet: smalle woonstraten met een groene
berm en groene erfafscheidingen. Elk cluster heeft een min
of meer eigen architectonisch karakter.
De begraafplaats Kranenburg (voormalige havezate) is
opgezet als landschapspark, waarin bebouwing als losse
objecten is opgenomen. De begraafplaats Bergklooster kent
een lange geschiedenis, die teruggaat tot het klooster wat
hier ooit stond. Het is ook een groene begraafplaats, maar
met de soberder uitstraling van de traditionele dodenakker.
De Agnietenberg is een op een rivierduin gelegen bos met
diverse recreatieve functies. De oostelijke rand wordt gevormd door het buurtschap Berkum Bruggenhoek, gelegen
op een hoge dekzandrug. De oorspronkelijke lintbebouwing, bestaande uit boerderijen, wordt afgewisseld met
gevarieerde vrijstaande bebouwing.
Langs de Vecht ligt de Agnietenplas en een aangrenzende
vakantiepark. De plas heeft een lokale functie, vooral voor
inwoners uit Holtenboek, AA-landen en Dieze. Daarnaast
wordt de plas gebruikt door recreanten.
Nabij de Agnietenplas ligt de begraafplaats Kranenburg
(voormalige havezate) en is opgezet als landschapspark,
waarin bebouwing als losse objecten is opgenomen. De
begraafplaats Bergklooster kent een lange geschiedenis, die
teruggaat tot het klooster wat hier ooit stond. Het is ook
een groene begraafplaats, maar met de soberder uitstraling
van de traditionele dodenakker. De Agnietenberg is een op
een rivierduin gelegen bos met diverse recreatieve functies.
De oostelijke rand wordt gevormd door het buurtschap
Berkum Bruggenhoek, gelegen op een hoge dekzandrug. De
oorspronkelijke lintbebouwing, bestaande uit boerderijen,
wordt afgewisseld met gevarieerde vrijstaande bebouwing.
De buurtschap Langenholte ligt op een zandrug die in het
Weichselien is gevormd door opgewaaid zand, zogenaamd
dekzand. Aan deze grenzen mondt de Overijsselse Vecht
uit in het Zwarte Water. De buitendijkse graslanden van
deze rivieren maken hier deel uit van het natuurreservaat
Buitenlanden/Langenholte.

Tolhuislanden en Hessenpoort
Tolhuislanden is een agrarisch gebied, dat tegenwoordig
gekenmerkt wordt door vier grote windmolens. Door het
gebied lopen ook hoogspanningsleidingen.
Een groot deel van Tolhuislanden valt onder het buitengebied.
Bedrijventerrein Hessenpoort is het meest recente bedrijventerrein, waarbij vooral de relatie met de rijksweg A28
van belang is. Het gebied is gelegen in de jonge en grootschalige polders aan de noordrand van Zwolle. De schaal
van het landschap komt overeen met de grootschalige
bedrijvigheid. De kwaliteit van de openbare ruimte is hoogwaardig en de moderne gebouwen tonen een samenhang
in volume en materiaal.
Haerst
Een groot deel van Haerst kenmerkt zich als broekgebied
met weiden en is een landbouwgebied. Eigenschappen zijn
de openheid met lange, door sloten gescheiden opstrekkende kavels. De langwerpige kavels en sloten staan haaks
op de ontginningsas, een oude zandrug bij Haerst. De rand
van het gebied wordt onder andere gevormd door een ontginningsgrens: de Steenwetering. Hierlangs is vanaf begin
vorige eeuw een bebouwingslint ontstaan.
De zandrug bij Haerst kent karakteristieke essen en oude
Saksische boerderijen en zijn cultuurhistorisch waardevol.
Het gebied heeft een onregelmatige verkaveling mede door
het grillige verloop van de dalvormige laagten. De agrarische bebouwing, oude bouwlandcomplexen en de historische wegen liggen op de dekzandruggen. De bebouwing ligt
vanouds aan de randen van de dekzandrug op de overgang
van hoog naar laag. Op de lage gronden is soms bebouwing
ter plaatse van een zandopduiking.
Het gebied tussen de zuidelijke Ruitenweg, de A28 en de
Steenwetering is ontstaan als veldontginning en is een
grootschalig landbouwgebied. Kenmerkend voor dit gebied
zijn de grootschaligheid en de blokvormige verkaveling. Het
gebied is ook ecologisch waardevol. Het geldt als een belangrijk weidevogelgebied en wordt daarnaast gekenmerkt
door bijzondere sloot- en slootkantvegetaties. Het gebied
de Ruiten betreft een kwelgebied. In dit gebied komen in
een groot deel van de sloten en langs de slootkanten kwelindicatoren en soorten die kenmerkend zijn voor dotterbloemgrasland voor.
In Haerst ligt ook de Bomhofsplas is een zandwinningsplas
nabij het buurtschap Haerst. De plas ligt in een polder- en
veenweidelandschap, tegen de uiterwaarden van de Overijsselse Vecht.
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Berkum/Veldhoek
De historische dorpskern Berkum is ontstaan omstreeks de
veertiende eeuw op een zandrug. Berkum is vanouds een
agrarische nederzetting met verspreide bebouwing op de
hogere delen van het landschap. Het dorp wordt gekenmerkt door het ontbreken van een echte dorpskern en
heeft uitbreidingswijken uit diverse periodes vanaf de jaren
vijftig. Deze wijken hebben een ruime opzet en een groen
karakter. Kenmerkend is enerzijds de bijzondere ligging in
het agrarische landschap en anderzijds de aangrenzende
uitbreiding van de stad Zwolle.
Door de groei van de uitvalswegen van de stad Zwolle is de
agrarische functie van de dorpen vanaf de zestiger jaren
verschoven naar een woonfunctie aan de rand van de stad.
De diverse kleine uitbreidingswijken bestaan uit eengezinswoningen van diverse typologieën en vormen afzonderlijke
architectonische clusters. De oorspronkelijke bebouwing
(boerderijen) en enkele oude lijnen (individuele woningen
uit de jaren 30) zijn opgenomen in deze uitbreidingen.
De noordelijke rand wordt begrenst door de A28 en de
Kranenburgweg, waar diverse kleinschalige bedrijven zijn
gevestigd. De andere randen grenzen aan het landschap,
waarbij de rivierdijk van de Nieuwe Vecht en het Oude – en
Nieuwe Verlaat bijzondere elementen zijn.
Ten zuiden van Berkum en oosten van Oosterenk ligt Veldhoek dat onderdeel uitmaakt van een dekzandgebied, waar
ook Soeslo, Wijthmen, Zalné en Herfte, Langenholte en
Haerst onderdeel van zijn. Kenmerkend voor het gebied zijn
de essen en oude saksische boerderijen als, die als cultuurhistorisch zeer waardevol kunnen worden aangemerkt. Het
gebied heeft een onregelmatige verkaveling mede door het
grillige verloop van de dalvormige laagten. De agrarische
bebouwing, oude bouwlandcomplexen en de historische
wegen liggen op de dekzandruggen. De bebouwing ligt
vanouds aan de randen van de dekzandrug op de overgang
van hoog naar laag. Op de lage gronden is soms bebouwing ter plaatse van een zandopduiking of op een terp. De
verschillende landgoederen zijn gelegen op lagere dekzandruggen, mede ten behoeve van de aanleg van grachten en
waterpartijen. De dekzandruggen zijn vanwege het groene
karakter en de nabijheid van de stad zeer aantrekkelijk als
woongebied.

De niet-agrarische bebouwing bestaat uit villa´s, landhuizen
en bungalows nabij of in hakhoutbossen. De dekzandruggen worden gekenmerkt door de beslotenheid van erf- en
wegbeplanting, de beplanting van landgoederen en kavelscheidende beplanting van woonbebouwing. In de natte
dalvormige laagten, waarin de waterlopen zijn gegraven,
bestaan de kavelscheidende beplantingen uit elzen, knotwilgen en populieren, soms als houtwallen.
Ten noorden van Veldhoek loopt de Nieuwe Vecht en is
een waterloop die rond 1600 is gegraven tussen de Vecht
en de Nieuwe Wetering in het centrum van Zwolle. Zo kon
lading vanuit Westfalen, onder andere de bekende Bentheimer zandsteen, via een kortere route naar Zwolle worden
vervoerd.
Op twee plekken in de nieuwe Vecht is er een sluis (‘verlaat’) gebouwd. De weg parallel aan het kanaal heet
dan ook ‘Tussen de Verlaten’. In het noordoosten wordt
Veldhoek begrensd door de Vecht en de kolk van Koezen,
een deel van de Berkumerkolk. Dichtbij het verlaat ligt een
kleine haven. Aan de Kuyerhuislaan ligt de joodse begraafplaats.
Wijthmen
Wijthmen is een kleine dorpskern met kleine uitbreidingen
in het landelijke gebied langs de N35. De van oorsprong
agrarische kern is ontstaan op hoger gelegen zandruggen
in het landschap ter hoogte ter hoogte van de kruising van
de Heinoseweg en de Kroesenallee. Mede door het belang
van deze wegen is de kern verder uitgegroeid tot een dorp.
Tussen het ontstaan van Wijtmen en het landschap is een
sterke relatie. De latere uitbreidingen zijn ontwikkeld langs
de wegen en op lager gelegen delen. De dichtheid van de
bebouwing is laag. Vanuit de kern is de zichtrelatie met
het landschap zeer sterk en zijn de hoogteverschillen goed
zichtbaar. Verandering van het belang van de landbouw
heeft geleid tot functieverandering binnen Wiijtmen. De
ligging aan de N35 maakt de kern zeer geschikt als landelijke woonplaats.
De oorspronkelijke bebouwing bestaat uit monumentale
boerenhoeven. De latere uitbreidingen bestaan, naast
vrijstaande bebouwing, uit geschakelde - en rijenwoningen.
De uitbreidingen vallen op door het planmatige karakter. Zij
wijken duidelijk af van de landelijke bebouwing. Het landelijke karakter komt gedeeltelijk tot uiting door een groene
inrichting van de openbare ruimte.

8

Marslanden
Bedrijventerrein de Marslanden is regionaal goed ontsloten
door de ligging aan de Ceintuurbaan (N35) en de IJsselallee
(N337). Het is tevens één van de grootste bedrijfsterreinen
van Zwolle en Overijssel. Het gebied bestaat uit een grote
verscheidenheid aan bedrijvigheid (grootschalige detailhandel, zakelijke dienstverlening, de autobranche en ambachtelijke bedrijven), waarbij de nadruk ligt op kleinschalige
en publieksgerichte bedrijven. Opvallend is de naar binnen
gerichte ruimtelijke opzet van de diverse gebieden.
De Vrolijkheid, het stadiongebied en Oosterenk
De gebieden De Vrolijkheid en Oosterenk liggen aan de
rand van de stad en vormen de overgang naar het landschap. Het gebied is goed ontsloten vanaf de A28 en de
N35 (stadsring). Kenmerkend zijn de bijzondere stedelijke
voorzieningen, zoals stadion en ziekenhuis.
De Vrolijkheid is het eerste bedrijventerrein dat in Zwolle
is ontwikkeld. De Vrolijkheid grenst aan het stadiongebied.
Op de Vrolijkheid is er sprake van een gemengd bedrijventerrein. Zowel de autobranche, groothandel en bijvoorbeeld media en ict bedrijven zijn op dit terrein gevestigd.
Ook is Landstede als onderwijsinstelling gevestigd tussen
De Vrolijkheid en het Stadiongebied. Qua bedrijvigheid
neemt de groothandelsfunctie op dit bedrijventerrein de
laatste jaren af. Aan de andere kant is recreatie (leisure) en
creatieve industrie hier in opkomst.
Tussen De Vrolijkheid en het onderwijscomplex van Landstede en aan de andere kant aan het Health Innovation
Park/Oosterenk ligt het stadiongebied. Centraal op deze
locatie staat het stadion van voetbalclub PEC Zwolle. Hiernaast is er detailhandel gevestigd, primair gericht op sport
en zijn er nog enkele leisure-functies in het gebied. Tussen
de A28 en de Meppelerstraatweg ligt nabij de Centuurbaan
een foodcourt. Hier hebben zich verschillende fastfoodketens gevestigd.
Oosterenk is een kantorenlocatie, waar ook onderwijs en
zorgfuncties aanwezig zijn. Op Oosterenk is 24 uur per
dag activiteit door de Isala klinieken, één van de grootste
ziekenhuizen van het land. Het Health Innovation Park (HIP)
beslaat een deel van de wijk Oosterenk en is gericht op
innovatie op het gebied van gezondheid.

Dieze Oost
Dieze Oost is na de oorlog gebouwd om aan de woningnood van toen tegemoet te komen. De wijk bestaat overwegend uit een grote variatie van meergezinswoningen in
diverse woonblokken in een gevarieerde groene setting.
De hoogten variëren van twee lagen met kap tot vier lagen
met kap en vijf lagen met plat dak. De seriematige woonblokken langs de historische Meppelerstraatweg vormen
een contrast met de individuele panden in Diezerpoort.
De overgang naar de A28 en de Middelweg wordt geken
merkt door seriematige woonblokken in een doorgaande
groene ruimte. Dieze Oost en -West worden doorsneden
door de Middelweg en de daaraan gerelateerde groenzone
met voorzieningen, waaronder een dienstencentrum voor
ouderen (De Terp), Focus, Domusica (voor muziekverenigingen, zangkoren, muziekscholen), een ontmoetingscentrum
van Het Leger des Heils, een kledingbank, verschillende
buurttuinen, een volkstuinencomplex en een klein theater.
Indischebuurt
Een groot deel van de woningen in de Indischebuurt is
opgeleverd in de jaren twintig van de vorige eeuw. Voor het
grootste gedeelte bestaat de wijk uit huurwoningen die
fasegewijs worden gerenoveerd. De laatste renovatie
dateert van 2015. Vier op de tien woningen zijn etagewoningen.
De buurt grenst aan het winkelgebied Dieze-Centrum en
beschikt over een klein wijkcentrum “de Vlasakkers” en een
buurtweide die door buurtbewoners zelf, met ondersteuning van Travers, worden bestierd.
Bedrijventerrein Floresstraat
Langs de Nieuwe Vecht ligt het bedrijventerrein ‘Floresstraat’. In de 19e eeuw stonden langs de Nieuwe Vecht
minstens vijf verschillende oliewindmolens. Hiervan
resteert nog alleen de Passiebloem. aan de overzijde van
de Nieuwe Vecht. Het huidige bedrijventerrein is voortgekomen uit de geleidelijke ontwikkeling van het gebied van
olieslagerijen tot industriegebied. Op deze locatie heeft bedrijvigheid vanaf de 18e eeuw een belangrijke rol gespeeld.
Momenteel zijn er enkele grootschalige bedrijven als DSM
Resins en Vishay BCcomponents en een tiental kleinere bedrijven gevestigd. In de afgelopen jaren is een deel van het
bedrijventerrein herbouwd tot woonbuurt. De woningen
in deze buurt zijn gebouwd rond het jaar 2009. De meest
voorkomende woningen zijn eengezinswoningen.
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Herfte
Herfte is bekend door de aanwezigheid van De Ambelt,
een school voor speciaal onderwijs, de golfbaan en recreatieplas de Wijthmenerplas. Voor het Spoorplan Noord-Nederland is in Herfte de afgelopen jaren gewerkt aan een
extra spoor en spoorkruising. Dit laatste is een zogenaamde
‘dive-under’, waardoor treinen elkaar boven- en onderlangs kruisen. Hierdoor hebben de treinen naar Meppel
en Emmen elk een ‘eigen’ spoor en is de doorstroming van
treinen van en naar Zwolle beter.
Herfte maakt onderdeel uit van een dekzandgebied, waar
ook Soeslo, Wijthmen, Zalné en Berkum Veldhoek, Langenholte en Haerst onderdeel van zijn. Een aantrekkelijk
kleinschalig landschap, waar hoger gelegen dichte rivierduinen worden afgewisseld met het meer open gebied van
de weteringen. De hoger gelegen gebieden kenmerken zich
door meervoudig grondgebruik en door krachtige functionele relaties met de stad Zwolle.
Het landschap is er divers en afwisselend. Het beeld wordt
vooral bepaald door bos, open ruimtes, recreatieve elementen en hoogwaardige bebouwingen. Landbouw vervult
er een rol in het beheer van nog aanwezige open ruimten.
In de laagtes ligt het accent op grondgebonden landbouw
en natte natuurontwikkeling langs de weteringen. Het
contrast tussen de besloten ruggen en open laagtes wordt
versterkt. De natuur is eveneens gericht op gradiënten en
biodiversiteit in het kleinschalige landschap. Daarnaast is
de natuur gericht op kleine natuurgebiedjes met waardevolle stroomdalflora en natte riviernatuur, zoals grienden.
Op de hoger gelegen gebieden is sprake van functiemenging en een afwisselend en divers beeld.

Wipstrik
De wijk Wipstrik is ontstaan rond de oostelijke toegangsweg van de stad, de Wipstrikkerallee. Aan de zuidkant
wordt de wijk begrensd door het Almeloos kanaal en park
de Wezenlanden.
De Wipstrik heeft een woonfunctie met op strategische
plekken in de wijk bijzondere bebouwing met stedelijke
voorzieningen. De Zeeheldenbuurt, ten zuiden van de
Wipstrikkerallee, bestaat vooral uit kleine arbeiderswoningen en smalle straatprofielen. De Dichtersbuurt, ten
noorden van de Wipstrikkerallee, is ruimer van opzet met
grotere woningen en opvallende architectonische accenten
per woonblok. De woningen zijn verfijnd gedetailleerd. De
oude lijnen Herenweg, Herfterweg en Wipstrikkerallee hebben een monumentaal karakter met individuele villabebouwing met ruime voortuinen en een kenmerkende groene
inrichting.
De randen aan de Nieuwe Wetering en de Nieuwe Vecht
hebben een bijzonder karakteristiek door de lineaire ruimtelijke werking van het water.

Pierik
Pierik is gebouwd in de jaren twintig en heeft voornamelijk
een woonfunctie. Pierik staat bekend om het revalidatiecentrum Vogellanden en de sportvelden. Ook bekend
zijn het Doepark Nooterhof met het theehuis en de
natuurspeelplaats voor kinderen. De planmatige en ruime
groene opzet vormen een duidelijk contrast met Oud- en
Nieuw-Assendorp. De straatprofielen verschillen in hiërarchie door verspringende rooilijnen en de toepassing van
voortuinen. Kenmerkend is de hoofdas, de Hortensiastraat,
die dwars op de richting van de oude ontginningslinten, de
Assendorperstraat beëindigt.
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Stadshagen (Frankhuis, Schoonhorst, Werkeren, Milligem,
Breecamp, Mastenbroek, Tippe bij de IJssel, Breezicht en
Stadsbroek)
Stadshagen is een uitbreidingswijk gebouwd vanaf eind
negentiger jaren (VINEX-locatie) in de oudste geometrisch
verkavelde polder van Nederland: Mastenbroek (1363).
De polder is een open, laaggelegen veenweidegebied en
is onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Een
deel van de polder is al vanaf de middeleeuwen grondeigendom van de stad Zwolle.
Kenmerkend voor de stedenbouwkundige opzet van de wijk
is de integrale ontwikkeling van de water- en groenstructuur, de ontsluiting, de verkaveling en de woningcategorieën. De oude lijnen in het landschap, de Oude Wetering
(als groenzone) en de Werkerlaan, zijn als dragers gebruikt
voor het stedenbouwkundig plan. Op de samenkomst van
deze zones ligt het voorzieningencentrum van de wijk. De
woonbuurten liggen als een waaier om het centrum en zijn
als samenhangende clusters ontwikkeld. Binnen de woonbuurten zijn op strategische plekken woningen gebouwd
met extra volume, die kunnen transformeren tot kleine
bedrijven of werkplekken (atelier) aan huis. De overgangen
van de woonbuurten naar de stad en het landschap worden
geaccentueerd door appartementencomplexen en bijzondere woningtypologieën.
De woonbuurten zijn gebaseerd op de hedendaagse woonwensen: goede bereikbaarheid met de auto, voldoende
parkeerplaatsen, eengezinswoning met tuin en herkenbaarheid van eigen buurt en woning. De hoofdontsluiting
is ruim van opzet en bestaat uit brede profielen die worden
begeleid door rijzige bebouwing, waarbij de hoeken extra
geaccentueerd zijn. De woonbuurten hebben verschillende
parkeeroplossingen, zoals op straat, op eigen terrein en op
parkeerpleinen. De samenhang tussen de bebouwing en
de openbare ruimte is nadrukkelijk ontworpen en typerend
voor de woonbuurten.
De woningen zijn clusters van diverse woningtypen die als
een herkenbare identiteit ontworpen zijn, met een grote
samenhang in materiaal en kleurgebruik. Kenmerkend
zijn de experimenten met diverse materiaalsoorten, de
accenten op de hoeken en de bijzonder dakvormen. De
overgangen van openbaar naar privé krijgen extra aandacht
in Stadshagen. Waar de achtertuinen van hoekwoningen
grenzen aan de openbare ruimte zijn tuinmuren of andere duurzame afscheidingen ontworpen. Ook voor de
begrenzingen van voortuinen zijn duurzame afscheidingen
ontworpen om zo eenheid in het beeld te krijgen.

Er zijn verschillende wijkdelen (Schoonhorst, Milligen,
Frankhuis en Werkeren) en buurten daarbinnen, met ieder
een eigen verkaveling en clusters van woningtypen met een
eigen identiteit. In de toekomst komen daar de wijkdelen
De Tippe, Breecamp (Oost en West) en Breezicht bij. Naast
deze wijkdelen en buurten zijn er een aantal afwijkende
plekken
De Werkerlaan: Deze zone is gelegen langs de Werkerlaan,
een oude verkavelinglijn van de polder Mastenbroek. De
zone heeft een flexibele opzet, wat een verandering van de
huidige functie en transformatie van de ruimtes mogelijk
maakt. Deze zone zal gaan doorlopen in het nieuw wijkdeel
De Milligerplas: deze van oorsprong voor zandwinning gegraven plas, is nu een zwemplas en recreatie-/natuurgebied
bij en voor de wijk.
De Stadskolk: dit is een circa 30 hectare groot natuurgebied
in Stadshagen met een grote doorbraakkolk, agrarisch
natuurbeheer en stadslandbouw gericht op de wijk.
Centrum ‘het Huis van Stadshagen’: Dit gebied bestaat
uit een combinatie van wijkvoorzieningen (commercieel,
sociaal, cultureel en recreatief) met woningen erboven,
waardoor een stedelijk karakter ontstaat.
De Weteringzone: De zone heeft een landschappelijke inrichting en vormt de aansluiting op de polder Mastenbroek.
Deze zone bestaat uit recreatieve voorzieningen, scholen
en grote terpen met meerdere vrijstaande woningen.
Frankhuis: De buurtschap Frankhuis heeft een strategische
en markante ligging aan het Zwartewater en het Zwolle-IJsselkanaal en de dijken daarlangs. De bebouwing is divers:
woningen, kleine bedrijven, een school, een oud buiten,
een woonschepenhaven. Tegen de dijk ligt Park Frankhuis.
Nieuwe bebouwing grenst deels aan het Zwarte water.
Vooral bij de Twistvlietbrug wordt zo een verbinding tussen
Stadshagen en de bestaande stad gelegd.
Havenzate Werkeren: de voormalige havezate Werkeren ligt
in de knik van de Oude Wetering en de Riete. Het vormt de
beëindiging van de Werkerallee. Vanwege de grote cultuurhistorische waarde wordt het gebied gehandhaafd.
Scholtensteeg: de zone langs de Scholtensteeg kent een bijzondere bebouwing gericht op een combinatie van wonen
en bedrijvigheid.
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Vrij Werkeren (“vlek 18”): De driehoek aan de noordwest
zijde van Werkeren, tegen de Stadshagenallee aan, is een
gebied voor zelfbouw zonder welstandsregels.

Bedrijventerrein Voorst bestaat verder uit een mix van
maakindustrie, maar ook groothandel, zakelijke dienstverlening, media & ict bedrijven, etc.

Stadsranden: de oostelijke rand wordt gevormd door het
Zwarte Water en is gemarkeerd door de Mastenbroekerbrug en markante hoogbouw, die de overgang naar de stad
accentueren. De westelijke en noordelijke randen vormen
de overgang naar respectievelijk het landschap van de IJssel
en van de polder Mastenbroek. De randen worden hier
voor een belangrijk deel bepaald door de geluidswallen van
de Hasselterweg. In beide gevallen is het streven om op
een plek een open relatie tussen stad en landschap te maken. Bij de noordelijke stadsrand is dat sowieso het geval bij
de Weteringzone, waar de Hasselterweg door een tunnel
gaat. Daarnaast vormt de gehele geluidwal een “balkon”
waar vanaf een schitterend uitzicht is op het Nationale
Landschap. De wal is tevens een soort secundaire dijk in
geval van watercalamiteiten.

Voorsterpoort is een werklocatie in Zwolle waar ruimte is
voor zakelijke dienstverlening (kantoren), bedrijvigheid,
maar ook grootschalige detailhandel en leisure. Voorsterpoort zien we in Zwolle als dé locatie waar in de toekomst
ruimte is voor verdere uitbreiding van de grootschalige
detailhandel, waarbij een focus ligt op detailhandel met
aanbod voor ‘in en om het huis’. Wat betreft leisure is
er ruimte, maar blijkt de afgelopen jaren dat er slechts
beperkte interesse is vanuit ondernemers in deze sector
voor dit gebied. Mede daarom is er voor de invulling van
het gebied ook ruimte gecreëerd voor andere vormen
van bedrijvigheid. Naast economische functies zijn er ook
maatschappelijke functies te vinden op Voorsterpoort.

Westenholte
De historische dorpskern Westenholte is ontstaan omstreeks de veertiende eeuw op zandruggen. Het dorp
is vanouds een agrarische nederzetting met verspreide
bebouwing op de hogere delen van het landschap. Kenmerkend is enerzijds de bijzondere ligging in het agrarische
landschap en anderzijds de aangrenzende uitbreiding van
de stad Zwolle, die geleidelijk de ontwikkeling van Westenholte heeft ingehaald. Door de groei van de uitvalswegen
van de stad Zwolle is de agrarische functie van de dorpen
vanaf de zestiger jaren verschoven naar een woonfunctie
aan de rand van de stad. De diverse kleine uitbreidingswijken bestaan uit eengezinswoningen van diverse typologieën en vormen afzonderlijke architectonische clusters.

Vreugdenrijk/Spoolde
De gebieden Spoolde en Vreugderijk hebben een groen en
landelijk karakter en liggen aan de noordelijke oever van de
IJssel. Dit zijn reeds lang bewoonde gebieden met min of
meer uitgesproken hoogteverschillen en een oude onregelmatige verkaveling. Kleine buurtschappen zijn gesitueerd
op rivierduinen en verspreide bebouwing ligt op de relatief
hogere gronden daar omheen. De verbindingswegen lopen
over de hogere gronden, parallel aan de IJssel. De verbindingswegen naar de stad lopen in noord-zuid richting. De
Vreugderijkerwaard is een natuurgebied waar zeldzame
planten en dieren (o.a. trek- en broedvogels) voorkomen.
Er bevinden zich tot vijf meter hoge rivierduinen en een
met de IJssel meestromende nevengeul.

De oorspronkelijke bebouwing en enkele oude lijnen zijn
opgenomen in deze uitbreidingen. De oorspronkelijke
bebouwing bestaat uit boerderijen. De bebouwing langs de
oude lijnen bestaat uit individuele woningen.
Bijzondere voorzieningen, zoals een zorgcentrum, vormen
vaak een contrast met de kleine schaal van deze dorpen.
Bedrijventerrein Voorst (inclusief Voorsterpoort)
Aan de A28 ligt al sinds het begin van de jaren zestig het
bedrijventerrein Voorst. Het is het enige bedrijventerrein
van Zwolle met een eigen waterverbinding, via de Spooldersluis, rechtstreeks naar de IJssel. Aan het water zijn
grootschalige water gerelateerde bedrijven gevestigd.
Voorst werd ontwikkeld na de aanleg van het Zwolle-IJsselkanaal.
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Zwolle zuid
De woonwijk Zwolle-Zuid is vanaf de jaren ´80 gebouwd
op een langgerekte dekzandrug en op de overgang naar
het rivierkleigebied langs de IJssel. Tussen de oude ontginningslinten en uitvalswegen liggen de verschillende
deelgebieden. De IJsselallee en de spoorlijn vormen samen
de ruimtelijke scheiding in het gebied. Kenmerkend voor
Zwolle-zuid is de ligging in het landschap. De zuidelijke rand
van het gebied wordt geheel begrensd door het rivierkleigebied en de IJssel. Het gebied is ontwikkeld in twee delen
rondom de oude kernen Ittersum en Schelle. Het eerste
deel bestaat uit de deelgebieden Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en Ittersumerlanden en wordt vooral gekenmerkt
door een woonervenstructuur. Het tweede deel is ontwikkeld in de latere jaren tachtig en negentig en bestaat uit de
deelgebieden Oldenelerlanden, Schellerbroek, Schellerlanden, Oldenelerbroek en Ittersumerbroek.
De oude linten en uitvalswegen zijn gehandhaafd, maar op
een aantal plaatsen aangetast en abrupt doorsneden door
de nieuwe infrastructuur. Het oorspronkelijke landschap
heeft nauwelijks invloed gehad op de stedenbouwkundige
verkaveling. De zuidelijke rand is ingepast in het rivierkleilandschap en vormgegeven met diverse vrijstaande bebouwing en parken. De verkeersroutes in Zwolle-Zuid zijn strikt
hiërarchisch opgebouwd. De intensiteit van de netwerken
van spoor en stads- en wijkwegen hebben geleid tot een
sterke ruimtelijke zonering tussen de woonbuurten.
De wijk is opgezet met doorgaande voetgangers- en fietsroutes en woonstraten. Deze routes rijgen de verschillende
buurten aaneen. Doorgaande autowegen binnen de buurten ontbreken. Kenmerkend voor de stedenbouwkundige
opzet is de doorgaande waterstructuur, die tot inzet van de
diverse woonbuurten is gemaakt. De doorgaande fietsroutes zijn veelal gekoppeld aan de waterstructuur en de oude
linten. Deze structuren van lange lijnen zijn belangrijke
dragers van de openbare ruimte. Aan de waterlopen komen
bijzondere woningtypologieën voor langs stenige kades
en groene singels, soms met achtertuinen met terrassen
aan het water. De diverse plandelen zijn ontwikkeld als
zelfstandige woonbuurten met een complexe en soms ook
wat onoverzichtelijke structuur. De openbare ruimte in de
woonbuurten is grillig vormgegeven en wordt sterk bepaald
door verspringende rooilijnen en verspringende oriëntatie
van de woningen, aangrenzende voor- en achtertuinen,
blinde kopgevels en parkeervoorzieningen.
Kenmerkend is dat de parken (Schellerpark en Itterumerpark) en grotere groengebieden als Zandhove/ Oude Mars
en het Engelse Werk vooral aan de buitenrand van dit
stadsdeel liggen.

De bebouwing in de buurten Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en Ittersumerlanden is overwegend uitgevoerd in
twee lagen. De hoogbouw heeft een sobere uitstraling en
heeft vooral platte daken.
De bebouwing in Schellerbroek, Schellerlanden bestaat
veelal uit twee lagen. De bebouwing in Oldenelerlanden,
Oldenelerbroek en Ittersumerbroek presenteert zich duidelijk aan de openbare ruimte. De bebouwing bestaat uit
vrijstaande, geschakelde en rijenhuizen van twee en drie
lagen. De woningen zijn veelal samengesteldevolumes met
bijzondere architectonische accenten.
Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en Ittersumerlanden:
dit zijn zelfstandige woonbuurten met een kenmerkende
woonervenstructuur. De woonerven hebben een informeel en besloten karakter. Dit karakter ontstaat door het
ontbreken van een duidelijk onderscheid tussen voor- en
achterkant van de woning, verspringende rooilijnen en
de ligging aan kronkelige woonstraten met groenstroken
en speelplekken. Kenmerkend is het ontbreken van een
representatieve voorgevel aan de straat. Het ontwerp van
de openbare ruimte en de bebouwing toont weinig samenhang. Direct aansluitend aan de binnenstad en rondom de
wijkvoorzieningen in Ittersumerlanden zijn enkele hogere
appartementencomplexen gelegen.
Schellerbroek, Schellerlanden, Oldenelerlanden, Oldenbroek
en Ittersumerbroek: deze uitbreidingen van de latere jaren
tachtig tonen eerst een neutraal kleurgebruik en hebben
routes met zicht op bijzondere elementen en het landschap. Bijzonder is de Provincie-route met oriëntatie op
de Peperbus en de centrale Harculo. De bebouwing uit de
jaren negentig heeft een thematische opzet, waarbij elke
cluster een eigen expressie en opzet heeft.
Oude linten: de Schellerweg, de Schellerbergweg/Schellerallee, de Zwarteweg en de Oude en Nieuwe Deventerweg
zijn herkenbaar aan de laanbeplanting, de individuele woningen van één laag met een A-kap dwars op de weg uit de
jaren dertig en de oorspronkelijke agrarische bebouwing.
Deze lijnen vormen de verbindingen met de binnenstad, de
landgoederen en het landschap.
Schelle, Schellerhoek: de landelijke bebouwing van het voormalige lint Schelle is ingepast en begeleidt de belangrijke
fietsroute naar de binnenstad en het station. Opvallend is
de invulling van de oude percelen achter de lintbebouwing
met kleinschalige nieuwbouwclusters, met een individueel
en landelijk karakter.

13

BIJLAGE 1
			

Gebiedskenmerken en omgevingskwaliteiten
van Zwolse wijken, buurten en buitengebied

Ittersum: voormalig lint, gelegen aan de uitvalsweg vanuit
Zwolle naar Deventer. Het dorp Ittersum is in de jaren zestig
uitgebreid met woningen van de centrale Harculo, evenals
de woningen aan de Professor Veldmanweg. De wijk heeft
een duidelijke hiërarchische opbouw en een ruim opgezette
groenstructuur in samenhang met de aangrenzende tuinen.
De woningen bestaan uit eenvoudige bebouwingsblokken
van twee lagen.
Het Engelse Werk is aangelegd als Engels Landschapspark
op de voormalige schans, Het Nieuwe Werck. Door de
aanleg van het Spoolderbos is het Engelse Werk verbonden
met de Spoolderberg en de spoorzone (Koggetunnel). De
westrand van het gebied wordt gevormd door een natuurontwikkelingsproject en de IJssel, de noordzijde door de
bomenlaan langs de Oude Veerweg, met vrijstaande monumentale bebouwing.
Tussen de A28 en de Oude Veerweg ligt Woonpark Katerveer. Dit is een woonbuurtje gebouwd in 2002. Het is een
ruim opgezet, groen buurtje met vrijstaande woningen.
De architectuur van de woningen bouwt voort op de karakteristieke architectuur uit de jaren dertig. Het Katerveer
was een veerdienst op de IJssel ten westen van Zwolle die
Overijssel met Gelderland verbond. De veerdienst stopte in 1930 toen de Oude IJsselbrug, die naast het veer is
gebouwd, werd geopend. Bijzonder zijn de Katerveersluizen, een complex van twee sluizen bij de uitmonding van
de Willemsvaart in de IJssel. De sluizen bevinden zich in
een schans, die deel uitmaakt van de in 1598 aangelegde
Zwolse Linien. Het geheel is een unieke combinatie van een
vestings- en waterbouwkundig werk.
Zandhove is van oorsprong een oud landgoed, waar naast
het resterende parkbos zich een zorgcomplex bevindt en
een villawijk wordt gebouwd in een deel van de weilanden
(Oude Mars).
De Buurtschappen Schelle, Oldeneel en Harculo rijgen
zich aaneen in een kleinschalig waardevol cultuurlandschap ingeklemd tussen Zwolle zuid en de winterdijk van
de IJssel. Tot slot is er het uiterwaarden landschap van de
IJssel, waarin de rivier meer ruimte heeft gekregen door de
recente aanleg van twee nevengeulen en het “Voermanlandschap”.

Het dorp Windesheim ligt op een rivierduin dat is gevormd
in het Preboreaal, een etage van het Holoceen. De oudste
sporen van bewoning stammen uit de Jonge steentijd. Tot
de Reformatie stond in Windesheim het moederklooster
van de Congregatie van Windesheim. Van hieruit werden in
heel Noordwest-Europa kloosters gesticht die zich verwant
voelden aan de geloofsleer van de Moderne Devotie. Van
dit complex zijn nog een tweetal kelders en de voormalige
brouwerij, die nu dienstdoet als protestantse kerk, bewaard
gebleven. Tussen het ontstaan van de Windesheim en het
landschap is een sterke relatie. De agrarische bebouwing
is gelegen op de hogere delen, langs de randen liggen de
wegen. De kern is ontstaan op de kruising van de wegen.
De latere uitbreidingen zijn ontwikkeld langs de wegen en
op lager gelegen delen. De dichtheid van de bebouwing is
laag. Vanuit de kern is de zichtrelatie met het landschap
zeer sterk en zijn de hoogteverschillen goed zichtbaar.
De oorspronkelijke bebouwing bestaat uit monumentale
boerenhoeven. De latere uitbreidingen bestaan, naast
vrijstaande bebouwing, uit geschakelde - en rijenwoningen.
De uitbreidingen vallen op door het planmatige karakter.
Het landelijke karakter komt gedeeltelijk tot uiting door een
groene inrichting van de openbare
Binnenstad
De stad Zwolle is ontstaan op de plek waar nu de binnenstad is, op een hoger gelegen zandrug aan de waterloop
de Grote Aa. Vanaf de 14e eeuw kreeg de nederzetting van
Zwolle vaste vorm.
De binnenstad wordt gekenmerkt door twee ruimtelijke
structuren: de middeleeuwse stad en de vestingstad. De
middeleeuwse stad bestaat uit gesloten bouwblokken van
aaneengesloten individuele panden. De bebouwing volgt
de rooilijn en staat direct aan de straat met een duidelijke
scheiding tussen privé en openbaar. De vestingstad is om
de middeleeuws stad aangelegd. De ordeningsprincipes van
de vestingwerken waren gebaseerd op de stedenbouwkundige structuur van de middeleeuwse stad, maar kenden een
andere ruimtelijke - en bebouwingsstructuur. De verkaveling is onregelmatig en bestaat uit een grote diversiteit aan
gebouwen, zowel in schaal als in typologie. De gebouwen
vormen veelal een ruimtelijke ensemble, waarbij privé en
openbaar gebied ruimtelijk in elkaar overgaan. Kenmerkend
voor de binnenstad is de van oudsher grote diversiteit aan
functies en de positie van de kerk. Hierbij hebben vooral de
detailhandel, horeca en culturele en gemeentelijke voorzieningen een functie voor de regio Zwolle.
De veranderende functionele en economische waarde
heeft geleid tot diverse ruimtelijke veranderingen. In het
van oorsprong lager gelegen deel van de binnenstad heb14

ben door de functieverandering van de waterwegen en de
opmars van de auto de meeste veranderingen plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een aantal grootschalige ingrepen,
veroorzaakt door de schaalvergroting van de ambachten en
later van de winkelketens, bevoorrading en parkeren.
De middeleeuwse stad Zwolle is verdeeld in vier gebieden. Behalve de prestedelijke kern in het gebied rond de
Sassenstraat zijn de gebieden verkaveld in een rechthoekig
rasterpatroon evenwijdig en loodrecht aan de Grote en
Kleine Aa. De Grote Markt ligt centraal en is een historisch
ontmoetingspunt. De rooilijnen uit de veertiende eeuw zijn,
ondanks de continue transformatieprocessen, nauwelijks
aangetast. De inrichting van de openbare ruimte bestaat
uit bijzondere verhardingsmaterialen, gebaseerd op de
historische context. De duidelijke scheiding tussen privé en
openbaar is formeel door stoepen, bordessen en trappen.
De vestingwerken, daterend uit 1606, zijn herontwikkeld
vanaf de negentiende eeuw. De vestingwerken en de stadsgracht vormen een duidelijke zonering naar de omliggende
wijken. De bruggen, poorten en bajonetontsluitingen zijn
kenmerkend voor de ruimtelijke structuur van de entrees
van de binnenstad. Het groen op de vestingwerken bestaat uit parken en tuinen van de voornamelijk vrijstaande
bebouwing. De schaal en typologie van de bebouwing is
gevarieerd en bepaalt het onregelmatige verkavelingspatroon van de vestingstad. De gebouwen hebben diverse
bijzondere stedelijke functies, elk met een eigen context.
De omliggende openbare ruimte is divers in gebruik, met
geleidelijke overgangen tussen privé en openbaar.
Kamperpoort
In de Kamperpoort is de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur grotendeels verdwenen door een aantal
grootschalige ingrepen, waaronder de bouw van de IJsselhallen en veel recente nieuwbouw. De oude uitvalsweg
naar Kampen, de Hoogstraat, met de aaneenschakeling van
individuele panden en de monumentale panden langs de
Willemskade, zijn de belangrijkste overgebleven karakteristieken. Door de dynamiek van de grootschalige ingrepen is
er een grote diversiteit aan functies in het gebied aanwezig.

(Oud- en Nieuw) Assendorp en Stationsbuurt
In Assendorp kunnen de Stationsbuurt, Oud- en Nieuw Assendorp worden onderscheiden. De Stationsbuurt bestaat
uit monumentale gebouwen, vrijstaand met van oudsher
grote tuinen. Het huidige Park Eekhout was zo´n vroegere
tuin. Naast de oorspronkelijke woonfunctie zijn vooral de
panden langs de hoofdwegen in gebruik genomen voor
gemengde functies, waarbij in toenemende mate de tuinen
worden gebruikt als privéparkeerterrein.
De bebouwing in Oud- en Nieuw- Assendorp dateert uit
de periode 1890-1930. Een groot deel is individueel of als
stedenbouwkundig ensemble van cultuurhistorische waarde. De structuur is compact en dicht bebouwd. Kenmerkend zijn de bijzondere hoekoplossingen en de individuele
bebouwing die de rooilijn volgt. Van oorsprong bestaat het
gebied uit veel kleine arbeiderswoningen, welke nu een
gemengd (stedelijk) gebruik hebben.
De oude uitvalswegen Assendorperstraat, Molenweg en de
Van Karnebeekstraat worden gevormd door een aaneenschakeling van individuele en kwalitatieve bebouwing met
een grote diversiteit in perceellering, hoogte en functies.
De Assendorperdijk is een historisch-landschappelijk element op de overgang van de dekzandrug naar de oorspronkelijke uiterwaarden. De straten die vanaf het zuidelijk deel
op de dijk aansluiten gaan ruimtelijk omhoog en de straten
vanaf de dijk bieden een doorzicht op het Park de Wezenlanden.
Hanzeland
Hanzeland is gebouwd in de jaren negentig van de vorige
eeuw. Ongeveer zestig procent van de woningen in Hanzeland is etagebouw. De ligging aan de N337 (IJsselallee) en
het treinstation maakt van deze zone een bijzonder goed
ontsloten locatie. De laatste jaren is geïnvesteerd in een
hoogwaardig plan voor kantoorgebouwen. De inrichting
van de openbare ruimte en de bebouwing zijn op elkaar
afgestemd en hebben een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. Hanzeland onderscheidt zich van andere wijken door
de aanwezigheid van een een kleine woonbuurt in een
groot kantorengebied. Daarnaast zijn er ook industriële
bedrijven en ontmoetingslocaties zoals Brainz en Hanz. Dit
zorgt voor een grootstedelijk karakter met niet veel groen
en veel hoogbouw. Hanzeland huisvest twee scholen met
ook leerlingen van buiten Zwolle: de Hogeschool Windesheim en de Gereformeerde Scholengemeenschap Greijdanus College.
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Dieze-Centrun
Naast een woonfunctie (met relatief veel huurwoningen)
heeft Dieze-Centrum ook een belangrijke winkelfunctie. Het
winkelgebied omvat de Diezerkade, Brink, Thomas a Kempisstraat en Vechtstraat. In de woningen boven de winkels
wonen veel studenten en jongeren. Mede hierdoor heeft
de buurt relatief veel eenpersoonshuishoudens. Bijna de
helft van de totale woningvoorraad is gebouwd rond 1980.
De overige woningen zijn vrijwel allemaal vooroorlogs. De
helft van de woningen is etagebouw.
De historische structuur is door latere in breidingen en
vernieuwing op veel plaatsen is aangetast. De bebouwing
aan de Thomas à Kempisstraat en Meppelerstraatweg (de
historische uitvalsweg naar Meppel) en aan de Vechtstraat
(ook een oude lijn), wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van individuele panden met diverse functies.
De noordelijke rand, grenzend aan de begraafplaats en de
ontsluitingswegen, heeft een groen karakter. Hier bevinden
zich diverse bijzondere functies.
Veerallee
De Veerallee en de Oude Veerweg vormen van oudsher de
verbinding met Katerveer. Door de ligging aan de Willemsvaart kent deze lijn een bijzondere karakteristiek met vooral
monumentale villabebouwing. Langs de Veerallee is een
belangrijk deel van de Willemsvaart gedempt voor de ontsluiting van de binnenstad. Het gebied heeft hierdoor een
stedelijk karakter gekregen met gemengde functies, zoals
onderwijs, leisure en automotive. Aan de rand van de wijk
ligt het Prins Clauspark.
Veerallee bestaat voor bijna tachtig procent uit koopwoningen en heeft weinig hoogbouw. Meer dan de helft van
de gebouwen zijn vooroorlogs. Deels zijn dit woningen die
rond 1900 zijn gebouwd voor de middenklasse. Woningen
aan de Veerallee, in de Koningin Wilhelminastraat en de
Prins Hendrikstraat worden gekenmerkt door Jugendstil en
Art Nouveau architectuur.
Wezenlanden
Het gebied Wezenlanden staat bekend om aanwezigheid
van de rechtbank, het provinciehuis en het park de Wezenlanden. In dit park vindt jaarlijks het Bevrijdingsfestival
plaats. Op de plaats waar vele jaren het Weezenlanden
ziekenhuis stond, wordt woonwijk De Weezenlanden gerealiseerd. Ruim tachtig procent van de woningen is gebouwd
tussen 1946 en 1960. Het grootste deel van de woningen in
Wezenlanden is etagebouw, voornamelijk sociale huur.
Het park Wezenlanden is gelegen in de voormalige uiterwaarden. Rond het park op de overgangen naar de hogere
gebieden zijn diverse gebouwen in een groene omgeving

gesitueerd. Het overgangsgebied naar de Assendorperdijk
bestaat uit bijzondere bebouwingsvormen, zoals de Zaagtandwoningen, in een groene omgeving met doorzichten
naar het park. De overgangszone naar de Wipstrik wordt
gekenmerkt door de lineaire ruimtewerking van de Nieuwe
Wetering en het Koelwaterkanaal. De overgang naar het
historische centrum wordt gekenmerkt door grootschalige
gebouwen met publieke functies.
Het Noorden
De buurt is aangelegd als vooroorlogs tuindorp. De buurt
bevat voornamelijk vooroorlogse woningen. Aan de Minervalaan liggen portieketagewoningen (3 hoog) die na de
Tweede Wereldoorlog in 1952 zijn gebouwd. Op meerdere
plekken zijn de vooroorlogse gebouwen gerenoveerd of
gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Aan de Ferdinand
Bolstraat is een appartementencomplex voor ouderen gekomen. De portieketagewoningen aan de Minervalaan, die
in 1952 zijn gebouwd, zijn gerenoveerd. In de voormalige
Hobbemaschool, gebouwd in de jaren ‘30, komen appartementen. De buurt kent verder enkele pleintjes en er is een
speeltuin Het Noorden.
De weerszijden van de Schuttevaerkade en de Burgemeester Roelenweg maken ook onderdeel uit van het Noorden.
In deze zone bevinden zich kantoren, studentenflats,
parkeervoorzieningen en een appartementencomplex. De
grote schaal van deze gebouwen vormt een sterk contrast
met de historische bebouwing van de binnenstad en de
kleinschalige bebouwing van Diezerpoort.
Schildersbuurt
De Schildersbuurt is als woonbuurt ontwikkeld in de jaren
’20. Rond het jaar 2000 is een deel van de buurt grondig
op de schop gegaan: een groot deel van de woningen is
gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw,
voor een deel appartementen en voor een deel grondgebonden woningen, zijn in 2002 opgeleverd. De buurt werd
in dat jaar genomineerd als veiligste buurt van Nederland.
Aan de rand van de wijk bevindt zich het Zwolse poppodium Hedon.
Bollebieste
De Bollebieste is een woonbuurt gerealiseerd in de jaren
’30 als tuindorp. Het woningaanbod bestaat vooral uit een
gezinswoningen in de sociale huur.
De buurt heeft twee basisscholen. Aan de Esdoornstraat
bevindt zich een woonzorgcentrum voor ouderen met op
de begane grond verschillende voorzieningen.
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Begijnenweide
In de buurt Begijnenwiede staan duurdere koopwoningen
en huurappartementen. Door de buurt loopt de Begijnensingel, genoemd naar een voormalig Begijnenhof. Aan de
Turfmarkt werd vroeger turf verhandeld. Tegenwoordig is
het een parkeerterrein voor binnenstadbezoekers. Aan de
Rhijnvis Feithlaan, genoemd naar de Zwolse schrijver Rhijnvis Feith, staat het voormalig Sophiaziekenhuis dat onderdak biedt aan Artez, Hogeschool voor de kunsten.
Het gebied tussen Artez en het Almelose Kanaal is de afgelopen flink op de schop genomen. Een deel van de oude
panden zijn gesloopt en vervangen door nieuwe woningen.
Andere gebouwen hebben een nieuwe functie gekregen,
zoals de watertoren uit 1892 die in 2018 werd omgebouwd
tot appartementencomplex. Aan de oostzijde van de buurt
stroomt de Nieuwe Vecht, aan de zuidoostzijde grenst de
buurt aan het Almelose kanaal.
Bijna de helft van de woningvoorraad is gebouwd voor
1946 en ruim een derde rond 2000. Meer dan de helft van
de woningen in Begijnenweide is koop. Er is meer etagebouw dan gemiddeld in Zwolle.
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De historische binnenstad en de oudere wijken vormen een
belangrijk historisch ensemble. De gehele Zwolse binnenstad
en enkele delen buiten de stadsgracht, met name de zuidelijke singelbebouwing, zijn zelfs aangewezen als een van
rijkswege beschermd stadsgezicht. Maar ook daarbuiten zijn
in wijken en in het buitengebied belangrijke erfgoedwaarden
aanwezig.
historische binnenstad
De historische binnenstad kenmerkt zich door zijn historisch stratenpatroon met daaraan vele laat-middeleeuwse
casco’s en een grote variatie aan bouwstijlen, herkenbare
vestingvorm en grote historische gelaagdheid. Hierbij zijn
het archeologisch bodemarchief, de historische gebouwen
en de bijbehorende bouwhoogtes en het historisch dakenlandschap belangrijke cultuurhistorische waarden.
Assendorp en Pierik
De wijken Assendorp en Pierik ontlenen hun cultuurhistorische waarde in het oude deel vooral door de ligging aan
de historische uitvalswegen en zijn gesloten bouwblokken
met bijzondere hoekaccenten. De historische gelaagdheid
uit zich onder meer in het deels organisch, deels planmatig tot ontwikkeling gekomen stratenplan, dat vooral in
het westelijke gedeelte van de wijk is opgezet binnen het
stramien van eeuwenoude landwegen en veldpaden van de
oude nederzetting Assendorp. De lange doorgaande linten
zijn bepalend voor de hoofdstructuur en de markering van
diverse kleine buurtjes binnen het grote geheel. Archeologisch is het gebied van hoge waarde omdat er sporen van
bewoning uit de Prehistorie en Middeleeuwen aanwezig
zullen zijn.
Stationswijk
De Stationswijk vormt een staalkaart vormen van representatieve villa- en woonhuisbouw in globaal de periode
1840-1940, maar ook de inpassing van diverse oudere
groenstructuren en prestedelijke patronen als contouren en
sporen van de vroegere vestingwerken, oude landwegen,
verkavelingsstructuren en de tot stadspark herbestemde
landschapstuin van villa Eekhout.

De Veerallee
De Veerallee is vanaf circa 1900 tot in de wederopbouwperiode stapsgewijs getransformeerd van leeg agrarisch
gebied tot stadswijk. Dit omvatte onder meer het ontstaan
van representatieve lintbebouwing langs de Veerallee vanaf
het einde van de negentiende eeuw, deels in samenhang
met de latere bebouwingsfasen; de bebouwing van grote
geschakelde herenhuizen, de bouw van villa’s, landhuizen,
middenstandshuizen en arbeiderswoningen in diverse grote
en kleine projecten in het interbellum, en ten slotte de
naoorlogse periode, eindigend rond 1965. De bouwfasering
in de wijk, de structuren en architectuur kennen een hoge
cultuurhistorische waarde.
Kamperpoort
Kamperpoort ontleent zijn geschiedenis aan zijn ligging
als vroegere voorstad, die in de middeleeuwen tot ontwikkeling kwam langs de Hoogstraat, de weg van Zwolle
naar Kampen. Maar ook van het ontstaan van de representatieve singel- en kadebebouwing en de aanleg van de
Emmastraat met zijn monumentale herenhuizen. Deze aspecten zijn kenmerken van de expansie van de stad Zwolle
in de 19de en vroege 20ste eeuw. Van de vroegere industriële bedrijvigheid is in Kamperpoort niets vermeldenswaards behouden gebleven. Wel leeft de geschiedenis van
de vermaarde Zwolse veemarkt nog in het zuidelijke deel
van het gebied. Hier bevinden zich nog enkele voormalige
horecagelegenheden langs het vroegere veemarktterrein,
een oude veestalling, het vroegere laboratorium van de
Provinciale gezondheidsdienst voor Dieren en het kantoorgebouw van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en
Vlees (RVV). Herinneringen aan de tijd, dat Zwolle de spil
vormde in de veehandel in oostelijk Nederland. Belangrijke
waarden zijn de gesloten bebouwing langs het historische
lint, de Hoogstraat, de singel- en kadebebouwing en het
stedenbouwkundig ensemble van Veemarkt en de bebouwing langs de rand hiervan.
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Diezerpoort
Ook Diezerpoort is een wijk met een rijke historie. Verschillende fasen uit de boeiende ontwikkelingsgeschiedenis zijn
nog aan allerlei structuren en in de bebouwing afleesbaar.
Die historische gelaagdheid is bijzonder. Ze vertelt het verhaal van de vroegere voorstad, die in de middeleeuwen tot
ontwikkeling kwam, en ook van het voormalige agrarische
gebied van de Diezerenk, waaraan de relicten van de oude
landwegen en hun namen herinneren.
De zaaddragershuisjes en molen de Passiebloem herinneren aan de industriële bedrijvigheid in de 18de en de 19de
eeuw langs de Nieuwe Vecht. Waardevol zijn ook de sporen
van de expansie van Zwolle in de 19de eeuw, die in het
gebied zijn te volgen in de bebouwing van de Bagijneweide
(Oosterkerk, HBS, Sophiaziekenhuis, herenhuisbebouwing)
en de aanleg van de grote begraafplaatsen ten noorden van
de voorstad. De stadsontwikkeling van het interbellum is
onder meer te volgen in de drie tuindorpachtige buurtjes,
de Schildersbuurt, de Bomenbuurt en de Indische Buurt.
Tenslotte bezit Diezerpoort de eerste grootschalige naoorlogse stadsuitbreiding van Zwolle, stedenbouwkundig en
architectonisch van grote waarde vanwege de nog gave
modernistische ruimtelijke opzet, als toonbeeld van de
“wijkgedachte” en vanwege de interessante vroeg naoorlogse architectuur die in allerlei typen en stijlen is vertegenwoordigd. Het gebied ligt op een natuurlijke dekzandrug
en heeft een hoge archeologische waarde omdat er naast
Middeleeuwse sporen ook prehistorische sporen te verwachten zijn.
Wipstrik
De wijk Wipstrik kenmerkt zich door zijn hoogwaardige en
samenhangende vanaf het interbellum gerealiseerde architectuur die vooral in het westelijk deel een hoge cultuurhistorische waarde heeft. Een bijzonder object in het gebied
is het Gemeentelijke Openluchtbad uit 1933. Belangrijke
historische infrastructuur bestaat uit de Wipstrikkerallee,
de Herenweg, de Nieuwe Vecht en het in 1853 tot het Almelose Kanaal vergraven deel van de Nieuwe Wetering. Uit
de prestedelijke fase resteert verder de uit 1776 daterende
oliemolen De Passiebloem met haar molenbiotoop. Vanwege haar ligging op de dekzandrug heeft het gebied een
hoge archeologische waarde.

Holtenbroek
Holtenbroek kenmerkt zich in stedenbouwkundig en
bouwkundig opzet als een typische wederopbouwwijk. De
wijk heeft stedenbouwkundige waarde door zijn nog steeds
herkenbare groen/blauwe assenkruis dat de wijk in vier
buurten verdeeld en de nog aanwezige gebouwstempels in
het groen. Het ontwerp van Holtenbroek is typerend voor
de modernistische stedenbouw van het derde kwart van de
20ste eeuw. Hoewel vooral in het zuidwestelijke deel van
de wijk recentelijk nogal wat vernieuwingen plaatsvonden,
wordt de wijk voor een groot deel nog steeds gekenmerkt
door het voor de beginperiode kenmerkende ruimtelijke
beeld. Waardevol is vooral het assenkruis en de afwisselende hoogbouw en laagbouw in een open verkaveling in
diverse stempelstructuren.
Aa-landen
De Aa-landen kenmerkt zich als een typische jaren ’70 wijk
waarin verschillende opeenvolgende stedenbouwkundige
opvattingen hun neerslag hebben gevonden en waar de
overgang van strokenbouw naar de bloemkoolstructuur
(structuralisme) zichtbaar is. Cultuurhistorisch zeer waardevolle onderdelen zijn onder meer de grootschalige parkstructuur langs de Westerveldse Aa, bebouwing rond de
Dobbe en de Krekenbuurt.
Zwolle Zuid
De cultuurhistorische waarden in Zwolle Zuid zijn vooral
geconcentreerd langs de historische uitvalswegen zoals de
waarde van de lintbebouwing langs de Nieuwe Deventerweg, Zwarteweg en de Hollewandsweg. Tevens zijn er oude
buitens: Huize Ittersum en het Huis Zandhove en veel relicten van de oude agrarische bebouwing, ruime erven, resten
van de oude verkavelingen en een groot groen binnengebied (de Schellerdriehoek). Daarnaast zijn de structuralistische bouwblokken rond de Snavel van Emekamp van hoge
cultuurhistorische waarde. De uiterwaarden en graslanden
tezamen met de oude buurtschappen Oldeneel en Schelle
kennen een authentiek beeld met agrarische artefacten,
slingerende dijken en door wilgen omzoomde wegen. Het
gebied ligt op een dekzandrug en kent een hoge archeologische waarde waar sporen in het gebied mogelijk teruggaan
tot de prehistorie en volle middeleeuwen.
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Westenholte
In Westenholte zijn de oude boerenerven met boerderijen
waardevol als herinnering aan de prestedelijke structuur.
Centraal in Westenholte ligt het archeologisch monument
ter plaatse van voormalige slot Voorst. Aan de zuid- en
westzijde grenst de kom van Westenholte aan het buitengebied, een oud agrarisch gebied, waarin verschillende
ontginningsfasen zijn te herkennen en een, afhankelijk van
de geografische gesteldheid, afwisselend landgebruik aanwezig was. Oude wegenstructuren zoals de Zalkerdijk (een
zeer oude dijk- of kadestructuur), de Zalkerveerweg en de
Spoolderenkweg doorkruisen het gebied.
Wythem
De belangrijkste cultuurhistorische kwaliteit van Wijthmen
is gelegen in de openheid van het open landschap rond de
meer besloten essen en belten en de relatie tussen beide
landschapstypen. Dit sinds de ontginning in de middeleeuwen aanwezige contrast is goed te ervaren langs de Erfgenamenweg, Oude Wijthmenerweg of Oude Twentseweg
met de cultuurhistorisch waardevolle agrarische bebouwing. Aan de noordzijde liggen de weide- en hooilanden en
aan de andere zuidzijde de essen. Bijzonder is het ensemble van de Rooms-katholieke kerk met pastorie, ruimte
voor een begraafplaats, parochiehuis en een voormalige
katholieke basisschool.
Polder Mastenbroek en het buitengebied zuidwestelijk
van Westenholte
Polder Mastenbroek en het buitengebied zuidwestelijk van
Westenholte is onderdeel van het Nationaal Landschap dat
een zeer hoge cultuurhistorische waarde vertegenwoordigt.
De polder Mastenbroek is een van de oudste rationeel verkavelde polders in Nederland waarvan de historische verkavelingsstructuur met agrarische erven en bebouwing nog
gaaf aanwezig is. Het gebied zuidwestelijk van Westenholte
heeft historische landwegen, dijken en verkavelingsstructuren die vermoedelijk teruggaan tot in de late middeleeuwen. Op de dekzandrug zijn archeologische sporen uit de
Prehistorie tot Vroege Middeleeuwen zijn te verwachten en
kent een hoge archeologische waarde.

aan een kleine driehoekige, met bomen beplante brink.
Langenholte, Maatgraven en het noord oostelijke gedeelte
van de Vecht zijn cultuurhistorisch en archeologisch (onder
meer de Haerster es) waardevol. Karakteristieken voor
het rivierenlandschap zoals dijken, kolken, rivierduinen en
dekzandruggen waarvan de Agnietenberg deel van uitmaakt alsmede agrarische bebouwing en buitplaatsen zijn
belangrijke historische elementen.
de Ruiten, Venekampen en Haersterbroek
In het gebied van de Ruiten, Venekampen en Haersterbroek
bevinden zich waardevolle oude waterlopen zoals de Steenwetering en dijken zoals Nieuwe dijk die samen met de
verkavelingsblokken, waarin sloot- of verkavelingsrichting
intact zijn gebleven belangrijke cultuurhistorische waarden
vertegenwoordigen. Het voormalig Lichtmiskanaal in de
uiterwaarden van de Vecht vormt samen met de sluiswachterswoning, brugwachterswoning en het restant van de
Hessenweg met Dijkzicht een waardevol cultuurhistorisch
ensemble.
Herfte en Wijthmen
Herfte en Wijthmen liggen op hogere dekzandruggen met
zeer hoge archeologische waarde waar al prehistorische
bewoning is geweest. Cultuurhistorisch waardevol vanwege
hun essen, hun historische landwegen, agrarische bebouwing en de (voormalige) landgoederen zoals Helmhorst,
Boschwijk en Soeslo die aan de rand van het hoge land zijn
gelegen. Het gebied ten oosten hiervan grenzend aan Dalfsen is cultuurhistorisch waardevol door zijn nog gave vroeg
historische verkaveling.

Langenholte
Langenholte is een vrij gaaf in oorsprong middeleeuws
agrarisch buurtschap op een dekzandrug in het open
agrarische rivierenlandschap ten noorden van Zwolle. Het
gebied heeft een zeer hoge archeologische waarde, er
zijn zelfs sporen aangetroffen uit de IJzertijd. Het bestaat
uit een clustering van historische boerenerven, deels nog
met oude boerderijen, aan een fijnmazig netwerk van
oude, soms met bomen beplante wegen en deels gelegen
22

Landgoed Windesheim en Zuthem
Het gebied ten zuiden van Harculo heeft een hoge cultuurhistorische waarde vanwege de vroege en gaaf aanwezige
ontginningen met zijn weteringen, historische wegenpatroon, stouwen en agrarische bebouwing. Landgoed
Windesheim, het voormalig klooster van Windesheim
en voormalig landgoed Zuthem die allen in zekere mate
herkenbaar zijn in het landschap stonden aan de basis van
deze ontginningen. De gebieden Ittersumerbroek waar opgraving van boerderijen en bijgebouwen uit de Bronstijd en
Vroege IJzertijd zijn gedaan en Hoog Zuthem waar een zeer
omvangrijke nederzetting uit de derde eeuw na Christus
lag, een zogenaamde Germaanse of Inheems-Romeinse
nederzetting.
Ijssel
Langs de IJssel zijn de dijken, de Schellerwade en de percelen met fruitbomen en griendbosjes van hoge cultuurhistorische waarde. omdat deze zo karakteristiek zijn voor het rivierenlandschap. Het gebied heeft een hoge archeologische
waarde. De bewoning kan terug gaan tot in de prehistorie,
maar zeker is bewoning vanaf de 10de-13de eeuw.
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Bij het ontwerp van de buitenruimte stellen we ons standaard de volgende vragen:
Bescherming:
•
Je veilig voelen in het verkeer en voorkomen van
ongelukken. Kun je je veilig begeven in de buiten
ruimte zonder bang te zijn voor ongelukken?
•
Is er bescherming tegen negatieve aspecten als
lawaai, wind, regen, felle zon en stank?
•
Voel je je dag en nacht veilig in de buitenruimte?
Goede verlichting, een diversiteit aan functies in
de buitenruimte alsook de sfeer van het gebied
dragen bij aan een positief gevoel van veiligheid.
Comfort:
•
Ruimte om te wandelen en te fietsen, zonder
obstakels, zonder hobbels en bobbels, mooie
gevels en toegankelijk voor iedereen.
•
Ruimte om even te pauzeren, lekker rondhangen
en er verblijven. Aantrekkelijke plekjes, mooie
doorkijkjes, een hek of boom om even tegen aan
te leunen, uitnodigende etalages.
•
Kun je er zitten? Gaat zowel om (betaalde) zitplekken op terrassen als “vrije’ bankjes en zitplekken. Die moeten uiteraard op een goed plekje
staan en niet er tussen gepropt.
•
Is er wat moois te zien? Het oog wil ook wat. Zijn
er leuke en interessante dingen te zien. De buiten
ruimte als “a room with a view”. Ook in donker,
dus goede en mooie verlichting, die wellicht helpt
om makkelijk de weg te vinden in het gebied.
•
Zijn er rustige plekjes om een goed gesprek te
voeren? Met uitnodigende bankjes en weinig
lawaai?
•
Is er wat leuks te doen? Kun je er sporten, spelen
of zijn er andere mogelijkheden voor vertier? Een
festival, expositie of markt? Niet alleen overdag
maar ook ’s avonds. En uiteraard in alle seizoenen.

Plezier:
•
Heeft de buitenruimte en de gebouwen die er zijn
een menselijke maat? Dat je je er thuis voelt, dat
je je er niet verloren voelt.
•
Is er een fijn klimaat? Dus niet zozeer bescherming
tegen negatieve aspecten als bij het element ‘be
scherming’, maar kun je genieten van positieve
aspecten. Is er schaduw en verkoeling als het juist
erg warm is? Is er beschutting tegen het vervelen
de briesje dat altijd in die hoek staat? Staan de
bankjes op de juiste plekken?
•
Is het er mooi? Mooi is natuurlijk subjectief. Maar
goede ontwerpen, goede details, duurzame 		
materialen, goede maatvoering en een goed door
dachte inrichting dragen daaraan bij.
•
Is de natuur dichtbij? Kun je genieten van bomen,
planten, bloemen of water? Natuur-inclusief
bouwen en zorgen voor groene plekken in de
buitenruimte.
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We zijn ondernemend
Zwolle wordt bevolkt door inventieve ondernemers,
eigenwijze vrijdenkers en vrolijke studenten. De inwoners
hebben een open en ondernemende houding en hebben onderling veel vertrouwen. In Zwolle voel je je snel
welkom! Een moderne stad waar je ook nog lekker kunt
ronddwalen in de boeiende en rijke geschiedenis. In ons
historische centrum met de oude grachten zijn veel plekken
te vinden van grote betekenis.
We helpen elkaar vooruit
Zwolle is een sterke stad in een sterke regio (bestaande
uit 20 gemeenten). We profiteren al eeuwenlang van onze
ligging op een kruispunt van vaarwegen en landwegen en
als poort naar het noordoosten. Daardoor werden we al
vroeg in de geschiedenis een thuis- en uitvalsbasis voor
ondernemende kooplieden. We lieten ons zien als een stad
met kwaliteit en durf. Altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Het businessmodel van Zwolle is briljant in zijn
eenvoud: we gunnen elkaar de handel en we helpen elkaar
vooruit! Zo bouwden we aan een bloeiende economie die
ons tot op de dag van vandaag in de top drie van economische hotspots zet. Dat komt vooral door de diversiteit in
deze regio, met stevige familiebedrijven en veel dynamiek
(starters). De intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven
en onderwijs maakt de regio Zwolle tot een toekomstgerichte omgeving die studenten aantrekt. Dat houdt onze
stad jong!
Sterk in Zwolle is ook de bereidheid om vrijwillig een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Die vrijwillige inzet in
Zwolle is hoog ten opzichte van de rest van Nederland. Die
kracht van de Zwolse inwoner past en hoort bij Zwolle en
koesteren we!
Ons leven langs het water
Zwolle, de aantrekkelijke Hanzestad aan de IJssel. We
houden van hard werken, maar ook van Bourgondisch genieten. Onze gezellige binnenstad staat bekend om zijn culinaire en creatieve hotspots. Zwolle biedt een cultuurhistorische belevenis. We hebben sterke, zelfstandige stadsdelen
en buurten met verschillende karakters en identiteiten, die
geliefd zijn bij de buurtbewoners. Zwolle kent een zeer gevarieerd buitengebied. Onze unieke ligging in de IJsseldelta
geeft ons natuurschoon op steenworp afstand. Het leven
met het water heeft ons voorspoed en welzijn gebracht.
Dit blijkt wel uit ons Hanzeverleden. De bijzondere ligging
maakt ons ook kwetsbaar voor klimaatverandering. We zijn
het laagste punt in de delta, met water van vijf kanten plus
een binnenstad die buitendijks ligt.
Historische stad en landschap als inspirerende basis voor
de toekomst

Stad en verbinding
De ontwikkelingsgeschiedenis gaat ver terug in de tijd. Zo
heeft archeologisch onderzoek bijvoorbeeld aangetoond
dat het zandplateau van het gebied ‘De Smeden’ in de binnenstad al in de Bronstijd bewoning heeft gekend. Zwolle
ontwikkelde zich dankzij haar strategische ligging aan de
Grote Aa en het Zwartewater, nabij de monding van de
Vecht, tot een steeds grotere en belangrijker nederzetting.
Zwolle als vaste nederzetting is in de middeleeuwen ontstaan op een dekzandrug tussen de IJssel en de Overijsselse
Vecht aan het riviertje de Aa. Dit was een hoger gelegen
en bewoonbare plek in het verder moerassige landschap.
Zo’n plek werd destijds een ‘suolle’ genoemd, hetgeen later
veranderde tot Zwolle. Al in de 10de – 11de eeuw hield
men zich hier bezig met handel. En nog steeds dankt Zwolle
haar sterke regionale positie mede aan haar geografische
ligging en infrastructuur. De binnenstad met haar gave
historische structuur en gebouwen getuigt van deze rijke
historie en herbergt een grote diversiteit aan bouwstijlen.
De Zwolse bolwerkparken, aangelegd op de ontmantelde
17de-eeuwse vesting met haar karakteristieke stervorm,
behoren vanwege hun unieke karakter tegenwoordig zelfs
tot één van de 35 iconen van de ruimtelijke ordening van
Nederland.
Dynamisch stedelijk knooppunt
In de 19de eeuw trad Zwolle, inmiddels de hoofdstad
van Overijssel (1811), definitief buiten de grenzen van de
historische binnenstad. Assendorp ontwikkelde zich dankzij
de vestiging van één van de twee Centrale Werkplaatsen
van een tuindersgebied tot een geliefde woonplek voor het
talrijke spoorwegpersoneel. Vanaf de komst van de eerste
trein op 4 juni 1864 is Zwolle zelfs uitgegroeid tot één van
de belangrijkste spoorknooppunten van Nederland. In de
20ste-eeuw groeide Zwolle verder met vooroorlogse wijken
zoals de Veerallee en Wipstrik. Dankzij de toevoeging op 1
augustus 1967 van een groot deel van de gemeente Zwollerkerspel kon Zwolle groeien met nieuwe woonwijken en
bedrijvigheid. In de loop van de jaren ’60 transformeerde
Zwolle van een provinciestad in een dynamisch stedelijk
knooppunt. Zo is station Zwolle het tweede knooppunt qua
aantal verbindingen van Nederland na Utrecht. Daarnaast
is Zwolle een stad met een grote inkomende pendel van
forensen, studenten en bezoekers die per auto dagelijks
tijdens de spitsen de stad in en uitgaan.
Inspirerende basis voor de toekomst
Onze stad, haar erfgoed en de Zwollenaren bieden de
mogelijkheid om met de kracht van het verleden te wonen,
te leren, te werken en te genieten. Het is een inspirerende
basis om, ook in het Zwolle van 2030, samen richting te
geven aan de toekomst.
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Zwolle 1827

Het kaartbeeld start in 1827. De Zwolse binnenstad is goed zichtbaar,
gelegen tussen de IJssel en de Vecht. Opvallend is ook de verbondenheid van de stad Zwolle met diverse watergangen, zoals de ‘Nieuwe
Vecht’, het ‘Willems kanaal’, het ‘Zwatewater’ en diverse watergangen
aan de oostkant.
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zwolle 1875

50 jaar later, in 1875 is goed te zien dat Zwolle zich ontwikkeld en een
sprong heeft gemaakt over de singelstructuur. De groei breid zich uit in
de richting van Assendorp, Kamperpoort en Dieze. De meest opvallende ruimtelijke ingreep uit die periode is de aanleg van diverse spoorwegen en een spooremplacement. Het gebied tussen de spoorzone en de
binnenstad blijft agrarisch.
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Zwolle 1925

In 1925 is Zwolle ten opzichte van 1875 relatief weinig veranderd.
Meest opvallend is de aanleg van het spoor vanuit Zwolle naar noord
Nederland en richting Enschede.
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zwolle 1975

In de periode 1925-1975 maakt Zwolle een enorme stedelijke groei
door met de A28 als opvallende infrastructuur. Ook ontstaat een
ringstructuur (Blaloweg, Zwartewaterallee en ceintuurbaan) dat zorgt
voor een goede ontsluiting van het autoverkeer. Ook zijn een aantal
gebieden ontwikkeld, zoals Holtenbroek, een deel van AA Landen, de
eerste contouren Marslanden, en bedrijventerrein Voorst, inclusief het
Zwolle-IJsselkanaal.
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Zwolle 2019

Na 1975 is Zwolle fors doorgegroeid naar de gemeente die het nu
is. Eerst de ontwikkeling van Zwolle Zuid, daarna het bouwen van
Stadshagen, een Vinex-wijk waar nog volop gebouwd wordt. Ook qua
werklocaties heeft Zwolle volop aan de weg getimmerd. Daarbij valt te
denken aan het verder uitbreiden van Marslanden en de ontwikkeling
van de Spoorzone en Hessenpoort. Opvallend voor de afgelopen jaren
is een aantal binnenstedelijke ingrepen die het aanzien en functioneren
van Zwolle hebben veranderd. Daarbij valt te denken aan de Fundatie,
de Rodentorenbrug, de herinrichting van de Grote Markt, de parkeergarage Katwolderplein en het Kraambolwerk (incl. Hofvlietvila)
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