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P R O G R A M M A
OPEN MONUMENTENDAG 2018

ZWOLLE
ZATERDAG  8 SEPTEMBER

10.00 - 17.00 UUR 



In dit programmaboekje vindt u alle gratis te bezoeken monu-
menten én alle activiteiten tijdens Open Monumentendag. Als u 
de wandelroute volgt, dan komt u al bij een groot aantal langs of 
in de buurt. De wandelroute is ook de route van de kinderpuz-
zeltocht. 

Plattegrond: zie pg. 18/19

Het thema van Open Monumentendag  – ‘In Europa’ –  herkent u 
in het programma aan het ‘In Europa’ logo.

Wat is er te doen?
• Opening Open Monumentendag door Zwols klokkenluiders  gilde St. 

Michaël. Luiden van de Peperbusklokken om 10.00 uur.
• Gratis opengestelde monumenten
• Gratis fietstocht
• Opendag Rechtbank

• Gratis kooroptredens in diverse kerken: zie pg. 28/29
• Gratis orgelconcerten: zie pg. 28/29
• Gratis fluitconcerten op landgoed Schellerberg: zie pg. 32/33

• Gratis expositie over de Hanze: zie pg. 23
• Gratis expositie over Europese selfies: zie pg. 10
• Gratis kinderpuzzeltocht: geef de goede antwoorden en win een prijs! 

Af te halen bij het informatiepunt
• Act vanwege het 150 jarige jubileum van het stationgebouw
• G. Evels Wandeltocht, Bistro ‘de Zoete Inval, Jufferenwal 21: zie pg. 11
• In Europalunch ‘Weet wie je eet’ bij Brasserie Janssen aan de Nieuwe 

Markt 14, samen met historicus Girbe Buist (€ 20,-): zie pg. 4
• Stadswandeling ’in Europa’ door historicus Girbe Buist (€5,-): zie pg. 22

Wij wensen u een fijne dag in Zwolle!

Welkom op Open Monumentendag 
Zwolle!
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Huize Hofvliet
Pannekoekendijk 15

Huize Hofvliet  was lang gelegen op een eiland. Sinds het be-
gin van de jaren zeventig van de 20ste eeuw is Hofvliet geen 
eiland meer. Toen werd de waterscheiding opgeofferd voor 
het traject van de Katerdijk en voor het doortrekken van de 
Pannekoekendijk naar de Schuttevaerkade.  De naam “Hof-
vliet” duikt voor het eerst op in 1748. Jarenlang was het 
huis eigendom van gegoede burgers. In 1896 werd Hofvliet 
gekocht door Petrus van Loo, eigenaar van de wasdoek - en 
vloerzeilfabriek De Vogel Van Calcar. Sindsdien stond het ge-
bied ook wel bekend als het eiland van Van Loo. Huize Hofvliet 
ligt aan het Zwarte Water en weerspiegelt de rijke geschiede-
nis van dit deel van de stad met zijn economische bedrijvig-
heid.  De laatste jaren voor de verbouwing is Huize Hofvliet 
voornamelijk gebruikt voor particuliere huisvesting. Het is 
nu in gebruik als Afscheidshuis. Het huis ligt pal tegenover 
het Rodetorenplein en is eenvoudig te bereiken via de nieuwe 
Rodetorenbrug.

Vrouwenhuis van Aleida Greve (1670-1742), 
Voorstraat 46

In 1706 kochten de zussen Aleida Wilhelmina en Judith Greve, 
dochters van een bierbrouwer uit de Voorstraat, een groot pa-
triciërshuis aan het eind van de huidige Melkmarkt. Het was 
het laatste huis ‘voor de wal’ en keek uit op de stadsmuur 
met de waterpoort over de Grote Aa en de Rodetorenpoort. 
De achterdeur kwam uit in de Voorstraat. Als langstlevende 
van haar gezin bestemde Aleida Greve bij testament haar 
woonhuis tot een tehuis voor oude vrouwen en vrijsters. Na 
haar dood in 1742 werd het pand verbouwd tot een aantal 
kleinere kamers waar oude vrouwen van protestantse huize 
gratis mochten wonen. Later in de 18de eeuw breidde men 
het aantal kamers uit en kwam een nieuwe zijvleugel aan de 
Voorstraat tot stand. Dit oorspronkelijk 14de-eeuwse huis 
met een trapgevel aan de voorzijde uit het begin van de 17de 
eeuw werd in 1984 uitvoerig gerestaureerd. Nu is een gedeel-
te van het pand ingericht als museum

Voor een bezoek aan het Vrouwenhuis kan het beste gereser-
veerd worden. Dat kan via 038-4224823. 
Van 11.00 – 17.00 uur zijn er elk half uur rondleidingen.
Er kunnen maximaal 15 personen per rondleiding mee.
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• In Europalunch ‘Weet wie je eet’ bij Brasserie Janssen aan de 
Nieuwmarkt, samen met historicus Girbe Buist (€20,00)
• Stadswandeling ’in Europa’ door historicus Girbe Buist van Buist-
belevingsprojecten (€5,-)

Iedereen kent de vraag ‘wat eten wij vandaag.’ En het 
antwoord is meestal: ‘een soepje, aardappelen, vlees 
en groente en een toetje.’

De werkelijkheid is vaak grappiger zoals het eten van 
een bintje of een Chateaubriand met Bismarckgar-
nituur. Als wij weten hoe en waarom gerechten en 
drankjes naar bekende en minder bekende personen 
zijn genoemd, dan zitten wij beslist anders aan tafel.
Namen van gerechten die teruggaan op historische 
figuren heten culinaire eponiemen. Aan deze namen 
zijn vaak interessante anekdotes verbonden. Zo bleef 
de vierde graaf van Sandwich in 1762 ruim 24 uur ach-
ter elkaar aan de speeltafel zitten en liet daarom het 
vlees van de avondmaaltijd tussen twee sneetjes brood 
opdienen. Hiermee introduceerde hij de sandwich.

Brasserie Janssen aan de Nieuwmarkt organiseert 
samen met de Zwolse historicus Girbe Buist
op Open Monumentendag de In Europalunch ‘Weet wie 
je eet.’ Tijdens deze lunch krijgt u hapjes en drankjes 
voorgeschoteld, die hun naam ontlenen aan histori-
sche figuren uit de Nederlandse en Europese geschie-
denis. Tijdens de lunch zal historicus Girbe Buist de 
achtergrondverhalen van deze culinaire eponiemen op 
smeuïge wijze vertellen.

Weet wie je eet lunch bij 
Brasserie Jansen

De ‘weet wie je eet’-lunch bij Brasserie Jan-
sen start om 12.30 uur en kost 20 euro pp. 
Er kunnen maximaal 25 mensen mee-eten. 

U kunt zich opgeven bij Girbe Buist: 
• buistg@ziggo.nl 
• 06-51085948.
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Onze Lieve Vrouwebasiliek en Onze Lieve Vrouwe- 
toren (Peperbus), Ossenmarkt 40

De Onze Lieve Vrouwebasiliek is een laat gotische kruiskerk 
die grotendeels gebouwd is in de 15de eeuw. In de 17de en 
18de eeuw is de kerk niet voor liturgieviering gebruikt en pas 
in 1809 is de kerk door koning Lodewijk Napoleon aan de ka-
tholieke geloofsgemeenschap teruggegeven. In 1866 kreeg 
de kerk haar neogotische inrichting onder leiding van pastoor 
Otto Anthonius Spitzen. Hiervoor werd de beeldend kunste-
naar Friedrich Wilhelm Mengelberg uit Utrecht aangetrok-
ken. Veel van zijn werk is nu nog te bezichtigen. Na de grote 
restauratie van 1976-1980, waarbij de neogotische zijbeuken 
na ongeveer honderd jaar weer werden afgebroken, kreeg de 
kerk haar oorspronkelijke vorm als kruiskerk terug. Meer in-
formatie is in de kerk te verkrijgen.

Met de bouw van de toren van de aan Onze Lieve Vrouwe ge-
wijde kerk werd omstreeks het midden van de 15de eeuw 
begonnen. Wegens geldgebrek moest men bij de tweede 
geleding stoppen. Tussen 1478 en 1481 werd de toren verder 
verhoogd tot aan de eerste omloop. In de hoogste geleding 
van de torenromp kwamen toen in een klokkenstoel zes klok-
ken te hangen. In 1537 besloten de kerkmeesters de toren 
verder te verhogen met een lantaarn. Het werk werd opge-
dragen aan bouwmeester Simon Penet. Al spoedig bleek dat 
de bouw veel meer zou kosten dan vooraf berekend. Penet 
werd beschuldigd van fraude en vertrok met de noorderzon. 
In 1540 kwam in een aangepaste vorm het werk voorlopig 
gereed. Pas aan het einde van de 17de eeuw werd de toren 
van een uivormige bekroning voorzien. Na een brand in 1815, 
waarbij deze bekroning geheel uitbrandde, kreeg de lantaarn 
het huidige koepeldak die de toren de naam Peperbus ople-
verde. Het carillon, dat 42 klokken bevat, dateert uit 1930 en is 
door de ‘Commissie tot overbrugging van den IJssel nabij het 
Katerveer’ geschonken ter gelegenheid van de opening van 
de nieuwe IJsselbrug.

ONZE LIEVE VROUWEBASILIEK 

In 1393 vermaakt de Zwolse schepen Gerard van Spoolde bij testament 

zijn huis aan de Voorstraat aan de stad Zwolle onder de voorwaarde, 
dat een kapel wordt gebouwd ter ere van Onze Lieve Vrouwe. Een jaar 
na zijn dood verkoopt het stadsbestuur het verkregen bezit en begint 
in 1394 met de bouw van de eerste kapel op de ‘Hof van Zwolle’ 
zoals destijds de huidige Ossenmarkt genoemd werd. De bouw van 
de kerk is een ontwerp van meester Berend van Koblenz. In 1396 is 
de inwijding van het kerkhof en op 26 november 1399 wordt de kapel 
samen met het in 1398 gestichte Antonius altaar door Hubertus Schenk, 

wijbisschop van Utrecht, ingewijd. 

De Peperbus is de icoon van de stad Zwolle. Het is een kloeke 
maar vooral sobere  toren. De kenmerken  van de toren doen 
denken aan de Dom van Utrecht, het majestueuze symbool van 
de kerkelijke en politieke macht van de bisschop. Het streven van 
steden naar een vergelijkbaar statusobject kan geïnterpreteerd 
worden als een vertoon van onafhankelijkheid tegenover het 
centrale overheidsgezag. 

DE PEPERBUS

Gratis informatieflyer verkrijgbaar op locatie

3

5



Winkel met bovenwoning, 
Kamperstraat 35 / 35a

Deze winkel met bovenwoning uit ca. 1880 heeft een fraaie 
winkelpui en een gaaf winkelinterieur uit ca. 1900. De on-
derverdieping is ontworpen in de Eclectische bouwstijl 
met elementen uit de Neo-Renaissance en Empire. Het 
hoekpand vormt de afsluiting van een rij winkels, cafés en 
woonhuizen. In de zijgevel bevindt zich een ijzeren kelder-
deur onder een segmentboog waarop nog enkele woorden 
te lezen zijn: “Koperslagerij, reparatie aan alle pompen [...] 
sanitair - gas - water [....] achter”. 
Van het winkelinterieur zijn onder meer de houten wand-
kasten bewaard gebleven. Pilasters onder zware consoles 
in Empire-stijl zijn geplaatst onder een kroonlijst met weer 
andere consoles. Tussen de pilasters bevinden zich de kas-
ten onder gedrukte bogen met sluitstenen. Verder is sprake 
van rolwerk en rozetten. Het plafond is voorzien van houten 
cassettes in driehoeken en andere diagonale vormen.

Stukje puzzeltocht
Hoe goed ken jij Zwolle en de monumenten? 

Puzzeltocht binnenstad Zwolle voor kinderen

Doe mee met de puzzeltocht en win het stripboek 
“Het geheim van de kreeft” als je alle antwoorden 
goed hebt. 

Er zijn honderd stripboeken beschikbaar.

Tijdsduur: één tot anderhalf uur
Startpunt: informatiekraam Open Monumentendag 
op de Grote Markt.

Hoe goed ken jij Zwolle en de 
monumenten? 
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De Hoofdwacht, 
Grote Markt 20

De Hoofdwacht aan de Grote Markt werd in 1614 gebouwd 
in opdracht van de stad tegen de noordzijde van de Grote 
Kerk. De sacristie, die oorspronkelijk op deze plek stond, 
werd hiervoor afgebroken. De Hoofdwacht bestond uit een 
hoge begane grond met een zolder met twee wachtloka-
len. De linker ruimte diende voor de garnizoenswacht en 
de ruimte rechts voor de burgerwacht. Elk wachtlokaal had 
zijn eigen voordeur in de rijke Renaissance voorgevel. Het 
garnizoenslokaal was groter dan dat van de burgerwacht 
en omvatte ook de middelste travee onder de topgevel. In 
de achttiende eeuw werden de kruisvensters vervangen 
door grote schuifvensters. Bij een restauratie in 1887 on-
der leiding van de bekende architect P.J.H. Cuypers werd 
de oude situatie hersteld. In het recente verleden heeft de 
Hoofdwacht verschillende bestemmingen gehad. Nu is hier 
een wijnbar gevestigd. Onder de glazen vloer, in het rechter 
gedeelte van deze bar, zijn de ondergrondse restanten van 
de sacristie te zien.

Grote- of St. Michaëlskerk, 
Grote Markt 18

De huidige in gotische stijl opgetrokken driehallenkerk is ge-
bouwd tussen 1370 en 1452. Met een toren van 113,5 meter 
hoog, was dit de hoogste toren in Nederland, hoger zelfs dan 
de Domtoren. Verschillende blikseminslagen werden de toren 
fataal in 1682. Toen stortte de toren in en werden twee travee-
en vernield. Op de plaats van de toren werd een achthoekige 
consistorie gebouwd die vanuit de kerk toegankelijke is via 
een imposante trap. Het interieur uit het eind van de 17de 
eeuw is nog grotendeels intact. 
In de kerk zijn het 16de eeuwse koorhek, de preekstoel, het 
Schnitgerorgel en de herenbanken de blikvangers.
Verder zijn nog enkele fragmenten bewaard gebleven van 
fresco’s uit de 15de eeuw van Meester Joan van der Mynnes-
ten, een fragment van de voormalige Sacramentstoren van 
de beeldhouwer Willem Backerweerd en een timpaan in het 
Noorderportaal van bouwmeester Arnt van Calcar met het 
oude Stadswapen.
In de buitenmuur van het middenkoor is een rode zandstenen 
boogvulling met een voorstelling van de zielen in Abrahams 
schoot. Vermoedelijk heeft deze boogvulling deel uit gemaakt 
van een romaanse voorganger van de huidige kerk.
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Stadhuis- Schepenzaal, 
Sassenstraat 2

De oude hal en de Schepenzaal herinneren aan het oorspron-
kelijke Zwolse Raadhuis dat tussen 1447 en 1450 werd ge-
bouwd op de plaats van een ouder raadhuis. Het zijn Meester 
Bartolomeus met behulp van de bouwmeesters Berend van 
Covelenz en Arnt van Calkar die dit fraaie stadhuis bouwden. 
De oorspronkelijke Schepenzaal wordt nu gebruikt als trouw-
zaal; voor de Franse revolutie was hier de rechtbank. Veel in-
ventaris herinnert aan de rechtspraak zoals de beulszwaar-
den, enkele teksten en het schilderij van “het laatste oordeel” 
boven de schouw uit het eind van de 16de eeuw. De schouw 
zelf is van Drachenfelder Trachiet geleverd door Herman van 
Ceulen. De balkdragende figuren aan het plafond dateren 
nog uit de bouwtijd, evenals de muurkasten. Het fraaie staan-

de Horloge van de Zwolse klokkenmaker is in 
1728 vervaardigd door Wilhelm Bramer. 

Zwolse balletjeshuis, 
Grote Kerkplein 13

Op  het hoekje van het Grote Kerkplein zit het oudste win-
keltje van Zwolle: het Zwolse Balletjeshuis. Het winkelinte-
rieur dateert uit 1688, toen hier een kruidenierswinkel werd 
gevestigd. In 1845 nam J. van der Kolk de failliete boedel 
over en startte een ‘stekenbakkerij’ in het achterhuis. De 
steken werden oorspronkelijk gebruikt om de koffie en thee 
te zoeten, en mochten pas na de ontwikkeling van suiker-
bieten als ‘snoepjes’ worden genuttigd. Vanaf dat moment 
heten het Ulevellen, oftewel Zwolse Balletjes. Momenteel 
is deze laatste stekenbakkerij ter wereld  gevestigd in de 
kelder onder de winkel. 

Het Zwolse Balletjeshuis heeft ook een groot assortiment 
oud -Hollands snoepgoed zoals massée, polkabrokken, ka-
neelstokken, wijnballen en diverse soorten drop. Daarnaast 
is het ingericht als Toeristisch informatiepunt en souvenir-
winkeltje. Gaat u gerust langs om te proeven, te kijken en te 
ontdekken: de sfeer is uniek en authentiek!

Het ZWolse staDHUis

Op 24 januari 1448 wordt met een plechtige mis de nyer 

raetkamer, de huidige Schepenzaal ingewijd. Vanaf die tijd 

wordt de stad Zwolle bestuurd vanuit een aantal panden 

aan de Sassenstraat. Het huidige ‘oude stadhuis’ bestaat 

van oorsprong uit het Raadhuis, het Meentehuis en het huis 

van Dirc Mostert. Sinds mei 1976 vormen De Wheeme, 

een laat gotisch gebouw aan de Lombardstraat, het oude 

Stadhuis aan de Sassenstraat en de nieuwbouw uit 1976 

van architect J.J. Konijnenburg samen het huidige stadhuis 

van Zwolle.

Gratis informatieflyer verkrijgbaar op locatie
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Kunstruimte ‘Het Langhuis’, 
Goudsteeg 8

Het pand waarin de kunstruimte ‘Het Langhuis’ is gevestigd 
bestaat uit twee gedeelten. Het meest zuidelijk gedeelte, 
grenzend aan het hofje van de Emmanuelshuizen en het Hof 
van Suthem, is het oudste. Het langhuis werd in de 15de en 
16de eeuw gebruikt als refectorium of refter. Deze refter be-
hoorde tot een groter, er naast gelegen complex van het Do-
mus Pauperum of Armen Fraterhuis, een convict waar arme 
studenten werden opgevangen. Deze panden zijn nu bekend 
als het ‘Domus Clericorum’ en het ‘Venduhuis’ dat ooit werd 
gebruikt als het ‘Domus Scolasticum’ waar de studenten wa-
ren gehuisvest. In het complex van het Armen Fraterhuis wer-
den soms tussen de 150 en 200 arme scholieren tegelijkertijd 
ondergebracht na schooltijd. De studenten kregen hier van de 
Broeders des Gemeenen Levens opvang. Zij leerden hier het 
persoonlijk gebed en meditatie. 

Kunstruimte Het Langhuis is dé plek in Zwolle voor verras-
sende kunst van talentvolle makers en is op Open Monumen-
tendag geopend. Meer informatie vind je op www.langhuis.nl.

Emmanuelshuizen, 
Praubstraat 23

Tot diep in de 17de eeuw was de pest een gevreesde epide-
mie. Anna van Haerst verloor hierdoor haar man, dr. Em-
manuel van Twenhuysen en in 1632 haar enige zoon. Alleen 
overgebleven besloot zij bij testament tot de fundatie van 
een gasthuis voor vrouwen uit de dienende stand. De stich-
ting zou naar haar overleden man gaan heten. Een jaar na 
het opstellen van haar laatste wil in 1638 overleed Anna van 
Haerst. Sindsdien kregen vroegere dienstmeiden hier niet al-
leen huisvesting, maar ook turf of hout en boter.. .  In 1639 
werden de eerste 9 vrouwen opgenomen. Dit aantal groeide 
tot  23 toen in 1882 het naastliggende perceel Praubstraat 
21 werd aangekocht. Aan het eind van de vorige eeuw waren 
de panden niet langer geschikt voor moderne bejaardenzorg.  
De Emmanuelshuizen werden aangekocht door  de gemeen-
te voor een leefgemeenschap van beeldende kunstenaars. 
De zandsteen poort is pas aan het eind van de 20ste eeuw 
aan het pand toegevoegd. Deze poort was afkomstig uit het 
gesloopte Hervormde Weeshuis aan de Bitterstraat. Op deze 
poort zijn twee wezen afgebeeld.     
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Hoe vaak heb je op vakantie niet dat een gebouw je doet denken 
aan Zwolle? Maak er dit keer een foto van en doe mee met de actie 
voor Open Monumentendag, dit jaar op zaterdag 8 september.

Op open Monumentendag wordt een expositie ingericht in de Sta-
tenzaal in de Diezerstraat van ongeveer vijftien foto’s, gemaakt 
door inwoners van Zwolle. Het idee is dat de foto’s ergens in Eu-
ropa zijn gemaakt en op de een of andere manier een link hebben 
met Zwolle. Dat kan dus een toren zijn die lijkt op de Peperbus 
of een poort die lijkt op de Sassenpoort of een rivier die je doet 
denken aan de IJssel, om maar wat te noemen. Mooi is het, als 
de maker en/of familieleden er bij op de foto staan. Selfies zijn 
dus ook zeer welkom. Inzenders mogen ook heel creatief zijn met 
Photoshop.

Inzenden van opnames kan tot 27 augustus 2018 naar het e-mailadres 
monumentendag@brugmedia.nl 
De winnaar ontvangt € 50,00 tweede en derde prijs is een ludieke stadswande-
ling olv. gids Peter Vader.

Denkend aan Zwolle
Foto’s uit Europa die je doen denken aan Zwolle

25 Statenzaal, Diezerstraat 80
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Wanneer u met familie en vrienden een wandeling door het 
prachtige  historische centrum van de oude Hanzestad Zwolle 
wilt  ondernemen, moet u eens kennis maken met Gerrit Evels. 
Deze 17de-eeuwse kunstenaar neemt u mee middels een prach-
tige route door de oude stadskern. Kijk door de ogen van deze 
schilder en ontdek.

Vragen en raadsels maken deze wandeling ook voor de kleintjes 
tot een ware ontdekkingstocht. Lever uw antwoorden in en kraak 
de kluis......

Wandeling stad Zwolle

Kosten voor de wandeling bedragen € 9,50 pp Hierin zit bij Bistro 
de Zoete Inval koffie/thee met  arretjescake en een drankje met 
een bittergarnituur ter afsluiting bij de Gezelligheid.

De wandeling is verkrijgbaar bij Bistro ‘de Zoete Inval’ aan de 
Jufferenwal 21.

Statenzaal, Diezerstraat 80
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Museum de Fundatie, 
Blijmarkt 20

Dit neoclassicistische pand is gebouwd tussen 1838 en 
1841, naar een ontwerp van de Haagse architect Eduard 
Louis de Coninck. Het deed dienst als Paleis van Justitie en 
bood later onder meer onderdak aan de Rijksplanologische 
Dienst. In 2004/2005 is het naar een ontwerp van architect 
Gunnar Daan verbouwd tot kunstmuseum. In 2012/2013 
onderging het pand een spectaculaire uitbreiding. De Wolk, 
de ellipsvormige opbouw die architect Hubert-Jan Henket 
(Bierman Henket Architecten) ontwierp, biedt plaats aan 
twee tentoonstellingszalen met een gezamenlijk oppervlak 
van bijna 1000m². Een groot ovaal raam geeft prachtig uit-
zicht op de historische binnenstad. Aan de buitenkant is de 
opbouw bekleed met 55.000 wit-blauwe tegels. De uitbrei-
ding ziet er uit als een keramische wolk die lijkt te zweven 
boven het oorspronkelijke gebouw. Op de grens tussen de 
middeleeuwse stadskern en de negentiende eeuwse singels 
is het pand een hedendaags museum en een icoon voor de 
toekomst

Herman Brood Experience, 
Blijmarkt 21 

In april 2017 is in Zwolle aan de Blijmarkt de Herman Brood 
Experience gestart. Het karakteristieke pand uit 1444 ligt 
met de voorzijde aan de Blijmarkt, recht tegenover Muse-
um De Fundatie; een prachtige locatie in het museumhart 
van Zwolle, een waardige plek om Herman Brood blijvend te 
kunnen waarderen. De bezoeker krijgt middels foto’s, voor-
werpen, film en geluid een inkijkje in het leven van de in 
Zwolle geboren artiest. De Herman Brood Experience toont 
een brede collectie van Herman Brood, afkomstig uit de 
privécollectie van vriend en initiator Ivo de Lange, weduwe 
Xandra Brood, dochter Lola en beide zussen van Herman. 
Nooit eerder vertoonde foto’s, door hem beschilderde gita-
ren, kledingstukken, schildersmateriaal en zelfs zijn spuit-
naalden
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Lutherse Kerk, 
Koestraat 4

Door de vele handelscontacten met Duitsland werden er al 
vroeg Lutherse diensten in Zwolle gehouden. Duitse koop-
lieden, die destijds Zwolle aandeden, kwamen in het geheim 
bijeen in zogenaamde ‘huisgemeenten’. Deze groeiden door 
de jaren heen tot één Lutherse kerk. Pas in 1649 was het voor 
de Luthersen mogelijk een eigen kerk te bouwen. Deze is met 
opzet onopvallend, vanwege de geloofsvervolging in de voor-
bijgaande eeuw.

‘Groote Sociëteit’,
Koestraat 8 en 8 I

Hier stonden drie huizen die eertijds ongetwijfeld een voor-
naam Herenhuis hebben gevormd met vleugels aan weers-
zijden van een ommuurd voorplein. Het geheel werd in het 
midden van de zeventiende  eeuw opgetrokken en kwam in 
1805 door koop in eigendom van de Grote Sociëteit. De grote 
restauratie vond plaats in 1964. Bij de algehele restauratie 
is onder het stucplafond in de biljartzaal een beschilderde 
balkzoldering tevoorschijn gekomen uit het midden van de 
zeventiende eeuw. De zeven vakken vertonen cartouches 
met voorstellingen van de tekens van de dierenriem en an-
dere mythologische figuren.
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Sassenpoort, 
Sassenstraat 53

In 1409 is deze forse Stadspoort opgetrokken als vervan-
ging van een ouder poortgebouw ‘die Zaggingporte’ dat zich 
waarschijnlijk aan het einde van de Krommejak bevond. 
Deze  binnenpoort heeft aan de veldzijde een weergang met 
gaten waardoor men kokende pek en olie kon gooien om 
de vijand bij de poort vandaan te houden. De ronde gaten 
onder de vensters op de bovenverdieping werden gebruikt 
voor falconetten of ‘slangen’ waar brandende vuurkogels 
naar beneden werden geworpen. De verdediging is gemaakt 
voor het gebruik van pijl en boog, kruisboog en speren. Te-
gen het geweld van kanonnen was deze poort niet bestand. 
Daarvoor werd een buitenpoort aangelegd die later werd 
vervangen door een aarden vestingwerk. Na het aanleggen 
van de bastions en vestingwerken (1592-1612) werd de Sas-
senpoort een gevangenis. Door tussenkomst van de Rijks-
bouwmeester Jos Cuijpers en de Staatscretaris van Kunsten 
& Wetenschappen Victor de Stuers werd het poortgebouw 
gespaard voor de sloop en kreeg het zijn huidige bekroning 
(1894-1897).

Vrijmetselaarsloge, 
Bloemendalstraat 11

De vrijmetselarij is al meer dan 200 jaar (1764) in Zwolle ver-
tegenwoordigd. Al vanaf 1867 resideert de vrijmetselarij in 
het statige pand aan de  Bloemendalstraat 11, een pand uit 
de zestiende  eeuw. Op de Open Monumentendag kunt u een 
toelichting krijgen over het pand en de Vrijmetselarij.

DE SASSENPOORT
De Sassenpoort en de toren de Peperbus zijn de iconen van de stad 
Zwolle. Vooral door zijn neo-gotische toevoegingen als kantelen en 
traptorens is de Sassenpoort voor veel Zwollenaren romantischer dan 
de sobere Peperbus. In 1409 is de Sassenpoort de vervanging van 
een ouder poortgebouw ‘die Zaggingporte‘ genoemd werd. Dit oudere 
poortgebouw stond waarschijnlijk aan het einde van het even verderop 
gelegen straatje de Krommejak. De Sassenpoort is de enige van de 
drie grote Zwolse stadspoorten, die bewaard is gebleven. De poort 
maakte deel uit van de voormalige stadsmuur van Zwolle. Eigenlijk 
is de huidige poort de Binnen-Sassenpoort, want ter hoogte van de 
Sassenpoortenbrug bevond zich tot de afbraak in 1839 de Buiten-
Sassenpoort. 

Gratis informatieflyer verkrijgbaar op locatie
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Waalse Kerk (Eglise Wallonne), 
Schoutenstraat 4

De uit Frankrijk verdreven Hugenoten die in Zwolle hun toe-
vlucht zochten, kregen al in 1686 de in onbruik geraakte St. 
Geertruidenkapel in de Schoutenstraat als kerkgebouw aan-
geboden. Deze in het begin van de 16de eeuw gebouwde ka-
pel maakte deel uit van het omstreeks 1390 door Gertrude 
Kadeneter gestichte Begijnenconvent. Na de hervormingen 
in Zwolle kwamen in 1580 de conventsbezittingen in handen 
van de burgerlijke gemeente. Tot op de dag van vandaag wor-
den in  de Waalse kerk, diensten in het Frans gehouden. In 
het koor van de kerk zijn nog steeds resten te vinden uit de 
tijd van het Begijnenconvent. Achter en aan de zijkant van het 
kerkgebouw zijn resten te zien van de kloostergebouwen.

Synagoge,
Samuël Hirschstraat 8

Voor zover bekend woonden in het jaar 1349 al Joden in 
Zwolle. In 1746 ontstond de eerste  synagoge, in de Bitter-
straat. Van 1758 tot 1899 heeft de Librije bij het voormalige 
Broerenklooster  dienst gedaan als synagoge. De huidige 
synagoge is op 21 juli 1899 ingewijd. Het gebouw, in  eclecti-
sche stijl, is een ontwerp van architect F.C. Koch. De voorge-
vel is ontworpen door de Zwolse architect J. Gosschalk. Een 
typisch joodse component is de overal terugkerende  vorm 
van de bekroonde twee stenen tafelen met, boven de Heilige 
Arke, de tien woorden. Het gebouw bestaat uit een rechthoe-
kige zaal met een vrouwenbalkon voor de diensten, enige  
portalen, een bijgebouw met daarin de bij- of wintersynago-
ge en daarboven de kosterswoning. Naast de hoofdingang, 
boven een raampartij, vindt u de tekst uit Jesaja 56 vers 7: 
‘Want mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volkeren.’ In 
1995 zijn aan de wanden van de grote sjoel (Jiddisch voor sy-
nagoge = Schule = school) gedenkstenen aangebracht met 
de 499 namen van de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde 
Zwolse Joden. De Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle 
is opgericht om het gebouw in stand te houden. 

De synagoge is van 14.00-16.00 uur geopend.

Het kerkgebouw aan de Schoutenstraat 4 werd in 1686 door 
de stad Zwolle in gebruik gegeven aan een groep uit Frankrijk 
gevluchte Hugenoten. De kerk is oorspronkelijk gebouwd als 
kapel van het begijnenconvent van St. Geertrui, ook wel het 
Kadenetershuis genoemd.

WAALSE KERK (EGLISE 
WALLONNE)

Gratis informatieflyer verkrijgbaar op locatie
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Het Refter (Stadscafé), 
Bethlehems Kerkplein 35-1

Hoewel dit pand het refter heet, zal dit deel van het Bethle-
hemkloostercomplex vermoedelijk niet als eetzaal, maar als 
administratiegebouw van het klooster hebben gediend. Na de 
Reformatie hebben verschillende gilden het gebouw gebruikt. 
Sinds de Franse tijd werd het als garnizoensmagazijn ge-
bruikt. Van 1846 tot 1905 was hier het museum van de Over-
ijsselse  Vereniging tot ontwikkeling van provinciale welvaart 
gevestigd. Later is dit museum verplaatst naar het Drosten-
huis aan de Melkmarkt 41. Aansluitend werd in het Refter de 
Zwolse graanbeurs gevestigd.  In 1910 wilde met het gebouw 
slopen om hier een lagere school te bouwen. De Kroon ver-
nietigde dit raadsbesluit op verzoek van de Koninklijke Ne-
derlandse Oudheidkundige Bond.  Tussen de Bethlehems-
kerk en het Refter lag vroeger de Armenkamer. Uitdeling van 
geld, kleding en eten vond hier plaats, tot het in 1912 werd 
gesloopt en een doorgang naar de Nieuwe Markt ontstond. 
Na de ingrijpende restauratie van het Refter in 1915 zijn hier 
de  gemeentelijke handelsschool (1917-1966) de ANWB en de 
VVV gevestigd (tot 1979). Nadat  Stichting Het Refter en de 
Hervormde gemeente  dit gebouw gebruikten voor vergade-
ringen en catechisaties is het nu in gebruik als grandcafé.

Doopsgezinde kerk, 
Wolweverstraat 9

Doopsgezinden of Menisten werden in de 16de eeuw zwaar 
vervolgd. Deze Wederdopers hielden  er radicale ideeën op 
na. Zij bezetten in 1534 het Duitse Munster en riepen er 
het ‘Nieuwe Jeruzalem’ uit. In hetzelfde jaar werd Münster 
weer heroverd en de vele geloofsgenoten die vanuit Neder-
land over de weg Munster te hulp wilden komen, werden 
in Zwolle op de Agnietenberg tegengehouden. De weder-
dopers die in Zwolle woonden moesten hun geloof in stil-
te uitoefenen. Op de plaats waar het kerkgebouw van de 
Doopgezinde Gemeente in Zwolle staat, werd al sinds 1638 
“gekerkt”. Achter reeds bestaande huisjes werd een ruimte 
voor samenkomsten ingericht. Begin 1700 is het gebouw 
aanzienlijk uitgebreid en de huidige gevel dateert van een 
verbouwing tussen 1847 en 1856. Het karakter van het ge-
bouw is gebleven. Niets in de voorgevel wijst erop dat er 
sprake is van een kerkgebouw; een schuilkerk dus, een van 
de weinige die Zwolle nog heeft. 
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Het Karel V huis en de Hof van Ittersum, 
Sassenstraat 33

De Hof van Ittersum is een gebouwencomplex met een rijke 
geschiedenis. Roloff van Ittersum,  schepen van Zwolle , ge-
richtsman en bisschoppelijke rentmeester van Salland heeft 
het huis vermoedelijk aan het eind van de veertiende eeuw 
laten bouwen. De belangrijke Zwolse familie Van Ittersum 
bezat het pand tot 1735. Met de bouw van Sassenstraat 33 
(Karel V Huis) kreeg het naastgelegen zaalgebouw een zij-
huis met een pronkgevel in renaissance stijl. Op de voorge-
vel staat het jaartal 1571. De kap van dit pand toont dat de 
bouwmassa achter de gevel oorspronkelijk slechts vijf meter 
diep was. Over het gebruik van De Hof is niet veel bekend. 
Het representatieve belang van De Hof blijkt bij een bezoek 
van de landvoogdes Maria van Hongarije aan Zwolle in 1545.  
Zij heeft vermoedelijk gelogeerd in De Hof. Op 
kosten van de stad werd namelijk gewerkt ‘an 
die dore in zalige bernt van Itterssum huyss 
als die koninginne commen solde’

Bethlehemse Kerk,
Bethlehemkerkplein 35

De Bethlehemse Kerk is een tweeschepige gotische hallen-
kerk, die geheel door gemetselde gewelven wordt overdekt. 
Zij bestaat uit een hoofdkoor van twee rechthoekige vakken 
en een wat smaller driezijdig gesloten eindvak, een zuiderzij-
koor van twee rechthoekige vakken, en een tweebeukig schip. 
De hoofdingang, die met het venster daarboven wordt omlijst 
door een geprofileerde bakstenen spitsboog, bevindt zich in 
de westelijke gevel van de noorderbeuk. De kerk heeft twee 
evenwijdige, met leien belegde kappen. Dat het schip aan de 
noordzijde geen steunberen heeft, is ongetwijfeld het gevolg 
van het feit dat het aan die zijde door het winterpaleis van de 
familie Van Ittersum was ingesloten De voormalige klooster-
kerk is nu in gebruik als restaurant. Achterin de kerk bevindt 
zich het Quellhorstorgel, een monumentaal orgel uit 1826, 
Het staat u vrij om te vragen het interieur even te mogen aan-
schouwen.

HeT KArel v-HUIS
Het Karel V-huis maakt deel uit van het middeleeuwse Hof 
van Ittersum. Dit hof was één van de grootste en belangrijk-
ste laat-middeleeuwse stadshuiscomplexen in Zwolle. 
Het grote complex, gelegen tussen de Sassenstraat, Rode 
Leeuwsteeg, Oude Vismarkt, Nieuwe Markt (achterzijde 
voormalig postkantoor) en de Bethlehemkerk bestaat uit 
verschillende bouwdelen. Het complex is vanaf de 14de 
eeuw tot 1736 de ‘huysinge’ van de adellijke familie van It-
tersum.

Gratis informatieflyer verkrijgbaar op locatie
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1.  Huize Hofvliet, afscheidshuis 
Meander uitvaartbegeleding, 
Katerdijk 1 

2. Vrouwenhuis,   
ingang Voorstraat 46

3. Onze Lieve Vrouwenbasiliek 
(Peperbus),  
Ossenmarkt 40

4. Winkel met bovenwoning, 
Kamperstraat 35

5. De Grote- of St. Michaels-
kerk, Grote Markt 18

6. Hoofdwacht, Grote Markt 20
7. Oude Raadhuis met hal en 

Schepenzaal,   
Sassenstraat 2 

8. Zwolse balletjeshuis, 
Grote Kerkplein 13

9. Het Langhuis,  
Goudsteeg 8

10. Emmanuelshuizen, 
Praubstraat 23-25 

11. Herman Brood Experience, 
Blijmarkt 21

12. Museum de Fundatie, 
Blijmarkt 20

13. Lutherse Kerk,   
Koestraat 4

14. Groote Sociëteit,  
Koestraat 8 

15. Vrijmetselaarsloge Fides 
Mutua, Bloemendalstraat 11

16. Sassenpoort,  
Sassenstraat 53

17. Waalse kerk,  
Schoutenstraat 4 

18. Synagoge  
Samuel Hirschstraat 8

19. Doopsgezinde kerk, 
Wolweverstraat 9

20. Het Refter,  
Bethlehems kerkplein 35-1

21. Bethlehemse kerk,  
Bethlehems kerkplein 35

22. Karel V huis en hof van Itter-
sum, Sassenstraat 31-33

23. Geboortehuis Gerard Ter-
borch, Sassenstraat 21

24. Huiswerkinstituut,  
Oude Vismarkt 9

25. Statenzaal (voormalig 
provinciehuis), expositie 
‘Denkend aan Zwolle’, Die-
zerstraat 80

26.  Plantagekerk,   
Ter Pelkwijkstraat 15-17  

27. VM Raadshuis Zwoller-
kerspel,   
Ter Pelkwijkpark 18 26  

28. Broerenkerk,  
Achter de Broeren 1

29. Bij Giel, Hanzetentoonstel-
ling, Broerenkerkplein 13-15

30. Flevogebouw,  
Menno van Coehoornsingel 16

31. Jan Kamphuis Keramiek, 
Thorbeckegracht 26

32. Kleine kelderwoning, 
Derde bredehoek 2

33. Hopmanshuis,  
Rodetorenplein 15

34. Theodorakapel,  
Theodorahof 20   
   

35. GGD gebouw  
Zeven alleetjes 1

36. Station, Stationsplein 16
37.  Kantoorgebouw (Arch. 

Rietveld)  
Willemsvaart 21

38. Katerveersluizen, 
katerveerweg 

39. De Oude IJsselbrug 
Spoolderbergweg 

40. Huize Schellerberg, Schel-
lerbergweg 18

41. Dominicanenklooster en 
-kerk, Assendorperstraat 
27-29 

42. Korenmolen ‘Windesheim’, 
Wijheseweg 43

43. Historische Buitenplaats 
Windesheim   
Windesheimerweg

44. Hof van Windesheim 
Pastorieweg 2

45. Historische Buitenplaats De 
Horte, Kroesenallee/Pop-
penallee

46. Boerderij Brinkhoekweg 1-2 
47. Polyplasticum museum 

Ceintuurbaan 15 
48. Openluchtbad Zwolle,  

Ceintuurbaan 1 
49. Oliemolen ‘de Passiebloem’, 

Vondelkade 175 
50. RK. Begraafplaats,  

Bisschop Willebrandlaan 62 
51. Oosterkerk,   

Bagijnensingel 15
52. Rechtbank,   

Schuurmanstraat 2 

5147 5048 49
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Geboortehuis Gerard Terborch, 
Sassenstraat 21

In 1603 kocht de familie Terborch dit pand aan. Na 1690 ver-
erfde het pand in de vrouwelijke lijn tot 1737. Gerard Terborch 
(1617-1681) is hier dus geboren. Tussen 1875 en 1880 kreeg 
het pand zijn huidige voorgevel en winkelinterieur. De gevel 
is opgetrokken in Eclectische bouwstijl waarin zich zowel re-
naissance elementen als elementen ontleend aan de Franse 
Lodewijkstijlen bevinden. Boven de verdiepingsvensters zijn 
cartouche motieven aangebracht in de Franse barokstijl. Het 
bijzondere aan deze voorgevel is dat de ornamenten zowel 
binnen als buiten vrijwel geheel in hout zijn uitgevoerd en niet 
in stuc of gietijzer. En dat geldt ook voor het interieur. Op de 
eerste verdieping is een gevelsteen geplaatst van de familie 
ter Borch die ooit in hun gesloopte buitenhuis aan de Langen-
holterweg was ingemetseld

Huiswerkinstituut,
Oude Vismarkt 9

Na een brand werd in 1907 het pand van de  meubelfirma 
F.J. Schoenmaker & Zn . opnieuw gebouwd naar een ont-
werp van de Zwolse architect M. Meyerink. Het gebouw 
bevatte oorspronkelijk zowel winkelruimte als, op de ver-
diepingen, de magazijnen en werkplaatsen van de meubel-
makerij. Het pand is markant gelegen op het punt waar de 
Oude Vismarkt zich verbreedt naar het Koningsplein.   De 
fraaie gevel in chaletstijl is geheel volgens de mode van 
die tijd opgetrokken in geglazuurde witte verblendsteen, 
afgewisseld met een blauwe steen in de horizontale ge-
velbanden. Het gebruik van imitatie vakwerk, overhangend 
geveldelen, bewerkte dakranden en gekleurde materialen 
zijn kenmerken van deze architectuurstroming. Het meest 
opvallende is het imitatie vakwerk van de topgevel en de 
grote bogen van de winkelverdieping.  
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Statenzaal, 
Diezerstraat 80

In 1803 werd Zwolle de hoofdstad van de provincie Overijssel. 
Voor deze functie werd in 1874 het statige Gouvernements-
gebouw gerealiseerd in Neo Classicistische stijl. Het pand 
heeft een hoge plint van hardsteen, kolossale pilasters en 
een fronton. Onder leiding van Rijksbouwmeester Jacobus 
van Lockhorst werd naast dit gebouw de Statenzaal opge-
trokken in Neo-gotische stijl. Tussen 1895 en 1898 is hieraan 
gewerkt. De Statenzaal is de vergaderzaal van de Overijs-
selse staten. De voormalige Statenzaal zelf is ook van bin-
nen neogotisch ingericht. De stijl is doorgevoerd tot in het 
kleinste detail. Van uitzonderlijke technische en kunstzinnige 
kwaliteit zijn de glas in lood vensters. Afgebeeld zijn de wa-
pens van de Overijsselse gemeenten in 1894. De IJsselsteden 
hebben hun eigen raam waar ook de Overijs-
selse Ridderschap aanwezig is. Monumentaal 
zijn de grote wandschilderingen (op doek) van 
de hoogtepunten uit de geschiedenis van de 
provincie Overijssel.  

Plantagekerk, 
Ter Pelkwijkstraat 15-17

In 1834 vond binnen de Nederlands Hervormde Kerk de zo-
genoemde Afscheiding plaats, waarbij het meer orthodoxe 
gedeelte zich afsplitste. Een kleine groep van ongeveer 65 
gezinnen in Zwolle behoorde tot die Afscheiding, die zich 
de Zwolse Christelijk Gereformeerde Gemeente noemde. 
Na een turbulente periode werd deze afsplitsing eindelijk 
getolereerd. In 1869 liet deze groep in het Ter Pelkwijkpark 
een nieuwe kerk bouwen.

DE STATENZAALOp 29 november 1895 werd de bouw voor de Statenzaal aanbe-
steed. Drie jaar later, in november 1898 werd de nieuwe Statenzaal 
plechtig geopend tijdens de wintervergadering van de Staten. De 
geschiedenis van de provinciale bestuursgebouwen op deze plek in 
de Diezerstraat begint al in 1803, toen het rijk de voormalige woning 
kocht van Baron Sloet tot Tweenijenhuizen. In 1810 werden kort na 
elkaar drie panden aan de oostzijde aangekocht en enkele jaren 
later het pand de Roo Haen aan de westzijde en in 1864 nog het 
pand met de naam het Botervat. Dit geheel vormde het terrein voor 
provinciehuis en Statenzaal. In 1874 kwam de neo-classicistische 
voorgevel tot stand waar tot voor kort de bibliotheek gevestigd was 
en nu Zara. En daarnaast kwam de nieuwe Statenzaal in 1898 tot 
stand in neogotische stijl, naar een ontwerp van Van Lokhorst.Gratis informatieflyer verkrijgbaar op locatie
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Foto expositie ‘Denkend aan Zwolle’
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Achter veel productnamen zitten verhalen over per-
sonen uit de Europese geschiedenis. Deze productna-
men zijn de echte namen van historische figuren of zijn 
daarvan afgeleid. Zo is de pizza Margherita afgeleid 
van de Italiaanse koningin Margharetha, het kiekje van 
de Leidse fotograaf Israël Kiek en dankt het bintje zijn 
naam aan het Friese meisje Bintje Jansma.

In de stadswandeling ‘In Europa’ belicht historicus en 
stadsgids Girbe Buist diverse van deze productnamen 
met hun achtergrondverhalen op een verrassende 
manier. Dat doet hij tijdens een wandeling op Open 
Monumentendag langs Zwolse winkels in historische 
panden, waar de desbetreffende producten worden 
verkocht. Daarbij vertelt hij niet alleen anekdotes en 
achtergronden van de verschillende eponiemen, maar 
leert u ook veel over de geschiedenis van de diverse 
winkelpanden in Zwolle.

De stadswandeling ‘in Europa’ duurt 1 ½ uur, start om 15:00 uur 
bij de informatiestand van de Open Monumentendag op De Grote 
markt en kost 5 euro.

U kunt zich opgeven bij Girbe Buist: 
• Buistg@ziggo.nl
• 06-51085948

‘IN EUROPA wandeling’ langs 
historische winkelpanden

Informatiestandi
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Dit samenwerkingsverband van kooplieden uit ver-
schillende landen is ontstaan in de tweede helft van 
de 12de eeuw. Het is tegenwoordig weer springlevend. 
Ook ons land telde een aantal Hanzesteden zoals 
Doesburg, Zutphen, Kampen en Zwolle. Jaren nadat 
de Hanze haar dominante handelspositie had verloren, 
werd, vanwege het 750 jarig bestaan van Zwolle als 
stad, ‘die Hanse der Neuzeit’ opgericht.

In vier thema’s ontdekt u van alles over de historie van 
de Hanze, de nieuwe Hanze, de internationale Hanze-
dagen en het Hanze imago. 

De expositie is samengesteld door het Historisch Cen-
trum Overijssel.

Ontdek de Hanze tijdens de 
Hanzetentoonstelling

BijGiel, Broerenkerkplein 13 - 1529
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Broerenkerk, 
Achter de Broeren 1

De Broerenkerk is een tweebeukige laatgotische klooster-
kerk (omstreeks 1500), die in haar geheel door gemetsel-
de gewelven is overdekt. De hoofdbeuk heeft een driezij-
dig gesloten koor. De zuidbeuk met de entree is beduidend 
kleiner van omvang en heeft een vlakke oostwand. De kerk 
heeft aan alle zijden vensters, vensternissen en steunbe-
ren behalve aan de noordkant. Hier sluit een deel van de 
voormalige kloostergang op de kerk aan. De kerk heeft 
twee evenwijdige kappen. Op de daken van het schip ligt de 
zeldzame links dekkende Hildesheimer dakpan. Sinds 2013 
is boekwinkel ´Waanders In de Broeren´ in deze kerk ge-
vestigd. De Broerenkerk heeft daarvoor een spectaculaire 
metamorfose ondergaan. Het resultaat mag er zijn. Tussen 
links en rechts hoog opgestapelde verdiepingen vol boeken 
kan de klant nog steeds indrukwekkend ver naar boven kij-
ken. Op de bovenverdieping zijn de beschilderde gewelven 
bijna aan te raken. Het orgel uit 1824 is van de hand van J.C. 
Scheuer. Het blauwe licht in het koor komt door een nieuw 
abstract glas-appliquéraam, dat door de Noorse kunste-
naar Kjell Nupen is vervaardigd.

Vm Raadhuis Gemeente Zwollerkerspel,
Ter Pelkwijkpark 18

Wijnhandelaar A.P.J. Trip kocht in 1883 grond van twee ei-
genaren en liet daarop naar ontwerp van architect S.J.H. 
Trooster een villa en een koetshuis bouwen. De villa, een 
herenhuis, werd in Neo-Hollandse Renaissancistische stijl 
ontworpen. Zuidwestelijk van het huis staat een koetshuis 
(niet toegankelijk), thans in gebruik als woning.  In 1898 
werd het pand al verkocht aan lr J.A. Roetert Tak, ingenieur 
bij de Staatsspoorwegen. Na het overlijden van zijn weduwe 
in 1916, ging de villa over naar de gemeente Zwollerkerspel. 
Deze gemeente die bestond uit een aantal buurtschappen 
die rondom Zwolle lagen, kreeg hiermee een representatief 
raadhuis. Aan deze opmerkelijke situatie, dat een gemeente 
haar gemeentehuis heeft staan op het grondgebied van een 
andere gemeente, kwam pas een einde, toen de gemeente 
Zwollerkerspel in 1967 werd opgeheven. Na de opheffing van 
de gemeente Zwollerkerspel behield het gebouw de kantoor-
functie.  

de BroerenKerK

De Broerenkerk is een prachtig voorbeeld van herbestem-
ming. Het Huis van het Woord uit 1466 van het oude ’pre-
dickheren clooster complex’ is met de huidige bestemming 
weer een huis voor het woord geworden. Door de trans-
formatie van kerk naar ‘Waanders In de Broeren’ kan het 
rijksmonument weer verder in zijn reis door de tijd. 

HERMENHOE BOTTEN EEN VERHAAL VERTELLEN

Op 15 november 2010 is bij een archeologisch onderzoek in Zwolle, 
geheel onverwachts een menselijk skelet aangetroffen. Bijzonder aan het 

skelet was dat de handen aan de voorzijde van het lichaam, ter hoogte 
van de schenen, bijeen gebonden waren met een leren band om de 
polsen. Tussen de elleboog- en kniegewrichten door was een houten 
staak geplaatst. Deze gegevens en de zware beschadigingen op de 
schedel vormden duidelijke aanwijzingen voor een moordzaak in Zwolle. 

Voor deze oudste moordzaak werd een forensisch team samengesteld. 
Het skelet kreeg de naam Hermen. Hieronder volgen hun bevindingen.

Gratis informatieflyer verkrijgbaar op locatie
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Flevogebouw, 
Menno van Coehoornsingel 16

BEMOG Projectontwikkeling B.V. is sinds december 2012 
gevestigd in het monumentale Flevogebouw. Het duurzame 
gebouw is tijdens Open Monumentendag te bezichtigen. Ook 
is de geschiedenis van het pand en van de verbouw te zien. 
Het Flevogebouw is in 1898 gebouwd als ambachtsschool, 
naar een ontwerp van de Zwolse architect en directeur 
van gemeentewerken J.L. van Essen. De ambachtsschool 
bleef hier gevestigd tot 1934 toen het nieuwe gebouw aan 
de Mimosastraat in gebruik werd genomen. In het gebouw 
werd daarna de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders ge-
vestigd, vandaar de naam ‘Flevogebouw’. Het gebouw is 
gelegen op het zeventiende eeuwse Tanerijbolwerk dat de 
noordzijde van de stad moest beschermen.

BijGiel,
Broerenkerkplein 13 - 15

De voormalige Librije (bibliotheek) maakte deel uit van het 
Dominicanen klooster dat in 1466 op deze plaats werd ge-
sticht. Na de reformatie werd het klooster geseculariseerd 
en werd het onder andere gebruikt als woning. In 1757 
kreeg de joodse gemeente het gebouw tot haar beschikking 
om het te gebruiken als synagoge. In 1899 verviel de Li-
brije weer aan de gemeente, die het kosteloos aan het Rijk 
afstond onder voorwaarde dat deze zorg zou dragen voor 
een restauratie en toekomstig onderhoud. Deze restauratie 
en reconstructie werd begeleid door P.J.H. Cuypers. Nadat 
Johny en Therese Boer hier hun sterrenrestaurant `De Li-
brije` hebben gehad, is de voormalige Librije nu in gebruik 
als een plek waar fashion en horeca in een prachtige ambi-
ance BijGiel samenkomen.

Hanzetentoonstelling
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Jan Kamphuis Keramiek, 
Thorbeckegracht 26

Kijk letterlijk en figuurlijk in de keuken van keramist Jan 
Kamphuis.  Al  bijna dertig jaar werkt keramist Jan Kamp-
huis in Zwolle waarvan  de laatste twintig jaar in het  400 
jaar oude rijksmonument aan de Thorbeckegracht  In dit 
pand zijn nog veel keramiek tegels bewaard gebleven.  Een 
prachtig stek voor een keramist, een mooie combinatie van 
wonen en werken. Kamphuis is hierin niet uniek, vele am-
bachtslieden gingen hem voor in dit pand.  Al eerder woon-
den en werkten hier ambachtslieden zoals een fluitenma-
ker, steenhouwer en loodgieter. Maar ook officieren, rente-
niers, de weduwe van de burgemeester en ooit is het huis 
verhuurd geweest aan een predikant. Het blijkt een pand 
waarin de bewoners lang bleven wonen, na vierhonderd jaar 
is de familie Kamphuis pas de zeventiende eigenaar.  Na-
tuurlijk is er  tijdens Open Monumentendag in het gehele 
pand keramiek te zien

Kleine kelderwoning,
Derde Bredehoek 2

Dit huis is een kleine kelderwoning  uit ca 1708. Tijdens Open 
Monumentendag kunt u hier  terecht om alles over de ge-
schiedenis en de renovatie van het huisje te ervaren. Vader en 
dochter vertellen hierover in een geanimeerde setting.  Er is 
koffie, thee en koekjes en er is een fijn muziekje. Alle ingre-
diënten zijn aanwezig om er een mooie dag van te maken. Oh 
ja….en binnen fotograferen is prima.
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Theodorakapel, 
Theodorahof 20 

De Theodorakapel is  in 1904 gesticht door de parochie Onze 
Lieve Vrouwe ten Hemelopneming met een legaat van burge-
meestersdochter Theodora Ludovica Vos de Wael. Op de plek 
van haar woning aan de Harm Smeengekade worden een 
klooster (met kapel) en een pension voor oudere vrouwen ge-
sticht. Veel van het klooster is bij de recente herontwikkeling 
van het terrein verloren gegaan maar delen van het apparte-
mentencomplex refereren nog aan de opzet van het voormali-
ge klooster. De kapel is bij deze plannen behouden gebleven. 

Hopmanshuis,
Rodetorenplein 15

Het Hopmanshuis is eigenlijk een dubbel pak-of faktoors-
huis, hier in 1662 gesticht door de Zwolse koopman Claes 
de Cock. De pakhuizen stonden buiten de stadsmuur op het 
oude haventerrein aan de kade van het Rodetorenplein, ge-
noemd naar de toren die toegang gaf tot de stad. Het pand 
stond met de achterzijde aan het water waardoor de sche-
pen direct konden worden gelost. Hopman Nauta, eveneens 
factoor en  koopman, liet het pand verbouwen waarbij de 
grote gevel aan de voorzijde is ontstaan met hoge ramen en 
een trapopgang. In november 1986 werd een start gemaakt 
met de algehele restauratie van het pand. Het pakhuis is 
beneden ingericht als kantoor. Aan de bovenverdiepingen 
is de functie als pakhuis nog duidelijk zichtbaar. De kelders 
hebben een horecabestemming gekregen.
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Tijdens Open Monumentendag zijn er 41 kooruitvoeringen 
door 27 koren op 11 plaatsen, 4 orgelconcerten op 4 locaties 
en een ensemble met verschillende fluitconcerten op een his-
torische buitenplaats.

De concerten duren tussen 20 en 30 minuten

Doopsgez. Kerk Lutherse kerk Grote kerk Stadkamer Dominicanenkerk Waalse kerk Tijd Tijd Plantagekerk Oosterkerk Rechtbank Broerenkerk Bethlehemkerk
Landgoed 
Schellerberg

     Barokkoor 10.00 10.00 De Nieuwe Ster 
openb.repetitie

     

      10:30 10:30 De Nieuwe Ster 
openb.repetitie

     

Barokkoor VocalGroup 
MixZing

Caecilia   Blent 11:00 11:00 De Nieuwe Ster 
openb.repetitie
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      11:30 11:30 uitvoering     
11.15 - 11.45 uur

   

InnSingers Na8ten Groot Mannen-
koor 

 MusicalConcert   
Koor

Kleinkoor Me-
lody Singers

12:00 12:00 Caecilia  HoorHaar  Orgelconcert 
Tromp van Goor

      12:30 12:30 Magnify Chr. Mannen-
koor

   

Multiple Voice Gioia MusicalConcert 
Koor

MelodySingers Groot Mannen-
koor

Na8ten 13:00 13:00 Isala Cantat  HoorHaar Orgelconcert 
Tromp van Goor

 

      13:30 13:30 Magnify     

De Koor Zang en 
Vriendschap

Nieuwe Ster De Iselanders Chr. Mannenkoor Overijssels 
kamerkoor

14:00 14:00 Convocaal Gloria Patri    

   De Iselanders   14:30 14:30      

Musica Vocalis Wresinskikoor Euphonia  Orgelconcert         
Toon Hagen

 15:00 15:00 Cantiamo MelodySingers    

   De Koor  15:30 15:30      

     Wresinskikoor 16:00 16:00 Musica Vocalis      

  Orgelconcert         
Toon Hagen

   17:00 17:00       

Kooroptredens en concerten
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GGD gebouw,
Zeven Alleetjes 1

Kantoorgebouw van de voormalige m N.V. Electriciteits Fabriek 
IJsselcentrale, gebouwd in de periode 1939-1946. Het gebouw 
is een vroege exponent van de Traditionalistische architectuur 
die na de oorlog floreerde. Het ontwerp is van A.J. van der Steur 
(Rotterdam) en M. Meijerink (Zwolle). Het gebouw werd pas in 
1946 in gebruik genomen. Voor het gebouw is een ronde fon-
tein geplaatst, met daarin in basreliëf: “Aangeboden door het 
personeel van de N.V. Electriciteitsfabriek IJsselcentrale 11 
december 1911-1951”. Het pand van de IJsselcentrale werd in 
1943 door de Duitse bezetter in gebruik genomen als Centraal 
Distributiekantoor van levensmiddelen. Door de bronzen ramen 
en deuren aan de voorzijde te camoufleren met groene verf, zijn 
deze niet door de Duitsers weggehaald om omgesmolten te 
worden tot kogels, zoals veel gebeurde in die tijd. Na de gron-
dige renovatie in 2015 en 2016 zijn de prachtige bronzen ramen 
in oude luister hersteld en zijn vanuit de lichte hal de ronde 
trapopgang en de glas-in-loodramen weer zichtbaar met ruit-
vormige details in vensters en wanden. De glas-in-loodramen 
zijn uitgevoerd door atelier G. van Geldermalsen uit Rotterdam. 
De ramen dateren van omstreeks 1946. Tegenwoordig doet het 
pand dienst als hoofdlocatie van GGD IJsselland. 

Station, 
Stationsplein 16 

Dit station, in neoclassicistische stijl, is in 1863-’68 gebouwd 
als Staatsspoorstation 1e klasse. Het is een bijzonder voor-
beeld van de seriematig ontwikkelde standaardstations van 
de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen. 
In de vergrote perronoverkapping aan het station is nog 
een van de eerste sikkelspanten van de historische perro-
noverkapping opgenomen. Zwolle is een belangrijk knoop-
punt. Om deze reden werd hier al snel een centrale spoor-
werkplaats gebouwd met een uitgestrekt emplacement van 
werkplaatsen en rangeersporen. Op de weg naar Deventer 
werd een voor die tijd zeer moderne lensbrug over het spoor 
gelegd mede om de spoorwerkplaats te kunnen bereiken. 
Op en rond het station in Zwolle stappen dagelijks zo’n 
35.000 reizigers in, over en uit naar eindbestemmingen in 
en buiten Europa. 
Speciaal voor het 150 jarige jubileum wordt er tijdens Open 
Monumentendag op en rond het Stationsplein een act op-
gevoerd door Theatergroep de Jonge Honden in samenwer-
king met Allemaal Zwolle. Kom meer te weten over de ge-
schiedenis van het stationsgebouw, bijzondere bezoeken en 
de spoorwegen op een indrukwekkende manier.
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Kantoor vm. Schrale’s beton,
Willemsvaart 21

Dit kantoor is ontworpen door de bekende architect G. Th. 
Rietveld in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Het is markant 
gelegen aan de Willemsvaart op een kunstmatig talud. Het 
pand is ontworpen vanuit het  gebruik. Rietveld heeft het 
materiaalgebruik tot een minimum beperkt. De detaille-
ring is sober, minimaal en doelmatig. Kenmerkend voor 
zijn werk zijn de  zorgvuldige compositie van vlakken en lij-
nen. De constructie is zichtbaar in het interieur. Dankzij de 
glaspuien hebben alle ruimtes een relatie met buiten en kan 
het daglicht naar binnen stromen. Er is zicht van buiten naar 
binnen en het pand heeft door zijn terug liggende en vooruit 
springende vlakken een luchtig aanzien. Het pand is groten-
deels in de originele staat gebleven en is nu in gebruik door 
VanWonen Vastgoedontwikkeling.

Katerveersluizen 

Dit sluiscomplex is voor de scheepvaart naar Zwolle aange-
legd binnen een 16de-eeuwse schans, bij de uitmonding van 
de Willemsvaart in de IJssel bij het vroegere Katerveer. De 
oude kleine sluis is gebouwd in 1818-1819. In de tweede helft 
van de 19e eeuw bleek de sluis te klein voor de steeds grotere 
schepen. Daarom is in 1873 de nieuwe grote sluis gebouwd. 
Toen zijn ook de bruggen over de sluizen aangelegd. In 1964 
is het Zwolle-IJsselkanaal in gebruik genomen, waardoor de 
sluizen voor de scheepvaart niet meer werden gebruikt.
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De Oude IJsselbrug, 
Spoolderbergweg

De oude IJsselbrug – ook wel Katerveer genoemd - ligt 400 
meter stroomopwaarts van de IJsselbrug in de A28. Het 
Katerveer is de naam van de veerdienst die eeuwenlang op 
deze plaats werd onderhouden. De oude IJsselbrug uit 1930 
is een van de eerste bruggen uit het Rijkswegenplan uit 
1927. Vier van de twaalf bruggen uit dit plan zijn inmiddels 
Rijksmonument. De brug heeft een stalen middenbrug naar 
Duits voorbeeld en twee betonnen aanbruggen met ieder vier 
boogribben. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de brug twee 
maal  opgeblazen en herbouwd. Karakteristiek aan de oude 
IJsselbrug bij Zwolle is de kleurstelling in groen en blauw, 
zoals voorgesteld in 1995 door het toenmalige districtshoofd 
van Rijkswaterstaat. Een kleurvoorstel dat afweek van de 
‘kleuren’ van Rijkswaterstaat. Voorheen waren bruggen door-
gaans onopvallend groen of donkergrijs. Het enthousiasme 
van de betrokken gemeenten en Commissies van Welstand 
heeft bijgedragen aan de definitieve keuze voor de kleuren.

Huize Schellerberg, 
Schellerbergweg 18

Het Landgoed Schellerberg ligt ten zuiden van de stad in de 
buurschap Schelle.
Historisch gezien ligt de kern van Schelle op en rond het ri-
vierduin bij de splitsing van de Schellerbergweg en de Kleine 
Veerweg. De aanwezigheid van het landgoed heeft er zeker 
toe bijgedragen dat er tussen stad en IJssel een zogenaam-
de ‘groene buffer’ is ontstaan die verdere bebouwing tot aan 
de IJsseldijk heeft voorkomen. Het landgoed heeft een ty-
pisch Sallandse verschijningsvorm. De weilanden zijn voor 
het merendeel omzoomd door beuken- en eikenlanen met 
daartussen kleine percelen bos. De kern van de buitenplaats 
wordt gevormd door het landhuis en de bijgebouwen. Direct 
achter het landhuis is het voormalige Koetshuis gelegen. Een 
gebouw met een hoge rieten kap, waarin oorspronkelijk een 
paardenstal en een ruimte voor de koetsen was. Oostelijk van 
het Koetshuis staat de dubbele dienstwoning. 

Uitgebreide informatie over Schellerberg is te vinden op 
http://www.huizeschellerberg.nl.
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Met Open Monumentendag treedt op Landgoed Schellerberg het 
fluitensemble Fluitfocus op. 
Fluitfocus bestaat uit 15 volwassen fluitleerlingen van Fluit-
school Zwolle o.l.v. Marjolein Visser. 
Zij bespelen verschillende soorten dwarsfluiten, naast de gewo-
ne dwarsfluit spelen de leden ook op piccolo, altfluiten en bas-
fluiten.
Het repertoire is heel gevarieerd, bijna alle muziekstijlen komen 
aan bod. Naast klassiek van bijvoorbeeld Purcell, Bacht, Mozart, 
Elgar en Debussy speelt het ensemble ook operette, tango, jazz 
en pop. 

Om de fluit in al zijn veelzijdigheid te horen is het zeer de moeite 
waard om op 8 september 2018 naar Landgoed Schellerberg te 
komen! Gedurende die dag tussen 11.00 en 16.00 uur verzorgt 
Fluitfocus verschillende concertjes tijdens de rondleidingen op 
het landgoed.

De volgende stukken passeren de revue:
• G.F. Händel: Lascia ch’io pianga
• Thijs van Leer: Flute focus
• W.A. Mozart:  Ave Verum Corpus
• C. Debussy: Golliwog’s Cakewalk
• E. Elgar: Serenade op. 20
• R. Guiot: Converzatione
• J. Andersen: Scherzino
• R. Cathey: 4 Japanse Volksliedjes
• J.S. Bach: Air

Fluitensemble Fluitfocus 
op Landgoed Schellerberg

Huize Schellerberg, Schellerbergweg 1840
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Windkorenmolen ‘Windesheim’, 
Wijheseweg 43

De Windesheimer molen siert de weg tussen Zwolle en Wij-
he al sinds 1748. Er is een lange geschiedenis aan vooraf 
gegaan, voordat de molen is geworden tot wat hij nu is. De 
broeders van het in 1387 ingewijde klooster in Windesheim 
kregen in 1391 toestemming om een molen te bouwen. Een 
woeste storm maakte de molen in 1747 met de grond ge-
lijk. Een jaar later bouwde men de huidige korenmolen. Het 
geslacht Langevoort heeft generaties lang met de molen 
gemalen. Vanaf 1942 ging het bergafwaarts met de mo-
len. Dankzij de oprichting van stichting ‘De Windesheimer 
Molen’ in 1952 kwam er een keer in het lot van de verpau-
perde molen. Zij kochten de molen en restaureerden hem 
zodat hij in 1993 weer maalvaardig was.  Later kwam de 
molen in handen van de Gemeente Zwolle. In 2009 is de mo-
len uitgebreid met een aanbouw, en is het molengedeelte 
gerestaureerd. Sinds 1989 wordt de molen bemand door 
vrijwilligers. Vanaf dat moment wordt er gemalen voor de 
bakker en voor particulieren. Dit schitterende Rijksmonu-
ment is een levend voorbeeld van cultuur, schone energie 
en techniek. 

HET DOMINICANEN KLOOSTER 
EN KERK: EEN KATHOLIEK BAKEN IN ASSENDORPAl in 1890 bestonden er plannen voor een Dominicanenklooster in 

Zwolle.  Om de bouw van klooster en kerk mogelijk te maken stelde het 

echtpaar Van de Vegte-Beumer hun boerderij met akker gelegen aan 
de Assendorperstraat in 1896 beschikbaar. De voorbereidingen konden 

beginnen en men ging opzoek naar een architect. Dat werd J. Kayser. 
Johannes Kayser is op 11 november 1842 in Harlingen geboren.

Gratis informatieflyer verkrijgbaar op locatie

Dominicanenklooster en 
kerk Rectoraat ‘
St. Thomas van Aquino’, Assendorperstraat 27- 29

Dit neogotische kerk- en kloostercomplex is uitgevoerd naar 
een ontwerp van architect J. Kayser. De bouw van dit complex 
startte in 1900. Het Kerkgebouw is van binnen fraai ingericht 
met een lang koor met een koorgestoelte voor de Dominica-
nen en een fraai Frans Koororgel uit 1912 van P.J. Adema. Het 
sacramentsaltaar in de kerk is gebouwd naar voorbeeld van 
de Sacramentstoren van Gabriël van der Bruyne in de St.Ja-
cobskerk te Leuven (16de eeuw). Het koorhek is voorzien van 
een bronzen baldakijn, gedragen door kolommen en dragen-
de Engelenfiguren door Jan Eloy Brom uit Utrecht.  Meer in-
formatie is in de kerk te verkrijgen.
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Hof van Windesheim,
Pastorieweg 2 

Van het in1387 gestichte moederklooster van de Congregatie 
van Windesheim zijn naast het nu als Nederlands Hervorm-
de kerk gebruikte voormalige brouwhuis slechts een paar 
gebouwonderdelen bewaard gebleven. De boerderij Pasto-
rieweg 2 bevat nog enkele muren en een gedeelte van een 
kelder die tot het kloostercomplex behoorden. De boerderij, 
een  driebeukig bedrijfsgedeelte met aan de noordzijde een 
woongedeelte, ligt op een ruim erf waarop ook een vrijstaan-
de schuur en een stal annex bakhuisje staan. Er is altijd een 
ruimtelijke en functionele relatie geweest tussen de kerk (het 
voormalige brouwhuis),de  kosterswoning (Dorpsstraat 8), de 
pastorie (Pastorieweg 4), en de begraafplaats. De pastorie 
vormt hierin de ruimtelijke schakel. Vanaf 1397 was er be-
bouwing aanwezig en was het oorspronkelijk de rand van de 
bebouwing van Windesheim.

Historische Buitenplaats Windesheim, 
Windesheimerweg 

Iets ten zuiden van Zwolle ligt Windesheim, een oud land-
goed van enkele honderden hectare. In het hart van dit land-
goed liggen de overblijfselen van een oude havezate die in 
een aantal perioden in de loop van vijf eeuwen is uitgebreid 
en ontwikkeld tot een statige buitenplaats van zo’n dertig 
hectare. De buitenplaats is als rijksmonument met een 
‘zeer hoge waarde’ beschermd. Niet alleen de historische 
gebouwen en monumentale entreehekwerken, tuinsiera-
den, vazen en bakstenen bruggen zijn beschermd, ook de 
totale parkaanleg valt onder de formele rijksbescherming 
Het park van de Buitenplaats is (via het houten bruggetje 
aan de voorzijde rechts en via de achterzijde) toegankelijk 
voor een wandeling,
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Historische Buitenplaats De Horte, 
Kroesenallee - Poppenallee

Het is een veelzijdig landgoed, aangelegd begin 17de eeuw 
in overwegend Franse stijl. De rechte strakke lanen getuigen 
nog uit die tijd. Verrassende doorkijkjes zijn later ontstaan na 
aanleg van vrijstaande bomen en slingerpaadjes. Het vrien-
delijke landhuis wordt vergezeld door een tuinderswoning, 
boerderij ‘De Horteboer’ en de vroegere biljartkamer ‘het 
Witte huis’. Ga eens rustig zitten in de oude Franse tuin en 
adem de rust van het verleden in. Met de symmetrie in ha-
gen,  boomgaard, druivenkassen en de mammoetboom  Se-
quoiadendron is het er goed toeven. Aan de zuidzijde van het 
landgoed ligt de kronkelende Emmertochtsloot met natte en 
droge schrale hooilanden. Kennismaken met de afwisseling 
van landgoed De Horte, is mogelijk met twee routes vanaf de 
parkeerplaats waarvan de rode route je ook meeneemt naar 
het naastgelegen landgoed De Mataram (particulier eigen-
dom en qua karakter echt anders dan De Horte).

Boerderij Brinkhoekweg 2, 
(Creatief Centrum Inside Out)

Uit de gevelsteen valt op te maken dat de boerderij in 1898 
aan Van der Kolk en Snel toebehoorde. Daarna is de boer-
derij overgegaan op dochter Snel en zoon Middag, en werd 
in de volksmond de naam Middag aan de boerderij verbon-
den, tot 2012. Toen is zij  overgenomen door de huidige ei-
genaren die vastbesloten zijn de boerderij weer zo mooi te 
maken als dat hij meer dan 100 jaar geleden ook was. Op 
zaterdag 8 september is er “open huis” en zondag 9 sep-
tember 2018 bent u tijdens de FeelingWellFair van harte 
welkom in het atelier voor een lekker kopje koffie of thee. 
Op het erf en in de boerderij valt er die dagen veel te bele-
ven en te ervaren.
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Openluchtzwembad Zwolle, 
Ceintuurbaan 1

Achter een bescheiden entree ligt onopvallend, een monu-
ment van nationaal belang. In juni 1931 geven B en W van 
Zwolle  aan Jan Gerko Wiebenga opdracht een plan voor 
een zwembad uit te werken. Het wordt uiteindelijk een ont-
werp waarbij zwembad en voetbalterrein in één as tegen-
over elkaar zijn ontworpen. Het bad met zijn springtorens 
ligt in een driehoekig terrein en heeft de hoofdingang aan 
de Ceintuurbaan. Langs de as heeft Wiebenga het zwem-
bad symmetrisch opgezet en gescheiden in een vrouwen- 
en mannenafdeling. Bijzonder in dit complex zijn de ranke 
betonconstructies waar Wiebenga zo bekend om was. Het 
bad wordt op 9 juni 1933 geopend. Het Zwolse Openlucht-
bad is sinds 1994 rijksmonument. Om het bad te exploiteren 
is de ‘Vereniging Openluchtbad Zwolle’ opgericht.  een ver-
eniging die het bad al enkele decennia exploiteert met vrij-
willigers. Leden verplichten zich tot een aantal uren vrijwil-
ligerswerk per seizoen. De hoofdopzet van het bad is bijna 
hetzelfde gebleven sinds de opening. Het strand is vervan-
gen door een gazon en om aan de eisen van vandaag de dag 
te voldoen, zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Ook 
mogen de dames en heren nu samen in één bad zwemmen. 

Polyplasticum,
Ceintuurbaan 15

Plastic, een kunstmatig polymeer (moleculen die in grote ge-
tale aan elkaar verbonden zijn), wordt sinds het midden van 
de 19de eeuw in ontelbare soorten en masse in Nederland 
en de rest van de wereld gefabriceerd en is nu deel van ons 
industrieel erfgoed. Het is, samen met de microchip, de be-
langrijkste uitvinding van de 20ste eeuw en is niet meer weg 
te denken uit onze maatschappij. 
Het Polyplasticum werd in 1988 in Steenwijk opgericht als 
een kennis- en informatiecentrum voor kunststof met een 
tentoonstelling die in de loop der jaren steeds is uitgebreid 
en nu is opgesteld in het Polymer Science Park in Zwolle. Er 
zijn voorwerpen te zien van voornamelijk ouder kunststof zo-
als celluloid en bakeliet vanaf 1855, met producten voor de 
industrie, het dagelijks leven en de kunst. Omdat plastic vaak 
beschouwd wordt als een lelijk en banaal wegwerpartikel 
wordt de nadruk gelegd op de artistieke ontwerpen van dit 
massaproduct. Een bezoek aan het Polyplasticum zal bij ve-
len herinneringen aan een niet zo ver verleden terugbrengen.
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Windoliemolen ‘De Passiebloem’, 
Vondelkade 175

Eén van de acht oliemolens die Nederland nog rijk is, 
staat aan de Vondelkade in Zwolle, schuin tegenover het 
PEC-Zwolle stadion. De Passiebloem staat sinds 1776 fier 
overeind en is nog steeds in werking. Na binnenkomst in 
deze molen doet u een grote stap terug in de tijd. U ziet mo-
lenaars aan het werk die de olie letterlijk uit oliehoudende 
zaden en/of –noten slaan. Doorgaans gebruiken ze lijnzaad 
zoals ze dat vroeger ook al deden. Het eeuwige spel met de 
wind, het gehele productieproces van olie en de werking van 
de molen wordt duidelijk tijdens een rondgang. Hierbij kunt 
u als bezoeker via de trappen zelfs de as van de wieken op 
de zolders bereiken. De Passiebloem is een levend rijks-
monument en trekt internationale belangstelling. Dankzij 
een groep enthousiaste molenaars en vrijwilligers is deze 
olieslagerij, op gezette tijden, het gehele jaar door te bezoe-
ken. Natuurlijk is de molen ook op Open Monumentendag 
geopend.

R.K. Begraafplaats, 
Bisschop Willebrandlaan 62

De Rooms Katholieke Begraafplaats werd rond 1841 aan-
gelegd op grond die geschonken was door F.W.J. baron van 
Lamsweerde. Het gietijzeren toegangshek is neogotisch. Dat 
geldt ook voor de kapel naar een ontwerp van bouwmeester 
Alfred Tepe uit 1883 en is een geschenk van Paulina Vos de 
Wael. Aan weerszijden van de ingang bevinden zich de naam-
platen van de pastoors en geestelijken van de St. Michaël- en 
de Onze LieveVrouweparochie, waaronder J.W. van Kessel, 
Aartspriester van Salland en Drente. De stoffelijke overschot-
ten zijn in de gesloten grafkelder, vóór deze kapel, bijgezet. 
Vooraan rechts is de toegang tot deze grafkelder waarin de 
oorspronkelijke grafplaten van de geestelijkheid uit de 18de 
en 19de eeuw zijn ingemetseld. Het kerkje heeft een interieur 
met gepolychromeerde sjabloonschilderingen. 
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Oosterkerk, 
Bagijnensingel 17

Nadat in 1834 de Christelijk Gereformeerde Gemeente zich 
had afgescheiden van de Nederlands Hervormde Kerk, ont-
stond er in 1887 een nieuwe afsplitsing, bekend onder de 
naam Doleantie. Deze Dolerenden lieten in 1888 op steen-
worp afstand van de Plantagekerk de Oosterkerk bouwen. 
Beide kerkgemeenten gingen in 1897 samen in de Gerefor-
meerde Kerk Zwolle. De Oosterkerk is gebouwd volgens een 
ontwerp van de architecten J.W. en C.W. Meyer. De bouwstijl 
van de Oosterkerk heet formeel eclectisch. Dit betekent dat 
de ontwerpers stijlelementen uit diverse vroegere perioden 
door elkaar gebruikten. Het is een aardige combinatie ge-
worden van een klassiek thema met een vroeg industriële 
techniek. Een ingrijpende restauratie vond plaats in de jaren 
1988 -1990 onder leiding van architect G.E.B.J. Nijhoff. Hij 
slaagde erin de historische karakteristiek te behouden en 
toch de kerk geschikter te maken voor de moderne liturgi-
sche praktijk.

Rechtbank Zwolle, 
Schuurmanstraat 2

Het oorspronkelijke ontwerp van de rechtbank  is van architect 
Jo Kruger. Dit gebouw met hoge architectonische waarde is 
eind jaren ‘70 opgeleverd.  Het is opgetrokken in ongepolijste 
Muschelkalksteen en in gegolfd aluminium met bruin spiegel-
glas. Dit laatste deel is een aanbouw uit 1998 naar ontwerp van 
RGD-architect Wim van Rijn. De zittingzalen zijn aan de buiten-
kant zichtbaar doordat ze uit de gevel steken. Eén daarvan heeft 
de grootste thermopaneruit van Europa.
Oorspronkelijk lag de rechtbank hoger dan het voormalige kan-
tongerecht om hiermee de hiërarchie in de rechtspraak te sym-
boliseren. De betonnen kolommen met houtnerf in de hal zijn een 
uiting van de bouwstijl, het Brutalisme. De rechtbank kreeg in 
2012 nog een nieuwe uitbreiding door architect Rob Hootsmans.  

Open dag rechtbank. Van 10.00 tot 15.00 uur bent u van har-
te welkom om te komen kijken bij nagespeelde zittingen van 
een grote strafzaak, een burenruzie of  spijbelrechter. Natuur-
lijk kunt u ook een kijkje nemen in het cellengebied en bij de 
parketpolitie. Of ga eens in gesprek met een officier van jus-
titie, een rechter of een advocaat. In het programma is extra 
aandacht voor kinderen.
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ONTDEK DE ONZICHTBARE HISTORIE 

VAN ZWOLLE.

Onder de grond en achter de gevels van de historische 

gebouwen van Zwolle gaat een onzichtbare geschiedenis 

schuil. Tijdens de wandeling ‘(On)zichtbaar Zwolle’ beleeft 

u door middel van een mobiele app bestaande uit video’s de 

verrassende kant van verschillende historische locaties uit 

de Zwolse binnenstad.

DE WANDELROUTE, EEN HISTORISCHE 
ONTDEKKINGSTOCHT

Zie tijdens deze interactieve wandeling met eigen ogen 
onzichtbare of onbekende kanten van de bouwgeschiedenis 
van Zwolle. Door middel van een mobiele app bestaande uit 
unieke video’s ontdekt u de verhalen achter 15 monumentale 
locaties uit de Zwolse binnenstad, en neemt u een kijkje 
achter de voorgevel van verschillende Zwolse monumenten.

Dit maakt de wandelroute ‘(On)zichtbaar Zwolle’ een unieke 
en historische ontdekkingsreis voor jong en oud.

WWW.WANDELROUTEZWOLLE.NL

DOWNLOAD DE APP

Het programma wordt mede georganiseerd door: Foto’s:
Jeroen Drost
Rob & Pauli Gerritsen
Ron Logher 
Jan Smelink
Henk van der Werf
Hans Westerink

Nieuw: Virtual Reality tours 
van 7 monumentale interieurs 
én een 360 graden video van 
oliemolen de Passiebloem!


