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Het detail keert
terug in de stad
In de Diezerhof, de nieuwbouw op
de te slopen delen van Dieze-Oost,
krijgen de huizen weer ornamenten.
door Michael Amsman
ZWOLLE – Om de sloop van de zo-

geheten schimmelwoningen in
Dieze-Oost zal geen traan worden gelaten. De vroege jaren zestig huisjes zijn bouwvallig, tochtig en schamel van afmetingen.
Toch hebben ze bescheiden architectonische kwaliteiten, namelijk
de detaillering in de gevels, een
stijlkenmerk dat in de jaren zeventig ter ziele ging. Goed nieuws: de
krakkemikkige huisjes gaan weliswaar verdwijnen, maar het rijke
karakter van de gevels keert terug
in de nieuw te bouwen wijk, de
Diezerhof.
In Dieze-Oost begint in januari
de bouw van 94 woningen: 48 in
de sociale sector en 46 in de vrije
sector en koop. Het eerste deel

wordt door corporatie SWZ aan
de man gebracht, het tweede deel
door Nijhuis Bouw. Nijhuis ging
in zee met de Zwolse architect
Rob Moritz, die net als het bouwbedrijf zelf al het nodige tot stand
heeft gebracht in de Diezerpoort.
„We vroegen aan Rob”, zegt Nijhuis-functionaris Arno Kattenpoel Oude Heerink, „om in de
buurt te kijken wat de wezenlijke
kenmerken zijn.” Moritz fietste
een paar keer door het buurtje tussen de Van Schoonhovenstraat en
de Regelandisstraat. Wat hem
daarbij opviel: „Die huizen zijn
destijds goedkoop gebouwd, maar
met heel veel liefde voor metselwerk. Maar wel sober.”
Die detaillering moest terugkomen in de nieuwbouw, waren
Kattenpoel en Moritz het al snel

䡵 Een entreepartij in een onderdeel van de Diezerhof.

door Franci

ZWOLLE –

94
Na de sloop van de schimmelhuizen
worden 94 woningen neergezet die
slechts in hun verschijningsvorm aan
hun wormstekige voorgangers zullen
doen denken
eens. „We wilden niet beknibbelen op de details”, zegt de eerste.
„Wat veel aannemers doen, is alles eruit bezuinigen, om huizen
zo goedkoop mogelijk aan te kunnen bieden. Maar wij denken dat
mensen de meerwaarde van gevelornamenten herkennen en daar
best wat meer voor willen betalen.”
Dat op zeker moment de detaillering uit huisgevels is verdwenen,
was niet alleen een kwestie van
bezuinigingen, zegt architect Rob
Moritz. „Het was ook een kwestie
van gemakzucht en desinteresse.”
Want in het eerste decennium
van de 21ste eeuw, toen het geld
in Nederland tegen de plinten
klotste, hielden rijtjeshuizen een
monotoon karakter. „In die tijd
verkocht het allemaal toch wel”,
zegt aannemer Arno Kattenpoel
Oude Heerink. „De huizen waren
niet aan te slepen.”
Binnen de kaders van het budget
dat Nijhuis beschikbaar had gesteld voor de architectuur ging
Moritz aan de slag. Hij greep terug naar stijlkenmerken uit de jaren vijftig en vroege jaren zestig,
zoals openingen in het metselwerk, ruitvormige raampjes, verticale uitbouwen en uítstekende kozijnen. „Op een gegeven moment
dacht ik: is dit niet too much?”,
zegt Moritz. „Nee, was mijn conclusie. Het refereert aan die tijd,
maar het is wel puur van nu.”

䡵 Een artist-impression van enkele huizen in de Diezerhof. De verticale stroken refereren aan de glazen trappenhuizen in de bestaande bebouwing. illustraties

19 Het Atelier/Nijhuis Bouw

Eind 2017 is de Diezerhof uit het puin herrezen
door Michael Amsman
ZWOLLE – Voor de sloop en nieuw-

bouw in Dieze-Oost meldden
zich vijftien aannemers en ontwikkelaars. Na een eerste schifting bleven er vier over, waaronder de combinatie van Nijhuis
Bouw en (als enige Zwolse bureau) 19 Het Atelier. In korte tijd
moesten die een beeldontwerp
maken voor de nieuwe wijk.
Na een intensief proces van pingpongen met ideeën en technische
mogelijkheden voltooiden 19 Het
Atelier en Nijhuis Bouw een ontwerp dat volgens opdrachtgever
SWZ met kop en schouders boven de concurrenten uitstak. De
opdracht voor de grootschalige
nieuwbouw in Dieze-Oost ging
naar Nijhuis Bouw.
Dat had al vaste voet aan de
grond in Zwolle, waar het nieuw-

bouw pleegt in het Schellerhart
en naast de Veemarkt, de zogeheten Irishof. „Die projecten lopen
allebei als een tierelier”, zegt Kattenpoel, „en dat verwachten we eigenlijk ook van de Diezerhof.”
Niet alleen vanwege het fraaie

smoeltje van de huizen, weet Moritz. „Als je een mooi plaatje hebt,
maar een klotewoning erachter,
heb je nog niks. Deze huizen kloppen. Dit wordt straks een geweldige wijk, op een paar minuten fietsen van de binnenstad.”

PORTIEKFLATS
䢇

Woningcorporatie SWZ maakte in
juli 2012 bekend dat het de komende jaren 234 probleemwoningen in Dieze-Oost zou gaan slopen. Het ging om portiekflats aan
de Van Schoonhovenstraat, Regelandisstraat, Hemerkenstraat en
Van Ummenstraat, waar de bewoners veel klagen over kou, vocht
en schimmelvorming.
䢇 Op 7 januari 1957 stelde de Zwolse gemeenteraad het uitbreidings-

plan Dieze-Oost vast, een ontwerp
van de befaamde stedenbouwkundige Sam van Embden. Om de kosten te drukken en de bouw te versnellen werden er voornamelijk
portiekflats van twee tot vier
woonlagen gebouwd.
䢇 Voor meer straten uit de jaren vijftig en zestig bestaan sloopplannen. De volgende sloopwijk is mogelijk die tussen de Wiecherlinckstraat en het Almelose Kanaal.

Recent werd het project op nieuwbouw-zwolle.nl
aangekondigd.
De verkoop is nog niet begonnen,
maar consumenten konden hun
interesse al aangeven. In no time
hadden zich 28 mensen aangemeld, die aangaven een prijs in gedachten te hebben die strookt
met de begroting van Nijhuis
Bouw.
Het eerste deel van het te slopen
wijkje ligt al tegen de vlakte, het
tweede deel wordt eind 2015 tot
gruzelementen geslagen. De
nieuwbouw begint in januari aan
de kant van de Van Schoonhovenstraat. Uiterlijk 1 januari 2017 moeten alle 94 woningen zijn opgeleverd. Daarna moet het derde deel
van de strook tussen de Van
Schoonhovenstraat en de Hogenkampsweg worden ontwikkeld,
maar daar is nog geen besluit over
gevallen.
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Nieuw concept
met SOEP aan
Gasthuisplein

Ketting omdoen,
door Francisca Muller

ZWOLLE – Sinds kort zit er een
nieuw (afhaal-)restaurant aan het
Gasthuisplein in Zwolle: Soep.
Het restaurant biedt keuze uit
vier verschillende dagverse biologische soepen. Naast de mogelijkheid om ter plekke de soep te
eten zijn er afhaalbekers om soep
mee te nemen en kan ook bevroren soep worden meegenomen.
Soep is geopend van dinsdag tot
en met zaterdag vanaf 11.30 uur
en sluit op dinsdag, woensdag en
vrijdag om 18.30 uur, op donderdag om 20.00 uur, op zaterdag om
17.30 uur.

www.soep-zwolle.nl

ZWOLLE – Een groepje dames op

leeftijd zit geconcentreerd te kaarten in wijkcentrum De Pol in
Zwolle-Zuid. Ja, ze weten van de
recente berovingen van leeftijdgenoten in hun wijk. „En vandaag
stond er alweer iets over in de
krant. Verschrikkelijk”, zegt een
van hen.
Het is niet het gesprek van de dag
maar de gewelddadige straatroven
waarbij de daders het voorzien
hebben op sieraden, laten hen zeker niet onberoerd. „Je gaat zelf
toch nadenken: doe ik mijn sieraden wel of niet om als ik de deur
uitga?”, zegt een van de dames,

wijzend naar haar ketting en armbanden. „Eerst had ik ze allemaal
afgedaan, maar toen zei mijn
dochter: ‘ja, en dan pakken ze je
portemonnee’. En als je het thuis
in de kast hebt liggen kan het ook
gestolen worden.” Een van de andere kaartsters weet te vertellen
dat de deuren van woonzorgcentrum De Kievitsbloem tegenwoordig eerder dichtgaan. „Zodat mensen niet zomaar binnen kunnen
lopen.”
Vier keer werden oudere of anderszins kwetsbare inwoners van
Zwolle de afgelopen tijd slachtoffer van agressieve sieradenrovers.
Waarvan drie keer in de laatste
paar dagen. Enkele slachtoffers
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of toch maar thuis laten?
wonen in De Kievitsbloem. „Hier
zijn geen woorden voor. Het is
echt misdadig”, zegt bestuurder
Wim Rave van Driezorg, waar De
Kievitsbloem onder valt. „Maar
helaas kun je er niet zo gek veel
aan doen, behalve alert zijn op
wat er in en rond onze huizen gebeurt. We hebben mensen op het
hart gedrukt om ons in te seinen
als ze verdachte mensen of situaties zien zodat onze medewerkers
meteen actie kunnen ondernemen. En dat gebeurt ook inderdaad, merken we. Maar wat er bijvoorbeeld in en rond het winkelcentrum gebeurt, daar heb je natuurlijk veel minder zicht op.”
Uiteraard wordt ook met bewo-

ners gesproken over preventie,
zegt Rave. „Dat doen we altijd
wel, in de zin van: neem niet te
veel geld mee, doe je portemonnee in de binnenzak van je jas en
plak de pincode niet op het pasje.
Maar hoever moet je daar met sieraden in gaan? Aan de ene kant
kun je zeggen dat het vragen om
moeilijkheden is om een dure ketting om te doen als je de deur uitgaat, maar het is ook heel begrijpelijk dat je er mooi uit wilt zien als
je naar de verjaardag van je kleinkind gaat. Dat is heel lastig. En we
willen mensen ook niet overvoeren met preventie-adviezen. Als
we er elke keer in het huiskrantje
en op bewonersavonden over be-

ginnen, geeft dat ook een onprettig gevoel.”
Wijkagent Danny Winkelman in
Zwolle-Zuid heeft samen met gemeentelijk wijkmanager Heleen
Gansekoele inmiddels afgesproken om een bijeenkomst te beleggen met de partners in de wijk.
„Om te kijken of we iets in de preventieve sfeer moeten en kunnen
doen”, zegt Winkelman. Heleen
Gansekoele: „Ik heb nog geen concrete ideeën over wat we kunnen
doen, maar ik vind het zorgelijk
wat er nu allemaal gebeurt, en belangrijk om de koppen bij elkaar
te steken. Wie weet wat voor creatieve ideeën daar uit voortkomen.”
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