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28 ZWOLLE

door Michael Amsman

ZWOLLE – Om de sloop van de zo-
geheten schimmelwoningen in
Dieze-Oost zal geen traan wor-
den gelaten. De vroege jaren zes-
tig huisjes zijn bouwvallig, toch-
tig en schamel van afmetingen.
Toch hebben ze bescheiden archi-
tectonische kwaliteiten, namelijk
de detaillering in de gevels, een
stijlkenmerk dat in de jaren zeven-
tig ter ziele ging. Goed nieuws: de
krakkemikkige huisjes gaan welis-
waar 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 bouw-
bedrijf zelf al het nodige tot stand
heeft gebracht in de Diezerpoort.
„We vroegen aan Rob”, zegt Nij-
huis-functionaris Arno Katten-
poel Oude Heerink, „om in de
buurt te kijken wat de wezenlijke
kenmerken zijn.” Moritz fietste
een paar keer door het buurtje tus-
sen de Van Schoonhovenstraat en
de Regelandisstraat. Wat hem
daarbij opviel: „Die huizen zijn
destijds goedkoop gebouwd, maar
met heel veel liefde voor metsel-
werk. Maar wel sober.”
Die detaillering moest terugko-
men in de nieuwbouw, waren
Kattenpoel en Moritz het al snel

eens. „We wilden niet beknibbe-
len op de details”, zegt de eerste.
„Wat veel aannemers doen, is al-
les eruit bezuinigen, om huizen
zo goedkoop mogelijk aan te kun-
nen bieden. Maar wij denken dat
mensen de meerwaarde van gevel-
ornamenten herkennen en daar
best wat meer voor willen beta-
len.”
Dat op zeker moment de detaille-
ring 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 ge-
steld voor de architectuur ging
Moritz aan de slag. Hij greep te-
rug naar stijlkenmerken uit de ja-
ren vijftig en vroege jaren zestig,
zoals openingen in het metsel-
werk, ruitvormige raampjes, verti-
cale uitbouwen en uítstekende ko-
zijnen. „Op een gegeven moment
dacht ik: is dit niet too much?”,
zegt Moritz. „Nee, was mijn con-
clusie. Het refereert aan die tijd,
maar het is wel puur van nu.”

door Michael Amsman

ZWOLLE – De geplande uitbouw
achter Villa Nieuw Hofvliet kreeg
gisteren niet de zegen van de wel-
standscommissie. Het ontwerp
verzwakt de villa aan de achterzij-
de tot een bijgebouw, meenden
de adviseurs van het college van B
en W.
In het ingrijpend gerestaureerde
landhuis aan de Pannekoekendijk
6 komt een brasserie. Omdat het
grondoppervlak van de markante
villa beperkt is, wordt er een uit-
bouw toegevoegd aan de achterzij-
de, waarin de keuken en restau-
rantruimte worden onderge-
bracht. De tekeningen konden de
welstandscommissie echter niet
bekoren. De aanbouw is te domi-
nant, stelde een van de adviseurs.
„Zo wordt het een paviljoen met

een oud bijgebouwtje erbij.” Ze
wees erop dat Nieuw Hofvliet een
‘verstrakte versie van de Amster-
damse school’ is. „Daar moeten
we geen wezensvreemd rechthoe-
kig element bij zetten, dat door-
steekt de verticale geleding.”
Een ander commissielid vroeg om
‘wat meer terughoudendheid’ in
het ontwerp. „En zet de glazen
aanbouw wat naar links, zodat de
hoek van het gebouw zichtbaar
blijft.” Een derde lid merkte op
dat de antracieten wand van de
keuken te dicht tegen het oude
huis staat. „Hij zit er koud tegen-
aan, dat is niet goed.” De commis-
sie zal daarom geen positief ad-
vies verstrekken aan B en W.
De architectuurdeskundigen wa-
ren wel lovend over het ontwerp
voor een glazen schuifdeur in de
Grote Kerk, tussen de hal aan de
noordzijde en de kerk zelf. De
simpele houten tochtsluis gaat er-
uit, mede om binnenkort het graf-
monument voor de Zwolse politi-
cus Van der Capellen door te kun-
nen laten. De glazen deur biedt
vanaf de Grote Markt - als de deu-
ren van het voorportaal open
staan - onbelemmerd zicht op de
kerk. De Zwolse architect Kees
van Nieukerken wil de glazen pa-
nelen wegwerken achter een lijst
die wordt gemodelleerd naar de
originele deur. Dat is de beste op-
lossing, prees de commissie hem.

door Francisca Muller

ZWOLLE – Een groepje dames op
leeftijd zit geconcentreerd te kaar-
ten in wijkcentrum De Pol in
Zwolle-Zuid. Ja, ze weten van de
recente berovingen van leeftijdge-
noten 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 ze-
ker niet onberoerd. „Je gaat zelf
toch nadenken: doe ik mijn siera-
den wel of niet om als ik de deur
uitga?”, zegt een van de dames,

wijzend naar haar ketting en arm-
banden. „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 an-
dere kaartsters weet te vertellen
dat de deuren van woonzorgcen-
trum De Kievitsbloem tegenwoor-
dig eerder dichtgaan. „Zodat men-
sen niet zomaar binnen kunnen
lopen.”
Vier keer werden oudere of an-
derszins kwetsbare inwoners van
Zwolle de afgelopen tijd slachtof-
fer van agressieve sieradenrovers.
Waarvan drie keer in de laatste
paar dagen. Enkele slachtoffers

ZWOLLE – Sinds kort zit er een
nieuw (afhaal-)restaurant aan het
Gasthuisplein in Zwolle: Soep.
Het restaurant biedt keuze uit
vier verschillende dagverse biolo-
gische soepen. Naast de mogelijk-
heid om ter plekke de soep te
eten zijn er afhaalbekers om soep
mee te nemen en kan ook bevro-
ren 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 donder-
dag om 20.00 uur, op zaterdag om
17.30 uur.

www.soep-zwolle.nl

Zo wordt het een
paviljoen met een oud
bijgebouwtje erbij

Ontwerp voor glazen
schuifdeur in Grote Kerk
krijgt wel zegen van
Zwolse welstandscommissie

Na de sloop van de schimmelhuizen
worden 94 woningen neergezet die
slechts in hun verschijningsvorm aan
hun wormstekige voorgangers zullen
doen denken

Lid welstandscommissie

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.

� Een entreepartij in een onderdeel van de Diezerhof.
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Uitbreiding villa Nieuw
Hofvliet ‘te dominant’

Nieuw concept
met SOEP aan
Gasthuisplein

● 250 occasions op voorraad  ● Messcherpe prijzen
● Dronten, makkelijk bereikbaar  ● Goede service

WWW.FLEVOMOBIEL.NL
Handelsweg 19 Dronten 0321-337296 & De Noord 99, Dronten 0321-325938

Seat Ibiza 1.4 16V Good Stuff 5-deurs 
2010 109.545km 8.750,-

Ford Fiesta 1.6 16V 120pk Sport 
2010 61.434km 9.950,-

Ford Focus 1.6 Ghia Sedan Automaat 
2000 118.116km 2.650,-

BMW 3-SERIE 320 Autom. Executive Xenon 
2007 107.186km 11.250,-

BMW 5-SERIE 528 Touring High Executive 
2012 129.173km 34.950,-

Dacia Logan 1.6 16V Prestige Sedan 
2008 115.692km 3.500,-

Ford Ka 1.3 Apple 
2006 45.695km 3.500,-

Ford Mondeo Wagon 3.0 V6 ST 220 Orig. NL auto 
2003 90.161km 7.750,-

Honda Civic 1.6 Vtec ES Automaat 
2001 113.068km 4.350,-

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Aut. 7-Pers. Invite 
2007 101.985 km 18.950,-

Opel Zafi ra 2.0 Turbo Cosmo 7-pers. 
2006 177.490km 7.950,-

Renault Laguna 2.0 16V Aut. Dynamique 
2003 147.856 2.650,-
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door Francisca Muller

ZWOLLE – Begraven op zon- en
feestdagen blijft taboe op de ge-
meentelijke begraafplaatsen in
Zwolle, behalve in uitzonderlijke
gevallen waarvoor een ontheffing
nodig is. Het college ziet defini-
tief af van het plan, dat vorig jaar
nogal wat stof deed opwaaien.
Vooral de beheerders van begraaf-
plaats Bergklooster en cremato-
rium Kranenburg keerden zich fel
tegen het idee om begraven op
zondag mogelijk te maken. Vol-
gens hen is dit de enige dag dat
mensen de begraafplaats kunnen
bezoeken zonder bang te zijn een
begrafenisstoet tegen te komen.
Met de verruiming wilde het col-
lege met name de islamitische ge-
meenschap tegemoet komen. In
deze cultuur is het gebruikelijk
om doden zo snel mogelijk te be-
graven. Het college is nu tot de
conclusie gekomen dat de bestaan-
de regeling om in bijzondere ge-
vallen af te wijken van de regulie-
re tijden, volstaat.
De komende tijd wordt wel een
aantal andere wijzigingen doorge-
voerd om aan wensen uit de sa-
menleving tegemoet te komen en
het begraven op gemeentelijke be-
graafplaatsen aantrekkelijker te
maken. Er komen ruimere moge-
lijkheden in het kiezen van uitgif-
tetermijnen voor graven; dat kan
straks 10, 20, 30, 40, 50 jaar zijn of
voor onbepaalde tijd. Alleen in
het nieuwe Chinese gedeelte is de
keuze beperkt: 20 jaar of onbe-
paalde tijd. Ook bij het verlengen
van grafrechten krijgen nabestaan-
den meer keuze: 5, 10 of 20 jaar.
Verder krijgt Kranenburg een so-
ber ingericht deel, waar de graven
goedkoper zijn. En er komt een
speciale plek om foetussen te be-
graven. Dat was tot nu toe niet
mogelijk.
De raad beslist binnenkort over
de aanpassingen.

door Michael Amsman

ZWOLLE – Voor de sloop en nieuw-
bouw in Dieze-Oost meldden
zich vijftien aannemers en ont-
wikkelaars. Na een eerste schif-
ting bleven er vier over, waaron-
der de combinatie van Nijhuis
Bouw en (als enige Zwolse bu-
reau) 19 Het Atelier. In korte tijd
moesten die een beeldontwerp
maken voor de nieuwe wijk.
Na een intensief proces van ping-
pongen met ideeën en technische
mogelijkheden voltooiden 19 Het
Atelier en Nijhuis Bouw een ont-
werp dat volgens opdrachtgever
SWZ met kop en schouders bo-
ven 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 zogehe-
ten Irishof. „Die projecten lopen
allebei als een tierelier”, zegt Kat-
tenpoel, „en dat verwachten we ei-
genlijk ook van de Diezerhof.”
Niet alleen vanwege het fraaie

smoeltje van de huizen, weet Mo-
ritz. „Als je een mooi plaatje hebt,
maar een klotewoning erachter,
heb je nog niks. Deze huizen klop-
pen. Dit wordt straks een geweldi-
ge wijk, op een paar minuten fiet-
sen van de binnenstad.”

Recent werd het project op nieuw-
bouw-zwolle.nl aangekondigd.
De verkoop is nog niet begonnen,
maar consumenten konden hun
interesse al aangeven. In no time
hadden zich 28 mensen aange-
meld, die aangaven een prijs in ge-
dachten 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 Schoonhoven-
straat. Uiterlijk 1 januari 2017 moe-
ten alle 94 woningen zijn opgele-
verd. Daarna moet het derde deel
van de strook tussen de Van
Schoonhovenstraat en de Hogen-
kampsweg worden ontwikkeld,
maar daar is nog geen besluit over
gevallen.

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 ge-
beurt. We hebben mensen op het
hart gedrukt om ons in te seinen
als ze verdachte mensen of situa-
ties zien zodat onze medewerkers
meteen actie kunnen onderne-
men. En dat gebeurt ook inder-
daad, merken we. Maar wat er bij-
voorbeeld in en rond het winkel-
centrum gebeurt, daar heb je na-
tuurlijk 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 portemon-
nee in de binnenzak van je jas en
plak de pincode niet op het pasje.
Maar hoever moet je daar met sie-
raden in gaan? Aan de ene kant
kun je zeggen dat het vragen om
moeilijkheden is om een dure ket-
ting om te doen als je de deur uit-
gaat, maar het is ook heel begrijpe-
lijk dat je er mooi uit wilt zien als
je naar de verjaardag van je klein-
kind gaat. Dat is heel lastig. En we
willen mensen ook niet overvoe-
ren met preventie-adviezen. Als
we er elke keer in het huiskrantje
en op bewonersavonden over be-

ginnen, geeft dat ook een onpret-
tig gevoel.”
Wijkagent Danny Winkelman in
Zwolle-Zuid heeft samen met ge-
meentelijk wijkmanager Heleen
Gansekoele inmiddels afgespro-
ken om een bijeenkomst te beleg-
gen met de partners in de wijk.
„Om te kijken of we iets in de pre-
ventieve sfeer moeten en kunnen
doen”, zegt Winkelman. Heleen
Gansekoele: „Ik heb nog geen con-
crete ideeën over wat we kunnen
doen, maar ik vind het zorgelijk
wat er nu allemaal gebeurt, en be-
langrijk om de koppen bij elkaar
te steken. Wie weet wat voor crea-
tieve ideeën daar uit voortko-
men.”

Begraven op zondag niet
mogelijk, wel andere
wijzigingen rond gemeente-
lijke begraafplaatsen

�

� Woningcorporatie SWZ maakte in
juli 2012 bekend dat het de ko-
mende jaren 234 probleemwonin-
gen in Dieze-Oost zou gaan slo-
pen. Het ging om portiekflats aan
de Van Schoonhovenstraat, Rege-
landisstraat, Hemerkenstraat en
Van Ummenstraat, waar de bewo-
ners veel klagen over kou, vocht
en schimmelvorming.

� Op 7 januari 1957 stelde de Zwol-
se gemeenteraad het uitbreidings-

plan Dieze-Oost vast, een ontwerp
van de befaamde stedenbouwkun-
dige Sam van Embden. Om de kos-
ten te drukken en de bouw te ver-
snellen werden er voornamelijk
portiekflats van twee tot vier
woonlagen gebouwd.

� Voor meer straten uit de jaren vijf-
tig en zestig bestaan sloopplan-
nen. De volgende sloopwijk is mo-
gelijk die tussen de Wiecherlinck-
straat en het Almelose Kanaal.

� 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

Begraven
op zondag
blijft taboe
in Zwolle

of toch maar thuis laten?

Eind 2017 is de Diezerhof uit het puin herrezen

PORTIEKFLATS


