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Na tien jaar voorzitterschap is het tijd voor
verandering
Halverwege 2007 word ik door oud-voorzitter van de Vrienden
Jan Cremers gepolst of er te praten valt over het voorzitterschap
van de Vrienden. Hij kent mijn interesse in historie, architectuur
en mijn betrokkenheid bij de stad Zwolle. Korte tijd later volgt
een gesprek met een deel van het bestuur. Dat verloopt goed
en dus ga ik, enigszins gevleid, in op de uitnodiging om voorzitter
te worden.
In november van dat jaar begin ik mijn bestuurlijke werkzaamheden als waarnemend voorzitter. In de Jaarvergadering van
april 2008 word ik door de aanwezige leden officieel benoemd
tot lid van het bestuur en voorzitter.
Dat is inmiddels ruim tien jaar geleden. Ruim tijd om te stoppen
en het voorzitterschap over te dragen aan een opvolger.
Een periode van tien jaar waarin de stad maar ook de Vrienden
veranderden. Vele beeldbepalende projecten in en rond de
binnenstad werden ontwikkeld en voor een groot deel gerealiseerd. Gemeentelijk beleid ten aanzien van beeld- en ruimtelijke kwaliteit is verder uitgewerkt en verdiept, communicatie over
projecten verbeterd en vanzelfsprekender geworden.
Van een bestuur dat de ontwikkelingen in de stad als betrokken

buitenstaander vooral bestreed dan wel becommentarieerde
werd het een bestuur dat een plek verwierf en kreeg aan het
begin van menig ontwikkeltraject. Zo werd de gemeentelijke
leuze 'Samen maken we de stad' voor de Vrienden meer dan een
dode letter. We leerden ook over de eigen schaduw heen te
springen. De opvattingen van de Vrienden werden minder
voorspelbaar. Misschien wel het duidelijkste voorbeeld daarvan
was de beoogde uitbreiding van Museum De Fundatie. Tot veler
verrassing stemden de Vrienden in met het oog boven op het
museumgebouw. Het belang van het behoud van het - uitgebreide - museum voor de binnenstad woog tenslotte het zwaarst.
Het vaker in het begin van het ontwikkelproces betrokken
worden had ook een keerzijde. Het werk van de Vrienden is er
minder zichtbaar door geworden. De eertijds strijdbare Vrienden
wisten vaker de publiciteit en daarmee het grote publiek te
bereiken. Dat leverde ook binnen het bestuur wel eens de vraag
op "zijn we niet te veel een adviesclub geworden, een tweede
welstandsorgaan?". Een twijfel aan het bestaansrecht die het
tenslotte steeds verloor van de opvatting van nut en noodzaak
van een echt onafhankelijk burgerlijk orgaan dat de vinger aan
de pols houdt bij de ruimtelijke en gebouwde ontwikkeling van
de stad.
Ik heb het voorzitterschap al die jaren met genoegen vervuld.
De geïnvesteerde tijd is meer dan terugbetaald door deelname
aan boeiende processen, een beetje kunnen sleutelen aan de
stad en het ontmoeten en samenwerken met vele interessante
mensen. Ik wens mijn opvolger dezelfde boeiende ervaringen.
Ronald van den Berg

Uitnodiging Ledenvergadering
Het bestuur nodigt de leden van de vereniging uit voor een
ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op woensdag 27
februari a.s., aanvang 20.00 uur, De Groote Sociëteit, Koestraat 8, Zwolle.
Elders in dit Jaarverslag treft u de agenda en bijbehorende
stukken aan.

Tien jaar bestuur Vrienden, een beknopte
terugblik
2008
Het gebouw van de voormalige Nederlandse Bank aan de Potgietersingel zal na sloop plaats maken voor een appartementengebouw met winkel op de bagane grond. Het bestuur is ongelukkig met het ontwerp: te hoog, een verkeerde dakhelling en
ongewenste aantasting van de historische rooilijn aan de singelzijde. Een juridische procedure tegen de vergunning verlening
wordt gestart (en zal later worden verloren).
De Vrienden lanceren een pleidooi voor het behoud van beeldbepalende historische (beroeps)binnenvaartschepen in de
Zwolse grachten.
De Pluim 2007 wordt uitgereikt aan de Provincie Overijssel voor
de restauratie van het door Ir. Marius Duintjer ontworpen monumentale Provinciehuis.
De Vrienden gaan in diverse gremia deelnemen aan de start van
de herontwikkeling van het Kraanbolwerk.
De gemeente Zwolle is van plan de gemeentelijke monumentenlijst uit te breiden met nog niet op waarde geschatte panden
alsmede jonge monumenten uit de naoorlogse periode.

De gerealiseerde nieuwbouw aan de Potgietsingel (boven) en door de
Vrienden bepleite versie (onder).

2009
De Vrienden lanceren een pleidooi voor ruimtelijke kwaliteit.
Een stadsbouwteam naar voorbeeld van elders zou ook in
Zwolle goed kunnen werken. Uitgangspunt, participatie in het
begin van het ontwikkeltraject levert winst op voor alle betrokkenen.
Voor het Kraanbolwerk wordt een eerste stedenbouwkundig
plan opgesteld. De Vrienden maken berekeningen voor de verdiencapaciteit van het project om daarmee de noodzaak van de
beoogde hoogte van paar gebouwen ter discussie te stellen.
De herontwikkeling van Melkmarkt, de bankenlocatie, stagneert. Pleidooien voor het behoud van de Van Straatenbank en
de twee Tijlpanden blijken aan dovemansoren gericht. Als het
niet anders kan dan maar een gefaseerde ontwikkeling van de
locatie is de mening van de Vrienden.
De ontwikkeling van Spoorzone gaat van start. De Vrienden
zullen de komende jaren in vele gremia participeren.
Voor de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst
dragen de Vrienden een lijst met suggesties aan.
De Pluim 2008 wordt uitgereikt voor de restauratie en herinrichting van de winkelpanden Vispoortenplas 1 - 3

Een pleidooi voor het behoud van historische binnenschepen in de
stadsgrachten.

2010

De Pluim van 2008 is voor de restauratie van Vispoortenplan 1 - 3.

De Vrienden trekken de noodzaak van de realisering van de
geplande Rodetorenbrug in twijfel. Toch nemen ze, naar eigen
zeggen, om erger te voorkomen, deel aan de selectie van het
brugontwerp.
Samen met Bewonersvereniging Binnenstad Zwolle, de Zwolse
Historische Vereniging en de Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle lanceren de Vrienden een tweetal voorstellen voor
Ruimtelijke Kwaliteit. Ook organiseren ze aan de vooravond van
de gemeenteraadsverkiezingen een politiek debat.
Er dienen zich voornemens aan tot uitbreiding van Museum de
Fundatie. De Vrienden zijn niet gerust op de komende ontwik-

Het niet gerealiseerde plan voor de Melkmarkt.
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kelingen.
De Pluim 2010 gaat naar de gemeente Zwolle voor het opnieuw
laten maken van de vier gietijzeren lantaarns van de Schoenkuipenbrug.
De Vrienden gaan deelnemen aan de Selectiecommissie Gemeentelijk Monumenten. De commissie die het College van
B&W gaat adviseren over de uitbreiding van de gemeentelijke
monumentenlijst. Met regelmaat zal deze commissie in dit en
volgende jaren bijeenkomen om de rapportages te bespreken
van de door bouwhistorici onderzochte panden.

2011
Voor het Kraanbolwerk verschijnt een nieuw stedenbouwkundig
plan. Naast appartementengebouwen nu ook grondgebonden
woningen.
De Vrienden worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van
de uitbreiding van Museum De Fundatie. Voor het bestuur weegt
de betekenis van het museum voor het functioneren van de
binnenstad zwaar. Voorkomen moet worden dat het museum
uit ruimtenood uit de binnenstad vertrekt. Hoe ingrijpend ook,
het oog boven op het museum lijkt een even gewaagde als
respectvolle uitbreiding van het museum. Het bestuur besluit
het ontwerp te steunen, maar twijfelt of de leden van de vereniging dat standpunt delen. Architect Hubert Jan Henket wordt
uitgenodigd om zijn ontwerp toe te komen lichten op een ledenvergadering. De aanwezige leden laten zich overtuigen.
De Pluim 2010 wordt uitgereikt aan woningcorporatie SWZ voor
de restauratie en herinrichting van de Oude Ambachtschool.

Het 'oog' op De Fundatie in aanbouw.

De eerste schetsen voor de herontwikkeling van de Wezenlanden.

2012
Het voormalige ziekenhuis De Wezenlanden gaat gesloopt
worden. Dat biedt kansen om de stedenbouwkundige misser van
destijds (te fors, te hoog, te dicht op de stadsgracht) te herstellen. Al in 2009 bepleiten de Vrienden een herontwikkeling van
het gebied met gebouwen die qua volume en architectuur
aansluiten op de bestaande bebouwing langs de singels.
De Vrienden nemen deel aan de architectenselectie voor de
eerste fase , het meest westelijke deel, van het Kraanbolwerk.
De bouw van de uitbreiding van De Fundatie is gaande.

2013
De Vrienden leveren een bijdrage aan het gemeentelijk Beeldkwaliteitsplan Binnenstad plus schil.
Ook aan de architectenselectie voor de tweede fase van het
Kraanbolwerk doen de Vrienden weer mee.
Tevens wordt meegedacht bij de invulling voor de herontwikkeling van de Wezenlanden.
Tot opluchting van de Vrienden is een plan voor een grote drijvende havenvoorziening geschrapt.

Het havenmeesterkantoor op het Rodetorenplein.

2014
Het doek valt voor het omstreden bouwblok op het Rodetorenplein, een naar de opvattingen van de Vrienden ongewenst en
ook nog eens beeldbepalend nieuw gebouw. Er blijkt in de markt
uiteindelijk geen belangstelling voor te bestaan. Het plein zelf
houdt er een klein fraai bouwsel aan over, het kantoortje voor
de fietsenbewaarplaats.
De Vrienden brengen het door hen gewenste Stadsbouwteam

Het geschrapte bouwblok op het Rodetorenplein.
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in verkiezingstijd opnieuw onder de aandacht.
In februari organiseert het bestuur een ledenbijeenkomst om
het verenigingsbeleid te actualiseren (Nieuwsbrief Februari
2014) en de leden in staat te stellen daarop commentaar te leveren. De aanwezige leden scharen zich achter het geactualiseerde beleid.
De Vrienden nemen deel aan de architectenselectie van het
havenmeestergebouwtje dat nu op het Rodetorenplein zal
verrijzen.
De Vrienden dienen een zienswijze in tegen de voorgenomen
sloop van een beeldbepalende woning aan het Ter Pelkwijkpark.
De Pluim 2013 wordt uitgereikt aan Wim Waanders voor 'het
voorbeeldige hergebruik' van de Broerenkerk.
De plannen voor de herontwikkeling van de bankenlocatie aan
de Melkmarkt nemen een wending. Het oorspronkelijk plan van
een rij winkels met bovengelegen appartementen wordt geschrapt om plaats te maken voor de plannen voor de bouw van
een groot warenhuis. De Vrienden hebben zo hun twijfels.
De Vrienden zetten zich schrap als de plannen naar buiten komen
voor de voorgenomen sloop van een Rijksmonumentaal boerderijcomplex (van 1873) aan de Valkenbergweg. Nota bene om
tijdelijk ruimte te maken voor een hulpspoor bij de herziening
van het spoortraject in Herfte. Publicitair krijgt het verzet veel
aandacht.
In december start de bodemsanering van het Kraanbolwerk.
Sedert 2014 maken de Vrienden deel uit van het Erfgoedplatform, o.a. verantwoordelijk voor de jaarlijkse lezingencyclus in
Waanders in de Broeren.

De gesloopte woning (witte gevel) aan het Ter Pelkwijkpark.

De met sloop bedreigde boerderij aan de Valkenbergweg in Herfte.

2015
De Vrienden denken mee bij de ontwikkeling van de Hof van
Thorbecke, een herontwikkelocatie naast het Kraanbolwerk.
De plannen voor het Kraanbolwerk ondergaan een wijziging. Het
beeldkwaliteitsplan voor het bolwerk wordt vastgesteld.
In januari 2015 overlijdt oud-voorzitter van de Vereniging Ir.
Hans Klokke.
Door de projectontwikkelaar van het warenhuis aan de Melkmarkt worden de Vrienden betrokken bij de verdere invulling en
uitwerking. Met het door hen aangetrokken architectenbureau
ontstaat een constructieve samenwerking.
De gemeente besluit tot spijt van de Vrienden dat de bibliotheek
uit de Diezerstraat zal verdwijnen om plaats te maken voor een
warenhuis van Zara. Ook hier worden de Vrienden bij de bouwplannen betrokken. Even is daar de oude strijdbaarheid van nog
niet zo lang geleden terug. De Vrienden zijn allerminst gelukkig
met de plannen. Vooral de achterzijde van de nieuwe winkel aan
Spoelstraat is een voorbeeld hoe herontwikkeling niet moet:
lomp, gesloten, niet binnenstedelijk gematerialiseerd. Van een
constructief samen brainstormen is in dit geval geen sprake.
In november overlijdt oud-voorzitter en erelid van de Vereniging
Dr. Jan Cremers.

De omstreden nieuwbouw van Zara aan de Spoelstraat.

2016
De Staatsecretaris van infrastructuur maakt het tracéebesluit
bekend voor het spoor in Herfte. Daarmee is de monumentale
boerderij aan de Valkenbergweg definitief gered.
In mei overlijdt vice-voorzitter drs. Pieter Lettinga. Met zijn zeer
lange bestuurslidmaatschap is hij bepalend geweest voor het
doen en laten van de Vrienden. Pieter was co-auteur van het in
1992 verschenen 'Op de bres voor Zwolle - De strijd van de

Het ontwerp voor het appartementengebouw op de locatie van de
voormalige bioscoop aan het Gasthuisplein.
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Vrienden van de Stadskern'.
In juni overlijdt mr. Job Drijber, oud-burgemeester van Zwolle,
en erelid van de Vereniging.
Met de realisering van een nieuw bioscoopcomplex aan de
Pannekoekendijk is de functie van de bioscoop aan het Gasthuisplein komen te vervallen. Hergebruik van het bestaande - slecht
in de omgeving passende pand - wordt gelukkig niet overwogen.
Herontwikkeling naar appartementen en winkelplint wordt de
nieuwe opgave. De ontwikkelaar nodigt de Vrienden uit mee te
denken over de vormgeving van de nieuwbouw aan het Gasthuisplein en de Wolweverstraat.

2017
De eertijds roemruchte discotheek aan de Blijmarkt staat al jaren
leeg maar aan dat treurig lot komt een eind. Een ontwikkelaar
maakt een plan voor appartementen, atelierwoningen (plint
Papenstraat) en een inpandige parkeergarage. De Vrienden
worden uitgenodigd mee te denken over vormgeving van de
plannen.
Het Muzeriecomplex, ook al weer geruime tijd binnenstedelijke
leegstand, met daarin het 'Huis met de hoofden' wacht een
nieuwe bestemming, een invulling met kleine appartementen.
De Vrienden hebben twijfels of dit meest passende bestemming
is voor dit deel van de binnenstad. Ook zouden ze graag een
ontwikkelaar hebben gezien met meer ervaring in en affiniteit
met het hergebruik van historisch erfgoed.
Scania en Hogeschool Windesheim lanceren een even sympathiek als slecht plan: de bouw van drie grote windmolens in de
Voorst. Verduurzaming prima, maar dan wel op basis een serieus
beleidsplan van meer dan postzegelformaat is de mening van de
Vrienden.

Impressie van de appartementen achter de nieuw opgetrokken gevel
van de 'Volharding' op het Kraanbolwerk.

2018
Herontwikkeling van de Wezenlanden Noord komt aan de orde.
Dat betekent sloop van de H en I flats tegenover de Rechtbank.
Het aanvankelijke plan voor vervanging van de woningen wordt
al snel weer geschrapt. Daarvoor in de plaats komt een plan dat
moet voorzien in maxumaal 600 woningen. In dat geval is
hoogbouw onvermijdelijk waarmee de vraag op tafel ligt hoe
hoog voor die locacatie naar de mening van de Vrienden passend
is.
De vrienden zijn lid van de Klankbordgroep en leveren daar een
actieve bijdrage in de planvorming voor optimalisering van de
openbare verlichting in het stadscentrum.
Het bestuur onderneemt een zoektocht naar mogelijke nieuwe
bestuursleden.

Impressie van het penthouse en de toegang van de parkeergarage
van het appartementencomplex aan de Blijmarkt/Papenstraat, links
van de winkel van Schuttelaar.

Kraanbolwerk, Friese wal met geheel links de herbouwde gevel van 'De Volharding'.
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Vernieuwing bestuur

Agenda Algemene Ledenvergadering
d.d. 27 februari 2019

Het bestuur heeft in de tweede helft van 2018 ruim aandacht
besteed aan het aantrekken van nieuwe kandidaten voor het
bestuur. Meer dan noodzakelijk met het terugtreden van bestuurslid David Hof die in maart jl. lid van de gemeenteraad werd.
Voorts treden Ronald van den Berg (voorzitter) en Elsbeth
Goettsch (secretaris) in februari 2019 terug als leden van het
bestuur.
Eenvoudig is die zoektocht niet. Buiten de bestuursvergaderingen om speelt het bestuurlijk werk zich vooral overdag af. Het
regelmatig overleg met bijvoorbeeld de gemeente, ontwikkelaars en architecten vindt plaats tijdens kantooruren. Slecht te
combineren voor bestuursleden met een baan.
Het bestuur prijst zich gelukkig een drietal kandidaten voor het
bestuur te hebben gevonden: Raymond Salet, Peter Goudswaard en Hansje van Douwen.

Aanvang 20.00 uur, De Groote Sociëteit, Koestraat 8.
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Korte terugblik
3. Verklaring van de Kascommissie en goedkeuren van de
Jaarrekeningen 2017 en 2018
4. Benoemen leden kascommissie voor beoordeling van
de Jaarrekening 2019
5. Vaststellen van de Begroting 2019
6. Benoemen van Raymond Salet, Peter Goudzwaard en
Hansje van Douwen tot bestuursleden van de
vereniging
7. Actuele zaken
8. Rondvraag
9. Sluiting

CV Raymond Salet
Geboren en getogen in Zwolle. In de jaren tachtig afgestudeerd
aan de Rijksuniversiteit van Groningen als architectuurhistoricusplanoloog. Midden jaren tachtig voor het Oversticht een inventarisatie gemaakt van de jongere bouwkunst in Overijssel.
Daarna werkzaam geweest voor het toenmalige ministerie
VROM en later Financiën. Hoofdzakelijk als woordvoerder van
de staatssecretaris voor Volkshuisvesting en de minister(s) van
Financiën.
Vervolgens verschillende voorlichtingsfuncties in de financiële
wereld vervuld.
De laatste zes jaar docent communicatie geweest aan de hogeschool Windesheim.

Winst- en verliesrekening 2017 en 2018
Bruto bedrijfsresultaat
(contributies)
verkoopkosten
kantoorkosten
alg. kosten
som bedrijfskosten
bedrijfsresultaat
rentelasten etc.
Resultaat

2017
6.767

2018
6.390

-145
3.228
797
3.880
2.887
-199
2.688

4.218
714
4.932
1.458
-211
1.247

CV Peter Goudswaard
Geboren 27-06-1950 te Eindhoven. Woonachtig en schoolgaand
te Utrecht en Groenekan tot 1968.
Studie TH bouwkunde Delft, diploma architectuur en stedenbouw
1976.
Was tijdelijk in dienst van de gemeente Delft afdeling stedenbouw tot 1977. Aansluitend vaste aanstelling bij architectenbureau Martini Groningen afdeling ontwerp van 1977 tot 1989.
Daarna vaste aanstelling Provinciale welstandscommissie /
Libau welstand en monumenten van 1989 tot 2015.
Sedert 2016 woonachtig in de binnenstad van Zwolle.

Balans per 31 december 2017 en 2018
(na resultaatbstemmimg)
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activazijde
PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves
Kortlopende schulden
Crediteuren

Totaal passivazijde

31-12-2017

31-12-2018

20
671
691
33.465
34.156

671
671
34.668
35.359

33.394
33.394

34.640
34.640

1.287
-525
762
34.156

719
719
35.359

CV Hansje van Douwen
Geboren 29-01-1952 te Sneek. Basis en middelbare school:
Langweer/Beetsterzwaag/Drachten
Studie Nederlands recht Rijksuniversiteit Groningen (afgestudeerd privaat- en publiekrecht).
Algemeen bestuurlijk en juridisch beleidsmedewerker Rijksuniversiteit Groningen, Project bureau Reorganisatie Rijksdienst
(ministerie Binnenlandse Zaken), Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Van daaruit de stap naar de private sector gemaakt
naar het Stedenbouwkundig advies Bureau BVR. Proces en beheers management bij stadsvisies, inter(gemeentelijke/provinciale)visies, beleidsverkenningen.
2014 gestopt met betaald werk en overgestapt naar vrijwilligerswerk welzijn (financiële ondersteuning).
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Wezenlanden Noord
Wezenlanden Noord is het gebied tussen het Thomas A Kempis College en het Provinciehuis. De woningcorporatie heeft het initiatief genomen om haar woningbestand in dit gebied te herontwikkelen. Het betreft voornamelijk gedateerde portiek etage flats
zonder lift. Onderzocht wordt o.a.of dit gebied aan de rand van het Centrum een meer stedelijk karakter te geven.
De gemeenteraad heeft eind vorig jaar ingestemd met een veel intensievere stedelijke bebouwing dan eerder voorzien was in b.
v. het omgevingsplan. Dit betekent dat er ca. 400 woningen meer zullen worden gerealiseerd dan in eerdere plannen. Ook de
bouwhoogte wordt fors hoger.
Het komend jaar zal de planvorming en communicatie voor het gebied Wezenlanden Noord veel aandacht en inzet van de Vrienden
vergen. De Vrienden zijn vertegenwoordigt in de klankbord.
De Vrienden hebben erop gewezen dat het in hoofdlijnen om veel meer gaat dan het bouwen van woningen: centrumvoorzieningen in de plint van de te realiseren woonblokken, een parkeergarage, nieuwe infrastructuur, een stevige groenstructuur enz.
Integrale stedelijke planvorming is hier een uitdagende opgave.
Samen met de gemeente, woningcorporatie en de bewoners zullen de Vrienden hier vorm en inhoud aan te geven.
De afbeeldingen zijn opdracht van Woningcorporatie SWZ gemaakte studies van mogelijke invullingen van het gebied.

Verenigingszaken

Begroting 2019
Staat van Baten en Lasten
Baten
Contributies
Overige baten
Totaal
Lasten
PR-lasten
Algemene lasten
Financiële lasten
Totaal
Resultaat

01 - 01 - 2017

31 - 12 - 2018

Bestuurssamenstelling
Ronald van den Berg,
Ronald van den Berg,
voorzitter
voorzitter
Elsbeth Goettsch, secretaris Elsbeth Goettsch, secretaris
Eelke de Jong, penningmeesterEelke de Jong, penningmeester
Frank Witbraad, lid
Frank Witbraad, lid
David Hof, lid
Adviseurs
Rik Stuivenberg
Rik Stuivenberg
Bart van der Salm
-

6.000
6.000
200
4000
700
4.900
1.100
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:
Postbus 1180 8001 BB Zwolle

De nieuwe appartementen en winkels op de herontwikkelde locatie
van de bioscoop aan het Gasthuisplein.

De nieuwe huizen op het voormalige ziekenhuisterrein, hoek Groot Wezenland - Assendorperstraat.

