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Buitengasthuisstraat  z.n  Een deel van de Buitengasthuisstraat is een onderdeel van de reeds 
vanaf de Middeleeuwen belangrijke handelsweg over land met Kampen 
en Hasselt. Deze historisch-stedenbouwkundige structuur kent (restanten 
van) een waardevolle historische laanbeplanting. 
 

 

Buitengasthuisstraat (naast 
nr. 8) 

GM Begraafplaats Blaloweg 
Naast het Buitengasthuis verrees in 1379 een kapel, die in 1703 tijdens 
een hevige storm instortte, waarin en –rond de doden van het gasthuis 
werden begraven. De begraafplaats is daarmee de oudste nog 
bestaande in Zwolle, aangezien men er vanaf de stichting zal hebben 
begraven.  
De fundamenten van de kapel waren al aan het eind van de 19de eeuw 
herkenbaar door een thans ook nog bestaande rij met ijzeren stangen 
verbonden palen. De fundamenten zijn in de 20ste eeuw opgemetseld. 
Het hekwerk aan de kant van de Buitengasthuisstraat is waarschijnlijk 
laat 19de of vroeg 20ste –eeuws. Verder bevat de begraafplaats 
bebossing met monumentale kastanjebomen. 
Tot ver in de 20ste eeuw is hier begraven. Vooral bewoners van het 
Buitengasthuis en inwoners van de Kamperpoort en de omliggende, 
merendeels arme buurschappen (Voorst, Frankhuis) werden hier ter 
aarde besteld. De spaarzame en eenvoudige zerken en stèles geven 
slechts een deel van de talloze begravingen aan die eeuwenlang op deze 
plek hebben plaatsgevonden. 
Een klein deel van de begraafplaats werd in de 20ste eeuw opgeofferd 
ten behoeve van de verbreding van de Blaloweg. De begraafplaats is 
aangewezen als gemeentelijk monument. 



 

 

Buitengasthuisstraat 10-78  Buitengasthuis 
In 1377 werd op de ‘Voerster diic’ het buitengasthuis gesticht. Dit 
gasthuis droeg de naam ‘Ten Hilligen Cruce’ en was bestemd voor de 
opvang van melaatsen. In het Register van inkomsten van renten en 
pachten van het Heilige Kruisgasthuis (1462-1540) wordt vermeld dat het 
gasthuis bestond uit een omheiningmuur met voorhuis, zaal, stalling, 
bakhuis, brouwhuis, grote huis voor aan de Hoogstraat, het ziekenhuis en 
de kapel. Omstreeks 1640 kreeg het gasthuis een andere bestemming 
als tehuis voor ouden van dagen (kostkopers). In 1875-1877 zijn de 
gebouwen van het Buitengasthuis afgebroken en vervangen door 
nieuwbouw. Vanaf 1926 werd deze bebouwing geleidelijk aan weer 
vervangen door nieuwbouw. De eerste steen  uit 1926 bevat de 
vermelding: ‘Uitbreiding van het Buitengasthuis/De Eerste Steen Gelegd 
Door/ Mr A.E. Baron van Voorst tot Voorst/Commissaris der Koningin in 
Overijssel 29 Dec. 1926/ Bestuur/J.W. Bartels Hz voorzitter/Jos.E. Vogt 
secretaris/R.J.J.M. Tellegen thesaurier/R.G.A.Z. Baron van Haersolte.’ 
Ook na de Tweede Wereld oorlog werd het vernieuwde Buitengasthuis 
uitgebreid. Het in aanleg middeleeuwse gasthuiscomplex is in de loop der 
tijd dus vervangen door jongere bebouwing. De locatie van het complex 
vormt, ondanks de latere ontwikkelingen, nog een duidelijk verwijzing 
naar de oorspronkelijke betekenis van deze plek. 
 

 

Blaloweg 1  Blaloborgh 
De laatste jaren is de waardering voor het erfgoed uit de 
wederopbouwperiode toegenomen. Het schoolgebouw is gebouwd naar 
het ontwerp van Architectengroep 69; Chr. Nielsen en J.H.C. Spruit uit 
1969. Het geschakeld schoolgebouw bestaat uit een hoog bouwdeel van 
vier bouwlagen ten behoeve van de theorielokalen en een laag bouwdeel 
van twee bouwlagen ten behoeve van de praktijklokalen. De gevels zijn 
bekleed met grindbeton en betaan uit grote glasoppervlakten in de vorm 
van brede horizontale stroken. Het, in 1999 door Nielsen en Spruit 
verbouwde, complex is een voorbeeld van een zorgvuldig vormgegeven 
naoorlogs schoolgebouw in functionalistische stijl.  
 

 


