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binnenstad van Zwolle

Zwarte Water

IJssel

Stadshagen

Westenholte

bedrijventerrein Voorst

Zwolle-IJsselkanaal

Hasselterweg

Voorsterweg

Context van de projectlocatie in Westenholte, huidige situatie

historische kaart 1787 historische kaart 1824 historische kaart 1829

historische kaart 1840 historische kaart 1900 historische kaart 1950

Context huidige situatie

Het projectgebied ligt in de oude wijk Westenholte ten westen van het centrum van Zwolle en achter bedrijventerrein Voorst. De locatie ligt ingekapselt tussen de zeer oude Voorsterweg 
en de recentere aangelegde Hasselterweg. De locatie is diverse generaties in gebruik geweest als houthandel en dit is terug te zien in de bebouwing die er nog staat, waaronder de oude 
houtzagerij. De familie is gestopt met het bedrijf en wil de locatie laten herontwikkelen voor woningbouw. De locatie ligt op de rand van stad naar buitengebied en is daarmee ruimtelijk 
een beeldbepalende locatie.  

natuurlijke laag agrarische laag laag van beleving

komgronden

rivier- en
uiterwaarden

dekzandvlakte
en -ruggen

oeverwallen

laagveenontginningen

oude hoevelandschap

maten- en 
flierenlandschap

ijssellinie inundatieveld

stads- en 
dorpsrandgebieden
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Projectlocatie
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oude houtzagerij
(wordt gesloopt)

oude loods
(wordt gesloopt)

stelconplaten

stelconplaten
verharding

entree 
houthandel

rijweg naar
achterliggende
bedrijvigheid

loodsen met
bedrijvigheid

steil & hoog talud
t.b.v Hasselterweg 

keermuurtje 
van schanskorven

woning

schuur

schuur

te herontwikkelen locat e

karrespoor
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inpassing kavels met groene kaders, solitaire bomen en boomgaardontsluitingsprincipe

terrein kent 2 hoogtes, woonlint op hoogte aan de voorsterweg +2.20, achtererf ligt beschutter en lager +1.20 presentatie van de voorzijde en verspringende rooilijn aan voorsterweg
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hoge barnwoning
parkeren in volume

parkeren in 
boomgaard +
bijenmengsel 

beukenhaag 
als erfgrens

beukenhaag 
als erfgrens beukenhaag 

als erfgrens

beukenhaag 
als erfgrens

singel van 
meidoorn +
veldesdoorn

brede haag van 
meidoorn +
veldesdoorn

veldesdoorn

boomgroep
berken

boomgroep
berken

te herontwikkelen locatie

eik

eik
parkeren 

hoge barnwoning
parkeren in volume

mansardekap

mansardekap

zagerij woning

woning

woning

woning

woning
schuurwoning

+2.97

+2.20

+1.20



referentiekader   |   formaat A3  |  06 - 04 - 2018 

STEDENBOUWKUNDIG LANDSCHAPSPLAN   Zwolle, Voorsterweg 60, Houthandel G. van Dijk & Zn

bijenbloemmengsel met vast soorten 
(N1 mengsel van Cruydthoeck)

hoge barn architectuur 3 lagen + kap, waarbij het parkeren in het volume op de beganegrond wordt ingepast berken in een  boomgroep langs geluidswal 

beukenhagen als erfgrens levert een groen straatbeeld op

solitaire eik (nabij parkeren N-O)

2-kapper schuurwoning fruitbomen in bijenmengsel

parkeren op grasklinkers

terugbrengen architectuur van de oude houtzagerij in de zagerijwoning: 
hoofdvorm, roedeverdeling, a-symmetrische kap, loodsdeuren

architectuurstijl (vrijstaand/tweekapper) woonplint langs de voorsterweg


