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6 OBJECTLIJSTEN PROJECTGEBIED 
 
 

Overige objecten met een hoge en zeer hoge cultuurhistorische waarde 
binnen het projectgebied: 

 

 Albert Cuypstraat 1-15 

 Bagijnesingel 1-13 

 Bagijnesingel 17 

 Bagijnesingel 25-35 

 Bagijnesingel 37-41 

 Berkumstraat 100 

 Binnengasthuisstraat 2-13 

 Bisschop Willebrandlaan 30 

 Bisschop Willebrandlaan 32-34 

 Blekerswegje 4-4a 

 Blekerswegje 6 

 Boerendanserdijk 1 

 Borneostraat 5-13 

 Borneostraat 4-10 

 Borneostraat 12-50 

 Borneostraat 52-60 

 Borneostraat z.n. 

 Brink 1 

 Brink 11-11a-11b 

 Brink 13 

 Brink 2-3 

 Brink 4 

 Brink 8-10 

 Brink 14-14a 

 Burgemeester Drijbersingel 15 

 Burgemeester Drijbersingel 25-25a 

 Burgemeester Drijbersingel z.n. 

 Ceintuurbaan 15 

 Diezerkade 7-8 

 Diezerkade 16 (en Thomas à Kempisstraat 1) 

 Diezerplein 1a-7 

 Diezerplein 21 

 Diezerplein 25 

 Diezerplein 29-39 

 Diezerplein 4 

 Diezerplein 20-22 

 Diezerplein 34 

 Diezerplein 36a 

 Eikenstraat 17 (en Beukenstraat 83) 

 Esdoornstraat 25 

 Floresstraat 21 

 Geert Grootestraat 2-200 

 Kastanjestraat 1-63, 2-34 (en Iepenstraat 63-105, 80-82, 
Beukenstraat 91-163, Plataanstraat 1-3, 2-4) 

 Kastanjestraat 65-87, 36-60 (en Beukenstraat 92-246, 
Wilgenstraat 33-81, 54-56, Populierenstraat 39) 

 Koewegje 5 

 Koewegje 4, 4a-e 

 Koewegje 12-28 

 Langenholterweg 10a 

 Meppelerstraatweg 2-528 

 Minervalaan 3-158 

 Mombaerstraat 2-12 (en Jupiterstraat 10-20, Vornkenstraat 1-35) 

 Pieter Steynstraat 1-359 

 Radewijnstraat 10-12 (en Zerboltstraat 65) 

 Rembrandtlaan 15-51 (en Van Ostadestraat 1-21, 2-4, Albert 
Cuypstraat 30-36, Ruysdaelstraat 2-30, Hobbemastraat 1-3) 

 Rhijnvis Feithlaan 23-35 

 Rhijnvis Feithlaan 36-38 

 Ruusbroecstraat 7-201 

 Simon van Slingelandtplein 1-20, 21-37, Paulus Buysstraat 2-60, 
Anthonie van Heimstraat 2-84, Pieter Steynstraat 2-12, Jacob 
Gillesstraat 1-47, 2-50, Johan van Oldenbarneveltstraat 1-17, 2-
22, Anthony Duyckstraat 1-17, 2-22, Adriaan Pauwstraat 1-17, 2-
22, Johan de Wittstraat 1-17, 2-22, Meppelerstraatweg 87-127, 
Caspar Fagelstraat 1-17) 
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 Sumatrastraat 13-43, 36-74 (en Billitonstraat 23-41, 28-46, 
Madurastraat 3-27, 6-24) 

 Thomas à Kempisstraat 13 

 Thomas à Kempisstraat 17 

 Thomas à Kempisstraat 90 

 Van Heusdenstraat 2 

 Van Wevelinkhovenstraat, bij 1 

 Van Wevelinkhovenstraat, bij 105-107 

 Vechtstraat 74-80 

 Vechtstraat 96 

 Vechtstraat 108-110 (en Rhijnvis Feithlaan 43-43a) 

 Vermeerstraat 1-23 

 Vermeerstraat 25-33 

 Warmoesstraat 77-83 
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LIJST CULTUURHISTORISCH 
WAARDEVOLLE BEBOUWING 

Adres Karakteristiek Waarde 
Zie kaart 

 Adriaan Pauwstraat 1-17, 
2-22 

Zie: Simon van Slingelandtplein 1-20, 21-37  

 

Albert Cuypstraat 1-15 De Zwolse architect H. de Nie bouwde dit als een hofje opgezette 
complex in 1939-1940. Door zijn opzet en vormgeving 
vertegenwoordigt het hofje architectuurhistorische waarde en is er 
sprake van typologisch belang. Bij de rond 1999 uitgevoerde 
renovatie bleef het authentieke karakter goed behouden. Als een 
oorspronkelijk voor ’r.k. armlastige ouderen’ bedoeld complex dat 
werd opgericht door stichting “De Doetinchemshuizen” is het hofje van 
cultuurhistorische betekenis. Verder is dit tussen twee straten gelegen 
complex dat de kopzijde van een groter woonblok beslaat van 
stedenbouwkundig belang.      

███ 

 

Bagijnesingel 1-13 In één opzet gerealiseerd blok van zeven herenhuizen uit 1932, 
architect C.H. Voogd. De tweelaags woningen hebben een 
gezamenlijk schilddak en zijn uitgevoerd in een zakelijke trant. Ze 
vertegenwoordigen architectuurhistorische kwaliteiten. Door hun ligging 
bij de Schoenkuipenbrug nemen ze een stedenbouwkundig 
waardevolle positie in bij de aansluiting van het Groot Wezenland op 
de Turfmarkt. Het blok markeert de westelijke kopzijde van dit plein, 
vlakbij de monumentale Oosterkerk.   

███ 
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Bagijnesingel 17 De pastorie van de Oosterkerk vormt één geheel met het 
naastliggende kerkgebouw (Bagijnesingel 17a) en dateert net als de 
kerk uit 1888. De architecten Meijer voerden de pastorie uit in een 
historiserende trant met vergelijkbare detaillering als de kerk 
(rondboogfries). Markante opzet met een symmetrische voorgevel en 
een middenrisaliet met timpaan. Op de begane grond is de 
vensterinvulling later gewijzigd. Waardevol architectuur- en 
cultuurhistorisch ensemble. 

███ 

 

Bagijnesingel 25-35 Dit uit veertien middenstandswoningen (beneden- en bovenwoningen) 
bestaande complex dateert uit 1921 en is ontworpen door de Zwolse 
aannemer-architect H.J. Sluiter. Het complex maakt deel uit van de 
waardevolle historische gevelwand tegenover de voormalige HBS en 
wordt gekenmerkt door een tweelaags opzet en met rode pannen 
gedekte daken. Evenwichtig spel van horizontalen en verticalen, 
verlevendigd door een topgevel met steekkap. Tezamen met de 
naastgelegen oudere herenhuizen levert het ontwerp een bloemlezing 
van architectuurhistorische ontwikkelingen.   

███ 

 

Bagijnesingel 37-41 Uit 1933 daterend ensemble als hoekoplossing bij de aansluiting van 
de Bagijnesingel op de Rhijnvis Feithlaan. Het betreft drie 
herenhuizen die vanuit één opzet zijn gebouwd naar een ontwerp van 
G.P. Leussink & Zn. De woningen zijn uitgevoerd in een 
rationalistische trant met enkele markante topgevels. Als 
hoekoplossing is het ensemble van stedenbouwkundig belang. Verder 
vertegenwoordigt het zowel in de hoofdvorm als de detaillering goed 
behouden gebleven drietal architectuurhistorische waarde.   

███ 

 Bankastraat  2-10 Zie: Javastraat 17-53  
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Berkumstraat 100 In 1920-1921 liet het bestuur van de Nederduitsch Hervormde 
Stadsevangelisatie door de bekende Zwolse architect M. Meijerink 
(1873-1943) dit evangelisatiegebouw met kliniek en conciërgewoning 
bouwen. Nog altijd verwijst het stermotief boven de ingang naar de 
benaming “De Ster”. M. en H. Meijerink (1901-1967) voegden in 
1928 aan de achterzijde een kleine zaal toe. De oorspronkelijke 
functie ging lang geleden verloren maar het gebouw behield zijn 
authentieke karakter. Er is sprake van architectuur- en 
cultuurhistorische waarden. In de wijk neemt het bouwwerk een 
opvallende positie in.  

███ 

 Beukenstraat  83 Zie: Eikenstraat 2-2a  

 Beukenstraat 91-
163 

Zie: Kastanjestraat 1-63, 2-34  

 Beukenstraat 92-
146 

Zie: Kastanjestraat 65-87, 36-60  

 Billitonstraat 23-
41, 

28-46 

Zie: Sumatrastraat 13-43, 36-74  

 

Binnengasthuisstraat 2-13 In 1956-1957 in opdracht van de charitatieve Pruimersstichting 
gebouwd complex van twaalf woningen. De Zwolse architecten H. 
Mastenbroek en J.H. de Herder leverden het ontwerp. Het in een 
traditionele trant met enkele moderne details uitgevoerde complex 
heeft architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van 
naoorlogse bouwkunst. Er is cultuurhistorische waarde vanwege de 
ontstaansachtergrond. Als een ensemble van drie trapsgewijs 

███ 
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verspringende bouwdelen neemt het complex een opvallende positie 
in.  

 

Bisschop 
Willebrandlaan 

30 Voorheen Molenkampweg 1. Vrml. r.k. Sint-Franciscusschool uit 
1958-1959 naar ontwerp van het Nijmeegse bureau J.G. Deur en C. 
Pouderoyen dat vlakbij ook de nieuwe Sint-Michaëlskerk bouwde. De 
eertijds voor het lager onderwijs bestemde school is opgezet volgens 
het haltype. De hal is tegelijk een gang die naar de klaslokalen leidt. 
Opmerkelijke centraalbouwvormige uitbouw, bestemd voor het 
schoolhoofd, een leermiddelenkamer, garderobe en wc. Markant 
voorbeeld van naoorlogse scholenbouw. Cultuurhistorisch belang voor 
de ontwikkelingsgeschiedenis van katholiek Zwolle.     

███ 

 

Bisschop 
Willebrandlaan 

32-34 De toren van de vrml. Sint-Michaëlskerk (nr. 32) dateert uit 1964. 
Architectenbureau J.G. Deur en C. Pouderoyen, Nijmegen. Het 
complex vormt de opvolger van de (gesloopte) neogotische 
Michaëlskerk in de binnenstad. De toren is van architectuurhistorisch 
belang als een voorbeeld van moderne naoorlogse kerkarchitectuur 
c.a. Cultuurhistorische waarde voor de ontwikkelingsgeschiedenis van 
katholiek Zwolle. De markante toren vormt al op grote afstand een 
belangrijke blikvanger en een oriëntatiepunt.   

███ 

 

Blekerswegje 4-4a Het uit 1903 daterende bouwwerk vormt een restant van de 
historische gevelwand langs de stadsgracht vertegenwoordigt 
architectuur- en cultuurhistorische waarde. Het voor zijn 
ontstaansperiode vrij ouderwetse ontwerp is geleverd door A.A. 
Lankhorst Azn. die het pand in opdracht van H. Zijlstra bouwde. 
Tegelijk met deze beneden- en bovenwoning realiseerde hij enkele 
inmiddels verdwenen houtloodsen. De rechts van het pand gelegen 
toegangspoort is eveneens verdwenen. Door de ligging langs 

███ 
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genoemde stadsgracht vertegenwoordigt dit opmerkelijke pand 
ensemblewaarde.  

 

Blekerswegje 6 Tegenover de Stadsgracht staat dit pand uit omstreeks 1840-1860, 
maar vermoedelijk met een oudere kern. Het tweelaags pand is in 
zijn vormgeving verwant aan het late Classicisme. Als een restant van 
de historische bebouwing langs genoemde stadsgracht is het object 
van cultuurhistorische waarde. Het bouwwerk neemt een in het oog 
vallende positie in.    

███ 

 

Boerendanserdijk 1 Dit langs het water van de Nieuwe Vecht gelegen pand uit circa 1915 
maakt deel uit van een historisch ensemble waartoe ook molen De 
Passiebloem behoort. Het in 2009 door brand aangetaste pand vormt 
als een voormalige portierswoning het enige restant van het gesloopte 
fabriekscomplex van de firma Reinders (oliefabrieken). Net als 
genoemde molen verwijst de woning naar de vroegere bedrijvigheid 
langs de Nieuwe Vecht waar oliehoudende zaden in molens en 
fabrieken tot olie werden verwerkt.  

███ 

 

Borneostraat 5-13 Zie ook: Soendastraat 12-14. Dit van een jaarsteen voorziene sociale 
woningbouwcomplex dateert uit 1935-1936 en vormt de laatste 
vooroorlogse invulling van de wijk. Het in opdracht van de Derk 
Buisman Stichting gebouwde complex is uitgevoerd in een 
traditionalistische trant, verwant aan de Delftse School. In rode 
handvormsteen uitgevoerd metselwerk. Zorgvuldig gedetailleerde 
ingangen in een ondiepe portiek met blokverbandlijsten en een luifel. 
Stedenbouwkundige waarde als onderdeel van vooroorlogse 

███ 
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stadsinvulling in een arbeiderswijk. Vermoedelijke architect: M. 
Meijerink.    

 Borneostraat 15 Zie: Soendastraat 1-5  

 

Borneostraat 4-10 In 1936 in opdracht van de Zwolse Vereniging tot Verbetering der 
Arbeiderswoningen gebouwd complex, naar ontwerp van W.A.N. 
Aberson. Vroeg voorbeeld van een portiekflat, met beneden- en 
bovenwoningen die toegankelijk zijn via twee trappenhuizen. 
Opvallend is de aansluiting bij de traditionele huizenbouw, door het 
hoge zadeldak met pannendekking. Het ontwerp is van typologische 
waarde. Ondanks enkele detailwijzigingen bleef het authentieke 
karakter goed behouden.  

███ 

 

Borneostraat 12-50 Complex van twintig arbeiderswoningen, in 1928 in opdracht van de 
Zwolse Vereeniging tot Verbetering der Arbeiderswoningen gebouwd. 
De architect was W.A.N. Aberson. Karakteristiek is de verwantschap 
met de Amsterdamse School. Dit blijkt vooral uit de mansardedaken 
met rode pannendekken. Hoog doorgestoken topgevels met 
steekkappen vormen een levendige afwisseling binnen het door 
horizontalen gedomineerde lijnenspel. Karakteristieke invulling in een 
door gevarieerde vooroorlogse bebouwing gedomineerde woonwijk.   

███ 

 

Borneostraat 52-60 Aan de betreffende zijde van de Borneostraat bouwde de Vereniging 
tot Verbetering der Arbeiderswoningen ook dit markante blok. Het 
dateert uit 1924 en is ontworpen door J.D.C. Koch, Zwolle. De 
éénlaags woningen zijn voorzien van roodgedekte zadeldaken met 
dakhuizen die langs de bovenzijde met verticale sierstroken zijn 
verlevendigd. De langs de onderzijde van de dakhuizen doorlopende 
goten vormen een markant horizontaal tegenwicht. Ondanks 
detailwijzigingen bleef het authentieke karakter goed behouden. 

███ 
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Karakteristieke invulling van een vooroorlogse arbeiderswijk.      

 
 

Brink  1 
 

Zie ook Thomas a Kempisstraat 2. Het hier gevestigde stadscafé 
markeert een oud perceel waarvan de huidige verschijningsvorm 
teruggaat op circa 1850. Vermoedelijk is er evenwel een oudere kern. 
Het pand maakt immers deel uit van de gevelwanden aan de kop van 
de Thomas a Kempisstraat, waar Dieze van oudsher direct vanuit de 
stad bereikbaar was. Het uit verschillende panden bestaande 
bouwwerk vertegenwoordigt bouw- en architectuurhistorische waarden 
en neemt een stedenbouwkundig belangrijke positie in.  

███ 

 

Brink 11-
11a-
11b 

Deze voormalige villa dateert uit circa 1860-1870 en vormt een 
stedenbouwkundig waardevol hoekpand aan het wigvormige pleintje 
bij de aansluiting van het Koewegje op de Brink. Als een voorbeeld 
van de villabouw die vanaf het derde kwart van de 19de eeuw langs 
een uitvalsweg van de stad werd gerealiseerd vertegenwoordigt het 
object cultuurhistorische waarde. Karakteristiek zijn de witgepleisterde 
gevels met hoeklisenen en een hoofdgestel. De getoogde vensters 
zijn voorzien van een T-schuifraam. 

███ 

 

Brink  13 Dit in 1914 gebouwde pand is van cultuurhistorische betekenis door 
de opzet als een samenkomstlokaal met woning voor de 
‘Vergadering’, een religieus genootschap dat in de jaren 1880 in het 
kader van het Reveil ontstond. De Vergadering was in Zwolle nauw 
gerelateerd aan de uitgeverij La Rivière & Voorhoeve die even 
verderop aan de Brink was gevestigd. Nog steeds is Brink 13 als een 
kerkje in gebruik. Het authentieke karakter van dit pand is goed 
behouden gebleven. Markant afgeschuinde hoekpartij bij de 

███ 
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aansluiting op het Koewegje. 

 

Brink 2-3 Deze gevelwand is karakteristiek voor het kleinschalige en welhaast 
dorpse karakter bij de entree van de Diezerpoort, aan de Brink. De 
gevels dateren uit het midden van de 19de eeuw en maken 
vermoedelijk deel uit van een oudere bouwkern. Tezamen met de 
overige bebouwing rondom de Brink vertegenwoordigen de panden 
een waardevol stedenbouwkundig ensemble, als achtergrond van de 
hier gelegen historische stadsgracht. 

███ 

 

Brink 4 Het pand is één van de oude villa’s die rond 1850-1860 bij de 
aansluiting van de Brink op het Blekerswegje zijn gebouwd, langs de 
uitvalsweg van de stad en bij de hier gelegen haven. Het 
tegenwoordig als een winkel en bovenwoning in gebruik zijnde object 
wordt nog altijd gekenmerkt door karakteristieke gepleisterde gevels 
met een cordonlijst en een hoofdgestel. 

███ 

 

Brink 8-10 Stedenbouwkundig waardevol ensemble dat uit een blok van drie 
middenstandswoningen bestaat. Ze zijn in 1935 vanuit één opzet naar 
een ontwerp van C.J. Vriens gebouwd en uitgevoerd in een vrij 
zakelijke trant. Vanaf de Bagijnesingel valt dit in rode handvormsteen 
opgetrokken blok op door zijn zorgvuldige opzet. Het blok 
vertegenwoordigt architectuurhistorische waarde. Zowel in de 
hoofdvorm als de detaillering is het authentieke karakter goed 
behouden gebleven.  

███ 
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Brink 14-
14a 

In 1959-1960 liet de op de hoek van het Blekerswegje gevestigde 
uitgeverij La Rivière & Voorhoeve haar bestaande magazijn 
verbouwen tot een magazijn met kantoor. Het Zwolse 
architectenbureau Lankhorst schiep een modern-functionalistisch pand 
dat wordt gekenmerkt door een evenwichtig spel van horizontalen en 
verticalen. Op de verdieping kwam het directiekantoor. Ondanks het 
verlorengaan van de uitgeverij-belettering langs de daklijst is het 
authentieke karakter goed behouden gebleven. Het ontwerp 
vertegenwoordigt architectuurhistorische kwaliteiten.    

███ 

 

Burgemeester 
Drijbersingel 

15 Het gebouw van de Samenhofkerk dateert uit omstreeks 1965-1970 
en is in opdracht van de Baptistengemeente gebouwd. Het Zwolse 
architectenbureau Meijerink leverde het ontwerp. Karakteristiek voor 
dit modern-functionalistische bouwwerk is de als een tamelijk lage 
sokkelverdieping opgezette eerste bouwlaag die terugwijkt van de 
tamelijk robuuste bovenverdieping. Het object maakt deel uit van een 
strook met deels grootschalige (kantoor)bebouwing die de overgang 
van de woonbuurtjes van Diezerpoort naar het binnenstadsgebied 
markeert.   

███ 

 

Burgemeester 
Drijbersingel  

25-
25a 

Dit vroegere kantoor van het GAK is in 1952-1953 gebouwd door 
architect H. Hoogewoning (Bureau Elling). Het bestaat uit enkele 
meerlaags vleugels met platte daken. Langs de Burg. Drijbersingel is 
dit een van de eerste kantoorgebouwen die hier zijn gerealiseerd, 
karakteristiek voor de stadsvernieuwing en schaalvergroting die er 
vanaf het derde kwart van de 20ste eeuw plaatsvond. In de jaren 
1970 is het gebouw enkele malen uitgebreid maar het authentieke 

███ 
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functionalistische karakter bleef goed behouden. In de voortuin een 
betonnen kunstwerk in de vorm van een gestileerde vogel (of vis).   

 Caspar Fagelstraat 1-17 Zie: Simon van Slingelandtplein 1-20, 21-37  

 Caspar Fagelstraat 2-64 Zie: Isaac van Hoornbeekstraat 1-95, 2-96  

 

 

Ceintuurbaan 15 Dit door de Eindhovense gloeilampenfabriek Philips gerealiseerde 
bedrijfscomplex is vanaf 1953 in fasen tot stand gekomen, met de 
jongste bouwdelen uit de jaren 1970. Het eigen bouwbureau van 
Philips leverde de ontwerpen, veelal in samenwerking met het 
aannemersbedrijf J. van Egteren uit Enschede. De diverse gebouwen 
– bestemd voor de productie van condensatoren – kenmerken zich 
door een modern-functionalistische vormgeving. Karakteristiek is dan 
vooral het strakke lijnenspel van horizontalen en verticalen en deels in 
een rasterpatroon opgenomen vensterreeksen. Karakteristiek 
voorbeeld van naoorlogse bedrijfsarchitectuur, markant gelegen op de 
hoek van de Floresstraat.   

███ 

 De Voochtstraat  1-47 Zie: Zerboltstraat 2-68  
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Diezerkade 7-8 Zie ook Diezerplein 2. Dit architectuurhistorisch waardevolle pand 
dateert uit het laatste kwart van de 18de eeuw. Karakteristiek zijn 
onder meer de hoge kap en de vrij zware kozijnen. Het pand maakt 
deel uit van de historische gevelwand langs de als een haven in 
gebruik zijnde stadsgracht die de overgang naar Dieze markeert. Als 
onderdeel van de gevelwand en op de hoek van het Diezerplein 
vertegenwoordigt het object stedenbouwkundige waarde. Het 
typologisch waardevolle object verwijst naar de historische 
ontwikkelingen van Dieze en is daardoor van cultuurhistorisch belang. 
          

███ 

 

Diezerkade 16 Zie ook Thomas a Kempisstraat 1. In zijn huidige verschijningsvorm 
dateert dit pand uit omstreeks 1850, maar de bouwmassa zal van 
oudere datum zijn. Alleen al door de geknikte opzet neemt dit 
hoekpand een markante positie in waardoor er sprake is van 
situationele waarde. Het pand vertegenwoordigt bouw- en 
architectuurhistorische kwaliteiten. Als een onderdeel van de oudste 
bebouwing van Dieze is het object van cultuurhistorische betekenis.    

███ 

 

Diezerplein 1a-7a Deze voormalige herenhuizen uit omstreeks 1905 zijn vermoedelijk 
gebouwd door de bekende Zwolse architect G.G. Post. De nu deels 
tot winkels omgevormde woningen zijn uitgevoerd in Jugendstiltrant 
met kenmerken van de historiserende bouwkunst. Karakteristiek is dan 
vooral de roodverblendstenen detaillering. Het levendig vormgegeven 
ontwerp neemt mede door de ligging aan een klein pleintje een 
markante positie in. De schuine ligging van het blok is het gevolg van 
een oude verkavelingssituatie, toen hier nog een deel van de vroeg 

███ 
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17de-eeuwse vestinggracht lag. 

 

Diezerplein 21 Uit omstreeks 1870 daterend pand met een gaaf bewaard gebleven 
winkelpui uit 1924-1925. Ene J. Ester liet de pui tegelijk met een op 
het achterterrein te bouwen schuur realiseren, toen het woonhuis op 
de begane grond een winkelfunctie kreeg. In 1927 liet de heer Ester 
het schilddak vervangen door de huidige mansardekap. Weliswaar zijn 
de penanten van de pui wit overgeschilderd en is de detaillering van 
de bovenvensters gewijzigd, maar het bouwwerk behield zijn 
authentieke karakter. Bij de aansluiting op een wigvormig pleintje 
neemt het object een stedenbouwkundig markante positie in.   

███ 

 

Diezerplein 25 Dit uit circa 1898 daterende pand is van typologisch belang als een 
goed herkenbaar voorbeeld van een historisch bedrijfspand met 
bovenwoning. Het ontwerp is uitgevoerd in Neorenaissancetrant, met 
speklagen en sluitstenen. Opvallend is uiteraard de brede inrijpoort 
die nog altijd verwijst naar de kleinschalige bedrijfsactiviteiten die in 
het verleden in de Diezerpoort plaatsvonden. Het object is van 
situationeel belang als een markant onderdeel van de historische 
bebouwing langs een wigvormig en met linden beplant pleintje.  

███ 

 

Diezerplein 29-39 In 1909-1910 liet aannemer H.J. Sluiter dit blok naar een ontwerp 
van de bekende Zwolse architect G.G. Post bouwen. Door het 
metselwerk in rode verblendsteen is aangesloten bij de Jugendstil. 
Verder wordt het ontwerp gekenmerkt door traditionele motieven zoals 
speklagen en segmentbogen. Mede door de brede overstekken kreeg 
het complex een levendig en schilderachtig karakter, waardoor het 
zich harmonieus voegt naar het tegenover liggende en met linden 
beplante pleintje. Typologisch waardevol door de combinatie van 

███ 
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woningen en (hoek)winkels. Ondanks enkele wijzigingen bleef het 
authentieke karakter goed herkenbaar.   

 Diezerplein  2 Zie Diezerkade 7.  

 

Diezerplein 4 Uit circa 1870 daterend pand met een door de Gebr. Boxman 
ontworpen winkelpui uit 1949. De van oorsprong symmetrische 
voorgevel van dit bouwhistorisch waardevolle object is nog goed 
herkenbaar (middenrisaliet). De winkelpui verwijst naar de historische 
winkelnering in Dieze die hier vanaf circa 1850 steeds belangrijker 
werd. Ondanks de wit overgeschilderde gevels is het authentieke 
karakter van het pand goed herkenbaar gebleven.   

███ 

 

Diezerplein 20-22 In 1903 liet de bakker F.T. Redeker de bestaande bebouwing naar 
een ontwerp van G.Th. Ruberg verbouwen. Het pand werd opgezet 
met een bakkerswinkel, beneden- en bovenwoningen. Door de 
voorgevel in rode verblendsteen neemt het object een opvallende 
positie in, vlakbij een wigvormig en met linden beplant pleintje. 
Karakteristiek voor de historiserende gevelgeleding zijn de speklagen 
en de segmentbogen met sluitstenen. Door de gevelbeëindiging met 
een witgeverfd hoofdgestel voegt het pand zich naar oudere 
ontwerpen. De markante positie wordt versterkt door de drielaags 
opzet, terwijl het Diezerplein juist door tweelaags bebouwing wordt 
gedomineerd.     

███ 
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Diezerplein 34 Het betreft het rechter pand op de foto. Kleinschalige 
bedrijfsbebouwing uit omstreeks 1915-1920, cultuurhistorisch 
waardevol door de verwijzing naar de historische ontwikkelingen in 
Dieze. Het zowel in de hoofdvorm als de detaillering goed behouden 
gebleven object vormt tezamen met het vroegere bedrijfs- en 
winkelpand op nr. 36a een architectuurhistorisch en situationeel 
waardevol ensemble, op de hoek van de Schoolstraat.  

███ 

 

Diezerplein 36a Linker pand op de foto. Dit vrml. bedrijfs- en winkelpand telt twee 
bouwlagen onder een afgeplat omlopend schilddak. Het dateert uit 
circa 1895 en is uitgevoerd in een neorenaissancistische trant. 
Cultuurhistorisch waardevol door de verwijzing naar de historische 
nering en bedrijvigheid in Dieze. Het zowel in de hoofdvorm als de 
detaillering goed behouden gebleven object vormt tezamen met het 
vroegere bedrijfspand op nr. 34 een architectuurhistorisch en 
situationeel waardevol ensemble, op de hoek van de Schoolstraat. 
Markante historische winkelpui.  

███ 

 

Eikenstraat 17 Zie ook: Beukenstraat 83. Het sinds 2002 bij de Brede School in 
gebruik zijnde complex dateert uit 1962-1964 en is ontworpen door 
architect S. van der Wal (Openbare Werken). De deels voor het 
VGLO- en deels voor het ULO-onderwijs bestemde school (Dr. A. 
Jacobsschool en E. Heimansschool) werd uitgevoerd volgens het 
haltype, met rondom een ontmoetingshal gegroepeerde klaslokalen. 
De diverse vleugels werden ingericht voor theorie- en praktijklokalen. 
Aan de kopzijden gesitueerde trappenhuizen. Karakteristieke 
functionalistische vormgeving, met een deels in het zicht gelaten 
betonstructuur en gemetselde gevels. Het authentieke karakter – 
deels met vitrinevensters – is vrij goed behouden gebleven.   

███ 
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Esdoornstraat 25 De Opstandingskerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) is in 1964 
gebouwd door architect W. Boxman. Het opmerkelijke complex 
bestaat uit drie geschakelde rechthoeken: een voorplein, een vleugel 
met nevenruimtes en de kerkzaal zelf. In 1999 is het gebouw 
uitgebreid. Het functionalistisch vormgegeven bouwwerk wordt 
gekenmerkt door een evenwichtig spel van horizontalen en verticalen. 
Door zijn hoekligging neemt het gebouw een in het oog vallende 
positie in, waarbij de markante stalen toren van oriënterende 
betekenis is.   

███ 

 

Floresstraat 21 Uit circa 1955 daterend bedrijfsgebouw dat in samenhang met de 
Philipsfabrieken (zie Ceintuurbaan 15) is gebouwd. Het uit een hoge 
bedrijfshal bestaande bouwwerk is opgezet in een staalskelet met 
gemetselde gevels en stalen ramen. Het platte dak is voorzien van 
shedkappen. Ze vormen opmerkelijke lichtstraten, als een 
karakteristiek onderdeel van dergelijke bedrijfsbebouwing. Gaaf 
bewaard gebleven karakter.  

███ 

 

Geert Grootestraat 2-200 Dit flatcomplex dateert uit 1956 en is ontworpen door de architecten 
H. Mastenbroek en J.H. de Herder. S.J. van Embden en N.P.H.J. 
Roorda van Eysinga leverden het stedenbouwkundige plan. Het 
betreft een opzet met maisonnettes die bereikbaar zijn via galerijen 
met een aan een kopzijde geplaatst trappenhuis. Markant is de 
afwisseling van de zeslaags flatgebouwen met bijbehorende blokken 
met tweelaags eengezinswoningen met flauw hellende zadeldaken. De 
diagonaal gesitueerde woningblokken zijn tezamen met de 
flatgebouwen in stempelvorm gerangschikt. Langs de Geert 

███ 
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Grootestraat vormt dit grid een scherm ter afscheiding van de 
hierachter gelegen intieme woonbuurtjes. Tezamen met andere 
bebouwing maakt het complex deel uit van de groenstructuur langs 
de rand van de wijk en de A28. In 1977 is het complex in opdracht 
van woningbouwvereniging Beter Wonen in het kader van ‘groot 
onderhoud’ ingrijpend gerenoveerd.    

 Hemerkenstraat  1-67, 
2-82 

Zie: Van Ummenstraat 1-47, 2-82  

 Hobbemastraat  1-3 Zie: Rembrandtlaan 15-51  

 Hobbemastraat 5-13 Zie: Albert Cuypstraat 38-60  

 

Hobbemastraat 6 Stadsarchitect L. Krook leverde het ontwerp voor deze in 1929 
gebouwde school die was bestemd voor het openbaar lager 
onderwijs. Overeenkomsten zijn te zien met de een jaar later door 
Krook gebouwde Elbertsschool (Kamperpoort). Karakteristiek is de 
vermenging van zakelijke kenmerken met motieven van de 
Amsterdamse School. Alhoewel het gebouw in zijn hoofdvorm goed 
behouden is gebleven, onderging de detaillering ingrijpende 
wijzigingen, met onder meer nieuwe ramen in afwijkend materiaal.    

███ 

 Iepenstraat 63-
105, 

80-82 

Zie: Kastanjestraat 1-63, 2-34  

 Jacob Gillesstraat 1-47, 
2-50 

Zie: Simon van Slingelandtplein 1-20, 21-37  

 Johan de Wittstraat 1-17, 
2-22 

Zie: Simon van Slingelandtplein 1-20, 21-37  

 Johan van 1-17, Zie: Simon van Slingelandtplein 1-20, 21-37  
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Oldenbarneveldtstraat 2-22 
 Jupiterstraat  10-20 Zie: Mombaerstraat 2-12  

 

 

Kastanjestraat 1-63, 
2-34 

Zie ook: Iepenstraat 63-105, 80-82, Beukenstraat 91-163, 
Plataanstraat 1-3, 2-4. De Algemeene Zwolsche Coöperatieve 
Woningbouwvereniging liet dit complex in 1933-1934 bouwen. Het is 
één van de eerste arbeiderscomplexen in de Bomenbuurt, gebouwd 
naar een ontwerp van het Zwolse architectenbureau H. Klomp. De 
tweelaags woningen worden gekenmerkt door een evenwichtige opzet 
met afgeschuinde hoekpartijen en roodgedekte pannendaken. 
Karakteristiek is verder het onderscheid tussen de vrij hoog 
doorgestoken gevelvelden van de eerste bouwlaag en de tamelijk 
lage en welhaast onder de dakoverstekken schuil gaande tweede 
bouwlaag. Er vonden detailwijzigingen plaats maar het authentieke 
karakter is goed behouden gebleven. Karakteristiek voorbeeld van 
stedenbouwkundige planning tijdens het interbellum. Door de vrij 
ruime opzet en de aandacht voor groenstroken met beplanting is er 
verwantschap met de tuindorpgedachte.    

███ 

 

Kastanjestraat 65-
87, 

36-60 

Zie ook: Beukenstraat 92-146, Wilgenstraat 33-81, 54-56, 
Populierenstraat 39. De bekende Zwolse architecten M. en H. 
Meijerink bouwden dit complex in 1933-1934 in opdracht van de 
Algemeene Zwolsche Coöperatieve Woningbouwvereeniging. Het 
behoort tot de oudste bebouwing in de Bomenbuurt en is ruim 
opgezet, met onder meer een brede groenstrook met kastanjebomen. 
De aan de Amsterdamse School verwante woningen worden 
gekenmerkt door een zorgvuldige opzet, met deels verspringende 

███ 
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mansardedaken met rode pannendekking, markante hoekpartijen en 
evenwichtig opgezette vensterreeksen. Door zijn opzet en vormgeving 
is het complex van architectuurhistorisch belang. In combinatie met de 
wijkaanleg en door de verwantschap met de tuindorpgedachte 
vertegenwoordigen de woningen stedenbouwkundige waarden.    

 

Koewegje 5 Het uit circa 1925 daterende pand aan het Koewegje 5 (links op de 
foto) vertegenwoordigt architectuurhistorische waarde als een zowel in 
de hoofdvorm als de detaillering goed bewaard gebleven voorbeeld 
van een ontwerp in een expressief-zakelijke trant met invloed van de 
Amsterdamse School. Karakteristiek is onder meer de aan de 
voorsteven van een schip verwante erkeropzet en de hoge als een 
puntdak uitgevoerde kap. Komende vanaf de Bagijnesingel neemt het 
object een markante positie in aan het begin van het Koewegje.    

███ 

 

Koewegje 4, 4a-
e 

Voormalig bedrijfspand met beneden- en bovenwoningen uit 
omstreeks 1895-1900. Het bovenin van een hijsbalk voorziene 
bouwwerk heeft typologische waarde en is door de opzet als 
bedrijfspand van cultuurhistorische betekenis. Tezamen met de 
nabijgelegen Oosterkerk en de historische woonbebouwing aan het 
Koewegje maakt het object deel uit van een gevarieerd ensemble dat 
in verschillende periodes tot stand is gekomen. Aan het Koewegje valt 
het pand op door zijn hoge opzet.   

███ 
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Koewegje 12-28 In 1923 bouwde de Zwolse aannemer-architect H.J. Sluiter dit 
complex dat werd opgezet als een reeks gekoppelde 
arbeiderswoningen. Het complex wordt gekenmerkt door een 
symmetrische opzet met vier op een wolfseinde aansluitende 
topgevels. De woningen zijn bescheiden en op een zorgvuldige wijze 
gedetailleerd, met de nadruk op evenwichtige maten en verhoudingen.  

███ 

 Madoerastraat 3-27, 
6-24 

Zie: Sumatrastraat 13-43, 36-74  

 Meppelerstraatweg 87-
127 

Zie: Simon van Slingelandtplein 1-20, 21-37  

 

 

Meppelerstraatweg 2-528 Complex portiekflats uit 1952, naar ontwerp van P.A. Lankhorst. 
Karakteristiek zijn vooral de trappenhuissecties met hun hoog 
doorgestoken vensterpartijen en de door een pergola voorafgegane 
ingangen. Aan de achterzijde vallen de breed opgezette balkons op. 
Hier doet de tamelijk massieve opzet en het krachtige lijnenspel 
denken aan de vormentaal van de vooroorlogse Nieuwe Haagse 
School. Markante strokenbouw in ruim aangelegde plantsoens met 
heesters en geboomte. Stedenbouwkundig waardevol als omkadering 
van de parkway-achtige Meppelerstraatweg.  

███ 
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Meppelerstraatweg  z.n.  Dit herdenkingsmonument uit 1963 is opgericht ter nagedachtenis aan 
vijf verzetslieden uit Zwolle en Zwollerkerspel die hier op 31 maart 
1945 zijn gefusilleerd. Het monument is ontworpen door Mastabo. De 
vijf gebroken zuilen op dit monument symboliseren de vijf slachtoffers. 
Het tussen de rijbanen van de Meppelerstraatweg gesitueerde object 
heeft cultuur- en kunsthistorische waarde.   

███ 

 

Minervalaan 3-158 Zie ook: Albert Cuypstraat 17-93. In 1952 bouwde architect P.A. 
Lankhorst het omvangrijke complex van 195 etagewoningen (drie 
woonlagen) en 24 etagewoningen (twee woonlagen). Opdrachtgever 
was woningbouwvereniging Beter Wonen. Lankhorst ging uit van het 
portiekflattype. De in een betonconstructie opgetrokken gebouwen 
doen denken aan de vormentaal van de vooroorlogse Nieuwe Haagse 
School. Ondanks detailwijzigingen bleef het authentieke karakter goed 
behouden. Het complex maakt deel uit van een open verkaveling, met 
strokenbouw in een parkachtige setting.   

███ 

 

Mombaerstraat 2-12 Zie ook: Jupiterstraat 10-20; Vornkenstraat 1-35. Dit complex uit circa 
1960 omvat vijf flatgebouwen waarvan er drie aan de Vornkenstraat 
staan, één aan de Jupiterstraat en één aan de Mombaerstraat. De 
flatgebouwen tellen vier bouwlagen waarvan de onderste is opgezet 
als een sokkelverdieping met bergingen en garages. De woonlagen 
worden gekenmerkt door een afwisseling van vensterpartijen en 
inpandige balkons. Aan de kopzijden gelegen vitrinevensters. Open 
verkaveling in een parkachtige setting.   

███ 

 Paulus Buysstraat 2-60 Zie: Simon van Slingelandtplein 1-20, 2-38  



 
 
 

 
 

 
Cultuurhistorische analyse Diezerpoort, Zwolle II september 2010 II blad  24 

 

 

Pieter Steynstraat 1-359 De in een zaagtandvorm gerangschikte flatgebouwen vormen door 
hun geknikte opzet een markante begrenzing van de wijk. Open 
verkaveling binnen een ruime groenstrook, karakteristiek voor de 
naoorlogse stedenbouwkundige uitgangspunten. Het complex markeert 
de aansluiting van de wijk op de A28. De uit 1955 daterende 
flatgebouwen werden in opdracht van de A.Z.C.W. ontworpen door 
het Arnhemse bureau C. Nap en G.J.P. van Ede. Ze zijn uitgevoerd 
volgens het portiektype, met hoge trappenhuizen die door hun 
witgeverfde gevels een markante afwisseling vormen binnen de 
gevelvelden. Het spel van horizontalen en verticalen vindt bovendien 
een levendige afwisseling in de uitkragende balkons met hekwerken. 
Zowel in stedenbouwkundig opzicht als in de vormgeving is het 
complex karakteristiek voor de naoorlogse ideeën over de opzet van 
een nieuwe wijk. In de loop van de tijd onderging het complex slechts 
geringe (onderhouds) wijzigingen waardoor het authentieke karakter 
goed herkenbaar is gebleven.     

███ 

 Pieter Steynstraat 2-12 Zie: Simon van Slingelandtplein 1-20, 21-37  

 Plataanstraat 1-3, 
2-4 

Kastanjestraat 1-63, 2-34  

 Populierenstraat 39 Zie: Kastanjestraat 65-87, 36-60  
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Radewijnstraat 10-12 Zie ook: Zerboltstraat 65. Dit voormalige schoolgebouw dateert uit 
omstreeks 1955. Het bouwwerk bestaat uit twee bouwlagen en een 
zolderverdieping onder een met pannen gedekte kap. Het ontwerp 
sluit aan bij de traditionalistische richting in de naoorlogse bouwkunst, 
hetgeen behalve uit genoemd pannendak ook uit de zorgvuldig 
gemetselde gevels blijkt. De school verloor zijn oorspronkelijke functie 
en is nu onder meer in gebruik als een islamitisch 
ontmoetingscentrum (aleviten). Gaaf bewaard gebleven karakter.    

███ 

 

Rembrandtlaan 7-9 Deze dubbele woning dateert uit 1922 en is gebouwd naar een 
ontwerp van P. Neefs, bouwkundige. Ene C. Spanhaak liet dit 
dubbele pand als een winkelhuis (l.) en een woonhuis realiseren. 
Markante vormgeving met een gezwenkte mansardekap en een hoog 
doorgestoken dakhuis met trappenhuissectie. Door zijn opzet en 
vormgeving neemt het pand een opvallende positie in op de hoek van 
de Jan Tooropstraat.  

███ 

 

Rembrandtlaan 15-51 Zie ook: Van Ostadestraat 1-21, 2-4, Albert Cuypstraat 30-36, 
Ruysdaelstraat 2-30, Hobbemastraat 1-3. In 1923 gebouwd 
woningbouwcomplex naar ontwerp van D. de Herder & Zn. De 
éénlaags woningen zijn voorzien van gezamenlijke mansardedaken 
met rode pannendekking. Op regelmatige afstanden worden ze 
onderbroken door topgevels met een steekkap. Alhoewel de 
detaillering bij een aantal woningen wijziging onderging is het 
authentieke karakter goed behouden gebleven. Het complex maakt 
deel uit van een uit diverse woningbouwcomplexen bestaande 
arbeiderswijk en is in zijn tamelijk ruime opzet verwant aan de 
tuindorpgedachte. De diverse complexen vormen langgerekte 
gevelwanden en sluiten langs de achterzijde aan op gesloten 

███ 
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binnenhoven.  

 

 

Rhijnvis Feithlaan 23-35 De in de late 19de eeuw tot stand gekomen woonhuizen nabij de 
bocht in de Rhijnvis Feithlaan zijn stedenbouwkundig van belang als 
een karakteristiek onderdeel van de uit herenhuizen bestaande 
bebouwing aan de westzijde van deze straat. Weliswaar zijn er 
detailwijzigingen te zien, maar in de hoofdvorm is het karakter van 
deze panden goed bewaard gebleven. Karakteristiek is vooral de 
detaillering in renaissancistische trant, met speklagen, sluitstenen enz. 
Stedenbouwkundig waardevol ensemble, karakteristiek voor de 
voorname bebouwing die zich vanaf het derde kwart van de 19de 
eeuw in het betreffende deel van Zwolle ontwikkelde.    

███ 
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Rhijnvis Feithlaan 36-38 Dit hoekpand markeert de bocht in het verloop van de Rhijnvis 
Feithlaan. Het pand voegt zich naar de overige bebouwing langs de 
westzijde van deze straat en heeft situationele waarde. Markante 
opzet met in hoogte verspringende bouwdelen, hetgeen aan de twee 
woningen een levendig karakter geeft. Weliswaar vond er enige 
detailwijziging plaats maar het authentieke karakter is goed behouden 
gebleven.   

███ 

 Rhijnvis Feithlaan 43-
43a 

Zie: Vechtstraat 108-110  

 

Ruusbroecstraat 7-201 De Stichting Algemeen Mijnwerkersfonds van de Limburgse 
steenkolenmijnen liet dit complex in 1960 bouwen, naar een ontwerp 
van J.B. Koning en J.C. Rentjes uit Hengelo. Het betrof 84 
etagewoningen en 14 eengezinswoningen. De in een stempel 
gegroepeerde portiekflats en eengezinswoningen vormen ten opzichte 
van elkaar een levendige afwisseling, als bebouwingsstrook langs een 
met fors geboomte ingevulde parkstructuur aan de rand van de wijk. 
Zowel de flatgebouwen als de eengezinswoningen zijn op ruime 
gazons gesitueerd. Open verkaveling. De woningen werden opgezet 
als éénlaags bungalows. Markant zijn de in siermetselwerk 
uitgevoerde kopgevels van de flatgebouwen.   

███ 
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 Ruysdaelstraat 1-23 Zie: Albert Cuypstraat 38-60  

 Ruysdaelstraat 2-30 Zie: Rembrandtlaan 15-51  

 Schutkenstraat 1-55, 
2-56 

Zie: Hogenkampsweg 105-199  

 

 

Simon van 
Slingelandtplein 

1-20, 
21-37 

Zie ook: Paulus Buysstraat 2-60, Anthonie van der Heimstraat 2-84, 
Pieter Steynstraat 2-12, Jacob Gillesstraat 1-47, 2-50, Johan van 
Oldenbarneveltstraat 1-17, 2-22, Anthony Duyckstraat 1-17, 2-22, 
Adriaan Pauwstraat 1-17, 2-22, Johan de Wittstraat 1-17, 2-22, 
Meppelerstraatweg 87-127, Caspar Fagelstraat 1-17. Omstreeks 1955 
gebouwd complex dat uit een combinatie van blokken in hoog- en 
laagbouw bestaat. Opdrachtgever waren de woningbouwverenigingen 
Bouwlust en Samenwerking. Vermoedelijke architect is M. Meijerink. 
De blokken zijn in een traditionalistische trant vormgegeven, met 
zorgvuldig uitgevoerd metselwerk en met rode pannen gedekte daken. 
Aan de Meppelerstraatweg en de haaks hierop aansluitende zijstraten 
vallen dan de reeksen met tweelaags eengezinswoningen op. Deze 
straten vormen intieme buurtjes, tussen enerzijds de 
Meppelerstraatweg en anderzijds de Isaac van Hoornbeekstraat waar 

██████ 
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zich tot een afzonderlijk woningbouwcomplex bevindende hoogbouw 
bevindt. Aan het Simon van Slingelandtplein overheerst de als 
portiekflats uitgevoerde drielaags hoogbouw. Hier wordt de 
buurtfunctie van het plein geaccentueerd door de reeksen 
buurtwinkeltjes op de begane grond van de flatgebouwen. Verder 
omvat het complex twee- en drielaags portiekflats zonder winkels. 
Door de zorgvuldige vormgeving vertegenwoordigt het complex 
esthetische kwaliteiten en is er sprake van architectuurhistorische 
waarden. De stedenbouwkundige opzet en combinatie met ruime 
groenstroken en voortuintjes geeft een goed beeld omtrent de ideeën 
over wijkinvulling in de periode van de Wederopbouw.     

 Soendastraat 12-14 Zie: Borneostraat 5-13  

 

Sumatrastraat 13-
43, 

36-74 

Zie ook: Billitonstraat 23-41, 28-46, Madurastraat 3-27, 6-24. Aan 
de Sumatrastraat e.o. bevindt zich dit voor de Indische Buurt 
karakteristieke complex uit omstreeks 1925. Architect C.F. Bouman 
leverde het ontwerp. Karakteristieke opzet met roodgedekte 
mansardedaken die verwantschap tonen met de Amsterdamse School. 
Topgevels vormen op regelmatige afstand een afwisseling binnen de 
betreffende gevelwanden. Goed bewaard gebleven hoofdvorm. In de 
stedenbouwkundige opzet is het op een plantsoen aansluitende 
complex karakteristiek voor de tuindorpgedachte.    

███ 

 Sumatrastraat 34 Zie: Soendastraat 1-5  

 Thomas a 
Kempisstraat 

1 Zie Diezerkade 16  
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Thomas a 
Kempisstraat 

13 Blijkens het gevelopschrift vormt dit pand de uitvalsbasis ofwel 
sociëteit van de Z.H.T.C. (Zwols Hoger Technisch Corps). Deze 
studentenvereniging is opgericht in 1952. Van oorsprong was de 
vereniging gekoppeld aan de HTS, nu aan hogeschool Windesheim. 
Het in zijn huidige verschijningsvorm uit omstreeks 1850 daterende 
pand heeft een (voormalige) winkelpui uit circa 1925-1930. Het pand 
vormt een markant onderdeel van de historische bebouwing rond de 
rotonde aan de kop van de Thomas a Kempisstraat.        

███ 

 

Thomas a 
Kempisstraat 

17 Dit op de hoek van een doorgang gelegen pand valt op door de 
opzet in Neorenaissancetrant, maar met een brede winkelpui uit 
omstreeks 1930. De gaaf bewaard gebleven pui geeft een goede 
indruk van de ontwikkelingen op het gebied van de winkelarchitectuur 
tijdens het Interbellum. De opzet met een inloopportiek laat zien 
hoezeer het ‘overdekte winkelen’ toen reeds een rol begon te spelen. 
De penanten, borstweringen en portiekvloer werden betegeld.  

███ 

 Thomas a 
Kempisstraat 

2 Zie Brink 1.    

 

Thomas a 
Kempisstraat 

90 Zie ook: Vechtstraat 91-93. Dit op het kruispunt met de Vechtstraat 
en de Bisschop Willebrandlaan gelegen bouwwerk dateert in zijn 
huidige verschijningsvorm uit omstreeks 1850-1875, maar heeft 
mogelijk een oudere kern. Vermoedelijk gaat het om een oude 
stadsboerderij. Architectuur- en bouwhistorisch waardevol. 
Stedenbouwkundig belangrijke ligging.   

███ 
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Van Heusdenstraat 2 Uit omstreeks 1960 daterend gemaal, vermoedelijk ontworpen door de 
dienst Openbare Werken. Het functionalistisch vormgegeven 
bouwwerk wordt gekenmerkt door een transparante opzet met een 
karakteristieke in een gevelraster opgenomen vensterpartij. Aan het 
van een ruime vijver voorziene plantsoen tussen de Vos van 
Heusdenstraat en de Paulus Buysstraat neemt dit markante object 
een in het oog vallende positie in.   

███ 

 Van Ostadestraat 1-21, 
2-4 

Zie: Rembrandtlaan 15-51  

 Van Ostadestraat 6-14 Zie: Albert Cuypstraat 38-60  

 

Van 
Wevelinkhovenstraat 

Bij 1 In 1997 door Evert Strobos gemaakte luifels in corten-staal. Daarbij 
richtte hij zich op het principe van vouwen. Strobos ontwierp het 
kunstwerk voor het toegangsterrein van de eertijds hier gevestigde 
Thorbecke Scholengemeenschap. De uitgangspunten schuilen en 
ontmoeten zijn dan aan deze ‘gevouwen luifels’ te koppelen.   

███ 

 

Van 
Wevelinkhovenstraat 

Bij 
105-
107 

Door Herman Nieweg in 1979 gemaakt kunstwerk naast de Stilo-
sporthal. De in beton gegoten zuil is voorzien van een knopvormige 
bekroning en toont een reliëf van gestileerde figuren die zich op de 
balsport richten. Bakstenen trapjes van verschillende grootte bieden 
rondom het object voor groot en klein de gelegenheid om door de 
opening bovenin het beeld te kijken. Herman Nieweg was als docent 
beeldhouwen verbonden aan het CeleCentrum in Zwolle.  

███ 
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Vechtstraat 74-80 Het gaat hier om één van de eerste supermarkten in Zwolle. In 1961 
liet Franken’s Levensmiddelenbedrijf (Pick-Pack Franken) het 
bestaande winkelpand samenvoegen met het rechter buurpand en 
door het Zwolse architectenbureau Gebr. Boxman geheel nieuw 
optrekken. Binnen de uit diverse periodes daterende bebouwing aan 
de Vechtstraat neemt het met twee bovenwoningen gecombineerde 
bouwwerk nog altijd een markante plek in. De met mozaïek beklede 
penanten en dito kolom van de winkelpui alsook de hier gelegen 
inloopportiek geven een goed beeld van de winkelarchitectuur uit het 
derde kwart van de 20ste eeuw. Karakteristiek is verder de in 
tegelstrips uitgevoerde bekleding van de bovenverdiepingen waar 
nadruk is gelegd op een strak lijnenspel van verticalen en vooral 
horizontalen. In het oog vallende ligging aan het pleintje in het tracé 
van de Vechtstraat.  

███ 

 

Vechtstraat 96 Uit omstreeks 1900 daterend pand waarvan de eerste bouwlaag 
ingrijpend is gewijzigd en ook de raamdetaillering enkele wijzigingen 
onderging, maar dat nog altijd een opmerkelijke plek inneemt binnen 
de bebouwing aan de Vechtstraat. Mogelijk gaat het hier om een 
voormalige sociëteit of samenkomsthal met bovenwoning. Opvallend is 
de tamelijk rijke geveldetaillering in een historiserende trant en met 
veelkleurig siermetselwerk.  

███ 
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Vermeerstraat 1-23 Omstreeks 1935 gebouwd complex met middenstandswoningen, 
omhoekende langs de pleinvormige aansluiting van de Vermeerstraat 
op de Rembrandtlaan. Hier vormt het complex een stedenbouwkundig 
waardevolle hoekoplossing. De in een zakelijke trant vormgegeven 
woningen worden gekenmerkt door expressieve en breed 
overstekende pannendaken. Aan genoemd pleintje vormen ze een 
symmetrische gevelwand maar met twee verschillende risalieten.   

███ 

 

Vermeerstraat 25-33 Het uit houten noodwoningen bestaande complex dateert uit 1950. De 
uit Oostenrijk geïmporteerde woningen werden als een bouwpakket 
opgezet, op betonnen funderingen en met een roodgedekt 
pannendak. Het gaat hier dan om het zogeheten ‘Einfamilienhaus 
Zuiderzee’. De woningen werden door het Woningbureau van Philips 
Gloeilampenfabriek ter beschikking gesteld voor haar in Zwolle 
gevestigde werknemers. Architectuur- en cultuurhistorische waarde.  

███ 

 Vornkenstraat  1-35 Zie: Mombaerstraat 2-12  

 

Warmoesstraat 77-83 Op de hoek van de Warmoesstraat en de Bisschop Willebrandlaan 
nemen deze vier woningen een opvallende plek in. Ze dateren uit 
omstreeks 1880 en zijn uitgevoerd in Neorenaissancetrant, met 
speklagen en sluitstenen. Het hoekpand op nr. 83 heeft pas later een 
winkelfunctie gekregen, zo omstreeks 1915-1920. Door de hoge 
topgevel met schouderstukken vormt dit pand een markante 
hoekoplossing. Ook de twee eenlaags woninkjes links zijn 
karakteristiek voor het historische karakter van de Diezerpoort. 
Architectuur- en cultuurhistorisch waardevol.   

███ 

 Wilgenstraat 33-
81, 

54-56 

Zie: Kastanjestraat 65-87, 36-60  
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