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Foto Adres  Karakteristiek Waarde 
Zie kaart 

 

Emmastraat  z.n. 
(langs de 

nrs. 8-
20) 

Het betreft het bewaard gebleven historische hekwerk van de 
gesloopte Industrie- en Huishoudschool voor Meisjes 
(Emmaschool), die was gebouwd door de bekende Zwolse 
architecten M. en H. Meijerink. De in 1899 opgerichte school betrok 
in 1906 haar nieuwe locatie aan de Emmastraat. In 1995 is de 
school gesloopt. Ter plekke verrees een modern kantoorgebouw. 
Het resterende hekwerk bestaat uit smeedijzer en toont enige 
Jugendstilinvloed. Het is geplaatst op een voetmuur. Aan de 
Emmastraat vormt het  hekwerk een markant historisch element, 
dat verwijst naar de vroegere huishoudschool, die een belangrijke 
rol heeft gespeeld in de stedelijke onderwijshistorie.   

███ 
 
 

 Grote Baan  47 Zie: Veemarkt 24-24a, 25-25abc, 26  
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Foto Adres  Karakteristiek Waarde 
Zie kaart 

 

Grote Baan  z.n. Deze vrml. veestalling is in 1931 tegelijk met de ´woning met 
verlofzaak´ (café-restaurant) aan de Veemarkt 27 en 28 gebouwd. 
De voor Zwolle belangrijke architecten M. en H. Meijerink leverden 
het ontwerp. Het café-restaurant met terras bevond zich op de hoek 
van de straat (nr. 27). De veestalling heeft een ingetogen karakter 
en bestaat uit een éénlaags hal onder een roodgedekt zadeldak. 
Markante inrit met omlijsting en bovengelegen hooiluik. Het gebouw 
vormt een goed herkenbare verwijzing naar de vroegere veemarkt 
en dateert uit de periode dat deze vanaf de Harm Smeengekade 
(Beestenmarkt) naar de Kamperpoort werd overgeplaatst (1931). 
Waardevolle cultuurhistorische betekenis.  

███ 
 

 

Harm Smeengekade  8-9 Dit dubbele herenhuis dateert uit circa 1870 en is uitgevoerd in een 
eclectische stijl. Karakteristiek voor dit tweelaags pand met afgeplat 
omlopend schilddak zijn de gepleisterde gevels, getoogde vensters, 
en decoratieve sluitstenen. Uiterst rechts wijst  de pui op een 
mogelijke bestemming als logement, hetgeen dan in samenhang 
met de vroeger hier gehouden beestenmarkt moet worden gezien. 
Het bouwwerk is van architectuurhistorisch belang als een zowel in 
de hoofdvorm als de detaillering goed bewaard gebleven voorbeeld 
van een pand in eclectische stijl. Van stedenbouwkundige waarde 
als een wezenlijk onderdeel van de (deels) historische gevelwand 
langs de Harm Smeengekade, waartoe ook het als RM beschermde 
buurpand op nr. 7 behoort. Van cultuurhistorisch belang door de 
mogelijke relatie met de vroegere beestenmarkt.   

███ 
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Foto Adres  Karakteristiek Waarde 
Zie kaart 

 

Harm Smeengekade  20 Uit een legaat van Theodora Vos de Wael uit 1904 werd het 
O.L.Vrouwe-pension opgericht, een r.k. bejaardentehuis. Architect 
H.C.M. van Beers bouwde het hier bedoelde complex in 1932-1933. 
Het zakelijk vormgegeven complex omvat een L-vormige vleugel 
met  drie bouwlagen en roodgedekte zadeldaken. Aan de 
achterzijde een kapel. De landelijk actieve Van Beers bouwde o.m. 
kerken in Arnhem en Hattem. Weliswaar onderging het complex 
detailwijzigingen, maar de hoofdvorm is goed behouden gebleven. 
Van architectuurhistorisch belang door zijn esthetische kwaliteiten 
en voor het oeuvre van Van Beers. Cultuurhistorische waarde als 
illustratie van de sociaal-historische ontwikkelingen in Zwolle op het 
gebied van de r.k. bejaardenzorg.      

███ 

 

Hoogstraat 34 Voormalig winkel/bedrijfspand met bovenwonign uit circa 1900, 
twee bouwlagen met kap. De bakstenen voorgevel heeft jongere pui 
en een bovengevel met gepleisterde speklagen. 
Onderdeel van verzameling van kleinschalige woonhuizen en 
winkelpandjes uit de late 19de en vroege 20ste eeuw binnen de 
aaneengesloten historische gevelwanden van de Hoogstraat. Het 
betreft objecten die voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
straat van enig historisch belang zijn. Ze voegen zich in schaal, 
hoofdvorm en typologie goed binnen de historisch gegroeide 
situatie en dragen in positieve mate bij aan de cultuurhistorische en 
ruimtelijke kwaliteit van de straat. In het algemeen zijn de 
geveldetails gewijzigd. De objecten hebben één of twee bouwlagen 
met een met keramische pannen gedekt dak. Enkele panden 
hebben een plat dak

███ 
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Foto Adres  Karakteristiek Waarde 
Zie kaart 

 

Hoogstraat  46 Voormalige winkel met bijbehorende woning uit omstreeks 1905, 
zowel in de hoofdvorm als de detaillering opmerkelijk goed 
behouden gebleven. Het bouwwerk bestaat uit één bouwlaag en 
heeft een zolderverdieping die is gevat onder een met pannen 
gedekt zadeldak. Karakteristieke geveldetaillering in een 
historiserende trant, met speklagen en een hoofdgestel. Als een 
goed bewaard gebleven voorbeeld van een buurtwinkeltje met 
woning vertegenwoordigt het object typologische en 
architectuurhistorische waarde. Van cultuurhistorisch belang als 
illustratie van de historische ontwikkelingen langs de Hoogstraat, 
waar diverse kleine neringdoenden hun winkel hadden.    

███ 

 

Hoogstraat  98 Eénlaags arbeiderswoning met een pannengedekt schilddak met 
dakkapel. Het pand dateert uit omstreeks 1870. Vernieuwde 
voordeur en dakkapel, maar verder bleef de detaillering vrij goed 
behouden. Door zijn bescheiden opzet is het pand karakteristiek 
voor de historische kleinschalige bebouwing langs de Hoogstraat, 
en vertegenwoordigt het object architectuurhistorische en 
typologische waarde. Als een goed bewaard gebleven voorbeeld 
van de historische arbeidersbebouwing in de Kamperpoort bezit het 
object cultuurhistorische kwaliteiten.     

███ 



 

 

 

 

 

 

 
 

Cultuurhistorische analyse Kamperpoort, Zwolle II juni 2011 II blad  12 

Foto Adres  Karakteristiek Waarde 
Zie kaart 

 

Hoogstraat  138 Bij een bocht in de Hoogstraat gelegen éénlaags arbeiderswoning 
met een voor- en achterhuis onder pannengedekte zadeldaken. Het 
pand dateert in zijn huidige verschijningsvorm uit circa 1905, maar 
heeft een oudere kern. Daardoor is er sprake van bouwhistorische 
waarde. Weliswaar is de detaillering ingrijpend gewijzigd (kunststof) 
en is een forse moderne dakkapel toegevoegd, maar door de 
oudere kern is er sprake van architectuurhistorisch belang. Als 
arbeiderswoning is het pand karakteristiek voor de historische 
kleinschalige bebouwing langs de Hoogstraat, ook in samenhang 
met nr.140.  

███ 
● bhw 

 

Hoogstraat  140 Dit pand dateert uit omstreeks 1850 en heeft mogelijk een oudere 
kern. Daardoor is er sprake van bouwhistorische waarde. Het uit 
een voor- en achterhuis bestaande object telt één bouwlaag en  
heeft  twee met pannen gedekte zadeldaken. Karakteristieke 
gepleisterde gevelafwerking in blokverband. Weliswaar vond er een 
enkele wijziging plaats, maar het authentieke karakter is goed 
herkenbaar gebleven. Van architectuurhistorisch en typologisch 
belang als een voorbeeld van kleinschalige arbeidersbebouwing. In 
het oog vallende ligging binnen de betreffende historische 
gevelwand. Er is cultuurhistorische waarde door de verwijzing naar 
de historische ontwikkelingen langs de Hoogstraat, waar 
kleinschalige arbeidersbebouwing en buurtwinkeltjes elkaar 
afwisselden.  

███ 
● bhw 
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Foto Adres  Karakteristiek Waarde 
Zie kaart 

 

Katerdijk  2 Uit omstreeks 1905 daterend pand met naastliggende bijgebouwen, 
oorspronkelijk deel uitmakende van de bebouwing op het eiland 
Hofvliet bij de monding van het Zwarte Water. Tot 1972 stroomde 
voorlangs het pand het Smalle Gat (trekvaart). Na demping is hier 
de drukke verkeersweg op de Katerdijk gerealiseerd. Het markant 
vormgegeven en witgepleisterde éénlaags pand c.a. is van 
stedenbouwkundig belang als een onderdeel van het historische 
ensemble waartoe ook het oude huis Hofvliet behoort. Door de 
verwijzing naar het vroegere eiland en het Smalle Gat is het pand 
van cultuurhistorisch belang. 

███ 

 

Veemarkt  9-10 Op de hoek van de Rieteweg gelegen complex uit 1948-1949, 
gebouwd als Laboratorium van de Provinciale Gezondheidsdienst 
voor Dieren. Later was er NOVO Verzekeringen gevestigd. De 
bekende Zwolse architect C.J. Vriens leverde het ontwerp voor dit in 
de stijl van de Delftse School uitgevoerde complex, waartoe ook 
een woning  met garage behoorde (nr. 9). Uitbreiding in 1952. 
Alhoewel de achterbouw enkele moderne wijzigingen onderging, 
bleef het authentieke karakter zeer goed herkenbaar, vooral van het 
vooraan gelegen laboratorium (nr. 10). Het complex 
vertegenwoordigt  hoogwaardige esthetische kwaliteiten en geeft 
een goed beeld van het oeuvre van Vriens. Markante en in het oog 
vallende ligging. Van cultuurhistorisch belang door de verwijzing 
naar de vroegere veemarktactiviteiten.  

███ 
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Foto Adres  Karakteristiek Waarde 
Zie kaart 

 

Veemarkt  21-1 t/m 
21-81 

Het oorspronkelijke kantoorgebouw van de Rijksdienst voor de 
keuring van Vee en Vlees (RVV), gerealiseerd door de Rijksgebou-
wendienst, dateert uit 1964-1965. Recentelijk is het getransfor-
meerd tot appartementengebouw tbv studentenhuisvesting, waarbij 
de oorspronkelijke verschijningsvorm goed behouden is gebleven. 
Het functionalistisch vormgegeven gebouw wordt gekenmerkt door 
een ingetogen opzet, met vier trappenhuizen. Opvallend zijn de 
borstweringen met decoratieve beplating. Het object is van histo-
risch belang voor de ontwikkelingsgeschiedenis in de Kamperpoort 
in de tweede helft van de 20ste eeuw. Historische waarde in relatie 
tot de geschiedenis van de Zwolse veemarkt.  Door zijn schaal en 
typologie wordt evenwel afgeweken van de voor dit gebied karakte-
ristieke historische bebouwing. Vernieuwde toegangsportalen.  

███ 

 

Veemarkt  24-24a, 
25-

25abc, 
26 

Zie ook: Grote Baan 47. Het betreft het vrml. Hotel Derboven, dat 
één van de horecapanden vormde langs de noordzijde van de 
Veemarkt. Architect  J.D.C. Krook leverde het ontwerp voor dit uit 
1931 daterende gebouw, dat tegelijk met de aanleg van de nieuwe 
veemarkt ontstond. Het zakelijk uitgevoerde pand telt twee 
bouwlagen en heeft een roodgedekt pannendak met een breed 
overstek. Alhoewel er enkele moderne wijzigingen plaatsvonden 
bleef het authentieke karakter goed herkenbaar. Van 
cultuurhistorisch belang als een verwijzing naar de vroegere 
veemarktactiviteiten in de Kamperpoort. Markante en in het oog 
vallende ligging op de hoek van de Grote Baan. Als een goed 
voorbeeld van een pand in zakelijke trant is er sprake van 
architectuurhistorische waarde.    

███ 



 

 

 

 

 

 

Cultuurhistorische analyse Kamperpoort, Zwolle II juni 2011 II blad  15 

Foto Adres  Karakteristiek Waarde 
Zie kaart 

 

Willemskade  2 Op de hoek gelegen herenhuis uit circa 1895, uitgevoerd in 
neorenaissance-trant. Het pand telt twee bouwlagen en heeft een 
schilddak met pannendekking. Karakteristieke opzet met speklagen 
en boogtrommels die met sgrafitto zijn verlevendigd. Zowel in de 
hoofdvorm als de detaillering is het oorspronkelijke karakter 
overwegend gaaf bewaard gebleven. Van architectuurhistorisch 
belang als een voorbeeld van historiserende herenhuizenbouw. Er 
is stedenbouwkundige waarde als een markant onderdeel binnen 
een historische gevelwand. Van cultuurhistorisch belang ter 
illustratie van de contemporaine ideeën over de huisvesting van de 
gegoede burgerij.     

███ 

 

Willemskade  5-5a In de as van het wegtracé van de Emmawijk gelegen tweelaags 
pand met een afgeplat omlopend schilddak met pannendekking. Dit 
object dateert uit circa 1915. Nadat er aanvankelijk een koffiehuis 
annex café was gevestigd, kwam hier in 1932 een kruidenierszaak. 
Karakteristieke traditionalistische opzet met een sierbalkon en 
bovenlichten met roedenverdeling. Van architectuurhistorisch 
belang als een zowel in de hoofdvorm als de detaillering 
overwegend gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een horeca-/ 
winkelpand met bovenwoning.  Markante en in het oog vallende 
ligging binnen een historische gevelwand. Van cultuurhistorisch 
belang als een verwijzing naar de historische ontwikkelingen langs 
de vroegere Beestenmarkt (Willemskade en Harm Smeengekade).  
  

███ 
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Foto Adres  Karakteristiek Waarde 
Zie kaart 

 

Willemskade 10 Halfvrijstaande villa uit circa 1870. Het pand telt twee bouwlagen en 
heeft een afgeplat omlopend schilddak met pannendekking. 
Karakteristiek voor dit eclectisch vormgegeven ontwerp zijn de 
gepleisterde gevels en de van sierkuiven voorziene 
gevelopeningen. Gewijzigde voordeur, maar verder is het 
authentieke karakter goed behouden gebleven. Als een eclectisch 
vormgegeven villa vertegenwoordigt het ontwerp 
architectuurhistorische waarde. Van stedenbouwkundig belang als 
een markant onderdeel van de uit herenhuizen en villa’s bestaande 
historische gevelwand aan de rand van de Kamperpoort. Van 
cultuurhistorisch belang als een goed voorbeeld van de 
contemporaine ideeën omtrent de huisvesting van welgestelden.  

███ 

 

Willemskade  11-12-13 Uit circa 1885 daterend driedubbel herenhuis, dat deel uitmaakt van 
een historische gevelwand. De woningen tellen twee bouwlagen en 
hebben een schilddak met pannendekking. Karakteristieke opzet 
met  getoogde vensters en lisenen die in blokverband zijn 
gepleisterd. Zowel in de hoofdvorm als in de detaillering is het pand 
overwegend gaaf bewaard gebleven, waardoor er sprake is van 
architectuurhistorische waarde.  Van stedenbouwkundig belang als 
een wezenlijk en markant onderdeel van de uit herenhuizen 
bestaande historische gevelwand langs de Willemskade, aan de 
rand van de Kamperpoort. Cultuurhistorische waarde als een goed 
voorbeeld van de contemporaine ideeën over de huisvesting van de 
gegoede klasse.  

███ 
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Foto Adres  Karakteristiek Waarde 
Zie kaart 

 

Willemskade 14 Herenhuis uit omstreeks 1885, als onderdeel van een historische 
gevelwand. Het vier assen brede bouwwerk telt drie bouwlagen en 
heeft een schilddak met pannendekking. Karakteristieke opzet in 
neorenaissance-trant, met speklagen en een hoofdgestel. De gevel 
is later overgeverfd. Het zowel in de hoofdvorm als de detaillering 
overwegend gaaf bewaard gebleven pand vertegenwoordigt 
architectuurhistorische waarde als een historiserend vormgegeven 
herenhuis. Van stedenbouwkundig belang als onderdeel van een uit 
herenhuizen bestaande historische gevelwand. Cultuurhistorische  
waarde als een goed voorbeeld van de contemporaine ideeën over 
de huisvesting van de gegoede klasse. 

███ 

 

Willemskade  15 Herenhuis uit omstreeks 1885, als onderdeel van een historische 
gevelwand. Het bouwwerk telt drie bouwlagen en heeft een 
schilddak met pannendekking. Karakteristieke opzet in 
neorenaissance-trant, met speklagen en een rijk gelede 
ingangspartij. Het zowel in de hoofdvorm als de detaillering 
overwegend gaaf bewaard gebleven pand vertegenwoordigt 
architectuurhistorische waarde als een historiserend vormgegeven 
herenhuis. Van stedenbouwkundig belang als onderdeel van een uit 
herenhuizen bestaande historische gevelwand. Cultuurhistorische  
waarde als een goed voorbeeld van de contemporaine ideeën over 
de huisvesting van de gegoede klasse.  

███ 
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Foto Adres  Karakteristiek Waarde 
Zie kaart 

 

Willemskade 16 Herenhuis uit omstreeks 1895, als onderdeel van een historische 
gevelwand. Het symmetrisch vormgegeven bouwwerk telt twee 
bouwlagen en heeft een plat dak, deels met een schuin voorschild. 
Karakteristieke opzet in neorenaissance-trant, met een 
middenrisaliet met topgevel en onder korfbogen gevatte vensters. 
Het zowel in de hoofdvorm als de detaillering vrij gaaf bewaard 
gebleven pand heeft hoogwaardige esthetische kwaliteiten en 
vertegenwoordigt architectuurhistorische waarde als een goed 
voorbeeld van een historiserend vormgegeven herenhuis. Van 
stedenbouwkundig belang als onderdeel van een uit herenhuizen 
bestaande historische gevelwand. Cultuurhistorische  waarde 
doordat een helder beeld wordt gegeven van de contemporaine 
ideeën over de huisvesting van welgestelden. 

███ 

 

  
 


