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Spoolderbergweg   2 Villa uit 1940, aan de vroegere Rijksstraatweg, nabij de 

IJsselbrug. Ontworpen door de Zwolse architect Piet Lankhorst. 
Het in een lommerrijke tuin gelegen pand telt één bouwlaag en 
heeft een schilddak met afsteek. Rechts een topgevel met 
steekkap. Bijbehorende garage. Voorzover zichtbaar vanaf de 
openbare weg is het authentieke karakter goed bewaard 
gebleven. Het pand vertegenwoordigt architectuurhistorische 
waarde door zijn hoogwaardige esthetische kwaliteiten en als 
voorbeeld van het oeuvre van de voor Zwolle belangrijke 
architect Piet Lankhorst. Situationele waarde als onderdeel van 
een strook met diverse deels vergelijkbaar uitgevoerde villa’s uit 
het interbellum en later. Van cultuurhistorisch belang door de 
verwijzingen naar de ontwikkelingen in het vroegere 
Zwollerkerspel (Spoolde).          

███ 

Spoolderbergweg   4 In 1936 bouwde Piet Lankhorst deze villa, in opdracht van H.T. 
Dijksterhuis, zuivel-techniker aan het Ter Pelkwijkpark 8¹. Ook 
hier gaat het om een villa in zakelijke trant, met gevels in rode 
baksteen. Het pand telt één bouwlaag en heeft schild- en 
zadeldaken met pannendekking. Links een topgevel, rechts een 
inpandige garage. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering 
bleef het authentieke karakter goed bewaard. Van 
architectuurhistorisch belang voor het oeuvre van Piet Lankhorst 
en door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten. Situationele 
waarde als onderdeel van een strook met diverse deels 
vergelijkbaar uitgevoerde villa’s uit het interbellum en van kort na 
de oorlog. Van cultuurhistorisch belang door de verwijzingen 
naar de ontwikkelingen in het vroegere Zwollerkerspel (Spoolde).     

███ 
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Spoolderbergweg  6-8 Gezien zijn overeenkomsten met de nrs. 2 en 4 is ook  deze 

(dubbele) villa door Piet Lankhorst ontworpen, rond 1935. Ook 
hier gaat het om een bouwwerk met één bouwlaag, en schild- en 
zadeldaken met een afsteek. Metselwerk in rode baksteen. 
Zowel in de hoofdvorm als de detaillering goed bewaard 
gebleven karakter. Van architectuurhistorisch belang voor het 
oeuvre van Piet Lankhorst en door de hoogwaardige esthetische 
kwaliteiten. Situationele waarde als onderdeel van een strook 
met diverse deels vergelijkbaar uitgevoerde villa’s uit het 
interbellum en van kort na de oorlog. Van cultuurhistorisch 
belang door de verwijzingen naar de ontwikkelingen in het 
vroegere Zwollerkerspel (Spoolde).     
 
 

███ 

Spoolderbergweg  10 Vrijstaande villa uit circa 1950, vermoedelijk ontworpen door 
architect M. van der Veen, waarvan vergelijkbare ontwerpen 
bekend zijn in Hattem. Het in Delftse Schooltrant uitgevoerde 
pand telt één bouwlaag en heeft een schilddak met wolfeinde. 
Karakteristiek witgeverfd metselwerk, met uitkragende 
schouders. Enkele ramen zijn gevuld met het voor Van der Veen 
kenmerkende glas-in-lood. Van architectuurhistorisch belang 
voor het oeuvre van M. van der Veen en door de hoogwaardige 
esthetische kwaliteiten. Situationele waarde als onderdeel van 
een strook met diverse deels vergelijkbaar uitgevoerde villa’s uit 
het interbellum en van kort na de oorlog. Van cultuurhistorisch 
belang door de verwijzingen naar de ontwikkelingen in het 
vroegere Zwollerkerspel (Spoolde). 
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Spoolderbergweg  12 Voormalige boerderij uit circa 1920. Het bouwwerk telt één 
bouwlaag en heeft een zadeldak met pannendekking. 
Symmetrische voorgevelindeling, met vensters met luiken. De 
vensterstrekken zijn verlevendigd met enig siermetselwerk. Van 
architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een zowel in de 
hoofdvorm als de detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven 
boerderij uit het interbellum. Van situationele waarde als 
onderdeel van een strook met historische bebouwing, vlakbij de 
IJsselbrug. Cultuurhistorisch belang als illustratie van de 
vroegere agrarische activiteiten in het Zwolse buitengebied, waar 
de boerderij oorspronkelijk deel uitmaakte van de gemeente  
Zwollerkerspel (Spoolde).   
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Spoolderbergweg   18 Vrijstaande villa uit circa 1950, vermoedelijk ontworpen door 
architect M. van der Veen, waarvan vergelijkbare ontwerpen 
bekend zijn in Hattem. Het in Delftse Schooltrant uitgevoerde pand 
telt één bouwlaag en heeft schild- en zadeldaken. Karakteristiek 
witgeverfd metselwerk, met uitkragende schouders. Van 
architectuurhistorisch belang voor het oeuvre van M. van der Veen 
en door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten. Situationele 
waarde als onderdeel van een strook met diverse deels 
vergelijkbaar uitgevoerde villa’s uit het interbellum en van kort na de 
oorlog. Van cultuurhistorisch belang door de verwijzingen naar de 
ontwikkelingen in het vroegere Zwollerkerspel (Spoolde). 
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Spoolderbergweg   20 Deze vrijstaande villa dateert waarschijnlijk uit omstreeks 1930, en 
werd uitgevoerd in een zakelijke trant. Het bouwwerk telt één 
bouwlaag en heeft een breed overstekend schilddak met rode 
pannendekking. Het authentieke karakter is vrij goed behouden 
gebleven. Als een voorbeeld van tamelijk ingetogen villabouw uit 
het interbellum vertegenwoordigt het object enige 
architectuurhistorische waarde. Van situationeel belang als 
onderdeel van een strook met historische villabebouwing.    
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