
 

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad 43 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

Dillenburgstraat 1‐15,  2‐
10, 12 

Zie Prins Frederikplein 2‐12, 14‐16 ███

Jonkheer Strick van Linschotenlaan  1‐3 Grote  dubbele  villa  uit  circa  1905,  gebouwd  in  een  schilderachtige 
mengvorm  van  chaletstijl,    neorenaissance  en  elementen  uit  de 
overgangsarchitectuur.  Het  pand  maakt  deel  uit  van  een  waardevol 
ensemble  van  vijf  vergelijkbare  voorname  dubbele  huizen  aan 
weerszijden  van  de  Strick  van  Linschotenlaan.    De  dubbele  villa  heeft 
twee  bouwlagen  met  complex  opgezet,  met    pannen  gedekt  dak  en 
diverse  elementen  als  balkons,  serres,  erkers  en  topgevels  met 
dakoverstekken.  De  bakstenen  gevels  zijn  verlevendigd met  allerhande 
gepleisterde  en  siermetselwerkdetails  in  diverse  kleuren  baksteen.  De 
architectuur  is  vrij  gaaf  behouden  gebleven.    De  voortuin  wordt 
afgesloten  door  een  historisch  hekwerk.  Uitstekend  voorbeeld  van 
representatieve  woonhuisbouw  uit  de  vroege  20ste  eeuw  in 
villaparkachtige omgeving. 

███
 

 

Jonkheer Strick van Linschotenlaan  2‐4 Grote  dubbele  villa  uit  circa  1905,  gebouwd  in  een  schilderachtige 
mengvorm  van  chaletstijl,    neorenaissance  en  elementen  uit  de 
overgangsarchitectuur.  Het  pand  maakt  deel  uit  van  een  waardevol 
ensemble  van  vijf  vergelijkbare  voorname  dubbele  huizen  aan 
weerszijden  van  de  Strick  van  Linschotenlaan.    De  dubbele  villa  heeft 
twee, deels drie bouwlagen met  complex opgezet, met   pannen gedekt 
dak  en  diverse  elementen  als  balkons,  serres,  erkers  en  topgevels met 
dakoverstekken.  De  bakstenen  gevels  zijn  verlevendigd met  allerhande 
gepleisterde  en  siermetselwerkdetails  in  diverse  kleuren  baksteen.  De 
voortuin wordt afgesloten door een historisch hekwerk. De architectuur is 
vrij gaaf behouden gebleven.   Uitstekend voorbeeld van representatieve 
woonhuisbouw ui t de vroege 20ste eeuw in villaparkachtige omgeving. 

███
 



  

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad  44 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

Jonkheer Strick van Linschotenlaan 5‐7 Grote  dubbele  villa  uit  circa  1905,  gebouwd  in  een  schilderachtige 
mengvorm  van  chaletstijl,    neorenaissance  en  elementen  uit  de 
overgangsarchitectuur.  Het  pand  maakt  deel  uit  van  een  waardevol 
ensemble  van  vijf  vergelijkbare  voorname  dubbele  huizen  aan 
weerszijden  van  de  Strick  van  Linschotenlaan.    De  dubbele  villa  heeft 
twee, deels drie bouwlagen met complex opgezet, met   pannen gedekt 
dak  en  diverse  elementen  als  balkons,  serres,  erkers  en  topgevels met 
dakoverstekken.  De  bakstenen  gevels  zijn  verlevendigd met  allerhande 
gepleisterde  en  siermetselwerkdetails  in  diverse  kleuren  baksteen.  De 
voortuin wordt afgesloten door een historisch hekwerk. De architectuur is 
vrij gaaf behouden gebleven.   Uitstekend voorbeeld van representatieve 
woonhuisbouw ui t de vroege 20ste eeuw in villaparkachtige omgeving. 

███
 

 

Jonkheer Strick van Linschotenlaan 6‐8 Grote  dubbele  villa  uit  circa  1905,  gebouwd  in  een  schilderachtige 
mengvorm  van  chaletstijl,    neorenaissance  en  elementen  uit  de 
overgangsarchitectuur.  Het  pand  maakt  deel  uit  van  een  waardevol 
ensemble  van  vijf  vergelijkbare  voorname  dubbele  huizen  aan 
weerszijden  van  de  Strick  van  Linschotenlaan.    De  dubbele  villa  heeft 
twee  bouwlagen  met  complex  opgezet,  met    pannen  gedekt  dak  en 
diverse  elementen  als  balkons,  serres,  erkers  en  topgevels  met 
dakoverstekken.  De  bakstenen  gevels  zijn  verlevendigd met  allerhande 
gepleisterde  en  siermetselwerkdetails  in  diverse  kleuren  baksteen.  De 
architectuur  is  vrij  gaaf  behouden  gebleven.    De  voortuin  wordt 
afgesloten  door  een  historisch  hekwerk.  Uitstekend  voorbeeld  van 
representatieve  woonhuisbouw  uit  de  vroege  20ste  eeuw  in 
villaparkachtige omgeving. 

███



 

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad 45 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

Koningin Sophiastraat 3‐17 Overwegend  gaaf  ogend  klein  complex middenstandswoningen,  in  vier 
blokjes  van  twee  geschakeld  en  in  1931  gebouwd  als  “dubbele 
landhuizen”,  naar  ontwerp  van  architect  E.  Kragt.  De  huizen  zijn  in 
projectontwikkeling  gebouwd  en  uitgevoerd  in  een  zakelijke  stijl, met 
aspecten  van  de  Amsterdamse  school.  De  woningen  hebben  twee 
bouwlagen,  waarvan  de  bovenste  opgenomen  in  de  zeer  expressief 
gevormde  geknikte  rode  pannendaken, met  grote  houten  overstekken;  
bakstenen gevels met subtiele siermetselwerkelementen, erkers en onder 
luifels  geplaatste  ingangen  met  originele  deuren.  Van 
architectuurhistorisch  belang  door  het  bijzondere  type;  belangrijke 
beeldwaarde  voor  de  omgeving  en  van  belang  als  onderdeel  van  de 

███

 

Koningin Sophiastraat 27‐29 Zie Oranje Nassaulaan 1‐7 ███GM

 

Koningin Sophiastraat 28, 30 Zie ook Oranje Nassaulaan 9 en 12.    In diverse details gewijzigd project, 
bestaande  uit  twee  dubbele  woonhuizen  op  de  tegenoverliggende 
hoeken van Sophiastraat en Oranje Nassaulaan,  in 1924 ontworpen door 
architect H.A. Tulp. Gebouwd  in een zakelijke stijl, met aspecten van de 
Amsterdamse school. De woningen hebben twee bouwlagen, waarvan de 
bovenste  opgenomen  in  de  zeer  expressief  gevormde  geknikte  rode 
pannendaken,  met  grote  houten  overstekken;    bakstenen  gevels  met 
subtiele  siermetselwerkelementen,  erkers,  topgevelaccenten  en  onder 
luifels  geplaatste  ingangen.  Van  enig  architectuurhistorisch  belang;  
belangrijke beeldwaarde voor de omgeving en van belang als onderdeel 
van de projectgewijze invulling van dit deel van Veerallee. 

███



  

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad  46 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

Koningin Wilhelminastraat  1 In gave  staat bewaard groot woonhuis,  in 1924 gebouwd naar ontwerp 
van architect D. de Herder in zakelijke stijl aan de zuidelijke entree van de 
Wilhelminastraat. Het pand heeft  twee bouwlagen  en  een met pannen 
gedekt  zadeldak  met  grote  houten  overstekken,  fraai  uitgevoerde 
gemetselde  gevels  met  siermetselwerkdetails.  Grote  erker  over  twee 
bouwlagen  tegen  de  zijgevel.  De  voorgevel  heeft  ingang  met 
rondboogomlijsting  en  boven  een  vensterreeks  met  doorlopende 
betonnen  bloembak.  Van  architectuurhistorisch  belang  vanwege  het 
bijzondere  ontwerp;  voorts  stedenbouwkundige  waarde  vanwege 
hoeksituering  en  als  onderdeel  van  de  representatieve 

███

Koningin Wilhelminastraat 2 In oorsprong dubbele villa op de hoek van de Wilhelminastraat, met de 
hoofdgevel  gericht  op  de  Veerallee  en  daar  onderdeel  van  de 
representatieve  lintbebouwing.  De  vrij  gave  villa  is  in  1905  ontworpen 
door G.B. Broekema,  in samenhang met   villa’s aan de Wilhelminastraat. 
Uitgevoerd in overgangsarchitectuur, met aspecten van de chaletstijl, art 
nouveau en neorenaissance  in een schilderachtig ontwerp met decoratief 
veelkleurig  metselwerk,  een  torenachtig  hoekaccent  met 
“lantaarnbekroning”,  dakoverstekken  met  korbeelstellen  en  aan  de 
Veerallee een erker met veranda en topgevel met chaletachtig overstek. 
Van  groot  architectuurhistorisch  belang  vanwege  type  en  ontwerp;  

███

 

Koningin Wilhelminastraat 7‐9 In  gave  staat  verkerend  dubbel  herenhuis,  onderdeel  van  de 
aaneengesloten  reeks  herenhuizen  aan  de  westzijde  van  de 
Wilhelminastraat,  in  1906  gebouwd  naar  ontwerp  van  M.  Meijerink. 
Uitgevoerd  in overgangsarchitectuur, met aspecten van art nouveau en 
neorenaissance  in een schilderachtig ontwerp met decoratief veelkleurig 
metselwerk. Twee bouwlagen met kap, symmetrische voorgevel met door 
middel  van  rondboogportieken,  balkon  en  dakhuis  geaccentueerde 
middenpartij. Vensters met diverse typen decoratieve bogen en originele 
ramen  met  roedenverdeling.  Van  groot  architectuurhistorisch  belang 
vanwege  type  en  ontwerp;    voorts  stedenbouwkundige  waarde  als 
onderdeel van complex representatieve villabebouwing. 

███



 

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad 47 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

 

Koningin Wilhelminastraat 11‐23 In  gave  staat  verkerend blok  van  zeven herenhuizen, onderdeel  van de 
aaneengesloten  reeks  herenhuizen  aan  de  westzijde  van  de 
Wilhelminastraat,  in  1926  gebouwd  naar  ontwerp  van  aannemer  H.J. 
Teunis. Uitgevoerd  in  traditioneel‐zakelijke  trant met  voor  de  bouwtijd 
opmerkelijk  ouderwetse  trapgevels.  Twee  bouwlagen  met  kap, 
symmetrische voorgevel met door middel van decoratieve  topgevels en 
balkons geaccentueerde hoek‐ en middenpartijen. Vensters met diverse 
typen boven en deels originele  ramen met glas‐in‐lood  in bovenlichten. 
Van  groot  architectuurhistorisch  belang  vanwege  type  en  ontwerp;  
voorts  stedenbouwkundige  waarde  als  onderdeel  van  complex 
representatieve villabebouwing. 

███

 

Koningin Wilhelminastraat 37‐47, 49‐
53 

Zie Prins Frederikplein 2‐12, 14‐16 ███



  

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad  48 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

 

Oranje Nassaulaan 1‐7 Ook Veerallee 51‐52 en Koningin Sophiastraat 27‐29. Complex van 8,  in 
blokjes van 2 geschakelde “landhuizen”,  in 1923 gebouwd naar ontwerp 
van D. de Herder, onderdeel van de villaparkachtige opzet aan de Oranje 
Nassaulaan.  Het  blokje  aan  de  Veerallee  is  deel  van  de  lintbebouwing 
aldaar.  De  in  hoofdzaak  gave woningen  zijn  gebouwd  in  een  zakelijke, 
maar  schilderachtige  stijl,  met  aspecten  van  Amsterdamse  school  en 
cottagestijl.  De  panden  hebben  één  bouwlaag  en  in  de  complexe  en 
prominent  aanwezige  kap  opgenomen  verdiepingen.  Rode 
pannendekking.  Bakstenen  gevels  met  enkele  decoratieve 
siermetselwerkdetails,  erkers,  ingangen  met  luifels  of  portieken. 
Voortuintjes  met  originele  hekwerken.  Architectuurhistorische  waarde 
vanwege  het  bijzondere  type  en  ontwerp.  Stedenbouwkundige waarde 
vanwege de setting in villaparkstructuur uit jaren 20, aan representatieve 
laan. 

███GM

 

Oranje Nassaulaan 4‐6 Forse dubbele villa, in 1923 gebouwd naar ontwerp van H.J. Voogden, als 
onderdeel van de villaparkachtige opzet aan de Oranje Nassaulaan. Het in 
hoofdzaak gave pand  is  gebouwd  in een  zakelijke, maar  schilderachtige 
stijl, met  aspecten  van  de  Amsterdamse  school.  Het  pand  heeft  twee 
bouwlagen en een  forse, expressieve kap met diverse aankappingen en 
rode  pannendekking.  De  bakstenen  gevels  zijn  voorzien  van  enkele 
decoratieve  siermetselwerkdetails,  erker‐  en  balkonaccenten.  Bijzonder 
zijn de loggia’s in de voorgevel en de overhoekse erker. De voortuin sluit 
af met  een  origineel  hekwerk. Architectuurhistorische waarde  vanwege 
het bijzondere type en ontwerp. Stedenbouwkundige waarde vanwege de 
setting in villaparkstructuur uit jaren 20, aan representatieve laan. 

███



 

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad 49 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

 

Oranje Nassaulaan  8 Forse vrijstaande villa, in 1933 gebouwd naar ontwerp van W.A. Lensvelt, 
als  onderdeel  van  de  villaparkachtige  opzet  aan  de Oranje Nassaulaan. 
Het  gave  pand  is  gebouwd  in  een  zakelijke  stijl, met  aspecten  van  de 
Nieuwe Haagse  school. Het  pand  heeft  twee  bouwlagen  en  een  forse, 
expressieve  kap met  diverse  aankappingen  en mastiekleien.  Bakstenen 
gevels  voorzien  van  enkele  decoratieve  sierlijsten  en  lekdorpels  van 
beton.  De  hoekligging  (hoek  Sophiastraat)  wordt  benadrukt  door  de 
uitzonderlijke ronde torenuitbouw met gebogen ramen. De voortuin sluit 
af met  een origineel hekwerk. Architectuurhistorische waarde  vanwege 
het bijzondere type en ontwerp. Stedenbouwkundige waarde vanwege de 
setting  in villaparkstructuur uit  jaren 20, aan representatieve  laan en op 
belangrijke straathoek. 

███GM

 

Oranje Nassaulaan 9, 12 Zie Koningin Sophiastraat 28, 30 ███



  

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad  50 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

 

Prins Alexanderstraat 1,  3‐11, 
13,  2‐10, 
12 

Zie Prinses Julianastraat 9‐21, 23‐49, 4‐58 ███

 

Prins Alexanderstraat 15‐21 Zie Prins Mauritsstraat 21‐25 ███



 

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad 51 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

 

Prins Frederikplein 1‐9, 11 Zie Prinses Julianastraat 9‐21, 23‐49, 4‐58 ███

 

Prins Frederikplein 2‐12,  14‐
16 

Zie ook Prinses Julianastraat 51‐55, 57, Koningin Wilhelminastraat 37‐47,
49‐53, Dillenburgstraat 1‐15, 2‐10, 12, Prinses  Irenestraat 2‐6.   Complex 
grote  geschakelde  middenstandswoningen,  aan  drie  zijden  van  het 
bouwblok  tussen  Frederikplein  en Wilhelminastraat.  Het  complex  is  in 
1937 ontworpen door P.A. Lankhorst in een zakelijke stijl, met elementen 
van de Nieuwe Haagse School.   De woningen hebben  twee bouwlagen, 
forse  met  pannen  gedekte  daken  met  houten  overstekken,  in  gele 
baksteen  gemetselde  gevels  en  subtiele  siermetselwerkdetails. 
Verschillende vensters hebben nog  stalen kozijnen, met decoratief glas‐
in‐lood.  De  hoekwoningen  aan  de  Julianastraat  en  Irenestraat  zijn 
verbijzonderd  door opvallende  torenachtige  accenten  en  verspringende 
bouwdelen  en  kappen,  waardoor  belangrijkste  stedenbouwkundige 
oriëntatiepunten zijn geschapen. Van hoog architectuurhistorisch belang 
vanwege het bijzondere ontwerp en bouwstijl, belangrijke beeldwaarde 
voor  de  omgeving  en  van  belang  als  onderdeel  van  de  projectgewijze 
invulling van dit deel van Veerallee. 

███



  

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad  52 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 
███

 

Prinses Irenestraat 2‐6 Zie Prins Frederikplein 2‐12, 14‐16 ███ 



 

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad 53 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

 

Prins Mauritsstraat 20‐40, 42‐
64 

Zie Prinses Julianastraat 9‐21, 23‐49, 4‐58 ███

 

Prins Mauritsstraat 21‐25 Zie  ook  Prins  Alexanderstraat  15‐21.  Blokje  van  drie  geschakelde 
eengezinswoningen, dat in hoofdvorm de knik volgt van de Mauritsstraat 
en  twee  blokken  van  twee  aan  de  Alexanderstraat.  Ontwerp  van  P.A. 
Lankhorst  uit  1949  in  Delftse  Schoolstijl.  De  woningen  hebben  twee 
bouwlagen  en  met  rode  pannen  gedekte  zadeldaken  met  bakstenen 
schoorstenen  en  houten  bakgoten.  Bakstenen  gevels  met  eenvoudige 
accenten,  houten  kozijnen  en  (roeden)ramen,  ingangen  met  houten 
lijsten of luifel. Boven de uitkragende woonkamerkozijnen kleine smeed 
ijzeren ornamenten. Enkele gevelstenen. Van enig architectuurhistorisch 
belang  vanwege  het  markante  ontwerp  en  bouwstijl,  belangrijke 
beeldwaarde  voor  de  omgeving  vanwege  ligging  in  de  knik  van  de 
Mauritsstraat en van belang als onderdeel van de projectgewijze invulling 
van dit deel van Veerallee in de naoorlogse periode. 

███



  

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad  54 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

Prinses Julianastraat 53‐55 Zie Prins Frederikplein 2‐12, 14‐16 ███

 

Prinses Julianastraat 66 Voormalig Christelijk  lyceum (thans Agnietencollege) uit 1925,   gebouwd 
naar  ontwerp  van M. Meijerink.  In  de  naoorlogse  periode  is  het  naar 
achteren  uitgebreid.  Het  gaat  hier  om  de  oorspronkelijke  voorbouw, 
georiënteerd op de Veerallee, een U‐vormig gebouw van twee bouwlagen 
met zeer  fors, met rode pannen gedekt schilddak, met houten overstek. 
De breed opgezette voorgevel heeft een middenrisaliet en hoekrisalieten, 
met  steekkappen.  De  bakstenen  gevels  zijn  voorzien  van 
siermetselwerkpanelen en andere accenten  in baksteen en natuursteen. 
Bij de voormalige hoofdentree  in de middenas een balkon op  consoles. 
De  oude  kozijnen  zijn  voorzien  van  nieuwe  ramen.  De  voortuin wordt 
afgesloten  door  een  authentiek  hekwerk.  De  school  heeft 
architectuurhistorische  waarde  vanwege  type  en  ontwerp,  een  hoge 
stedenbouwkundige waarde  vanwege  hoekligging  en  als  onderdeel  van 
de representatieve lintbebouwing langs de Veerallee. 

███GM



 

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad 55 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

 

Prinses Julianastraat 9‐21,  23‐
49, 4‐58 

Ook:  Prins Alexanderstraat  1,  3‐11,  2‐10,  12.  Prins Mauritsstraat  20‐40, 
42‐64,  Prins  Frederikplein  1‐9,  11.  Complex  in  opdracht  van  de 
woningbouwvereniging  Ons  Belang,  in  1921‐1923  ontworpen  en 
gebouwd  door  J.D.C.  Koch,  in  een  traditioneel‐zakelijke  stijl  en  in  een 
tuindorpachtige  setting.  Het  vrij  gaaf  gebleven  complex  bestaat  uit 
aaneengesloten  reeksen  één‐  of  tweelaags  woningen  (eengezins,  en 
beneden‐  en  bovenhuizen)  met  rode  pannendaken,  bakstenen  en/of 
deels  gepleisterde  gevels  en  houten  raam‐  en  deurdetails,  deels  nog 
oorspronkelijk.  
Risalieten  met  topgevels,  wolfeinden,  uitgebouwde  geveldelen, 
dakhuizen  en  torenachtige  elementen,  deels  als  accenten  op  de 
straathoeken,  verlevendigden  de  zeer  gevarieerde  architectuur.  Die 
variatie  is  opmerkelijk  en  is  een  doelbewust  streven  naar 
schilderachtigheid en  eigenheid,  aansluitend bij het  vrij  representatieve 
karakter van de Veerallee. Ook  in de massa‐opbouw van het complex  is 
aangesloten  bij  het  karakter  van  de  omliggende  middenstands‐  en 
villabebouwing.  Zo  bevinden  zich  de  hoogste  en  meest  gesloten 
gevelwanden  in  het  hart  van  het  complex  en  de  lagere,  vaak  van 
schilderachtig  opgezette  kapvormen  voorziene  woningen  in  de  randen 
van het complex. De gemene deler is te vinden is de uniforme toepassing 
van de materialen en de details van daken, vensters en deuren, waardoor 
het complex toch als een ontwerpeenheid wordt ervaren.  
Van architectuurhistorisch belang als bijzonder vormgegeven complex uit 
de  vroege  jaren  20.  Van  groot  stedenbouwkundig  belang  vanwege  de 
hoge  beeldwaarde  en  de  vele  accentpanden.  Tevens  cultuurhistorische 
waarde  als  uiting  van  complexgewijze  volkshuisvesting  uit  het 
interbellum. 
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Veerallee 18 Woning, deel uitmakend van de  representatieve  lintbebouwing  langs de 
Veerallee,  rond  1910  gebouwd  in  neorenaissancestijl. Het  redelijk  gaaf 
bewaarde  pand  heeft  één  bouwlaag  en  een  met  kruispannen  gedekt 
schilddak. Aan de voorzijde  is er  links een topgevelrisaliet met steekkap. 
De  bakstenen  gevels  zijn  verlevendigd  met  gepleisterde  lijsten  en 
allerhande decoratieve details in pleisterwerk. De getrapte tuitgevel links 
heeft beneden twee rondboogvensters, rechts is er een rondboogportiek. 
De  voortuin  wordt  afgesloten  met  oud  ijzeren  tuinhek.  Enige 
architectuurhistorische  waarde  en  vooral  hoge  stedenbouwkundige 
waarde als onderdeel representatieve historische gevelwand. 
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Veerallee 21 Forse  villa, deel uitmakend  van de  representatieve  lintbebouwing  langs 
de Veerallee, in 1902 naar ontwerp van bureau De Herder en Hellendoorn 
gebouwd  in overgangsstijl, met elementen uit chaletstijl, neorenaissance 
en  art  nouveau,  in  een  opmerkelijk  schilderachtig  ontwerp.  Het  gaaf 
bewaarde  pand  heeft  twee  bouwlagen  en  een  met  pannen  gedekt 
schilddak. Aan de voorzijde is er links een topgevelrisaliet met decoratief 
sierspant  en  steekkap.  De  bakstenen  gevels  zijn  verlevendigd met  vele 
details  in kleurig siermetselwerk, pleister en hout. Bijzondere elementen 
zijn de erker met balkon en het overhuifde balkon op korbeelstellen. De 
voortuin  wordt  afgesloten  met  ijzeren  tuinhek.  Hoge 
architectuurhistorische waarde vanwege het rijkuitgewerkte en gave type 
en  hoge  stedenbouwkundige  waarde  als  onderdeel  representatieve 
historische gevelwand. 
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Veerallee 22‐25 Blok  van  vier  herenhuizen,  deel  uitmakend  van  de  representatieve 
lintbebouwing  langs  de  Veerallee  en  op  de  hoek  met  de  Prins 
Hendrikstraat,  in  1906  gebouwd  in  overgangsstijl,  met  elementen  uit 
chaletstijl,  neorenaissance  en  art  nouveau,  in  een  opmerkelijk 
schilderachtig ontwerp. Het  redelijk  gaaf bewaarde blok heeft  twee  tot 
drie bouwlagen en een met pannen gedekt  schilddak. Aan de voorzijde 
zijn er  topgevelrisalieten met decoratief siermetselwerk, uiterst links is er 
een  merkwaardige  houten  hoekerker.  De  bakstenen  gevels  zijn 
verlevendigd  met  vele  details  in  kleurig  siermetselwerk  en  hout. 
Bijzondere elementen zijn de erker met balkon en het overhuifde balkon 
op korbeelstellen. De voortuin deels afgesloten met ijzeren tuinhek. Hoge 
architectuurhistorische waarde vanwege het rijkuitgewerkte en gave type 
en  hoge  stedenbouwkundige  waarde  als  onderdeel  representatieve 
historische gevelwand. 
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Veerallee 26, 27, 28 Blok  van  drieherenhuizen,  deel  uitmakend  van  de  representatieve 
lintbebouwing  langs  de  Veerallee  en  op  de  hoek  met  de  Prins 
Hendrikstraat,  in  1906‐1907  gebouwd  in  overgangsstijl, met  elementen 
uit  neorenaissance  en  art  nouveau,  in  een  schilderachtig  ontwerp. Het 
redelijk gaaf bewaarde blok heeft  twee  tot drie bouwlagen en een met 
pannen gedekt schilddak. Aan de voorzijde zijn er  topgevelrisalieten met 
decoratief siermetselwerk,. Midden voor een serre. De bakstenen gevels 
zijn verlevendigd met vele details  in kleurig siermetselwerk, pleisterwerk 
en  hout.  Bijzonder  element  is  de  portiek  bij  nr.  28,  met  hoekstijl  en 
hekwerk. en  zijn de portieken, de decoratieve boogstellingen erker met 
balkon  en  het  overhuifde  balkon  op  korbeelstellen.  De  voortuin  deels 
afgesloten  met  ijzeren  tuinhek.  Hoge  architectuurhistorische  waarde 
vanwege het  rijkuitgewerkte en gave  type en hoge  stedenbouwkundige 
waarde als onderdeel representatieve historische gevelwand. 
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Veerallee 31 Forse  villa, deel uitmakend  van de  representatieve  lintbebouwing  langs 
de  Veerallee,  in  1904  gebouwd  in  overgangsstijl,  met  elementen  uit  
stadsvakwerkstijl  en  neorenaissance,  naar  ontwerp  van  L.  Krook,  voor 
eigen gebruik. Het redelijk gaaf bewaarde ene  in details  licht versoberde  
pand heeft  twee bouwlagen en een met pannen gedekt  links afgewolfd 
zadeldak.  Aan  de  voorzijde  is  er  rechts  een  diepe  topgevelrisaliet met 
vakwerktopgevel  en    steekkap.  Links  hiervan  een  serre  balkon  en 
bakstenen balustrade. De bakstenen gevels zijn verlevendigd met details 
pleisterwerk.  in  kleurig  siermetselwerk,  pleister  en  hout.  Enige 
architectuurhistorische  waarde  vanwege  het  opmerkelijke,  maar  niet 
geheel  gave  type  en  hoge  stedenbouwkundige  waarde  als  onderdeel 
representatieve historische gevelwand. 
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Veerallee 32.1‐32.2 Dubbele villa, deel uitmakend van de representatieve lintbebouwing langs 
de  Veerallee,  in  1930  gebouwd  in  zakelijke  stijl.  Het  redelijk  gaaf 
bewaarde  en  slechts  in  details  licht  versoberde    pand  heeft  twee 
bouwlagen  en  een  zeer  fors  met  pannen  gedekt  schilddak  met  grote 
houten overstekken. Aan de voorzijde is er links  een risaliet met steekkap 
en een erker met balkon. De bakstenen gevels zijn verlevendigd met enig 
siermetselwerk. Forse uitbreiding aan de achterzijde. Voortuin afgesloten 
met lage hekwerken en gemetselde posten. Enige architectuurhistorische 
waarde  vanwege  markante,  maar  niet  geheel  gave  type  en  hoge 
stedenbouwkundige  waarde  als  onderdeel  representatieve  historische 
gevelwand. 
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Veerallee  33‐34 Kleine  dubbele  villa,  deel  uitmakend  van  de  representatieve 
lintbebouwing  langs  de  Veerallee,  in  1899  gebouwd  in 
neorenaissancestijl, met elementen van de chaletstijl, naar ontwerp van 
W. Koch. Het  redelijk gaaf bewaarde blok heeft één  (aan de achterzijde 
deels twee) bouwlaag en een met pannen gedekt samengesteld dak met 
overstekken.  Aan  de  voorzijde  is  er  links  een  topgevelrisaliet  met 
steekkap  en  tegen  de  linker  zijgevel  een  houten  serre.  De  bakstenen 
gevels  zijn  verlevendigd  met  vele  details  in  pleisterwerk  en  hout.  De 
voortuinen  worden  deels  afgesloten  met  ijzeren  tuinhekken.  Hoge 
architectuurhistorische waarde  vanwege  het  rijkuitgewerkte  en  redelijk 
bijzondere  type  en  hoge  stedenbouwkundige  waarde  als  onderdeel 
representatieve historische gevelwand. 
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Veerallee 35 Vrijstaand  landhuis naar ontwerp  van architect Th. W. Rueter uit 1915, 
gesitueerd op het binnenterrein  van het bouwblok  tussen Veerallee  en 
Prinses  Julianastraat  en niet  zichtbaar  vanaf  de openbare weg.    Rueter 
was een bekende  landhuisarchitect, die veel ontwierp  in een  landelijke, 
ambachtelijke  stijl.  Dit  landhuis  heeft  een  samengestelde  plattegrond,  
dito  kap met  elkaar  kruisende  dakschilden  en  rode  pannendekking. De 
gevels zijn van baksteen. 
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Veerallee 37‐38 Blok  van  twee  herenhuizen,  deel  uitmakend  van  de  representatieve 
lintbebouwing  langs  de  Veerallee,  op  de  hoek  met  de  Prinses 
Julianastraat,  in  1907  gebouwd  in  overgangsstijl,  met  elementen  uit 
neorenaissance  en  art  nouveau,  in  schilderachtig  ontwerp  van  G.B. 
Broekema. Het redelijk gaaf bewaarde blok heeft twee bouwlagen en een 
met  pannen  gedekt  schilddak.  Aan  de  voorzijde  rechts  een   
topgevelrisaliet  met  sierspant  en  steekkap.  Op  de  hoek  links  een 
hoektorentje met klokvormige helm. De gevels  zijn wit gepleisterd, met 
decoratieve  gemetselde  vensterbogen  en  speklagen.  Bijzonder  aan  de 
voorzijde  zijn  de  gekoppelde  loggia’s,  met  terrasmuurtjes  en 
balkonbalustrades met  segmentvormige  openingen.  De  voortuin wordt 
afgesloten  met  ijzeren  tuinhek.  Hoge  architectuurhistorische  waarde 
vanwege het  rijkuitgewerkte en gave  type en hoge  stedenbouwkundige 
waarde als onderdeel representatieve historische gevelwand en vanwege 
markante hoekligging met hoekaccent. 

███



 

 

Cultuurhistorische quickscan, plangebied Veerallee, Zwolle II blad 61 

Foto 
 

Adres Karakteristiek  Waarde
Zie kaart 

 

Veerallee 39 Vrijstaande  villa,  deel  uitmakend  van de  representatieve  lintbebouwing 
langs de Veerallee, op de hoek met de Prinses  Julianastraat, circa 1925‐
1930  gebouwd  in  traditioneel‐zakelijke  stijl.  Het  gaaf  bewaarde  pand 
heeft  twee  bouwlagen  en  een  met  pannen  gedekt  tentdak  met 
aankappingen. Aan de voorzijde  links een  topgevelrisaliet met steekkap, 
erker en  inpandig balkon. Ook bij de rechter zijgevel  is er een steekkap. 
Rechts voor een portiek met fraaie voordeur. Serre tegen  linker zijgevel. 
De  gevels  zijn  van  baksteen,  met  eenvoudig  siermetselwerk  en 
gepleisterde  details.  Vensters  met  roedenramen.  De  voortuin  wordt 
afgesloten  met  origineel  hekwerk  van  bakstenen  posten  en  ijzeren 
buizen.  Hoge  architectuurhistorische  waarde  vanwege  het  goed 
uitgewerkte  en  gave  type  en  hoge  stedenbouwkundige  waarde  als 
onderdeel representatieve historische gevelwand.  
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Veerallee 40 Vrijstaande  villa,  deel  uitmakend  van de  representatieve  lintbebouwing 
langs de Veerallee,  in 1927 gebouwd naar ontwerp van  Joh. Prummel  in 
traditioneel‐zakelijke  stijl met  elementen  van  de  Amsterdamse  school. 
Het gaaf bewaarde pand heeft één bouwlaag en  in de complex en zeer 
schilderachtig  opgezette  kap  opgenomen  verdiepingen. Het  dak  is met 
pannen  gedekt  en  heeft  grote  houten overstekken. De  voorgevel heeft 
een expressief gevormde erker, tegen de linker zijgevel een serre. Rechts 
voor een portiek met in siermetselwerk uitgevoerde bogen. De gevels zijn 
van baksteen, met rijk siermetselwerk. Vensters met houten ramen.   De 
voortuin wordt afgesloten met een haag en poort met bakstenen posten. 
Hoge  architectuurhistorische  waarde  vanwege  het  rijk  uitgewerkte  en 
gave  type  en  hoge  stedenbouwkundige  waarde  als  onderdeel 
representatieve historische gevelwand. 
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Veerallee 41 Vrijstaande  villa,  deel  uitmakend  van  de  representatieve  lintbebouwing 
langs de Veerallee, op de hoek met de Prinses  Julianastraat, circa 1930‐
1935  gebouwd  in  traditioneel‐zakelijke  stijl.  Het  gaaf  bewaarde  pand 
heeft  twee  bouwlagen  en  een  met  pannen  gedekt  schilddak  met 
aankappingen. Aan de voorzijde rechts een topgevelrisaliet met steekkap. 
De gevels zijn van baksteen, met eenvoudig siermetselwerk. Vensters met 
roedenramen.  De  voorgevel  heeft  boven  in  de  risaliet  een  loggia met 
gemetselde muurdammen. Linker zijgevel met afdakje boven kozijnpartij. 
De  voortuin  wordt  afgesloten  met  een  hoge  haag.  Enige 
architectuurhistorische  waarde  en  vooral  hoge  stedenbouwkundige 
waarde als onderdeel representatieve historische gevelwand. 
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Veerallee 49 Vrijstaande  villa,  deel  uitmakend  van de  representatieve  lintbebouwing 
langs de Veerallee, circa 1925‐1930 gebouwd in traditioneel‐zakelijke stijl 
met  elementen  van  de  Amsterdamse  school.  Het  gaaf  bewaarde  pand 
heeft  één bouwlaag  en  in de  complex  en  zeer  schilderachtig opgezette 
kap  opgenomen  verdiepingen. Het  dak  is met  pannen  gedekt  en  heeft 
grote  houten  overstekken.  De  voorgevel  heeft  een  erker  met 
siermetselwerkpenanten.  De  gevels  zijn  van  baksteen,  met 
siermetselwerkaccenten  en  houten  kozijnen  en  (roeden)ramen.  De 
voortuin wordt  afgesloten met  een  lage  bakstenen  tuinmuur. Van  enig 
architectuurhistorisch  belang  vanwege  het  markante  ontwerp  en 
bouwstijl  en  hoge  stedenbouwkundige  waarde  als  onderdeel 
representatieve historische gevelwand. 
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Veerallee 51‐52 Zie Oranje Nassaulaan 1‐7 ███GM

 

Veerallee 53‐54 Vrijstaande  dubbele  villa,  deel  uitmakend  van  de  representatieve 
lintbebouwing  langs  de  Veerallee,  circa  1925‐1930  gebouwd  in 
traditioneel‐zakelijke  stijl met  elementen  van  de  Amsterdamse  school. 
Het  gaaf  bewaarde  pand  heeft  twee  bouwlagen,  waarvan  de  tweede 
deels in de complexe en expressief gevormde kap is opgenomen. Het dak 
is met pannen gedekt en heeft houten goten. De voorgevel heeft links en 
rechts  topgevels,  waarachter  gebroken  kappen  aansluiten.  Het 
middendeel  van  de  gevel  heeft  erkers  beneden  en  loggia’s  op  de 
verdieping.  De  gevels  zijn  van  baksteen,  met  houten  kozijnen  en 
(roeden)ramen.  De  voortuin wordt  afgesloten met  een  lage  bakstenen 
tuinmuur.  Van    architectuurhistorisch  belang  vanwege  het  markante 
ontwerp en bouwstijl en hoge stedenbouwkundige waarde als onderdeel 
representatieve historische gevelwand.  
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Veerallee 64‐68 Blok  van  drie  herenhuizen,  deel  uitmakend  van  de  representatieve 
lintbebouwing  langs  de  Veerallee  en  op  de  hoek  met  de  Strick  van 
Linschotenlaan,  in 1906‐1907 gebouwd  in overgangsstijl, met elementen 
uit  neorenaissance,  art  nouveau  en  stadsvakwerkstijl,  in  een 
schilderachtig ontwerp. Het  redelijk  gaaf bewaarde blok heeft  twee  tot 
drie bouwlagen en een met pannen gedekt schilddak met deels originele 
dakkapellen. Aan de voorzijde zijn er    topgevelrisalieten  in verschillende 
bouwstijlen en decoratieve afwerkingen. Voorts heeft  ieder huis aan de 
voorzijde  een  houten  op  bakstenen  serre  met  balkon  en  een 
rondboogportiek met  rijk uitgewerkte deuren. De bakstenen  gevels  zijn 
verlevendigd met vele details  in kleurig  siermetselwerk, pleisterwerk en 
hout.  De  voortuin  deels  afgesloten  met  ijzeren  tuinhek.  Hoge 
architectuurhistorische waarde vanwege het rijkuitgewerkte en gave type 
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Veerallee  70 Vrijstaande  villa,  deel  uitmakend  van  de  representatieve  lintbebouwing 
langs de Veerallee,  circa 1925gebouwd  in  traditioneel‐zakelijke  stijl met 
elementen van de Amsterdamse school. Het redelijk gaaf bewaarde pand 
heeft  twee  bouwlagen  en  een  zadeldak  met  rode  pannendekking  en 
gemetselde  schoorstenen.  De  voorgevel  heeft  een  erker  over  twee 
bouwlagen.  De  gevels  zijn  gemetseld  in  baksteen  en  hebben 
siermetselwerkdetails in de plint, de borstweringen van de erkers en in de 
topgevel.  Houten  kozijnen  en  ramen,  deels met  roedenverdeling.  Van 
enig  architectuurhistorisch  belang  vanwege  het  markante  ontwerp  en 
bouwstijl  en  hoge  stedenbouwkundige  waarde  als  onderdeel 
representatieve historische gevelwand. 

███

 

 
 
 

 


