Foto

Adres

Karakteristiek

Ridder Zwederlaan

1

Ridder Zwederlaan

3

Spoolderenkweg

17

De begraafplaats van Westenholte werd in 1935 aangelegd ten zuiden
van de Westenholterweg. Het deels omhaagde en met bomen opzoomde
terrein heeft een eenvoudige formele aanleg en is aan de
Westenholterweg toegankelijk via een dubbel ijzeren toegangshek tussen
bakstenen posten. Achter de poort staat op het voorterrein een in 1935
gerealiseerd multifunctioneel gebouw, dat dienst deed als baarhuis,
kleine aula en bergplaats voor gereedschappen. Het zeer gaaf behouden
gebleven gebouw is zorgvuldig ontworpen in traditioneel‐zakelijke stijl,
met elementen uit de Amsterdamse School. De bakstenen gevels zijn
voorzien van siermetselwerkaccenten en het gebouw bezit een
samengestelde kap met steile dakschilden en houten overstekken. Aan de
voorzijde een rondboogportiek met ingang. Het gebouw heeft een zeer
hoge architectuurhistorische, situationele en historische waarde, het
hekwerk een hoge cultuurhistorische waarde.
Kleinschalig hallehuisboerderijtje uit de periode rond 1910, deel
uitmakend van de lintbebouwing van de Ridder Zwederlaan, onderdeel
van de prestedelijke wegenstructuur van Westenholte. De boerderij is
een relict uit van het vroegere agrarische gebied Westenholte en vormt
door de bouwtypologie, de ouderdom en in samenhang met de andere
exemplaren van hetzelfde type een opmerkelijk element temidden van de
veel jongere woonhuisbebouwing in het dorp. Het hallehuisje heeft een
rechthoekige grondslag, één bouwlaag en een afgewolfd, met riet gedekt
zadeldak. De bakstenen gevels zijn naderhand wit gepleisterd. De
gevelopeningen zijn merendeels oorspronkelijk, maar de invulling ervan is
van recente datum. De architectuurhistorische waarde is vrij beperkt, de
situationele en cultuurhistorische waarde vrij hoog.
Historische hallehuisboerderij in het buitengebied ten zuiden van
Westenholte, in de zijn huidige vorm in oorsprong uit het midden van de
de
19 eeuw, met diverse latere wijzigingen. Desondanks is het beeld
redelijk gaaf gebleven. De boerderij is naar achteren toe verlengd. Het
hallehuis heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een
afgewolfd zadeldak met de nok haaks op de voorgevel, gedekt met riet
(voorste gedeelte). De bakstenen gevels hebben deels originele, deels
gewijzigde gevelopeningen, met houten kozijnen en ramen. Enkele
vensters in de voorgevel hebben houten luiken. De boerderij is zeer
markant gesitueerd in de bocht van de Spoolderenkweg en heeft
daardoor voor zijn omgeving een hoge beeldwaarde. De overige
erfbebouwing heeft geen historische waarde.
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███

███

███

Foto

Adres

Karakteristiek

Steenboerweg

28

Voorsterweg

51

Voorsterweg

51

Hallehuisboerderij met voorhuis en naast gelegen schuur, binnen de
bebouwde kom van Westenholte op een groot erf, grenzend aan het
centrale wijkpark. De voormalige boerderij dateert uit circa 1925 en is
een goed en betrekkelijk gaaf voorbeeld van een groot hallehuis uit het
interbellum, met een representatief voorhuis met het karakter van een
burgermanswoning. De stijl is traditioneel‐zakelijk. Het gebouw heeft één
bouwlaag en een fors, pannengedekt zadel‐ en schilddak met wolfeind.
De gevels zijn van baksteen, met houten kozijnen. In de zij‐ en
achtergevels zijn deze deels gewijzigd. De naast gelegen schuur heeft
eveneens een hallehuisopzet en net als de boerderij deeldeuren in de
achtergevel. De boerderij is architectuurhistorisch van belang vanwege
het bijzondere type uit het interbellum en heeft tevens waarde als
verwijzing naar de agrarische geschiedenis van Westenholte.
Woonhuis met werkplaats onder één kap (oorspronkelijk een smederij)
uit de periode rond 1900, in traditionele stijl. Het pand bleef in
hoofdvorm goed bewaard, maar de detaillering is deels vernieuwd. Het
pand heeft één bouwlaag en een met pannen gedekt schilddak, voorzien
van enkele dakkapellen. De bakstenen gevels zijn verlevendigd met
eenvoudige siermetselwerkaccenten in gele steen boven de vensters en
als speklagen. Het woongedeelte heeft vensters met luiken en gewijzigde
details. Het bedrijfsgedeelte rechts heeft in de zijgevel rondboogvensters
met gietijzeren ramen. Markante situering direct aan de openbare weg,
Herinnering aan de levendige bedrijvigheid langs de toenmaals drukke
Voorsterweg.
Zijgevel
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███
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Voorsterweg 81a

Fors transformatorhuis uit het interbellum, gelegen direct aan de
Voorsterweg. Het pand herinnert aan de ontwikkeling en uitbreiding van
Westenholte en de daarmee gepaard gaande komst van nieuwe
infrastructuur en nutsvoorzieningen. De Voorsterweg ontwikkelde zich
tot een belangrijk bebouwingslint met een mix van woningen en
bedrijven, waarvoor de komst van de elektriciteitsvoorziening natuurlijk
een belangrijke vooruitgang was. Het huisje heeft een rechthoekige
plattegrond, één bouwlaag en een met mastiek gedekt schilddak met
houten goten. De gevels zijn van baksteen, met eenvoudig
siermetselwerk verlevendigd. In de voorgevel twee ingangen met stalen
deuren. Het trafohuis is goed behouden gebleven en bezit mede vanwege
het bijzondere type enige architectuurhistorische waarde.

Waarde
Zie kaart
███

Voorsterweg

60

In opmerkelijk gave staat bewaard gebleven voorbeeld van traditionele
industriële architectuur uit de vroeg naoorlogse periode (circa 1950). Het
betreft een houtzagerij (firma Van Dijk), gehuisvest in een rechthoekige
loods met één bouwlaag en een ongelijkzijdig zadeldak, bakstenen gevels
en in de voorgevel een twee grote dubbele getoogde bedrijfsdeuren en in
de zijbeuk een derde ingang van dit type. In de zijgevels bevinden zich
reeksen kleine twee aan twee geplaatste vensters met ijzeren
roedenramen. Het pand is architectuurhistorisch van belang vanwege het
zeldzame type en de hoge mate van gaafheid. Voorts is er sprake van
enige beeldbepalende waarde door de prominente ligging op een groot
open bedrijfsterrein terzijde van de Voorsterweg.

███

Westenholterweg

59

Kleinschalig hallehuisboerderijtje uit de periode rond 1900, deel
uitmakend van de lintbebouwing van de Westenholterweg. De boerderij
is een relict uit van het vroegere agrarische gebied Westenholte en vormt
door de bouwtypologie, de ouderdom en in samenhang met de andere
exemplaren van hetzelfde type een opmerkelijk element temidden van de
veel jongere woonhuisbebouwing van het westelijke deel van het dorp.
Het hallehuisje heeft een rechthoekige grondslag, één bouwlaag en een
afgewolfd, met pannen gedekt zadeldak. De bakstenen gevels zijn
naderhand wit geschilderd. De gevelopeningen zijn merendeels
oorspronkelijk, maar de invulling ervan is van recente datum. De
architectuurhistorische waarde is vrij beperkt, de situationele en
cultuurhistorische waarde vrij hoog.

███
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Westenholterweg

63

Kleinschalig hallehuisboerderijtje uit de periode rond 1900, deel
uitmakend van de lintbebouwing van de Westenholterweg. De boerderij
is een relict uit van het vroegere agrarische gebied Westenholte en vormt
door de bouwtypologie, de ouderdom en in samenhang met de andere
exemplaren van hetzelfde type een opmerkelijk element temidden van de
veel jongere woonhuisbebouwing van het westelijke deel van het dorp.
Het hallehuisje heeft een rechthoekige grondslag, één bouwlaag en een
afgewolfd, met pannen gedekt zadeldak. De bakstenen gevels zijn
naderhand wit gepleisterd. De gevelopeningen zijn merendeels
oorspronkelijk, maar de invulling ervan is van recente datum. De
architectuurhistorische waarde is vrij beperkt, de situationele en
cultuurhistorische waarde vrij hoog.

Westenholterweg

71

Kleinschalig hallehuisboerderijtje uit de periode rond 1900, deel
uitmakend van de lintbebouwing van de Westenholterweg. De boerderij
is een relict uit van het vroegere agrarische gebied Westenholte en vormt
door de bouwtypologie, de ouderdom en in samenhang met de andere
exemplaren van hetzelfde type een opmerkelijk element temidden van de
veel jongere woonhuisbebouwing van het westelijke deel van het dorp.
Het hallehuisje heeft een rechthoekige grondslag, één bouwlaag en een
afgewolfd, met pannen gedekt zadeldak. De bakstenen gevels zijn
voorzien van siermetselwerkaccenten in gele steen. De gevelopeningen
zijn merendeels oorspronkelijk, evenals de kozijnen in de voorgevel. De
architectuurhistorische waarde is vrij beperkt, de situationele en cultuur‐
historische waarde vrij hoog.

███

Westenholterweg

73

Kleinschalig hallehuisboerderijtje uit de periode rond 1900, deel
uitmakend van de lintbebouwing van de Westenholterweg. De boerderij
is een relict uit van het vroegere agrarische gebied Westenholte en vormt
door de bouwtypologie, de ouderdom en in samenhang met de andere
exemplaren van hetzelfde type een opmerkelijk element temidden van de
veel jongere woonhuisbebouwing van het westelijke deel van het dorp.
Het hallehuisje heeft een rechthoekige grondslag, één bouwlaag en een
afgewolfd, met pannen gedekt zadeldak. De bakstenen gevels zijn
naderhand wit geschilderd. De gevelopeningen zijn merendeels
oorspronkelijk, maar de invulling ervan is van recente datum. De
architectuurhistorische waarde is beperkt, de situationele en cultuur‐
historische waarde vrij hoog. Voor de voorgevel twee oude leilinden.

███
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118‐120

Zalkerdijk

14‐14a

Zalkerdijk

24

Dubbele arbeiderswoning uit de periode rond 1900, vormgegeven als
twee gekoppelde hallehuisjes, deel uitmakend van de lintbebouwing van
de Westenholterweg. Het object is een relict uit van het vroegere
agrarische gebied Westenholte en vormt door de bouwtypologie, de
ouderdom en in samenhang met de andere exemplaren van hetzelfde
type een opmerkelijk element temidden van de veel jongere
woonhuisbebouwing van het westelijke deel van het dorp. Het dubbele
hallehuisje heeft een rechthoekige grondslag, één bouwlaag en een
dubbel afgewolfd, met pannen gedekt zadeldak. De bakstenen gevels
hebben merendeels oorspronkelijke gevelopeningen, maar de invulling
ervan is van recente datum. De architectuurhistorische waarde is beperkt,
de situationele en cultuur‐historische waarde vrij hoog.

Waarde
Zie kaart
███

Recentelijk gerenoveerde krukhuisboerderij met middenlangsdeel en
naast gelegen voormalige schuur, thans woonhuis, onderdeel van de
lintbebouwing langs de Zalkerdijk. De boerderij dateert in aanleg uit de
de
19 eeuw, maar de oorspronkelijke bouwsubstantie is recentelijk
grotendeels vernieuwd, waarbij delen van het gebouw nieuw zijn
opgetrokken. Ook de schuur is gerenoveerd en verbouwd tot woning.
Door de historische hoofdvormen en de traditionele materialisering en
vormgeving en vooral door de prominente ligging aan de dijk, tegenover
de aansluiting van een aftakking van de dijk, en als onderdeel van een
markant ensemble rond dit knooppunt heeft het ensemble vooral een
beeldbepalende waarde voor zijn omgeving.

███

Grote hallehuisboerderij met dwarsdeel, rond 1950 gebouwd in traditio‐
nele trant (Delftse School) in het open landschap noordelijk van de
Zalkerdijk, nabij de IJsseldijk. De boerderij heeft een rechthoekige
plattegrond, één bouwlaag en een fors met rode pannen gedekt zadeldak
met wolfeinden boven voor‐ en achtergevel. De deelingang aan de
rechterzijde heeft een doorgestoken topgevel en een steekkap. De
bakstenen gevels hebben een traditionele detaillering met houten ramen
en luiken. De ingang in de voorgevel heeft een bovenlicht met markante
roedenverdeling. Diverse details zijn vernieuwd. Links naast de boerderij
staat een bakstenen bijgebouw met markant hoog schilddak, eveneens
met rode pannendekking. De in hoofdvorm en gevelindelingen gaaf
bewaarde boerderij heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege
het bijzondere wederopbouwtype en heeft een zeer hoge beeldwaarde

███
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Zie kaart
███

Zalkerdijk

26

Grote T‐boerderij met breed voorhuis, rond he midden van de 19de eeuw
gebouwd in het open landschap noordelijk van de Zalkerdijk, nabij de
IJsseldijk. De boerderij heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag
en een fors met rode pannen gedekt zadeldak met wolfeinde boven de
achtergevel. Het brede voorhuis heeft een schilddak. De bakstenen gevels
hebben een traditionele detaillering met houten ramen. Diverse details
zijn vernieuwd. Rechts naast de boerderij staat een bakstenen veeschuur
met eveneens een afgewolfd zadeldak en bakstenen gevels. De in
hoofdvorm en gevelindelingen gaaf bewaarde boerderij heeft enige
architectuurhistorische waarde vanwege het groots opgezette T‐type en
heeft door de vrije ligging in het open IJssellandschap een zeer hoge
beeldwaarde voor de omgeving.

Zalkerdijk

26

Voorzijde

███

Zalkerdijk

28

Grote kop‐rompboerderij “IJsselstein”, rond 1955 gebouwd ter
vervanging van oudere bebouwing op de aansluiting van de Zalkerdijk op
de IJsseldijk. De zeer markant gesitueerde boerderij ligt op een terras
tegen de buitenzijde van de dijk. De traditionele vormgeving is in de trant
van de Delftse school. De boerderij bestaat uit een fors bedrijfsgedeelte
met dwarsdeel en een iets lager voorhuis onder één kap met wolfeinden
voor en achter, en een dekking van rode muldenpannen. De deelingang in
de zijgevel heeft een door de dakvoet gestoken topgevel met steekkap.
Bakstenen gevels met diverse markante details boven vensters, op
gevelhoeken in de topgevels. Vensteropeningen met traditionele
roedenramen en houten deuren. Van groot belang vanwege de gaafheid,
het bijzondere bouwtype en de stilistische aspecten. Bij voor‐ en zijgevels
enkele oude linden.

███

Cultuurhistorische quickscan, bestemmingsplangebied Westenholte, Zwolle II oktober 2013 II blad 46

Foto

Adres

Karakteristiek

Zalkerdijk

37

T‐boerderij met middenlangsdeel en dwars geplaatst voorhuis uit circa
1900, onderdeel van de onregelmatige lintbebouwing langs dit deel van
de Zalkerdijk. Het pand is gebouwd in traditionele stijl, waarbij het
voorhuis een levendige afwerking heeft met siermetselwerkdetails in gele
en rode steen. Het symmetrisch opgezette voorhuis heeft één bouwlaag
en een schilddak met muldenpannen en een sierlijke dakkapel met
fronton midden boven. De gevelopeningen zijn oorspronkelijk, de ramen
zijn vernieuwd. Naast het bedrijfsgedeelte staat rechts een oudere
de
bakstenen veeschuur uit het midden van de 19 eeuw (mogelijk oudere
kern), met afgewolfd zadeldak en een dubbele deeldeur in de voorgevel.
Vanwege de gaafheid van het ensemble en de zeldzaamheid van de
veeschuur is de architectuurhistorische waarde aanzienlijk. Tevens is er
sprake van een hoge situationele waarde door de markante positie ter
zijde van de oude dijk en als onderdeel van het ensemble historische
(agrarische) gebouwen in dit deel van het buitengebied van Westenholte.

Zalkerdijk

37

Veeschuur

Zalkerdijk

45

Kleine keuterboerderij, onderdeel van de lintbebouwing langs de
de
Zalkerdijk, en mogelijk in oorsprong daterend uit de vroege 19 eeuw..
Het hoofdvolume van het kleine hallehuisboerderijtje is behouden
gebleven, de gevels zijn evenwel vernieuwd en van een nieuwe indeling
en detaillering voorzien. De deeldeuren bevonden zich oorspronkelijk in
de naar de dijk gekeerde gevel. Thans bevinden zich hier woonvensters.
De op de landerijen gerichte “voorgevel” heeft drie vensters/ Het pand
heeft een afgewolfd zadeldak met rietdekking. Als redelijk zeldzaam
voorbeeld van een kleine keuterboerderij is er sprake van hoge
cultuurhistorische waarde. Tevens situeringswaarde vanwege de
markante ligging langs de dijk.
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Zalkerdijk

63

Zalkerdijk

63

Zalkerveerweg

2

Opmerkelijk boerderijcomplex op de kop van de Zalkerdijk, tegen de
binnenhoek van de IJsseldijk. De boerderij is zo zeer markant gesitueerd.
Het betreft een hallehuisboerderij met middenlangsdeel met een fors
tegen de dijk aansluitend voorhuis in de vorm van een burgermanshuis
uit circa 1900. Het hallehuis is ouder en heeft een afgewolfd zadeldak met
muldenpannen. Het bakstenen voorhuis heeft één bouwlaag met een
verdieping, die aan de zijkanten is voorzien van lessenaarsdaken. De
gevels zijn versierd met siermetselwerkaccenten in gele en rode steen en
bezitten oorspronkelijke gevelopeningen, deels met vernieuwde
invullingen. Achter de boerderij een houten hooiberg met golfplaten kap
en betonnen roeden, en een houten gepotdekselde schuur, karakteristiek
gelegen langs de dijk. Zeer waardevol ensemble met de boerderij op nr.
28.
Bebouwing langs de IJsseldijk.

Op het erf van een verder niet bijzonder waardevolle boerderij gelegen
vierroedige hooiberg met betonnen roeden en een rechthoekige houten
kap met zadeldak, daterend uit het tweede of derde kwart van de 20ste
eeuw. Het object is van historisch belang vanwege het bijzondere en
inmiddels in de gemeente Zwolle vrij zeldzaam geworden type.
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