LIJST CULTUURHISTORISCH

Adres

Karakteristiek

WAARDEVOLLE BEBOUWING

Waarde
Zie kaart

Rhijnvis Feithlaan

52

Tot de vroeg naoorlogse onderdelen van het ziekenhuiscomplex

Bagijnewijde

15

behoort aan de Rhijnvis Feithlaan het vierlaags bouwdeel uit 1956. In

17

dat jaar werd een nieuwe polikliniek in gebruik genomen. De

33

uitbreiding is karakteristiek voor de jongere bouwfasen van het

███

complex. Evenwichtige opzet met vensterreeksen met stalen ramen.
Goed behouden gebleven authentiek karakter. Aan de Stilobadstraat
3 (zie foto) staat een bouwdeel dat nog steeds een medische functie
vertegenwoordigt (Pathologie en Medische Microbiologie). Ook hier
betreft het bebouwing uit de jaren 1950. Het gebouw telt twee
bouwlagen en een plat dak met schuine helling. Tezamen met de
oudere ziekenhuisbebouwing vertegenwoordigen de jongere
bouwdelen ensemblewaarde. Cultuurhistorisch waardevol en van
belang voor de sociale geschiedenis van Zwolle.
Turfmarkt

3

In 1892 kwam aan de Turfmarkt de door architect J. Schotel
ontworpen watertoren van Zwolle te staan. Vanwege de markante drie
geledingen kreeg dit object op den duur de bijnaam ‘Joris Driepinter’.
Door bouwvalligheid waarbij er zelfs sprake was van een dodelijk
ongeval, werd de toren in 1959 ommanteld en kreeg het bouwwerk
zijn huidige verschijningsvorm. Door zijn opzet en vormgeving is de
toren karakteristiek voor de ontwikkelingen in de periode van de
Wederopbouw.
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Turfmarkt

10

Het rioolgemaal Oost aan de Turfmarkt is in 1969 gebouwd, naar een
ontwerp van Openbare Werken Zwolle. Het bouwwerk is een goed
bewaard gebleven voorbeeld van industrieel erfgoed uit de eerste
decennia na de oorlog. Karakteristiek voor het in een
functionalistische stijl uitgevoerde gebouw is onder meer het markante
gevelraster aan de voorzijde. De hier gelegen vensters bieden een
zicht op het inwendige van het gebouw. Het object maakt deel uit van
de voor verschillende functies gerealiseerde bebouwing rondom de
Turfmarkt.
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