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Inleiding

In dit jaarverslag beschrijven wij behalve de meest opvallende projecten ook een aantal 

trends en ontwikkelingen die wij hebben gesignaleerd: ze zijn belangrijk voor behoud 

en verbetering van de omgevingskwaliteit in uw gemeente. Daarnaast besteden we 

aandacht aan de Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding dichterbij begint te 

komen. Per 1 januari 2021 zult u opnieuw een keuze moeten maken hoe u met de kwaliteit 

van uw omgeving wilt omgaan. Een omgevingsvisie die uitgaat van de kernkwaliteiten 

van de gemeente is daarbij een mooi vertrekpunt. Binnen de Omgevingswet is er veel 

ruimte voor bestaande en nieuwe manieren van werken in het kader van welstand en 

omgevingskwaliteit, waardoor we voor elke gemeente maatwerk kunnen bieden. We gaan 

met plezier samen met u dieper in op deze ontwikkelingen in de vorm van een persoonlijk 

gesprek, een presentatie of een excursie. Informeer gerust bij ons naar de mogelijkheden. 

Tessa Stahlie, secretaris

Julia Rühl, plv secretaris
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In de gemeente Zwolle werken Tessa Stahlie en Julia 

Rühl als (plv) secretaris en gemandateerde van de 

welstand- en monumentencommissie. De binnen-

gekomen plannen worden wekelijks beoordeeld 

in het Stadskantoor. Er is geen formeel spreekuur 

geregeld maar initiatiefnemers kunnen altijd een 

afspraak maken met de secretaris(sen). Samen 

wordt dan naar een moment gezocht om te over-

leggen. Er is goed overleg met vergunningverleners, 

stedenbouwkundigen, adviseurs monumentenzorg 

en beleidmakers, niet alleen over (schets)plannen, 

maar ook over beeldkwaliteitsplannen en andere 

ruimtelijke randvoorwaarden. 

Tweewekelijks is er op de donderdag een vergade-

ring van de welstands- en monumentencommissie 

waar de grotere en belangrijke ontwikkelingen, 

alsmede monumentenplannen besproken worden. 

Er wordt met initiatiefnemers en ontwerpers 

overlegd en de commissie adviseert op basis van 

het gemeentelijk beleid. 

In de grafiek is het aantal behandelde plannen 

weergegeven, waarvan een deel eerst in voorover-

leg is aangevraagd. Dit heeft als voordeel dat er al 

een beoordeling kan plaatsvinden in een vroeg sta-

dium zonder dat plannen al volledig zijn uitgewerkt. 

Veel plannen krijgen vervolgens een positief advies 

in het vergunningstraject. Een deel van de adviezen 

is in eerste instantie afwijzend, omdat het niet aan 

het gemeentelijk beleid voldoet. Deze adviezen 

worden meestal besproken met de initiatiefnemers, 

meestal met de secretaris, op het kantoor van Het 

Oversticht of telefonisch. Bij een negatief advies zijn 

dergelijke overleggen altijd gericht op het zoeken 

naar een oplossing of alternatief dat voldoet aan de 

wensen van de initiatiefnemers èn aan het gemeen-

telijk beleid. Een groot deel van de plannen kan na 

dit overleg alsnog positief afgedaan worden.

Cijfers
Werkwijze en toelichting bij de cijfers

 

Legenda
In totaal zijn er 679 plannen behandeld in 2018.  
Daarvan zijn er:

477 plannen direct van een positief advies voorzien

132 plannen van een afwijzend advies voorzien

36 plannen van een voorlopig positief advies voorzien

34 plannen van een voorlopig afwijzend advies voorzien
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Kennis bevordert bewustwording en dat is 
een eerste stap naar kwaliteit. Het is daarom 
belangrijk om al in een vroeg stadium betrokken 
te zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Bij nieuwe 
grotere ontwikkelingen gebeurt dit door schets-
plannen in een kwaliteitsteam te bespreken. Dit 
is een middel om de planontwikkelingen op een 
efficiënte en stimulerende wijze te begeleiden 
binnen de gestelde ambities en kaders. De 
gemandateerd secretaris maakt deel uit van het 
kwaliteitsteam, zodat er een goede afstemming 
ontstaat. 

Afgelopen jaar is een aantal grote projecten afgerond: 

Weezenlanden, Kop van Hoog en Kraanbolwerk. Het zijn 

nieuwbouwprojecten die een belangrijke toevoeging 

aan de stad en het stedelijk weefsel vormen. In het voor-

traject zijn de plannen uitgebreid besproken met een 

kwaliteitsteam. Als plannen voldoende vorm hebben 

gekregen, worden ze voorgelegd aan de welstands- en 

monumentencommissie. 

Ook bij andere, minder grootschalige ontwikkelingen is 

een gesprek met de secretaris in een vroeg stadium een 

belangrijk moment om elkaar bewust te maken van de 

kwaliteiten die gevraagd worden. Want kwaliteit loont, 

dat zien we elke keer weer; van de diversiteit en rijke 

detaillering van de historische binnenstad tot nieuw- en 

verbouwplannen in woonwijken waar aandacht voor de 

ruimtelijke kwaliteit een positief effect kan hebben op 

de woonkwaliteit en de waarde van het vastgoed.  

We zien in de binnenstad een trend om terrassen, met 

bijbehorende parasols, zonneschermen en andere 

terrasoverkappingen, te maximeren. Op een aantal 

plaatsen zorgen terrassen voor een belemmering 

van de doorgang in het openbaar gebied. Daarnaast 

merken wij op dat parasols, zonneschermen en andere 

terrasoverkappingen een belemmering van het zicht op 

de bebouwing vormt. Gevels worden meer en meer aan 

het zicht onttrokken, hetgeen een negatief effect heeft 

op het beschermd stads- ‘gezicht’. De authenticiteit van 

het beschermd gezicht is onderdeel van de (toeristische) 

aantrekkingskracht van de binnenstad. Een goede 

balans tussen commerciële activiteiten en ruimtelijke 

kwaliteit is dan ook belangrijk. Op een aantal plekken 

in de binnenstad staat de ruimtelijke kwaliteit te veel 

onder druk, naar de mening van de commissie.

Verder wil de commissie aandacht vragen voor het 

(vergunningsvrij) schilderen van panden in de binnen-

stad. Kleurgebruik is een belangrijk onderdeel van het 

(historische) bebouwingsbeeld, maar kan bij panden 

die geen monument zijn vergunningsvrij gewijzigd 

worden. Dit kan een negatieve uitwerking op het 

bebouwingsbeeld hebben. Een voorbeeld hiervan is 

de kleurwijziging van de winkelpui bij Diezerstraat 106. 

Door toepassing van één kleur die (ook) niet past bij de 

historische bouwstijl van het pand, is het bijzondere 

houtsnijwerk van de winkelpui minder goed zichtbaar 

waardoor het gevelbeeld vlakker (minder plastisch) 

overkomt. We informeren u graag over mogelijkheden 

om hierover toch te kunnen adviseren.

De gemeente heeft vanuit haar zorgplicht voor de 

omgeving een belangrijke rol. Zowel in het huidige 

wettelijke regime als in de toekomst, Na in werking 

treden van de Omgevingswet, blijft het ruimtelijke 

kwaliteitsaspect een voorname verantwoordelijkheid 

van de gemeente. Het is goed met elkaar in kaart te 

brengen hoe we kwaliteit kunnen organiseren en 

borgen. Juist in het huidige klimaat waarin de rol van 

de overheid steeds meer verschuift van regisseur naar 

partner in processen, kunt u de bestaande deskundig-

heid nog meer inzetten van een beheer-rol naar een 

ontwikkel-rol. Gelukkig gebeurt het al steeds vaker 

dat de welstands-en monumentencommissie op deze 

manier wordt ingezet. 

De commissie vindt het belangrijk om u te horen en 

komt graag via een excursie met u in gesprek over 

ambities en realisaties. 

Kwaliteit als argument

Diezerstraat 106 oude situatie, en de nieuwe situatie
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Kamperpoort is van oudsher een volksbuurt 
waarin wonen en werken gecombineerd worden. 
De wijk heeft in fases een totale metamorfose 
ondergaan, waarbij bedrijfscomplexen vervan-
gen worden door voornamelijk woningbouw. Er 
ontstaan woonstraten met een gevarieerd, stads 
karakter, met volumes in verschillende maten 
en vormen, in een baksteenarchitectuur met 
aandacht voor detaillering.

In het verslagjaar hebben twee markante ontwik-

kelingen de eindfase bereikt: Kop van Hoog en het 

Katwolderplein. Op de kop van de Hoogstraat en de 

Pannekoekendijk komt een markant hoogteaccent 

langs de stadsgracht, dat deel uitmaakt van meerdere 

hoogteaccenten langs de gracht. Door de beëindiging 

in twee verschillende koppen ontstaat (naar boven toe) 

een krachtig beeld met een rijzig karakter. Er is sprake 

van een gevarieerd beeld, waarbij iedere zijde een 

eigen uitstraling heeft die reageert op de verschillende 

contexten. Aan de zijde van de Hoogstraat is het profiel 

en de pandbreedte van de oude woningen terug te 

vinden in de gevelarchitectuur.     

Het blok voor het Katwolderplein staat tussen Kop van 

Hoog en de bioscoop, langs het nieuwe plein. Het heeft 

een alzijdige uitstraling waarmee aangesloten wordt bij 

de bebouwing van Kamperpoort maar ook een relatie 

wordt gelegd met de binnenstad. Langs het plein en 

de Pannekoekendijk bevinden zich hoge plinten met 

commerciële ruimtes, die zullen bijdragen aan een 

levendig karakter van het plein. De bouwmassa kent 

een opdeling in verschillende volumes met een verticale 

geleding. Het gebouw heeft een samenhangende, 

eigentijdse architectuur, waarbij de vier gevels een 

eigen karakter hebben waarmee ingespeeld wordt op 

de situatie aan de verschillende zijden.

Transformatie Kamperpoort

Ontwerp Katwolderplein: Klunder Architecten, Rotterdam Ontwerp Kop van Hoog: BDG Architecten, Zwolle
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Als laatste deel van dit plangebied zijn de appar-
tementengebouwen langs de Luttenbergstraat 
aan de orde geweest.  

In het stedenbouwkundig plan wordt uitgegaan van 

vier hogere volumes die afbouwen richting Assendorp.  

In het beeldkwaliteitplan wordt voor de architectuur 

uitgegaan van alzijdige woonblokken, een krachtige 

architectuur met een menselijke maat en schaal en een 

goede verankering met de openbare ruimte. Verder 

wordt onder meer een relatie met de binnenstad 

en Assendorp beoogd door het aanbrengen van 

variatie tussen de volumes, plasticiteit in de gevels en 

ambachtelijke materialen. In het voortraject met het 

supervisieteam zijn onder meer de benadering via de 

achterkant van de panden voor de bewoners en een 

duidelijke entree langs de Luttenbergstraat aandachts-

punten geweest. 

Weezenlanden

Gevarieerd beeld langs Luttenbergstraat. Ontwerp: Mullleners + Mulleners architecten, Haarlem
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Het Kraanbolwerk nadert zijn voltooiing; alle opgaves 

zijn in het voortraject met een supervisieteam bespro-

ken en bij de welstands-/ monumentencommissie 

besproken. Het gebied heeft een eigen karakter dat 

refereert aan de vroegere bedrijfsbebouwing die 

hier gestaan heeft, maar legt ook een link met de 

historische binnenstad waar het deel van uitmaakt. In 

het verslagjaar is onder meer de laatste hand gelegd 

aan de plannen voor de hoogbouw, De Koningin 

genaamd, en de hofwoningen. Aan de Thorbeckegracht 

is de wand met historische panden afgemaakt met 7 

nieuwe grachtenwoningen. De commissie sprak haar 

waardering uit voor het totaalbeeld en de variatie 

tussen de grachtenpanden. Met het voorgestelde beeld 

zal een goede overgang ontstaan tussen de (historische) 

bestaande bebouwing langs de Thorbeckegracht en de 

nieuwbouw op het Kraanbolwerk. Naar aanleiding van 

opmerkingen is het plan op onderdelen aangepast. Zo 

is de maatvoering en de uitwerking van de buitenruimte 

van het vierde pand aangepast. In eerste instantie was 

hiervoor de kap aan de voorzijde volledig verwijderd, 

maar gekozen is voor een oplossing waarbij er visueel 

toch een dakvlak wordt gesuggereerd. Verder is bij de 

advisering onder meer aandacht gevraagd voor een 

zorgvuldige detaillering en verfijning in de uitwerking. 

Kraanbolwerk - Thorbeckegracht

Nieuwe grachtenpanden Thorbeckegracht.              
Ontwerp: 19 Het Atelier, Zwolle

De koningin (boven) en de hofwoningen (onder). 
Zecc Architecten, Utrecht
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Verder is een plan voor nieuwbouw voor (huur)
appartementen op de kop van de Kanonsteeg 
aan de orde geweest. Het plan is meerdere 
keren besproken met het supervisieteam en de 
commissie. 

Gelet op de situering, langs de Friesewal, waren de 

bouwmassa en de architectonische uitwerking belang-

rijke aandachtspunten, ook vanwege de aansluiting op 

historische bebouwing. Er is een opdeling en geleding 

in de bouwmassa en de gevels aangebracht, waarmee 

aangesloten wordt bij de maat en schaal van de (histo-

rische) volumes in de omgeving. In de architectonische 

uitwerking is een goed evenwicht gekomen tussen 

de traditionele bouwstijlen in de omgeving en de 

meer eigentijdse uitwering van de nieuwbouw van 

het Kraanbolwerk. Op advies van de commissie is het 

voorstel om voor een aantal gevels minerale steenstrips 

toe te passen niet doorgegaan en zullen alle gevels in 

(keramisch) metselwerk uitgevoerd worden.

Kraanbolwerk - Kanonsteeg

Appartementen Kanonsteeg-Friesewal. Ontwerp: De Bruin architecten, Zwolle 
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Voor de voormalige kerklocatie op de hoek 
Campherbeeklaan/Acacialaan kreeg de com-
missie afgelopen jaar een ontwikkeling voor 
appartementen gepresenteerd. 

Bij de advisering is onder meer aandacht gegeven aan 

een goede inpassing van het volume in het dorpse 

weefsel voor wat betreft maat, schaal en architectuur.  

De ontwikkelaar en architect hebben na een analyse 

van de omgeving hun plannen flink aangepast. Door 

tussentijds overleg met de secretaris is er een ontwerp 

gekomen met een opdeling in de bouwmassa en 

variatie in de gevelarchitectuur. Daarbij is ook de nodige 

aandacht besteed aan een herkenbare locatie van de 

entree, een groene inpassing van de buitenruimtes en 

het parkeerterrein, en aan een goede inpassing van de 

balkons. 

Transformatie - Berkum, Campherbeeklaan

Ontwerp: Huls Architecten, Staphorst
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In Stadshagen wordt gestaag verder gebouwd. De 

plannen worden in vooroverleg met een supervisie-

team besproken. De secretaris neemt deel aan het su-

pervisieteam waardoor er sprake is van een snelle en 

doeltreffende werkwijze. Bij de vergunningaanvraag 

kunnen de plannen daardoor vrij snel (meestal in één 

keer) van een positief advies voorzien worden. 

Bij veel woningbouwplannen is er – na de crisis - een 

kwaliteitsverbetering te zien, met name bij de wonin-

gen in het midden en duurdere prijssegment. Bij een 

aantal projecten, bijvoorbeeld voor huurwoningen, 

liet de beeldkwaliteit te wensen over. In goed overleg 

met de ontwikkelende partijen en architecten/ont-

werpers is gezocht naar alternatieven en is gekomen 

tot een aangepaste beeldkwaliteit die past binnen de 

ambities. 

Stadshagen

Oeverwoningen deelgebied Morgendauw met een duidelijke 

relatie met tuin en water

 Markante tweekappers in Breecamp Noord langs de Oude 

Weteringzone

Woningen langs de Hasselterdijk met een gevarieerd, dorps 

karakter

11 van 15



Grote- of Sint Michaëlskerk

Ontwerp: Van Hoogevest Architecten, Amersfoort

De Grote- of Sint Michaëlskerk is een veel bezocht 

rijksmonument en nog steeds in gebruik voor kerk-

diensten. Daarnaast biedt het Academiehuis in de 

prachtige binnenruimte een bredere culturele pro-

grammering. Om te voorzien in meer (flexibele) ruim-

te, en transparantie en betere toegankelijkheid heeft 

Van Hoogevest Architecten een herinrichtingsplan 

ontworpen. Tot de ingrepen behoorde onder meer het 

verwijderen van een deel van de kerkbanken. Op basis 

van een waardestelling van het historisch gegroeide 

bankenplan, met onderdelen uit de zeventiende en 

achttiende eeuw, is zorgvuldig bekeken welke delen 

konden wijken. De houten deuren van de hoofdentree 

aan de Grote Markt worden opengezet en het entree-

portaal krijgt extra glazen deuren. Ook de aanbouw 

aan het Grote Kerkplein krijgt een glazen pui, om de 

toegankelijkheid te verbeteren. De glazen deuren zijn 

gevat in een stoer stalen kader en voorzien van glas-

kunst met een kerkelijke symboliek en een verwijzing 

naar de engel Michaël.
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Het werk van Het Oversticht wordt vaak 
geassocieerd met termen als ‘mooi’ en 
‘lelijk’, want smaken verschillen nu eenmaal. 
En waarom kan een oplossing op de ene locatie 
wel en op een andere locatie niet? Dat heeft 
vooral te maken met de context (omgeving 
van een gebouw) en met de ambitie van de 
gemeente. Daarvoor is er welstandsbeleid 
ontwikkeld. Het doel van deze advisering is 
om de omgevingskwaliteit van onze woon- en 
werkomgeving te behouden en te versterken.

De context van Wel-stand

Wie gaat (ver)bouwen krijgt meestal te maken 

met ‘de welstand’. De term ‘welstand’ heeft te 

maken met de vraag of een gebouw WEL staat, 

in zijn omgeving. Dat het rekening houdt met de 

(bebouwings)kenmerken van een buurt of wijk. 

Daarbij is het zeker niet zo dat er een eentonig 

of saai straatbeeld moet ontstaan. Het gaat om 

samenhang tussen bepaalde aspecten of een 

bepaalde stijl. Voorbeelden zijn historische bin-

nensteden en wijken met een architectuur uit een 

bepaalde periode zoals de jaren ’30 wijken of met 

een bepaald architectuurthema.

Daarnaast gaat het over het ‘wel staan’ van een 

bouwwerk op zichzelf. Gebouwen hebben vanuit 

diverse ontwerpstijlen en tradities een zekere 

logica: een logische samenhang tussen bijvoor-

beeld vorm, detail en materiaal. Kortom welstand 

en omgevingskwaliteit zijn meer dan een discus-

sie over mooi en lelijk. Het bewaakt en stimuleert 

architectuur die aansluit op de omgeving en het 

liefst er nog iets aan toe voegt.

De waarde van Omgevingskwaliteit
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Omgevingskwaliteit draagt bij aan 
waardestijging van vastgoed

Omgevingskwaliteit is niet vanzelfsprekend. 

Sterker nog: als je niets doet, verdwijnt ze 

vanzelf.  Het is niet realistisch om mensen en 

bedrijven met particuliere of private belangen de  

verantwoordelijkheid te geven over collectieve 

of publieke belangen. In de Omgevingswet 

krijgen gemeenten een zorgplicht voor de 

kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving. 

Waaronder de taak om te zorgen voor een goede 

omgevingskwaliteit: een leefomgeving die veilig, 

gezond en aantrekkelijk is en dus een positief 

effect bijdraagt aan de waarde van gebouwen 

(verloedering leidt tot waardeverlies). Dat leidt tot 

welzijn van en welvaart voor burgers.

Gemeentelijke ambities

De welstandscommissie adviseert, maar de 

gemeente bepaalt de ambitie. Dat adviseren, 

gebeurt op basis van een gemeentelijke visie 

op de kwaliteit, die samen met de bewoners is 

opgesteld (welstandsnota of beeldkwaliteitsplan) 

en vervolgens democratisch in de gemeenteraad 

is vastgesteld. Vanuit het beleid wordt onafhan-

kelijk geadviseerd en de ondergrens bewaakt. 

Daarnaast wordt de initiatiefnemer uitgedaagd 

en begeleid om zijn project een extra maatschap-

pelijke meerwaarde te geven, bijvoorbeeld door 

koppeling aan initiatieven op geheel ander gebied 

(zoals ecologie of sociale impuls). Welstand en 

omgevingskwaliteit dragen bij aan een sociale, 

veilige omgeving en voegen vaak (economische) 

waarde toe.
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hetoversticht.nl

Over Het Oversticht
Straten, gebouwen, landschappen. Over alles wat u 

buiten ziet, is nagedacht. Door generaties voor ons, 

door uzelf en door specialisten. Zoals die van Het 

Oversticht: want wij kennen het heden en verleden van 

uw omgeving. 

Het Oversticht adviseert en begeleidt bij ontwikkelingen 

in de leefomgeving. Dat doen wij sinds 1925: onafhan-

kelijk, toekomstgericht en creatief. Daarbij zetten wij het 

maatschappelijk belang op de eerste plaats.

Respect voor het verleden en openstaan voor verande-

ring zijn beiden nodig om onze omgeving te laten leven. 

Samen met stedenbouwkundigen, erfgoeddeskundigen 

en (landschaps)architecten werken wij aan thema’s zoals 

de energietransitie, vitaal platteland en aantrekkelijke 

binnensteden. Voor de wensen van vandaag en morgen 

betrekken wij u in een open dialoog.
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Contact
038 - 421 32 57
info@hetoversticht.nl

Bezoekadres
Aan de Stadsmuur 79 
8011 VD Zwolle

Postadres
Postbus 531
8000 AM Zwolle


