
Ontwikkelperspectief Nieuwstraat 51 Zwolle
Juni 2020 voormalig Hudson’s Bay en V&D



De leefomgeving is het meest complexe samenspel van belangen dat we kennen. 

De leefomgeving faciliteert ons dagelijks leven. 

Om dit systeem aan te vullen, te verbeteren, te veranderen,

is collectieve wijsheid nodig en inlevingsvermogen.

We hebben een toegepast vak, we verstaan de kunst van het maken. 

We bundelen expertise op sociaal, ruimtelijk, financieel en procesmatig vlak, 

op zoek naar optimale oplossingen uit schijnbaar tegenstrijdige belangen. 

Inhoud vóór ego. We kruipen in de geest van de plek. 

We maken vastgelopen processen weer vloeibaar. 

We werken aan projecten waar mensen van gaan houden, dat doen wij ook. 

We bewaken de droom en staan alle benen op de grond.
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De voormalige V&D/Hudson’s Bay is gebouwd als centraal onderdeel van een 

grootschalig winkelcentrum in de vroege jaren ‘70 van de vorige eeuw in de 

noordelijke binnenstad van Zwolle, het Broerenkwartier. 

Het Broerenkwartier kent een turbulente geschiedenis van sloop en nieuwbouw. 

De vele tijdslagen van de ontstaansgeschiedenis zijn goed leesbaar.

De buurt is onderhevig aan een stevige transformatie met als hoofddoel de 

routing van en naar de binnenstad te versterken. Bovendien wordt de kwaliteit 

van de omgeving (zowel gebouwd als onbebouwd) verbeterd en wordt er 

vanzelfsprekender aangesloten op het omliggende stedelijke weefsel. 

Het gebouw leent zich goed om onderdeel te worden van de ingezette 

verkleuring. De rationele opbouw met kolommenstructuur, grote overspanningen 

en modulaire gevelelementen laat een breed scala aan gemengd gebruik toe. 

De positie in de binnenstad maakt een stevige toevoeging op het gebouw 

mogelijk. 

Hoewel het gebouw geen beschermde status heeft, leeft de wens om de 

tijdsgeest van het ontstaan zichtbaar te laten en als letterlijke basis te gebruiken 

om op voort te borduren op een wijze die past in de huidige tijd. 

Koesteren wat van waarde is,  afstoffen, verbeteren, opschonen wat is 

verrommeld, toevoegen wat de huidige tijd vraagt zonder te overschreeuwen.
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Ingezet wordt op tijdsbestendigheid: een stadspaleis van alle tijden,

waarvan de grote schaal en het statige karakter rondom voelbaar blijven met 

flexibiliteit in gebruik, voor nu en in de toekomst.

Met een sterke eigen identiteit die zich, op ooghoogte, steeds voegt naar de 

direct aansluitende onbebouwde ruimte, qua gebruik en qua 

verschijningsvorm.  Een heldere eenheid, maar net niet overal gelijk.

De kelder kan ingezet worden om het Meerminneplein van fietsen te 

ontlasten, aangevuld met berging capaciteit voor de gebruikers en 

omwonenden. De oorspronkelijke basis begeleidt de winkelroute door 

invullingen van grotere en kleinere winkel- en horeca-eenheden, met een 

mogelijkheid tot verblijfsprogramma op de verdieping. 

De karakteristiek van de toevoeging met een woon-, verblijf- of werkfunctie 

komt voort uit de ritmiek en maatvoering van de bestaande onderbouw en 

maakt van het stadspaleis een in het oog springende noordelijke entree van 

de Zwolse binnenstad.

Hergebruik van het bestaande gebouw, van energie, van grondstoffen, van 

water, en de toepassing van herbruikbare lichte modules, zijn belangrijke 

ingrediënten om recht te doen aan de aandacht die de aarde nodig heeft,

evenals een groene verblijfsomgeving op de daken. 
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inleiding1

Voor ligt het ontwikkelperspectief voor de herbestemming en transformatie van het 

voormalige V&D/Hudson’s Bay gebouw in het Broerenkwartier te Zwolle. 

Gedurende de totstandkoming is uitgebreid gesproken met CBRE Global Investors en 

diverse stakeholders binnen het gebied. Het document schetst een beeld van de 

ontstaansgeschiedenis van de locatie en het gebouw in de Zwolse binnenstad en biedt 

tevens inzicht in de mogelijkheden voor zowel gebruik, uitstraling als invulling. 

Het document bestaat  uit twee delen:

Het eerste deel is beschouwend, een weergave. van zowel het stedelijk weefsel als van 

het gebouw. Wat troffen we aan? Hoe is dat zo gekomen? En welke conclusies trekken 

we hieruit.

Het tweede deel gaat in een vijftal hoofdstukken in op de visie voor de herontwikkeling 

van pand en plek en bestaat uit een verzameling gevisualiseerde uitgangspunten,

aangevuld met een aantal voorbeeld deeluitwerkingen ter inspiratie.  

Betekenis en identiteit, tijdsbestendigheid qua gebruik & duurzaamheid, de relatie met 

de onbebouwde ruimte, en het toevoegen van programma passeren de revue. 

Samen ingrediënten voor de verkleuring naar een toekomstbestendige situatie, 

met aanvullend gebruik en een betere aansluiting op de stedelijke omgeving.



de ruimtelijke leefomgeving is het meest complex samengaan van belangen dat we kennen1
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Het Broerenkwartier, een gebied in transitie

De noordelijke entree van de Zwolse binnenstad,

tussen Diezerstraat en Thorbeckegracht,

dankt zijn naam aan de Broerenkerk, tegenwoordig 

het domicilie van boekhandel Waanders.

Lange tijd werd deze buurt vooral gekenmerkt door 

de in zichzelf gekeerde Weeshuispassage uit de jaren 

‘60 van de vorige eeuw. De V&D functioneerde als 

het centrale punt voor de winkelroute. 

De historische binnenstad en grootschalige invullingen 

uit de wederopbouw staan er zij aan zij. 

Nu is het Broerenkwartier het decor voor vele 

herontwikkelingen met als doel de buurt opnieuw een 

vanzelfsprekender onderdeel van de binnenstad te 

laten worden, zowel in routing als in identiteit. 

De overkapping van de weeshuispassage is verwijderd,  

gebouwen worden uitgebreid en getransformeerd, 

woonprogramma (ca. 120 woningen) wordt 

toegevoegd en de openbare ruimte wordt aangepakt.
Broerenkwartier, uit ‘Broerenkwartier Visie’, gemeente Zwolle, 19 april 2017



Vischpoort Meerminneplein Roggestraat Nieuwstraat Diezestraat

de openbare ruimte rondom het gebouw

Rondom het gebouw 

Het gebouw is van verre zichtbaar vanaf de Vischpoort, de noordelijke 

entree van de binnenstad. 

Het Meerminneplein is een weinig aantrekkelijke verblijfsruimte, wel 

een belangrijke fietsparkeerplek. Het gebouw gaat er verscholen achter 

fietsen en bijbehorende infrastructuur. 

De belangrijkste winkel route vanaf de Diezerstraat voert door de 

Roggestraat. Het karakter van de historische binnenstad is hier, aan de 

overzijde van het gebouw, het meest leesbaar gebleven.

De Nieuwstraat heeft een heel divers karakter, alle tijdlagen en 

bestemmingen zijn hier aanwezig. Historische panden worden 

afgewisseld met grootschalige blokken. Wonen, winkelen en expeditie 

vindt er plaats. De logistieke zijde van het gebouw is hier vol in beeld 

door de teruggelegde rooilijn.  

Vanuit de Diezerstraat gekeken via de Spiegelstraat is het gebouw door 

de knik in de rooilijn frontaal zichtbaar.

De Weeshuisstraat komt uit op één van de hoofdentrees van het 

gebouw. Ook hier is er sprake van een langere zichtlijn, vooral nu het dak 

van de passage is verwijderd en de bestrating is vernieuwd. 

De buren zijn met een ingrijpende herontwikkeling bezig. Hierbij is  een 

van de doelen om een aantrekkelijk ‘8-tje’ voor het winkelend publiek te 

faciliteren, met een verblijfsplek achter het monumentale Vliegenhuys. 

Weeshuisstraat

Winkelroute

Fietsroute

Verkeer en expeditie

Het Vliegerhuys
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1. Vischpoort

2. Meerminneplein

3. Roggestraat

4. Nieuwstraat

5. Spiegelstraat

1.

2.

3.

4.

5.



Plan van Embden
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Kaalslag 1965MichaelskerkKadastrale minuut uit 1832

Het Broerenkwartier kent een roerige geschiedenis. Tot 1895 was het 

onderdeel van het kleinschalige historisch gegroeide stedelijke weefsel van 

de Zwolse binnenstad. De eerste grote ingreep kwam met de nieuwbouw 

van de Michaelskerk in 1896.

Deze kerk moest in 1965 wijken voor de plannen van Van Embden waarbij 

de Zwolse rondweg rondom de Broerenkerk werd gelegd, begeleid door 

een winkelcentrum van meerdere verdiepingen. De bevolking roerde zich, 

net als in veel andere binnensteden waardoor de rondweg verdween uit 

de planvorming. 

De kaalslag in het Broerenkwartier was echter al een feit en er was vrij 

baan voor een winkelcentrum. De inmenging van de bevolking leidde wel 

tot de eerste schreden op het pad van de stadsvernieuwing. De woon-

blokken van Aldo van Eijck en Theo Bosch in de Nieuwstraat getuigen van 

een verandering in het denken over bouwen in een historische binnenstad.  

De verandering van denkwijze is in het stedenbouwkundig plan van 

Sterenberg (opgeleverd in 1974) terug te vinden. 

De strikte functie scheiding van de naoorlogse wederopbouw werd al wat 

gemengd met aandacht voor de historische straatprofielen en de geleding 

en ritmering van de oorspronkelijke straatwanden. 

Woonblok van Eijk & Bosch

Er werd een winkelroute met verblijfsruimtes geschapen. Er was aandacht voor het 

oog van de voorbijganger. Er werd met veel liefdevolle aandacht en met inzet van 

beeldende kunstenaars, ontworpen aan de nieuwe  openbare ruimte. 



De Nieuwstraat diende als logistieke zijde van het winkelgebied.  

De historische rooilijn moest op een aantal plekken wijken om ruimte 

te maken voor expeditie en andere infrastructuur. Bovendien paste de 

oorspronkelijke kromming niet bij het rationalistische geometrische 

systeem van de nieuwe gebouwen. 

Het Meerminnenplein manifesteerde zich in het Broerenkwartier als een 

schakel tussen de historische Vispoortenplas en het, na de kaalslag, nooit 

meer omsloten Broerenkerkplein. Het resultaat was een vloeiende 

onbebouwde ruimte, steeds meer in gebruik voor infrastructuur (fietsen, 

auto’s).

De Weeshuispassage heeft maar kort goed gefunctioneerd. Al snel werden 

het in zichzelf gekeerde karakter, de gesloten, grootschalige gebouwen en 

het ontbreken van ogen op maaiveld na sluitingstijd problematisch. 

Een aantal pogingen om de situatie te verbeteren bleven steken in 

incidenten en verbeterden de situatie niet structureel.  De afgelopen jaren 

ging het, mede door de - vorige, financiële - crisis bergafwaarts.

Zo bergafwaarts dat gemeente en provincie de handen in een sloegen en 

een integrale ontwikkelvisie voor het gehele Broerenkwartier maakten. 

Een ambitiedocument, bedoeld om de verzameling eigenaren een weg naar 

een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld te laten inslaan. 

de openbare ruimte 1832

de openbare ruimte 2019
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Visie/beleid op het gebied

De Gemeente, Herstructurering Maatschappij Overijssel (HMO) en Buro MA.AN hebben 

een stedenbouwkundige analyse en visie gemaakt. Om te kunnen sturen op de ruimtelijke 

kwaliteit van de toekomstige ontwikkelingen zijn er kernwaarden geformuleerd als 

aanvulling en verdieping op de visie van de gemeente Zwolle.   

Visie Broerenkwartier april 2017  &  Uitwerkingsdocument Broerenkwartier 04 12 2017

Op het kruispunt van drie routes

“Het Broerenkwartier is gepositioneerd als schakel tussen de historische Zwolse 

binnenstad en het Noordereiland. Het ligt op de kruising tussen drie belangrijke routes die 

diverse functies en instellingen bij elkaar brengt. De culturele route loopt vanaf de 

Spoorzone tot aan het Historisch Centrum Overijssel, de recreatieve route slingert aan 

weerszijden langs de Thorbeckegracht. De retailroute zoekt aansluiting bij de directe 

invloedssfeer van de Diezerstraat. Deze routes bepalen de huidige en toekomstige 

programmatische invulling van het Broerenkwartier: een kruisbestuiving tussen cultuur, 

winkels en recreatie. 

Bij elke toekomstige ontwikkeling van het Broerenkwartier zal deze programmering een 

grote rol spelen bij de toekomstige herkenbaarheid en uitstraling van het gebied. 

Het toekomstig beeld van het programma van het Broerenkwartier is gemengd: 

er is sprake van een cultureel, woon- en winkelkwartier. Ieder kwartier heeft zijn eigen 

invloedssfeer en samen vormen ze een samenhangend geheel met een eigen dynamiek.”  

Herstellen van de zichtlijn

“Het herstellen van de zichtlijn tussen het Meerminneplein en Achter de Broeren heeft 

grote prioriteit. Het verkleinen van het bouwvlak ter plaatse van de huidige Xenos maakt 

een ruimtelijke relatie mogelijk tussen de beide pleinen. Een andere belangrijke ingreep is 

het doortrekken van de Spiegelstraat, via het Broerenkerkplein tot aan de 

Thorbeckegracht. Ook de zichtlijn vanuit de Weeshuisstraat, wordt teruggebracht.”

Openbare ruimte, uit ‘visie Broerenkwartier’

Drie programmatische routes, uit ‘Uitwerkingsdocument Broerenkwartier’
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Uit de Stentor 27-11-2019 ; impressie Weeshuistraat, architect Tim Versteegh

Routing en aansluiting op de stad

“De entreeroute vanaf de Dijkstraat via het Meerminneplein gaat via de smalle Roggenstraat. 

Het vormt een belangrijke verbinding met de binnenstad. Ruimtelijk wordt de belangrijke 

functie van deze straat nu niet ondersteund. In de vormgeving van de openbare ruimte liggen 

kansen om de uitstraling van de route te verbeteren. 

Met name de aansluiting op de Grote Markt, de oversteek van de Nieuwstraat en de 

aansluiting op het Meerminneplein. De positie van de entrees van de voormalige Hudson’s 

Bay zullen een belangrijke rol spelen in de routing van de voetgangers in de binnenstad. 

Vooral de aansluiting op de Nieuwstraat en/of Roggenstraat is van betekenis voor de 

aansluiting van het Broerenkwartier op de Diezerstraat/Grote Markt.”

Schaal en maatvoering

“Een belangrijk kenmerk van de morfologische structuur van de binnenstad is de afwisseling in 

schaal en maat van zowel de gebouwde als de onbebouwde ruimte. 

Het Broerenkwartier detoneert hierin door de grootschalige, vaak vrij gesloten, bouwblokken.

De gemeente doet een voorstel voor een aantal ingrepen die de huidige structuur doorbreken, 

de diversiteit vergroten, de korrelgrootte van de gebouwen verkleinen en de ruimtelijke 

samenhang verbeteren.”

Herontwikkeling Weeshuispassage

In de Stentor zijn de meest recente plannen voor het gebied rondom de Weeshuispassage 

gepubliceerd. ‘Een deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt, de gebouwen krijgen 

nieuwe gevels en worden opgehoogd. Achter het Vliegerhuys is een klein plein gedacht. 

In opdracht van de gezamenlijke pandeigenaren heeft Zwollenaar Tim Versteegh een ontwerp 

gemaakt voor het hele gebied. Alleen de bouwblokken van Hudson’s Bay, C&A en Xenos vallen 

hier nog buiten.’
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Beschrijving

De voormalige V&D is een rationeel gebouw met een betonnen casco en grote overspanningen. 

Op alle hoeken bevinden zich verticale stijgpunten. De Nieuwstraat doet dienst als logistieke zijde. 

De rooilijn ligt terug om ruimte te bieden aan de expeditie en techniek waarvan ook wat is 

ondergebracht in een lage uitbouw op de hoek met de Roggestraat.

De gevels zijn onderdeel van de constructieve opbouw, ze dragen. Het buitenblad bestaat uit een aantal 

lagen grind betonnen panelen, soms met transparante gevelopeningen. Vooruitstekende verticale 

penanten zijn toegevoegd om de ritmiek van de straatgevel te versterken. In de loop der jaren is het dak in 

een aantal fases volgebouwd met installatieruimtes en een extra winkel/horeca laag. De dak opbouwen 

hebben een andere verschijningsvorm en ritmiek, veel aluminium en glas met flinke luifels. De sterk 

geprononceerde luifels boven de begane grond zijn ook latere toevoegingen. 

Beschouwing

De aanpassingen en uitbreidingen uit latere jaren doen de zorgvuldige oorspronkelijke opzet geen goed. 

De luifels boven de etalages zijn grof en overschaduwen de oorspronkelijke elegante detaillering.  

De dakopbouw met zijn overstek domineert het straatperspectief en doet de oorspronkelijke geleding 

teniet.

De oorspronkelijk losgesneden plint, bedoeld om het oog van de voorbijganger te prikkelen en een relatie 

met binnen aan te gaan, is op veel plekken dicht gezet. Alleen in de Roggestraat resteert nog wat van deze 

intentie. Het trappenhuis op de hoek met het Meerminneplein is elegant en expressief, alleen, vanuit deze 

zijde niet meer bereikbaar. Het is daarmee een lege ongebruikte ruimte. 

huidige situatie  b. het gebouw - wat treffen we aan2

dragende gevel

‘kussens’ van grindbeton maken ritme en textuur 

aanvullingen in de loop der jaren levert flinke verrommeling op

Roggestraat Bitterstraat Nieuwstraat Nieuwstraat Spiegelstraat



Bestemming en gebruik

Metrages

Bestaand vastgoed volgens NEN-meting:

• BVO: 14.373 over 4 verdiepingen

• BVO kelder: 3.660 m2

• BVO excl. kelder: 10.713 m2

Gebruik

• Het vigerend bestemmingplan laat mixed-use toe

• Het pand heeft geen publiekelijk beschermde status

Constructie

Draagkracht veranderlijke belasting 4kN/m2, 

Afmetingen

• Stramien: 9.00  x 9,00 m

• Gevellengte Meerminneplein & Nieuwstraat: ca. 54 m

• Gevellengte Rogge- en Spiegelstraat: ca 63 m

• Hoogte incl. opbouwen: ca 16 m

Roggestraat Meerminneplein MeerminnepleinRoggestraatgeveldetail
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Retail

Installaties

ontsluiting
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begane grond huidige situatiegevelaanzicht Meerminneplein

doorsnede
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Verdieping huidige situatie Kelder huidige situatie
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Architecten 

Het ontwerp uit 1972 voor Vroom en Dreesmann (V&D)

in het plan Sterenberg is van de hand van het architectenbureau 

Benning en Fokker. Dirk Benning (1885-1957) was vanaf 1908 

verbonden aan het architectenbureau van Oscar Leeuw en zette het 

bureau voort na diens overlijden. Hij werkte samen met zijn zoon Pieter 

Benning (geb. 1913) en vervolgens sloot Hennie Fokker zich aan. Het 

bureau heeft een lange traditie van het bouwen voor V&D. 

Tijdsgeest

De Nieuwstraat 51, weliswaar een grootschalig, grind betonnen volume, 

zwevend met een transparante plint (typisch brutalistische kenmerken) 

beweegt zich al meer richting structuralisme:

“een stroming die zich kenmerkt door gebouwen met een geometrische 

structuur samengesteld uit vaak kleine eenheden die gerelateerd zijn 

aan de menselijke maat.”

De kleinere eenheden, de gevelelementen, zijn geïnspireerd door de 

maatvoering en ritmiek van de historische stad.  Een meer omgevings-

gevoelige aanpak dan bijvoorbeeld de C&A in hetzelfde winkelgebied. 

Hier getuigt ook de zorgvuldig gedetailleerde transparante plint met 

etalages in messing kozijnen van. Er is veel aandacht besteedt aan het 

oog van de winkelende voorbijganger.

huidige situatie  b. het gebouw – hoe is dat zo gekomen2

Nijmegen 1924 Nijmegen 1955

Roosendaal  1965 Sittard  1968

Aula TU Delft Broek en Bakema C&A Zwolle, bij de Broerenkerk Louis kahn, vroeg structuralisme Centraal beheer Hertzberger Van Eijck & Bosch, Zwolle
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Het gebouw en de directe omgeving

Waar het gaat over de aansluiting op de onbebouwde ruimte, zijn de meningen helder 

en vrij eensluidend. Er wordt in elk geval uitgegaan van een autoluwe binnenstad, 

parkeren en expeditie behoeven veel overleg.

De wens is uitgesproken om de Nieuwstraat te transformeren naar een rustige 

binnenstedelijke woonstraat, onderdeel van de hoofd fietsroute, waar de auto te gast is. 

Bij de zoektocht naar een locatie voor een (ondergrondse) openbare fietsenstalling ligt 

het voor de hand in elk geval een van de entrees aan deze straat te situeren. 

De ondergrondse fietsenstalling, bijvoorbeeld in de kelder van de voormalige V&D,  

kan het mogelijk maken dat het Meerminneplein veel meer als verblijfsplek zal 

fungeren, met ruimte voor horeca en terrassen. Een hoogte accent op het gebouw is 

hier, gezien de zichtlijn vanuit de noordelijke stadsentree en de royale maat van het 

plein, goed denkbaar. Tevens een prominente entree voor de stad. Aandacht wordt 

daarbij wel gevraagd voor de schaduwwerking. 

In de  Roggestraat zal de nadruk op tweezijdig winkelen blijven met meer aandacht voor 

ambacht en kleinschaligheid. Ook in de Spiegelstraat blijft de nadruk op winkelen. 

Het ligt voor de hand om aansluiting te zoeken op de reeds in uitvoering zijnde 

ontwikkeling van de Weeshuispassage met grootschaligere Retail. Er zijn plannen om de 

tuin achter het Vliegenhuys onderdeel te laten zijn van een intiem postzegelplein, met 

horeca en zitgelegenheid. 

Mixed use

De behoefte om woningen toe te voegen is sterk aanwezig. Enerzijds om aan de 

binnenstedelijke woonvraag te voldoen, anderzijds om dit deel van de binnenstad ook 

na sluitingstijd een prettige en comfortabele leefomgeving te laten zijn. In principe is er 

voor het woonprogramma vastgelegd dat de verdeling 30% sociale huur- 40% midden 

duur - 30 % vrije sector wordt aangehouden. Met het maken van een woonmilieu 

worden bijbehorende service en gemak functies interessant zoals een city-supermarkt, 

horeca, delicatessen- en ambachtswinkels, fietsenmaker etc. Ook zijn er mogelijkheden 

voor short-stay/ hotel, flexwerkplekken short stay, leisure dan wel een 

publieke/educatieve functie. 

huidige situatie  b. de het gebouw – toekomstvisie, uit gesprekken met stakeholders 2

Winkelroute

Fietsroute

verkeer en expeditie

Wonen op de 1e verdieping

Vliegenhuys
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Betekenis en identiteit

In de welstandsnota ligt de nadruk op de waardering van het historisch stedelijk gebied. 

Voor aangetaste gebieden door grootschalige ingrepen wordt gekozen voor 

kwalitatief herstel en meer aansluiting bij de historische stadskern. 

In de visie die gemaakt is voor het Broerenkwartier worden richtlijnen gegeven 

voor het geleden van de grote volumes naar een kleinere schaal. 

De voormalige V&D neemt in dit krachtenveld een bijzondere positie in. 

in. Zowel door de grote schaal, het rondom als eenheid zorgvuldig ontworpen gebouw 

(heden wat ondergesneeuwd) als ook door de centrale plek die het pand heeft 

ingenomen in het collectieve geheugen van de stad.

Ondanks het feit dat het geen beschermde status heeft zal  bij transformatie en 

herbestemming  gezocht moeten worden naar ingrepen en toevoegingen die het 

oorspronkelijke karakter in z’n waarde laten, zonder er letterlijk op voort te borduren. 

De wens is een kloek gebouw, geen verzameling losse huisjes, met een heldere identiteit 

waarbij de tijdslaag van het ontstaan leesbaar blijft en er mogelijkheden zijn een 

herkenningsteken op de schaal van de stad te maken. 
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huidige situatie  b. de het gebouw – toekomstvisie, uit gesprekken met stakeholders 2



• Het Broerenkwartier is een heel bijzondere plek in de Zwolse binnenstad. Vele tijdlagen zijn zichtbaar 

en voelbaar, van de middeleeuwen tot en met de huidige tijd.

• Continuïteit is gevraagd, niet wegvegen of namaken van tijdlagen maar toevoegen.

• De buurt is in transitie, er zijn zeer concrete plannen, deels al uitgevoerd. Maar, de behoefte aan de 

hoeveelheid en het soort winkels was al aan verandering onderhevig, de huidige crisis zet deze 

verandering op scherp, meebewegen met veranderend gemengd programma is geboden.

• Er is in elk geval behoefte aan woonprogramma dat invulling geeft aan de sterke vraag en om de 

leefbaarheid en sociale cohesie van de binnenstad in dit gebied te bevorderen (ook na sluitingstijd van 

o.a. de winkels). Tijdelijke verblijfsfuncties zoals shortstay of een hotel zijn ook mogelijk. daarnaast valt 

te denken aan flexwerkplekken/kantoor, leisure, educatieve en/of publieke functies. 

• De voormalige V&D is een herinnering aan het plan Sterenberg. Een kind van z’n tijd, in schaal en 

positionering, maar ook in de ritmiek van de rondom lopende huid en de afwijkende plint.  

Door de toevoegingen en aanpassingen van de afgelopen jaren is het authentieke karakter wat 

verloren gegaan en zijn de karakteristieke elementen ondergesneeuwd. Nu moet je goed kijken om 

de oorspronkelijke kwaliteit en liefdevolle aandacht waarmee dit ontworpen is, te herkennen. 

• Ook het Meerminneplein, onlosmakelijk verbonden met het gebouw, is vol geslibd. 

De oorspronkelijke inrichting van de openbare ruimte is verdwenen en vraagt om herstel en activatie.

koesteren wat 

van waarde is

afstoffen, verbeteren, 

opschonen wat is verrommeld

toevoegen  wat 

de huidige tijd vraagt zonder 

te overschreeuwen 

huidige situatie  c. conclusies2
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3

• De grote schaal en het statige karakter van weleer is en blijft rondom voelbaar

• Onbebouwde ruimte & gebouw horen bij elkaar, gaan een relatie aan

• Bestaand casco en stijgpunten zijn uitgangspunt

• Ritmiek, textuur, maatvoering bestaande gevelelementen aangevuld met 

openingen om rondom gebruik dat daglicht nodig heeft mogelijk te maken.

• Stramien en gevelelementen bepalen de indeelbaarheid, en die kan in de tijd 

daarmee veranderen zonder ingrijpende verbouwingen. 

• De toevoeging heeft betekenis op de schaal van de stad, een herkenningsteken, 

dat letterlijk & overdrachtelijk verbindt.

• De toevoeging is geen brutalistische icoon, het is tenslotte noch kerk, noch 

fundatie. De toevoeging is ook geen vergroting van het volume, dat zou het 

bestaande op doen lossen. De toevoeging borduurt voort op juist die 

kenmerkende karakteristieken van maat, schaal van bouwstenen, ritmiek en 

textuur. De toevoeging is een verzameling modules. 

Uitgangspunten voor transformatie  a. een stadspaleis van alle tijden
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rondlopend volume op een los gesneden transparante plint   levendige pleinzijde, binnen en buiten verbonden        een verzameling modules, een ensemble, geen strikte herhaling

verschillende tijd lagen transformatie van de oorspronkelijke huid                                      expressief stijgpunt

toevoeging met een krachtige eigen identiteit respect voor het bestaande                                          gestapelde modules, geen doos, aandacht voor overhoeks



Het gebouw grenst aan straten en plein, elk met eigen karakter.

De straatgevels spelen erop in door ritme, textuur en gelaagdheid.

Voor wie aan komt lopen of fietsen is hier een aankondiging van de 

binnenstad. Wie boven terecht wil, neemt het trappenhuis, ook op de 

route omhoog wordt het oog van de voorbijganger niet vergeten. 

Ontegenzeggelijk een stadspaleis, maar, niet overal identiek

De Roggestraat, is eigenlijk alleen zichtbaar vanuit straatperspectief. 

De oudste tijdslaag is hier het meest aanwezig. Deze plek vraagt om 

de kleinste schaal, de meest verfijnde detaillering.

De Nieuwstraat, een rustige woonstraat, de entree nodigt uit, is 

gecombineerd met de transparante toegang van de kelder. De 

nieuwe bovenwereld daalt hier sporadisch neer op het maaiveld

De Spiegelstraat hoort vooral bij de nieuwe tijd, bij de schaal en 

korrel van de getransformeerde Weeshuispassage. Door de licht 

gedraaid positie is deze gevelwand vanuit de Diezerstraat in zijn 

geheel goed zichtbaar. hetzelfde geldt voor de Weeshuisstraat, zeker 

als achter het Vliegerhuys een pleintje zal ontstaan.  Het blijft echter 

ook een intieme winkelstraat. 

Het Meerminneplein vraagt om stevig  front met een transparante 

plint, het plein loopt door. Hier is de voorname zijde van het 

stadspaleis in het vizier. Wel een comfortabele zijde, met veel 

aandacht voor de overgang van binnen naar buiten en vice versa. 

Plein en gebouw horen bij elkaar. Aandacht is nodig voor beschutting, 

schaduw en zon, voor intiemere plekken binnen het grotere geheel. 

Het trappenhuis neemt je mee naar de bovenwereld, de daktuin, de 

woon/verblijf- of werkomgeving. Onderweg is van alles te beleven.

Kortom, vanaf ooghoogte kent de ritmiek een eigen orde en blijkt, 

bij nader inzien, niet helemaal gelijk.

3 Uitgangspunten voor transformatie  b. op ooghoogte
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Verblijfsruimte

trappenhuizen

Markant herkenningspunt

1. Vischpoort

2. Meerminneplein

3. Roggestraat

4. Nieuwstraat

5. Spiegelstraat

1.

2.

3.

4.

5.





• Begane grond en eventueel eerste verdieping Retail, verkaveld in losse units, 

allen bereikbaar vanaf maaiveld. Afgewisseld met horeca aan het plein.

Grootschaliger Retail aan de zijde van de Weeshuispassage. Aan de 

Roggestraat kleinschaliger en meer op het dagelijks leven gericht gebruik, 

zoals - stads - supermarkt, convenience, ambacht.

• De verdieping kan (deels of geheel, al naar gelang de vraag naar Retail op de 

verdieping) omzoomd worden met o.a. woningen, short stay of hotel, 

(flex) kantoor, leisure of publieke functies. 

• De kelder kan een (deels) openbare fietsenstalling herbergen, 

gecombineerd met berging faciliteiten voor bewoners/ gebruikers en 

compacte parkeerplekken, te bereiken via een autolift.

• In de toevoeging kan worden gewoond, korter of langer verbleven en 

gewerkt. Verbonden met de stad, als vanzelfsprekend onderdeel van het 

“stadspaleis” en letterlijk, door de expressieve trappenhuizen vanuit de 

Nieuwstraat en het Meerminneplein. 

• Het trappenhuis aan het Meerminneplein heeft een markante positie en 

verbindt tijdslagen en gebruikers. Het is een expressief baken met een 

bijzondere functie. 

3 Uitgangspunten voor transformatie  c. bestemming & gebruik
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Wonen - short stay - hotel - flex werken

Retail - (stads) supermarkt

Kleinschalig - convenience - ambacht

Horeca



Voorbeeld indeling begane grond en verdieping

• Totaal BG en verdieping:  5280 m2 Retail

• Expeditie, ingang fietsen en parkeren en woningen vanuit Nieuwstraat. 

• 10 wooneenheden ca 50m2 GBO.

Begane grond Verdieping

29

Spiegelstraat

Roggestraat

Spiegelstraat

Roggestraat

3 Uitgangspunten voor transformatie  c. bestemming & gebruik



Voorbeeldindeling kelder

• BVO kelder: 3.660 m2 

• Openbare fietsenstalling, met afgesloten deel voor de bewoners erboven en 

enkele auto parkeerplaatsen voor bewoners. (Dan is een autolift noodzakelijk)

• Toegangen aan de Nieuwstraat.

Toegankelijkheid en Bereikbaarheid

• Te overbruggen hoogteverschil: 4,23 m, vrije hoogte: 2,5 m

Een openbare fietsenstalling zal alleen dan succesvol zijn als deze eenvoudig 

en comfortabel ontsloten wordt. 

Bouwstenen fietsenstalling 

• H.O.H. tussen de fietsen:   0,375 m

• Hoog/Laag stalling met fiets parkeren aan beide zijden: 3,2 m

• Minimale breedte looppad tussen de fietsenrekken: 2,1 m

• Dubbel hoog parkeren met uitschuifdelen:  3 m

• Hoofdpaden:   3 m

• Minimale vrije hoogte t.b.v. dubbel laagse rekken: 2,9 m

• Scooters: 0,75x1,8 m

dubbel hoog fietsparkeren

Hellingbaan

10 graden, tapis roulant of trap met fietsgeul

Referenties:  

Amsterdam Zuid, Strawinskylaan (tapis roulant)

Amsterdam, Beursplein (trap met fietsgoot)

Deze oplossingen hebben beide een lengte van 

24m nodig om op onze locatie de keldervloer te 

bereiken. De opening in het maaiveld is 17m lang. 

Deze lengte is op de situatie goed inpasbaar. 

Aan de Nieuwstraat blijft genoeg ruimte over voor 

de andere gebruikers. Uiteraard is een tapis 

roulant comfortabeler dan een trap. 

3 Uitgangspunten voor transformatie  c. bestemming & gebruik



Roggestraat

Spiegelstraat
Capaciteit bij voorbeeldindeling:

• Openbare fietsenstalling : ca. 1.400 fietsen

ca. 40 scooters 

ca. 10 bakfietsen

• Prive fietsenstalling: ca. 100 fietsen 

• Parkeergarage: ca. 21 parkeerplekken

• Zonder parkeergarage ca. 2.000 fietsen in openbare deel

• Ruimtereservering en positie van beheer, reparatie, opslag en techniek is 

naar aanname meegenomen.
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3 Uitgangspunten voor transformatie  c. bestemming & gebruik



Inleiding

Rondom het gebouw is de buurt in beweging. Verschillende bestaande 

volumes worden getransformeerd en in de hoogte uitgebreid. 

Dit biedt ook hier mogelijkheden om volume en daarmee programma 

toe te voegen. Te denken valt aan (flex) werkruimte, korter of langer 

verblijf (short-stay / hotel).

Omdat de behoefte aan binnenstedelijk wonen groot is, is een casestudy 

uitgevoerd om de capaciteit te onderzoeken in een drietal scenario's met 

woonprogramma als uitgangspunt. Uiteraard is een mengvorm van de 

hierboven beschreven functies ook zeer denkbaar. 

Algemene Uitgangspunten

• Het programma op de eerste verdieping is aan Nieuwstraat en 

Roggestraat omzoomd door compacte (ca 50m2) woningen. 

Uiteraard kan dit uitgebreid worden naar alle vier de zijden van 

het gebouw.

• De bouwstenen (woningen) zijn levensloopbestendig en hebben de 

mogelijkheid voor een eigen buitenruimte.

• In de organisatie is rekening gehouden met ruimte voor het collectief 

van toekomstige bewoners / gebruikers. (b.v. daktuinen, 

verkeersruimte met een overmaat)

• De bestaande stijgpunten op de hoeken zijn onderdeel van de 

organisatie.

• de Nieuwstraat is de zuidzijde, heeft de kleinste schaal, en bevindt 

zich in het historische stadsweefsel. Het Meerminneplein biedt 

ruimte voor hoogte.

• De routing van bewoners, de weg naar huis, is belangrijk en zal 

comfortabel, veilig en interessant zijn. 

BESTAAND 

STADSPALEIS

DAKTUIN

WONEN

3 Uitgangspunten voor transformatie  d. casestudy wonen 3 scenario’s
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Bouwstenen

De opzet voor de woningen is gebaseerd op de bestaande constructie 

maatvoering ( 9.00m * 9.00m).

Dit levert een woonoppervlak op van ca 75m2 GBO met  3 kamers, 

indien tweezijdige georiënteerd. Grotere woningen kunnen ontstaan in 

de hoeken (ca 100/110 m2) en door te schakelen (150/225 m2). 

Op de eerste verdieping is de corridor in het stramien geschoven, dit 

levert eenzijdig georiënteerde tweekamer woningen op van circa 50m2 

GBO. De scenario’s zijn bedoeld om een inzicht te geven in de 

capaciteit en benodigd volume.  De metrages zijn globaal. 

Bergingen en eventueel parkeerplekken kunnen in de kelder worden 

gesitueerd. Het metrage ervan is afhankelijk van de keuze voor een 

gezamenlijke fietsenstalling en bergingen bij de woningen, dan wel 

individuele bergruimte. De parkeernorm in de binnenstad is 0 

pp/woning. De studie naar de indeling van de kelder laat zien welke 

mogelijkheden daar voor handen zijn. 

Scenario’s

1. “stadsklooster“  binnen de bestemmingsplancontour van ca 17,5m 

hoogte (conform ontwikkelingen Weeshuispassage). De toevoeging 

is daarmee twee woonverdiepingen hoog. 

2. “de lucht in” waarbij de hoogte aan het Meerminneplein is 

opgezocht met daar  7 woonverdiepingen. De totale hoogte is daar 

rond de 30m. 

3. “gestapeld”  waarbij de combinatie van de twee voorgaande 

scenario’s is gezocht. Aan het Meerminneplein telt de toevoeging 

op het hoogste punt 6 woonverdiepingen en trapt af naar een 

gemiddelde van 2 woonlagen aan de Nieuwstraat. 

9.00 m 9.00 m

9.00 m

9.00 m 9.00 m 9.00 m 9.00 m

eerste verdieping, ca 50m2                 vol stramien, ca 75 m2

1,5 stramien: ca 100m2

Maisonette, ca 200- 225 m2                                                                    Loft ca 200-225 m2
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geschakeld 150m2

3 Uitgangspunten voor transformatie  d. casestudy wonen 3 scenario’s



‘Stadsklooster, binnen de contour’

• De woningen in de toevoeging zijn, langs de hele 

buitencontour, in twee bouwlagen georganiseerd rond een 

daktuin.

• De hoofdontsluitingen voeren via de bestaande 

trappenhuizen  vanaf de hoek Nieuwstraat / Spiegelstraat en 

de hoek Meerminneplein / Roggestraat. 

• De bovenste woonverdieping wordt ontsloten via een royale 

rondlopende “gaanderij”, ontmoetingsplek, verblijfsruimte en 

een buffer tussen privé terrein en de gezamenlijke binnentuin 

op het dak.

• Privé buitenruimtes bevinden zich aan drie zijden aan 

straatkant. De woningen aan het Meerminneplein krijgen een 

eigen terras grenzend aan de binnentuin i.v.m. de bezonning.

Capaciteit GBO
ca. 50 m2 x  10 = 500 m2

ca. 75 m2 x  20 = 1500 m2

ca. 100 m2 x  12 = 1200 m2

Totaal  42 woningen ca. 3200 m2

3 Uitgangspunten voor transformatie  d. casestudy wonen scenario 1.
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wonen

groene daktuin

stijgpunt



‘De lucht in’

• De woningen in de toevoeging zijn georganiseerd rondom een, 

aan zuidzijde geopende, daktuin.

• De contouren zijn een stramien teruggelegd uit de 

straatwanden om het historische stadsweefsel niet te belasten 

met het grote volume en om genoeg licht en zon te houden, 

voor de woningen, het plein en de straten.

• De hoofdontsluiting bevindt  zich aan het Meerminneplein. 

• Vanaf het Meerminneplein trapt het volume in hoogte steeds 

een verdieping naar beneden en bereikt aan Nieuwstraatzijde 

de 17,5m, de gebruikelijke hoogte van de (toekomstige) 

omgeving.

• De royale terrassen maken hier een ander segment woningen 

mogelijk. 

Capaciteit GBO
ca. 50 m2 x    9 = 450 m2

ca. 75 m2 x  41 = 3075 m2

ca. 150 m2 x    6 = 900 m2

ca. 225 m2 x    2 = 450 m2

Totaal  58 woningen ca. 4875 m2

3 Uitgangspunten voor transformatie  d. casestudy wonen scenario 2.

wonen

groene daktuin

stijgpunt
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Capaciteit GBO
ca. 50 m2 x  10 = 500 m2

ca. 75 m2 x  28 = 2100 m2

ca. 100 m2 x  14 = 1400 m2

Ca. 125 m2 x    2 = 250 m2

Totaal  54 woningen ca. 4250 m2

3 Uitgangspunten voor transformatie  d. casestudy wonen scenario 3.

wonen

groene daktuin

stijgpunt

‘Gestapeld’

• De woningen in de toevoeging zijn georganiseerd rondom een 

daktuin.

• De bouwsteen zelf, de woning,  krijgt een sterke eigen 

expressie.

• In de verschuivingen en vertrappingen tussen de woningen 

bevinden zich de terrassen. 

• De ontsluitingen zijn gesitueerd op de hoek Nieuwstraat / 

Spiegelstraat, en vooral,  aan het Meerminneplein. 

• Aan het Meerminneplein wordt het bestaande trappenhuis 

als verticale verbinding mee de lucht in genomen en heeft de 

toevoeging de grootste hoogte om vervolgens geleidelijk af te 

trappen richting binnenstad. 
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3 Uitgangspunten voor transformatie  d. aandacht voor de aarde

Inleiding

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden, wij spreken liever 

over aandacht voor de aarde, in combinatie met aandacht voor de 

gebruiker en/of bewoner. 

Zorgvuldig omgaan met de beschikbare grondstoffen vraagt om 

herbruikbaarheid in de breedste zin van het woord, of het nu gaat 

om gebouw, om grondstoffen, bouwmaterialen of om energie.

Een comfortabele leefomgeving en aandacht voor klimaatadaptatie 

gaan samen op. Elke transformatie heeft zo zijn eigen specifieke 

ingrediënten die met elkaar maken dat de aandacht voor de aarde 

op een optimale wijze wordt ingezet om ook bij te dragen aan de 

omgevingskwaliteit. Het gaat om een zoektocht naar synergie
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Ingrediënten voor synergie door herbruikbaarheid van

• Restwarmte van Retail t.b.v. woningen of de andere functies op 

de verdieping

• Warmte en koude uit de grond

• Zonne-energie door PV panelen 

• Grind betonnen demontabele gevelpanelen (erachter is een 

dikke jas voor het bestaande gebouw mogelijk)

• Opgevangen regenwater via een waterbuffer, op of onder de 

daktuinen (die ook hittestress tegengaan, biodiversiteit 

bevorderen en essentieel zijn voor een hoogwaardige 

leefomgeving) afgevoerd naar het Meerminneplein 

(toepasselijke naam voor een waterplein…)

• Bouwmateriaal door uit te gaan van lichte (houten)

geprefabriceerde en demontabele modules (Hierdoor is er een 

kortere bouwtijd ter plaatse en minder CO2/stikstof belasting)

Instroom tijdelijke 

regenwater opslag

Overstort van 

plein naar riool
Warmte en 

koude opslag 

onder het plein

Instroom van dak/gevel 

naar plein voor tijdelijke 

regenwater opslag



Lommerrijke , echt groene, daktuin, met waterbuffer waterplein

Verspringende dakterrassen, verblijfsgebied en groen waterplein expressief modulair bouwen

Lommerrijke , echt groene, daktuin modulair bouwsysteem, houtbouw La Sirene, Neel Korteweg



4 Impressie toekomstbeeld  aan het Weeshuisplein & aan het Meerminneplein

Impressie Weeshuisplein Zwolle
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Impressie Meerminneplein Zwolle



• Broerenkwartier Visie, gemeente Zwolle, 19 april 2017

• Uitwerkingsdocument Broerenkwartier, gemeente Zwolle, 04 12 2017, link:

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/2017-12-04_uitwerkingsdocument_broerenkwartier.pdf

• Bestemmingplan ‘Binnenstad en omgeving’, gemeente Zwolle, 14 mei 2013

• Welstandsnota 2017, Mooi Gemeente Zwolle

• De Ladder voor duurzame verstedelijking, deze is gewijzigd per 1 juli 2017. De Ladder als motiveergrond voor ruimtelijke plannen blijft, 

maar wordt lichter in het gebruik. Gemeenten moeten plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken, motiveren volgens de Ladder. 

Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. 

De Ladder geeft daarmee invulling aan het nationaal ruimtelijk belang gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke besluiten. 

Dit belang staat beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte binnen een breder kader van een goede ruimtelijke ordening. 

Lees meer over de achtergrond van de Ladder.

5 Documentenregister
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https://www.zwolle.nl/sites/default/files/2017-12-04_uitwerkingsdocument_broerenkwartier.pdf
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/gebiedsontwikkeling/ladder-duurzame/handreiking-ladder/buttons/achtergrond-ladder/


17 juni 2020

colofon

Dit document is opgesteld door:

Disclaimer: Alle feitelijke informatie in dit document (waaronder begrepen maar 

niet beperkt tot beschrijvingen, oppervlakten en andere afmetingen, foto's en 

tekeningen) is naar beste weten verstrekt hetgeen op geen enkele wijze een 

garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist is. Er 

kunnen aan de inhoud van dit document geen rechten worden ontleent. 

Alle verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van CBRE Global Investors 

en mogen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden

vermenigvuldigd en/of gepubliceerd.
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