
AAN HET LICHT

Jacqueline Verhees & Jeroen van Westen



‘‘Ik laat u heel Nederland afzoeken 

om de weerga te vinden van een stadsgezicht, 

zoals ge ’t hier te genieten krijgt, 

wanneer ge het station uitstapt. 

En welk een almachtig zwierende bocht 

van helder frisch water bij de singel, 

en niets dan deftige heerenhuizen 

en een pracht van hoog en dicht geboomte.’’

Aldus de Vlaamse heer De Cock, 

na een bezoek aan Zwolle anno 1910. 

de stad aan het woord  - vondsten en kleuren als 
leidraad

De kunst in de openbare ruimte kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan een stad: reflectie op haar eigen dynamiek en 
aanzetten tot een nieuwe dynamiek.
In die zin staan wij voor kunst mét de openbare ruimte, 
inclusief bewoners en gebruikers. Deze kunst gaat over 
onthullen van wat onzichtbaar, ondenkbaar, of onopgemerkt is 
tot dan toe. 

De stad is dynamisch en iedere ’reiziger’ heeft een eigen 
doel: iedereen beleeft zijn/haar eigen stad. We spreken het 
zelfbewustzijn van Zwolle aan om de waarneming van de stad 
bij de reiziger te verhogen. 
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ANALYSE

het rijke stadslandschap / gelaagd historisch weefsel.
Zwolle heeft een ongekend gaaf stedelijk weefsel tussen 
de Middeleeuwse stad en het station. Bijzonder: de grote 
tijdsspanne tussen de (relatief vroege) ontmanteling van de 
bolwerken en de (relatief late) komst van spoor en station; 
Wellicht kent Zwolle daardoor geen planmatig totaalontwerp 
van bolwerkparken en 19e eeuwse ring van stadsuitbreiding.
We hebben de plannen niet kunnen vinden… 

1e observatie: stad & route - een groots ruimtelijk 
verband 
.. en we zien één geniale ontwerpingreep: de aantakking 
van de Stationsweg op de stadsgracht; net uit de as van het 
Potgieterbolwerk. Zonder weerga, zoals in 1910 de Vlaming 
De Cock opmerkt. Deze ingreep bracht station, stadskroon 
en stadssilhouet in een ijzersterk en vanzelfsprekend 
landschappelijk verband. Het kon vervolgens pleksgewijs 
worden ingevuld door ondernemende burgers met trots op 
hun stand en hun stad. Met een zelfbewustzijn en waardigheid 
die nog steeds spreken uit de staat van de prachtige 
villabebouwing. 
Intrigerend detail: verscholen in het Potgieterspark ligt een villa 
die zich ooit móet hebben gepresenteerd naar de Stationsweg. 

2e observatie: clair-obscur - stad aan het licht 
Wij, bezoekers, ervaren de unieke combinatie van station ten 
zuiden van de stad, het Potgieterbolwerk op zuidwest-zuidoost 
gericht (dus altijd vol in het licht) en de daarop georiënteerde 
fijne ’korrel’ van de  19e eeuwse stationsbuurt. Met de 
Stationsweg als lommerrijke ’tunnel’ daar tussenin. Dit mag je 
’Zwols licht’ noemen vinden we. 
Het spoelt om de villa’s ten zuiden van de stadsgracht; de 
rijkdom aan architectonische details spreekt en twinkelt. 
Afhankelijk van tempo, besognes, weer en uur onderga je dit 
telkens anders. De Vredesduif in de dakgoot van de Fundatie 
koestert zich hierin. 

3e observatie Zwolle en haar kleuren
Geraakt door dit licht, dat in de binnenstad zorgt voor scherpe 
contrasten, komen we tot het besef dat elke stad zijn eigen 
kleuren heeft. Van de ’groenen, gelen, bruinen en roden’ in 
de uiterwaarden met grootse luchten erboven tot de roden, 
bruinen, gelen en het groen van het dakenlandschap van de 
Middeleeuwse stad in het avondlicht. En alles daartussen in. 

4e observatie – beweging in het stadsweefsel
Iedere Zwollenaar en alle bezoekers ’maken hun Zwolle’ in hun 
hoofd. 
Ze gebruiken allemaal het historische weefsel van singels, 
straten, paden, stegen en pleinen; ieder op zijn eigen manier. 
Zo zien we in de Terborchstraat veel reizigers met rolkoffers 
richting Sassenpoort gaan; en treffen we in het park Eekhout 
een dameswandelclub uit Brabant. We ontdekken de Roopoort. 
De Peperbus, de Sassenpoort en de Fundatie zorgen dat je 
altijd een goede weg vindt.
De uitbreiding van de stad ten zuiden van het station verandert 
de eenzijdige oriëntatie van het station op ‘DE’ stad . De 
stationstunnel, de bestaande passerelle en de geplande 
verbreden het stadsweefsel. Het vernieuwde stationsgebied 
wordt een koppeling tussen 19e eeuwse entree naar de 
Middeleeuwse stad, en de 21ste eeuwse nieuwe stad met 
daarachter de oude ommelanden

5e observatie: reizen toen en nu
In de 19e eeuw was een station een vertrekpunt of een 
bestemming, een theater(/kathedraal) voor de reiziger op 
zoek naar nieuwe vergezichten, of blij weer thuis te zijn. Exact 
honderdvijftig jaar later wordt Station Zwolle een knoop in 
een neuraal netwerk passend bij de mens die plaatsloos overal 
thuis is, continu in beweging. De architectuur van de nieuwe 
stationstunnel is open, wit, ruime ronde hoeken, helder verlicht 
vanuit het hele plafond, het is een naadloos verlengde van de 
buitenwereld, alleen zonder uitzicht, zonder plaats. In de zak 



van iedere reiziger een smartfoon met google maps, en alle 
vrienden onder de knop, cultuuragenda up to date. Niemand is 
ooit echt alleen, raakt nooit de weg kwijt. Iedereen altijd overal 
thuis, of toch nog steeds op zoek naar “Waar ben ik” en “Wie 
ben ik”

6e observatie: rafelranden van het 19e eeuwse kantwerk
De aanloop naar de Stationsweg en de route zelf ogen sleets. 
De recente herinrichting van de openbare ruimte is zorgvuldig 
en aangenaam terughoudend, maar kan de ‘tandeloosheid’ van 
de wanden niet aan. De (her)ontwikkeling van de bebouwing 
langs de Stationsstraat  is a-symmetrisch en ongelijkwaardig 
aan de 19e eeuwse pracht. Nieuwe gebouwen staan hard en 
ongenaakbaar aan het plein. Er staan geparkeerde auto’s daar 
waar vroeger tuinen waren. Hagen zijn verdwenen; we zien 
goedkope imitatie-19e eeuwse tuinhekjes. Op de overgang 
van privé naar openbaar vertoont het 19e eeuwse kantwerk 
ernstige rafelranden.

CONCLUSIES EN CONCEPT

Op zoek naar ons antwoord op de gestelde vraag kunnen we 
concluderen: 

Er is hier niet alleen de route die om versterking vraagt; er is 
een heel samenhangend 19e eeuws weefsel te koesteren, een 
weefsel dat bovendien hecht verankerd is aan de stad van voor 
1800. 
Een Masterplan zou moeten gaan over een meervoudige 
strategie waarmee Zwolle al haar ’tafelzilver’ kan oppoetsen.

Provinciehoofdstad Zwolle is een levendige stad in een prachtig 
landschap; een gesamtkunstwerk, dat open staat voor de 21 
eeuw. 
Die 21e eeuw zou je willen verbinden met haar geschiedenis. 
Maar dan wel zó dat de gelaagdheid van die geschiedenis zich 
duidelijk toont en tegelijkertijd  vanzelfsprekend deel gaat 
uitmaken van de stad.     
Een Masterplan gaat over wat de kunst kan doen: 

•	 herstellen en (opnieuw) aan het licht brengen van 
karakteristieke Zwolse kwaliteiten.

•	 toevoegen van ’kunstwerken’ die deze kwaliteiten in 
een nieuw licht stellen en waarbij we geschiedenis en 
actualiteit verbinden. 

We vinden dan ook dat beeldende kunst voor de twee 
onderdelen 21e eeuwse tunnel en 19e eeuwse plein&wandeling 
elk een eigen beeldtaal en verschijningsvorm verdient; 
benaderd vanuit dezelfde grondgedachte. 



MASTERPLAN: AAN HET LICHT

De reizigerstunnel raagt om een immaterieel kunstwerk dat 
bovenwereld en benedenwereld verbindt; de reizigers ontvangt 
en vluchtig raakt maar geen fysiek beslag op de ruimte legt. 
Bestemming Zwolle bereikt: dat tonen kleurige glaskoepels 
in de kappen boven de nieuwe tunnelentrees. Hier toont zich 
een Zwols kleurenpalet. Een kleurverloop van stadse tinten 
naar buitengebiedkleuren geeft oriëntatie. Overdag worden 
de reizigers geraakt door de reflecterende kleuren, ’s nachts 
stralen ze uit.
Gekleurd glas is een eeuwenoud medium dat nu met moderne 
productiemethoden tot duurzaam feestelijke translucente 
koepelvlakken kan worden vormgegeven. 

Een Plein dat straks een metamorfose zal ondergaan. We 
willen aan het ontwerp daarvoor alle ruimte geven. Het zou 
mooi zijn als daar een toon gezet kan worden om zelf te 
zoeken en te kiezen, om zelf te hopen dat er meer is dan je 
verwacht. De kern van het ontwerp is om stationsgebouw & 
plein een op de 19e eeuw geïnspireerde allure te geven. Zodat 
het stationsgebouw zich weer in volle breedte toont aan een 
zonbeschenen plein, dat hecht verankerd is aan de lommerrijke 
Stationsweg. 
Gedachten in het kader van het verbinden van onderdelen van 
de route:  

- een glazen kap op de entree van de ondergrondse 
fietsenstalling kan verwant zijn aan lichtkoepels en 
kappen in de reizigerstunnel. 

- een 21e eeuwse vertaling van de 19e eeuwse peperbus, 
ergens op het plein: richtingwijzer & stralende open 
source digitale stadsagenda.

Route stationsweg
We stellen voor om de geconstateerde rafelranden van de 
19e eeuwse route, op de grens van de openbare ruimte, te 
herstellen. 
Het kantwerk van het tuinhek en de tuinpoort, als een van 



de uitingen van de representatie van het wonen. We vullen 
gaten op en voegen nieuwe, vervreemdende details toe, die je 
opnieuw doen kijken en uitnodigen tot aanraken. Blikvangers 
zijn de veelvormige glanzende knoppen op de staanders. Het 
zijn via 3D scans verschaalde en bewerkte representaties van 
archeologische schatten uit de 19e eeuwse museum-kabinetten. 
Ze worden letterlijk aan het licht gebracht. 
Ook sleetse plekken langs de singel kunnen hiermee worden 
’opgepoetst’. 

Bolwerk: lonkt vanaf de Stationsweg als we de oever en villa 
en weer aan het licht brengen. Bij de oversteek lonkt het ei van 
de Fundatie – als we die beter in het zicht brengen – Géén brug 
– maar de ruimte boven de stille waterspiegel laten spreken. 
Sehnsucht naar de overkant –Bijzonder is dat de kromming van 
het bolwerk van zonsopgang tot zonsondergang direct door het 
zonlicht aangeraakt wordt. Deze kwaliteit biedt kansen om een 
kunstenaar om iets toe te voegen aan die overkant. Wandeling 
langs singel is feest op zich – hier niets toevoegen. 

Linksaf of rechtsaf 
Eenmaal langs de stadsgracht is het duidelijk waar het centrum 
ligt. De Nieuwe Havenbrug trekt de aandacht. Het zou mooi 
zijn als de vier bruglantaarns vervangen worden door meer 
feestelijke armaturen. die twinkelen bij dag en bij nacht. 
Sassenpoortbrug: de toren er achter belooft de toegang tot de 
oude stad….. 

HET MAKEN

Glasdaken
De huidige perrondaken van station Zwolle zijn van een 
vergeeld Lexan; in de renders van Arcadis lijkt glas het 
doel. Wij stellen gebrandschilderd glas voor, uit te voeren in 
samenwerking met NS en Glasmalerei Peters uit Paderborn. Dit 
bedrijf kan gebrandschilderd glas fabriceren en installeren, zó 
dat het voldoet aan alle mogelijke technische specificaties als 
hittebestendigheid, zelfreinigen, isolatiewaarde, sterkte.  

Hekwerken
Voor al het hekwerk zal overleg gevoerd moeten worden met 
de bestaande gebruikers/eigenaren van de erven waar het 
de afscheiding voor is. Het maakproces wordt zo opgezet dat 
eigenaren/gebruikers er individueel op aan kunnen sluiten, 
eventueel ook op een later tijdstip.

Bestaand hekwerk
Bestaand hekwerk wordt waar nodig en mogelijk gerestaureerd. 
Ook op bestaand hekwerk wordt de mogelijkheid geboden om 
sierknoppen te vervangen door in goudglanzend ‘messing’ 3D 
geprinte modellen van archeologische vondsten.

Vervangend hekwerk
Vervangend hekwerk wordt een nieuw product dat duidelijk 
21ste eeuws is, en speelt met individualiteit van het oude 
ambachtelijke hekwerk. Er worden 3D-scans gemaakt van 
bestaand 19e eeuws hekwerk in provinciehoofdstad Zwolle 
en andere Overijsselse steden (rijke voorraad). Dat model 
wordt gebruikt om CRC-gestuurd en nieuwe vertaling van het 
oude hek te snijden in staal. Geen kopie, geen re-make, maar 
middels een technisch hoogstandje een industriële hervertaling 
met behoud van ambachtelijke individualiteit.



daklichten met kleurverloop van stad naar buitengebied: perrons en ingang ondergrondse fietsenstalling

AAN HET LICHT station en plein

kleuren van de stad

kleuren van het buitengebied



voorbeelden van oorspronkelijk laat 19e eeuws - vroeg 20ste eeuws hekwerk in Zwolle en Enschede

oud en nieuw hekwerk met glanzende oude vondsten

archeologische vondsten in Zwolle van na 1900

AAN HET LICHT Stationsstraat en Singels



    PLAN VAN AANPAK

I kantwerk 19e eeuw langs de route
SO / VO
Deelnemers
Onderzoek naar potentiële deelnemers / commitment voor 

medewerking. Tegelijkertijd ontwikkelen maatwerk voor 
aanpassing bestaand hekwerk of aansluiting nieuw hekwerk

Verdieping analyse 19 eeuwse vocabulaire
Inventarisatie van archeologische vondsten gedaan  in Zwolle 

tussen bouw Stationsstraat en nu. Voorselectie op basis 
van lading (betekenis) en vorm (19e eeuwse esthetische 
principes in het hekwerk)

Hoe kunnen de brokstukken van de 19e eeuw in een 21e 
eeuwse vertaling weer op het schild worden gehesen? 
Zekerheid verkrijgen omtrent proces: 3D-scan – model 
– uitvoering, van zowel archeologische vondst als segment 
hekwerk

Gedetailleerde raming

DO
Definitieve keuzes archeologische objecten, nieuw hekwerk, 

bijzondere elementen, inclusief scannen en uitwerken 
ontwerpen, alles in directe samenspraak met eigenaren van 
de erven, gemeente, en producent

Offerte voor productie en plaatsing

II Zwolse kleuren in de glasdaken
SO/VO
Nader opzetten van kleuranalyse van stad en buitengebied , 

door de seizoenen. Hiervoor zullen foto’s gezocht worden 
op internet en via klassieke media onder de mensen. Uit 
deze beelden worden de kleuren geselecteerd en getest op 
lichteffecten in de tunnel en op het perron.

Onderzoek mogelijkheden en randvoorwaarden in overleg 
met ProRail in samenspraak met Glasmalerei Peters, 
uitmondend in enkele bakproeven en technische 
berekeningen.

Gedetailleerde raming

DO
Nader uitwerken technische tekeningen

Uitvoeren van definitieve kleuranalyse, en maken van finale 
keuze en ontwerp

Offerte voor productie en plaatsing

GLOBALE BEGROTING

We gaan uit van de hiervoor genoemde twee onderdelen 

Honorarium kunstenaar SO/VO/DO  €   75.000
Honorarium adviseurs    €   35.000

Hekwerken (vooralsnog uitgaande van 150 m)*: 
Productie / levering / plaatsing   € 140.000

Glasdaken 
Het is op dit moment niet in te schatten wat de kosten van 
glasdaken zullen zijn. Een en ander hangt samen met het te 
maken ontwerp en met de keuzes die Prorail maakt ten aanzien 
van vervanging van de bestaande kappen (glas of lexaan). 
Het lijkt vooralsnog reëel om te rekenen met:
Productie / levering / plaatsing kappen  €  350.000

Alle bedragen ex BTW

* Op basis van raming door Rod’or Advies - De Meern




