
FOTO- FIETSROUTE 
DE STAD VERBEELDT - 
GENERATION Z: WHAT’S NEXT?

Deze fietsroute verbindt het Lübeckplein met de Centrale Harculo. Het betreft een rondje, 
dus je kunt zowel bij de Centrale Harculo als bij de Hanzelaan, dat is bij de zuidkant van 
het NS station en bij het Lübeckplein, starten. De route is zo samengesteld dat je onder-
weg langs verschillende kunstwerken komt die kort zijn benoemd en op de foto gezet. De 
route is in totaal 19 kilometer. Vlakbij de Centrale Harculo is het Oldenelerpark waar ook 
een kunstwerk staat. Deze plek is heel geschikt voor een pauze. Veel fiets- en kijkplezier! 

WWW.DESTADVERBEELDT.NL 

Route Lübeckplein -  
Centrale Harculo, 8 kilometer

Route Centrale Harculo -  
Lübeckplein, 11 kilometer

Adres Lübeckplein:
Lübeckplein, 8017 JS Zwolle

Adres Harculo:
IJsselcentraleweg, 
8015 PA Zwolle

DUBBELEXPOSITIE
DE STAD VERBEELDT - GENERATION Z: WHAT’S NEXT?
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FOTO- FIETSROUTE DE STAD VERBEELDT - GENERATION Z: WHAT’S NEXT?

Informatie: www.ijsselbiennale.nl en www.destadverbeeldt.nl voor de laatste corona updates

1   Start Hanzelaan, in/uitgang NS station, zuidzijde. Hier tref je 
het eerste beeld, het markeert een plek waar reizigers elkaar 
ontmoeten. 

2   De weg oversteken tussen de gebouwen door naar het 
Lübeckplein. Hier zie je de Lamp op het Zwolse stadskantoor 
en de dubbelexpositie De Stad Verbeeldt - Generation Z: 
what’s next? in de drie glazen huizen.

  Glazen Huis 1: Generation Z: what’s next? met portret 
ten van jongeren van Linelle Deunk, Flora Madu, Adrienne 
Norman.

  Glazen Huis 2: De Stad Verbeeldt in de wijken Assendorp, 
Zwolle-Zuid, Holtenbroek, Aalanden, Binnenstad.

  Glazen Huis 3: De Stad Verbeeldt in tijden van corona met 
foto’s rond actuele thema’s rond covid19.

3   Lübeckplein via fietspad aan de andere kant verlaten en dan 
rechtsaf, Koggelaan op. Na een paar honderd meter linksaf 
naar het Hanzeplein, De waterspuwer.

4   Steek het Hanzeplein over, linksaf Bremenstraat langs de 
vijver. Dan tweede straat rechts, Lünenstraat. Deze gaat over 
in Lünenpad. Tunnel onderdoor en aan het einde rechtsaf, 
Pilotenlaan, dan weer de tweede weg rechts, het terrein van 
de Campus op, Golden pointer. 

5   Ga de Campus verder op. Sla na 100 meter rechtsaf en ga 
tussen de gebouwen D en E naar het fietspad, het bruggetje 
over en het Campuspad volgen. Aan het eind van het pad 
naar links, langs het rangeer terrein van de spoorwegen 
naar de IJsseldijk. Volg de Schelledijk naar knooppunt 92, 17 
Kleine Veerweg 18, Oldeneelweg en volg dan het Beekman-
pad richting knooppunt 19. Tegen het einde van het pad zie 
je aan je rechterhand de Centrale Harculo liggen.

6    Ga aan het einde van het Beekmanpad linksaf de  
Prof. Feldmannweg in en ga het eerste voetpad naar links 
het Oldenelerpark in. Pad blijven volgen tot een waterpartij 
aan de linkerhand met daarin het kunstwerk Vogelman. Hier 
staan bankjes, deze plaats leent zich goed voor een pauze! 

  Voor het vervolg van de route, keer terug naar de  
prof. Feldmannweg en sla de IJsselcentraleweg in richting 
Centrale Harculo.
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Route Lübeckplein - Centrale Harculo, 8 kilometer:
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Nb: deze routes zijn samengesteld in samenwerking met  
Zoefietsvakanties: www.zoefietsvakanties.nl



Informatie: www.ijsselbiennale.nl en www.destadverbeeldt.nl voor de laatste corona updates

1   Komende vanaf de Centrale Harculo naar rechts tot  
buurtschap Harculo. Daar naar links, de Jan van Arkelweg. 
Het spoor over en doorfietsen tot een fietspad naar links. 

2   Fietspad op Harcelose Esweg en voor het paviljoen van de 
golfbaan weer naar links, het Hoog Zuthemerpad.

3   Eerste fietspad rechts langs de golfbaan, nog steeds het 
Hoog Zuthemerpad. Deze blijven volgen tot de hoofdweg 
(Hollewandsweg). Deze recht oversteken en fietspad vervol-
gen door het Zandhovebos. Neem aan het einde van het bos 
eerst de afslag naar rechts en direct daarna weer naar links. 
Volg het fietspad langs De Mars, rechts het kunstwerk.

4   Het fietspad langs De Mars blijven volgen, na zorgcentrum 
Zandhove linksaf. Je komt uit op de Hollewandsweg.  
Hier rechtsaf, de ventweg, de Huetemarke volgen tot de 
Radenlaan.

5   Bij Radenlaan even naar rechts, dan linksaf door het tunnel-
tje onder de Hollewandsweg. Einde fietspad naar rechts, de 
Democratenlaan, langs het Winkelcentrum Zwolle Zuid naar 
de rotonde.

6   Eerste rotonde Oldeneelallee driekwart volgen 3e afslag 
rechts. Op de tweede rotonde rechts afslaan naar de paral-
lelweg Van der Heydenweg, daar vind je aan de rechterkant 
kunstwerk Successive Change of Place bij jongerencentrum 
ReZet naast klimwand Yosemite.

7   Daarna rechts Oldeneelallee, over de spoorovergang, steek 
je de weg over naar het Oldeneel fietspad, die langs de 
basisscholen gaat.

8   Einde Oldeneelpad naar rechts naar het Steenweteringpad. 
Deze steeds volgen tot de fietsrotonde waar je de derde 
naar rechts neemt, je ziet een kinderboerderij, je blijft het 
pad volgen tot je over een bruggetje komt, daar ga je naar 
links, het Veerpad op.

9   Je komt uit op de Schellerbergweg daar ga je rechts. De weg 
gaat over in de Schellerallee, aan je linkerhand het driedelige 
kunstwerk de put, de zuil en het huis.

10   Aan het einde van de Schellerallee linksaf, de Schellerweg 
op. Neem na 200 meter het fietspad door het tunneltje. 
Sla na de tunnel bij het sorteervak linksaf en direct weer 
rechtsaf de Stockholmstraat in en ga na 25 meter weer naar 
links, Koggelaan. Na een paar honderd meter krijg je aan je 
rechterhand het Lübeckplein en daarachter het NS-station. 
Hier zie je de dubbelexpositie De Stad Verbeeldt -  
Generation Z: what’s next? in de drie glazen huizen.
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De zuil en De put 
Hans van Lunteren
1993

De Postbezorger - Aalanden
Fotograaf Gert Klos

www.destadverbeeldt.nl

Plastic Kasba - Holtenbroek
Fotograaf Bea Mol

www.destadverbeeldt.nl

Bertus met het hoedje - Zwolle-Zuid
Fotograaf Janita van Eeden

www.destadverbeeldt.nl

Route Centrale Harculo - Lübeckplein, 11 kilometer:
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FOTO- FIETSROUTE DE STAD VERBEELDT - GENERATION Z: WHAT’S NEXT?

De postbezorger 
Gert Klos 
2020

Plastic Kasba
Bea Mol
2018

Bertus met het hoedje 
Janita van Eeden
2018

10

10

9



WWW.DESTADVERBEELDT.NL 

Jongeren vanaf 10+ kunnen alleen of met hun  
ouder-verzorger-opa-oma deelnemen aan het fotolab 
onder begeleiding van vier Zwolse fotografen/beeld-
makers Margreet Vloon, Corine Aalvanger, Gerlinde 
Schrijver en Annemarie Zijl. Voorafgaand aan het foto-
lab staat een bezoek gepland aan de dubbelexpositie 
De Stad Verbeeldt - Generation Z: what’s next?  
Neem je fototoestel of gsm mee om foto’s te maken.  
Er zijn ook camera’s beschikbaar tijdens dit fotolab.  

Het resultaat wordt geëxposeerd op  
www.destadverbeeldt.nl/dubbelexpositie.
Kosten: Jongeren € 5,00 pp, volwassenen € 10,00 pp.
Locatie: Centrale Harculo, Zwolle-Zuid.
Data: 27 juni, 4 en 11 juli 2021 van 14.00 - 16.30 uur.
Inschrijving*: www.destadverbeeldt.nl/dubbelexpositie  
inclusief bezoek dubbelexpositie.

* Vooraf inschrijving is verplicht

PROGRAMMA 18 JUNI T/M 14 JULI 2021

FOTO- EN FIETSROUTE  
DE STAD VERBEELDT - GENERATION Z: WHAT’S NEXT?

Expositie De Stad Verbeeldt laat beeldverhalen zien in fo-
tografie, film, gaming en design over de stad en de wijken. 
Gemaakt door professionals, amateurs, wijkbewoners en 
jongeren uit Zwolle, Nederland en het buitenland. 
Expositie Generation Z: what’s next? laat portretten van 
jongeren zien in deze tijd van corona. De werken zijn van 
Linelle Deunk, Flora Madu, Adrienne Norman en studen-
ten Journalistiek, 038Games Windesheim en ArtEZ. 

Entree: Volwassenen € 5,00 per persoon, studenten/
scholieren € 2,50, kinderen tot 6 jaar gratis.
Locatie: Harculo, IJsselcentraleweg, 8015 PA Zwolle.
Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur, alle dagen.
Inschrijving*: www.destadverbeeldt.nl/dubbelexpositie.

*  Inschrijving voor een tijdvak is verplicht  

(via de website of bij de kassa)

FOTO- EN STADSRONDLEIDINGEN 
IN DE VOETSPOREN VAN DOLF HENNEKE 
Stadsrondleidingen Zwolle neemt je mee langs plekken 
waar Dolf Henneke, oud fotograaf van De Stentor, foto-
beelden schoot in de periode 1945 - 1978. De stadsgids 
vertelt over de verhalen van de stad en de foto’s uit 
het verleden, die beschikbaar zijn gesteld door het 
Historisch Centrum Overijssel. 
Startlocatie: Zwolse Balletjeshuis, Grote Kerkplein 13. 

Kosten: 15 euro p.p.
Data: zaterdag 26 juni, 3 en 10 juli 2021 van  
10.00 - 12.00 uur (incl. koffie/thee).
Inschrijving* en informatie: www.visitzwolle.com/
agenda, 06-53918139, Info@stadswandelingzwolle.nl  
ism www.destadverbeeldt.nl.
* Vooraf inschrijving is verplicht

DUBBELEXPOSITIE
DE STAD VERBEELDT - GENERATION Z: WHAT’S NEXT?

De Stad Verbeeldt heeft een schitterende Foto- en 
Fietsroute uitgezet. Deze start bij de dubbelexpositie in 
Harculo, Zwolle-Zuid en gaat langs kunstwerken in  
Zwolle-Zuid en de IJssel naar het Lübeckplein. Men kan de 
route ook andersom fietsen. Deelnemers kunnen  
onderweg foto’s maken met als thema De Stad Verbeeldt 
- Generation Z: what’s next? en deze inzenden naar 

wedstrijd@destadverbeeldt.nl. Een vakjury  
selecteert voor 1 oktober 2021 de 1e, 2e en 3e prijs.  
De winnaars ontvangen een mooi fotoboek.  
Info: www.destadverbeeldt.nl/dubbelexpositie en bij 
de kassa in Centrale Harculo.

ism www.zoefietsvakanties.nl

FOTOLAB FOTO GAAF!


