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In 2023 wordt het Hanzejaar georganiseerd in Zwolle en andere Hanzesteden. 
De Stad Verbeeldt organiseert het programma Verhalen van Zwolle, Hanzestad 
aan de IJssel. Samen met amateurfotografen, filmers en beeldmakers gaan wij 
op zoek naar sporen uit het verleden, die van betekenis zijn in het heden.

  11 februari 2023  
 
Inspiratie- en kick-off bijeenkomst
Locatie  BrainZ, Lübeckplein 68, Zwolle
Tijd  10.00 - 15.00 uur
Lezing  Bert Looper, voormalig directeur HCO Overijssel en Treasor Leeuwarden  

over Verbinding & Begrenzing
Excursie 1  19 het atelier architecten: De Gouden Bocht, Eekwal, Watertoren, Statenzaal
Excursie 2 NS/ProRail De Blazende Veiligheid, over de spoorontwikkelingen in Zwolle 

Kosten
€ 15,00 per volwassene
€ 7,50 per student
(Inclusief lezing, excursie, koffie/thee, zelf lunchpakket meenemen)  

Info en aanmeldingen: destadverbeeldt.nl/programma-visual-storytelling-2023

Ateliers Visual Storytelling  
Verhalen van Zwolle, 
Hanzestad aan de IJssel
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Opdrachtgever: VanWonen 

Oplevering: 2020 

Stadsvilla’s Eekwal 

 

 

Eekwal, Zwolle 

De vier unieke en zeer luxe vil la’s zijn een eigentijdse variant op de bestaande statige 

bebouwing langs de Stadssingel. Ze voegen zich in het historische beeld, maar hun architectuur 

is onmiskenbaar van nu. De witte vil la links is de nieuwe interpretatie van de bestaande 

monumentale vil la die vanwege de slechte staat op deze lfde plek opnieuw is opgebouwd.  

De drie woningen rechts zijn geïntegreerd in een voormalige vergaderzaal van het Palvu -

gebouw. Het gaat hier om een zeer beeldbepalend gebouw, in de stij l van de Amsterdamse 

School en met een hoge cultuurhistorische waarde.  Doordat de oorspronkelijke materialen –  

zoals de gebogen spantconstructie, gevelstenen en dakpannen –  zijn hergebruikt,  raken historie 

en heden hier vervlochten.  

Trotse winnaar ‘Pluim 2021 ‘  van de Vrienden van de Stadskern Zwolle!  

Opdrachtgever: Explorius  

Oplevering: 2021 

  

 

4 
 

Statenzaalcomplex, Diezerstraat, Zwolle 

 

 

Statenzaalcomplex, Zwolle 

Een gebouw met al lure. Glas -in-lood ramen, hoge plafonds, monumentale wandschilderingen op 

doek. Het Statenzaalcomplex heeft het allemaal. Hoe bijzonder dat je hier binnenkort kan 

overnachten! En dat midden in het centrum van Zwolle. Het complex  krijgt een herbestemming: 

eind 2022 kan hier geslapen en gegeten worden. Het huis van de Provinciale Staten van 

Overi jssel,  later in gebruik als bibliotheek, wordt verbouwd tot hostel,  hotel en restaurant.  

De prachtige Statenzaal en koffiekamer blijven na genoeg ongewijzigd en worden ingezet voor 

culturele act iviteiten. De grootste ingrepen vinden plaats rond de binnentuin. De voormalige 

leeszaal wordt grand café. De kantoren en dienstwoning worden getransformeerd tot 

hotelkamers. Het hostel komt in het archiefgebouw. Het binnenhof krijgt een nieuwe, eigentijdse 

vierde gevel. In dit deel komt de keuken.  

Opdrachtgever: gemeente Zwolle  

Verwachte oplevering: 2022  
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De Watertoren 

 

 

Watertoren, Zwolle 

Van watertoren naar woontoren met 21 loftapartementen . Het ontwerp is gebaseerd op de 

geschiedenis van de toren, die eigenlijk twee torens in één is. De oorspronkelijke monumentale 

toren uit 1892 is vanwege bouwvalligheid in de vi jft iger jaren van zi jn bovenste metselwerk 

ontdaan, zodat er al leen een stomp m et watervat erop overbleef. Daaromheen is de omhull ing 

gemetseld van de watertoren, inclusief het groenkoperen petje. De nieuwe toren volgt de 

contouren van beide historische watertorens, zodat de geschiedenis afleesbaar bl ijft.  

We hebben niet al leen voor de mens ontworpen, maar ook gedacht aan de dieren die hier altijd 

al woonden. Een mooi voorbeeld van natuurinclusief bouwen; nestkasten voor zwaluwen en 

vleermuizen zi jn geïntegreerd in het ontwerp.  

Trotse winnaar ‘Pluim 2019 ‘  van de Vrienden van de Stadskern Zwolle!  

Opdrachtgever: Nijhuis Bouw BV  

Oplevering: 2019 

  

Foto’s van Eekwal, Watertoren, Statenzaal, 19 het atelier architecten, beeld Theo Smit
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Foto’s van De hoge spoorbrug verbindt, beeld Frederik van Munster

Programma
Locatie BrainZ, Lübeckplein 68, Zwolle
Docenten  Gertjan Aalders, Bert Janssen  

(Visual Storytelling) en/of Roy Zwier 
(technische ondersteuning  
multimediale producties).

Tijden 10.00 - 14.00 uur

  11 maart 2023  

Atelier 1   Visual Storytelling in beeld en geluid
  Idee ontwikkelen, een concept  

bedenken en verhalen verbeelden  
in fotografie en/of  multimediale  
productie.

Meenemen Smartphone / camera plus laptop

  15 april 2023  

Atelier 2  Bronnenonderzoek doen en verhalen 
verbeelden

  Aandacht voor het construeren en het 
vertellen van een (schriftelijk en/of 
audiovisueel) verhaal. Interviewen en 
teksten schrijven bij je verhaal.

  13 mei 2023  

Atelier 3 Foto - Film - Visualiseren
  Presentatie, bespreking, advies op maat 

van fotografische beeldverhalen en 
multimediale producties, instructies en 
oefeningen.

  10 juni 2023  

Atelier 4 Visualiseren en produceren
  In werkgroepen werken aan  

fotografisch, filmisch beeldmateriaal in  
combinatie met interviews, teksten, 
quotes, podcast.

  24 juni 2023  

Atelier 5 Productie en presentatie
  Presentatie, bespreking en selectie van 

de fotografische beeldverhalen en/of 
multimediale producties voor de  
expositie Verhalen van Zwolle,  
Hanzestad aan de IJssel.

Aanmeldingen
De ateliers worden als serie aangeboden, zodat er 
zelfstandig of in groepjes wordt gewerkt aan een foto-
grafisch beeldverhaal en/of multimediale productie. 

Info: destadverbeeldt.nl/programma-ateliers- 
visual-storytelling-2023

Kosten ateliers
€ 15,00 per volwassene per atelier
€ 7,50 per student per atelier
€ 75,00 per volwassen per 5 ateliers
€ 37,50 per student per 5 ateliers
(Prijzen zijn inclusief koffie/thee, zelf lunchpakket 
meenemen, inclusief cursusmap en mogelijkheid tot 
selectie voor expositie)

https://www.DESTADVERBEELDT.NL
http://www.destadverbeeldt.nl/programma-ateliers-visual-storytelling-2023
http://www.destadverbeeldt.nl/programma-ateliers-visual-storytelling-2023
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