
 

 
 
 
 
Gemeente Zwolle                                                                                                             Zwolle, 3 maart 2014 
aan de raadsfracties  
Postbus 10007 
8000 GA Zwolle 
 
 
onderwerp:  behoud monumentale panden bankenlocatie Melkmarkt  
 
Geachte raadsfracties, 
 
Recent heeft het College van B&W van de gemeente Zwolle besloten de voorgenomen bouw van de overdekte 
fietsenstalling op de locatie Melkmarkt (de ‘’z.g. bankenlocatie’’) te schrappen als gevolg van ‘’ gewijzigde inzichten’’.   
Het college stelt dat na dit besluit evenwel de voorgenomen sloop van het complex tussen de Harmonie en de 
Melkmarktsteeg onverminderd van kracht blijft. 
 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut , afdeling Overijssel, heeft zich in de jaren 2006-2009 samen met andere organisaties 
ingezet voor het behoud van het voormalige bankgebouw ‘’van Straaten’’, met de architectonisch zeer waardevolle gevel in 
de stijl van de Amsterdamse school, en de naastgelegen ‘’Tijlpanden’’, welke in de kern nog bouwdelen bezitten daterend 
uit de Middeleeuwen.  Ten onrechte staan deze gebouwen niet op de monumentenlijst.  
 
De grootschalige nieuwbouwplannen voor het bouwblok op de ‘’bankenlocatie’’ dateren van voor de crisis, en zijn nu, mede 
door de recente ontwikkelingen op het gebied van Internetverkoop en de teruggang in het winkelbestand achterhaald. 
 
Heemschut Overijssel is van mening dat nu, mede door de voorgaande geschetste ontwikkelingen, de tijd nu meer dan ooit 
rijp is voor een heroverweging van het grootschalige nieuwbouwproject op de ‘’bankenlocatie’’, en pleit  ervoor dat de 
gemeente hierover in gesprek gaat met de eigenaar van het complex, DLH- Vastgoed. Wij zijn van mening dat de gemeente 
in dit specifieke geval een actieve(re) rol zou moeten spelen, vanuit haar traditionele taak als behoeder van het gebouwde 
erfgoed in de Zwolse binnenstad.  
 
Heemschut pleit voor een aangepast nieuwbouwplan, met een kleiner volume dan het oorspronkelijke, nu door de 
omstandigheden achterhaalde plan. In concreto: behoud de voorgevel van het ‘’van Straaten-bankgebouw’’  en de beide 
Tijlpanden, welke na restauratie en herbestemming een verrijking zullen gaan vormen voor dit deel van de historische 
binnenstad.  Het nieuwbouwplan kan dan gerealiseerd worden op de locatie van het Rabobankgebouw en een deel van het 
ABN-Amrobankgebouw.   
 
Anno 2014 is het credo in de Nederlandse architectenwereld niet meer sloop, maar herbestemming van buiten gebruik 
geraakte monumentale panden. Voor wat betreft de Zwolse ‘’bankenlocatie’’ ligt hier in dit kader een unieke opgave en 
uitdaging, om een aangepast nieuwbouwproject te realiseren, met behoud en inpassing van het oude Van 
Straatenbankgebouw en de beide Tijlpanden, zodat een cultuurhistorisch zeer waardevol onderdeel van de Zwolse 
binnenstad behouden zal kunnen blijven.  
 
Hoogachtend, 
 
namens de Provinciale Commissie van de Bond Heemschut, 
 
T. van Dalfsen   
(voorzitter) 
 
Mevrouw H. de Nekker-van den Berg 
Secretaris 
Haarbeek 16 
8033 BH Zwolle  


