
Zwolle is gewend aan het water. De 
stad ontleent zijn vorm zelfs aan 
het water. Zwolle heeft altijd een 
behoorlijke waterdynamiek gekend en 
dit altijd weten te gebruiken in haar 
voordeel. De regulering van het water, 
zeker in de laatste halve eeuw, heeft 
er echter ook voor gezorgd dat de 
stad en haar inwoners onbekend zijn 
geraakt met het water. De IJsseldelta 
is een kwetsbaar gebied. De gevolgen 
van klimaatverandering zullen in 
toenemende mate merkbaar zijn. 
Het water dringt zich van meerdere 
kanten op, in verschillende vorm en 
op verschillende momenten. De stad 
en haar inwoners moeten daarom 
opnieuw leren omgaan met het water 
en ‘weerbaar’ worden. 
Dat hier een geweldige kans ligt laat 
de ‘Zwolse Watertafel’ zien. De tafel 
toont een kleine greep uit verhalen, 
thema’s en plekken, klein en groot, 
waarmee en waaraan gewerkt en 
ontworpen kan worden om de stad 
klimaatbestendiger, levendiger én 
fraaier te maken. Ontwerpen met water 
doen we tenslotte niet alleen voor de 
veiligheid of economie, maar ook vanuit 
onze brede Zwolse identiteit. 

5. Weerbaar landschap

Met water is het vaak erop of eronder. 
Erover heen kan natuurlijk ook. 
Een brug vormt de verbinding over 
een waterscheiding. Ten tijde van 
drukke scheepvaart en handel waren 
ophaalbruggen handig. Met het 
toenemende verkeer stond de brug 
te vaak open. Vaste bruggen kwamen 
er soms voor in de plaats. De brug is 
in 1909 gebouwd ter vervanging van 
de gietijzeren ophaalbrug uit 1861. De 
brug is een ontwerp van stadsarchitect 
L. Krook. Het is de op een na oudste 
betonnen brug in Nederland. Daar 
zie je weinig van want de constructie 
is bekleed met baksteen en graniet. 
Met sierlijke lantaarns en bescheiden 
kunstwerken vormt het een solide en 
waardige toegang tot de stad. 

9. De brug 

Het dak heeft het met regen het zwaarst te 
verduren. Grote hoeveelheden water op grote 
oppervlakken moeten snel worden afgevoerd. 
Een goede dakbedekking, zoals pannen, 
leien, riet of bitumen, is hierbij noodzaak. 
Waterspuwers spuiten het regenwater 
met een boog op straat. Als het water niet 
vrij van het dak mag stromen, is een goot 
nodig. De eenvoudigste vorm is de bakgoot: 
een lange bak voert het water af naar één 
of meer punten, waar een vergaarbak en 
een regenpijp voorkomen dat het langs de 
gevel omlaag stroomt. De Vlaamse goot 
ligt verstopt achter de rijke geprofileerde 
kroonlijst. Een zakgoot tussen twee daken 
mag niet verstopt raken. Nog gevaarlijker 
is de Keulse goot, die het water binnendoor 
over de zolder afvoert. 

12. Het dak   
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Gelijktijdig met de ontwikkeling van het 
eerste wegenpatroon werd begonnen 
met het in cultuur brengen van het 
lege, weidse en lage beekdallandschap. 
Als eerste werden de veenmoerassen 
in de beekdalen ten oosten van de 
IJssel ontgonnen. Veenstroompjes met 
namen als ‘Lier’ en ‘Soes’ ontvingen 
het water uit het oosten en stroomden 
af naar het westen. Monniken van het 
Windesheimer klooster reguleerden 
het water door nieuwe oost west lijnen 
aan het landschap toe te voegen. Met 
zogenaamde Stouwedijken werd het 
veen ontwaterd en het landschap 
geordend. 

2. Geschapen land

In noodgevallen vormde het 
watersysteem een moeilijk te nemen 
barrière. Vanaf het einde van de 16e 
eeuw tot in de jaren 60 van de vorige 
eeuw was de ‘Zwolse linie’ onderdeel 
van de verdedigingslinie langs de 
gehele oostgrens van het land. De 
Zwolse linie is een echte waterlinie 
en bestond uit een stelsel van 
verdedigingswerken rondom de stad. 
Via dammen en afsluitbare coupures 
ten noorden en zuiden van Zwolle 
konden de landerijen geïnundeerd 
worden en werd het water door de 
Zwolse linie gekeerd. Ten tijde van 
de Koude Oorlog kon zelfs de gehele 
IJsselvallei tot aan Nijmegen onder 
water worden gezet. De steden 
Doesburg, Zutphen, Deventer en 
Zwolle zouden in dat geval grotendeels 
onbewoonbaar worden.

4. Strategisch landschap 

Zwolle ligt in een landschap van hogere 
zandruggen en dalvormige laagten met 
verschillende natuurlijke stroompjes. 
De hogere delen waren geschikt voor 
permanente vestiging: een droge plek 
om te wonen en voldoende water voor 
de groei van gewassen en de beweiding 
van vee. De stad Zwolle is gevormd 
op een plek waar een serie hogere 
delen dicht genoeg bij elkaar liggen 
en de voorwaarden gunstig zijn voor 
de ontwikkeling van een stedelijke 
nederzetting. Belangrijke voorwaarde 
was de landroute van Utrecht naar het 
noorden en noordoosten van het land. 
Deze kruisde de IJsseldelta ter hoogte 
van de lijn Katerveer - Berkum en is nu 
in de stad nog herkenbaar als de Korte 
Luttekestraat en Diezerstraat.

1. Stroomlijn
Door de ontwatering van het veengebied 
klonk de bodem in, veranderde de 
waterhuishouding en wijzigde zelfs de 
stroomrichting naar het noorden. In 
de 15e eeuw is de omvorming van het 
natuurlijke watersysteem een feit en 
valt deze niet geheel toevallig samen 
met de economische opkomst van de 
stad. Zwolle dankt haar ‘gouden eeuw’ 
mede aan een watersysteem waarmee 
ze in staat was een brede bevaarbare 
verbinding met de Zuiderzee via het 
Zwarte water permanent ‘in te regelen’. 
Het lage natte land bleek daarnaast 
bijzonder vruchtbaar en leverde een 
constante stroom aan agrarische 
producten die samen met andere 
producten en diensten gekoppeld aan 
de overslag van land- en waterwegen 
de stad zorgden voor een solide 
economische basis.

3. Economisch landschap
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De kade vormt een harde scheiding 
tussen het water en stad. Hier komt 
alles samen, handel en wandel, volk 
en vaart. Schepen meren er af en 
aan. Steigers en loopplanken kunnen 
uitkomst bieden om de overslag 
versnellen. Een havenmeester houd 
alles in de smiezen. De werkkade heeft 
een heel andere dynamiek dan de 
gloeiende sieroevers langs de singel. 
Hier ligt het tempo veel lager. Er wordt 
geflaneerd, in de zongelegen en van 
het groen genoten. Gefortuneerde 
eigenaren lieten hier welgelegen 
woningen bouwen, zoals in Huize 
nieuw Hofvliet. Ooit stond dit huis op 
een eiland tussen scheepswerven 
en bleken, dat eeuwenlang de 
belangrijkste aanlegplaats voor 
schepen was. Pas korte tijd is het 
chique pand voor een breed publiek 
toegankelijk. 

8. De kade of oever 

De entree is de scheiding tussen 
openbaar naar privé, de overgang 
tussen jouw wereld en de mijne. Bel, 
bord en voordeur bieden vast een 
voorproefje van een warm onthaal 
binnen. Tegelijkertijd moet niet alles 
en iedereen over de vloer komen. Een 
spiekruitje kan uitkomst bieden om 
de (onaangekondigde) gast vast in 
ogenschouw te nemen. Een bezoek van 
water kondigt zich meestal niet van te 
voren aan. Langs de Thorbeckegracht 
kunnen schotbalken in stelling worden 
gebracht, wanneer het wassende 
water daartoe noopt. Daar kan haast 
bij geboden zijn. De gleuven naast de 
voordeur zijn hiervan in veilige tijden 
de enige sporen. Ontluchting is bij 
vochtige kelders van groot belang. 
Kelderlichten, luchtroosters of andere 
openingen zijn dan toch gewenst. 

De huid van een gebouw biedt 
bescherming tegen weer en wind, maar 
is toch in zekere mate poreus. Daarom 
wordt met allerlei bouwkundige 
ingrepen voorkomen dat water op de 
gevel terecht komt en in kieren en 
gaten kruipt. Regenpijpen, afvoergoten 
en –lijsten worden hiervoor ingezet. Een 
horizontale waterlijst,  een uitstekende 
lijst in het metselwerk, verspert de 
weg en maakt op een slimme manier 
gebruik van de zwaartekracht. Een hol 
profiel aan de onderkant, een waterhol, 
zorgt dat het water een vrije val maakt 
in plaats van weer terugkruipt naar 
de gevel. Ook lekdorpels onder ramen 
hebben een dergelijke functie. Een veel 
voorkomende vorm van de lekdorpel 
bestaat uit een rij schuin gemetselde 
bakstenen of tegels.
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