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| Door Henry Kranenborg

Het Stinspark is een van de locaties waar Zwolle zijn oog op 
heeft laten vallen om een rol te spelen in zijn verstedelijkings
opgave. Zwolle is een historische stad met een belangrijke  
regionale centrumfunctie. De verstedelijkingsopgave met  
een forse groei wordt vooralsnog binnenstedelijk opgelost.  
Dit vraagt om vitale woonwijken met een aantrekkelijke en 
 verbindende groene openbare ruimte.
In de herinrichting van het Stinspark komen meerdere stedelijke 
opgaven samen. Het park is op stedelijk niveau een schakel in  
de stedelijke groenstructuur. Het is een groene stapsteen vanuit  
het centrumgebied en vanuit de naastgelegen Vinexwijk 
 Stadshagen naar het buitengebied met onder meer het 
 Nationaal Landschap IJsseldelta. Het park moet een groene 
openbare ruimte worden die uitnodigt tot bewegen, verblijven 
en ontmoeten.  
En het moet bijdragen aan oplossingen voor de grote transitie
opgaven, zoals de gevolgen van klimaatverandering. Het Stins
park biedt bovendien een uitgelezen kans voor een erfgoed
inclusief ontwerp, gebaseerd op het verdwenen kasteel Voorst.
Stadsarcheoloog van Zwolle Michael Klomp noemt de locatie, 
die begin jaren tachtig archeologisch is onderzocht, een zeer be
langrijke archeologische vindplaats. Klomp is enthousiast over 
de plannen voor de metamorfose van het Stinspark: ‘Belangrijk 
onderdeel van het ontwerp is de ruimtelijkehistorische struc
tuur die vooral bestaat uit het grachtenstelsel en de indeling  
in een hoofd en voorburcht van kasteel Voorst.’

Ontmoeting centraal
Dat er een erfgoedinclusief ontwerp zou komen was aanvanke
lijk niet vanzelfsprekend. Het eerste plan, in 2015, hield nauwe
lijks rekening met de historie van de plek en kon daarom niet op 

Stads ontmoeten op  
verdwenen kasteel

Stinspark Zwolle

Waar ooit kasteel Voorst stond, ligt nu het Stinspark – de locatie is het enige archeolo-
gische rijksmonument in de gemeente Zwolle. Bij de gebiedsontwikkeling van het park 
in de wijk Westenholte bieden het kasteel en zijn verhalen inspiratie voor het ontwerp. 
Inwoners van de wijk stonden aan de wieg van het plan om de verborgen geschiedenis 
beleefbaar te maken.

draagvlak rekenen. Wijkvereniging Westenholte, Voorst en 
Frankhuis betrok tal van partijen bij de planvorming: de stads
archeoloog, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de  
provincie Overijssel, evenals lokale partijen als wijkbewoners, 
twee nabijgelegen scholen en de kinderopvang, het comité  
van aanbeveling met leden uit de wijk en de stad en een nazaat 
van de ridder van Voorst.
Inmiddels was duidelijk geworden dat door de relatie te leggen 
met de archeologie, en dus de genius loci – oftewel het verhaal 
van de plek – het plan veel meer kon betekenen dan in de aan
vankelijke plannen was voorzien. In opdracht van de wijkvereni
ging werkte Strootman Landschapsarchitecten samen met beel
dend kunstenaar Paul de Kort vervolgens een ontwerp voor de 
gebiedsontwikkeling uit. Centraal daarbij staat dat het Stinspark 
een plek moet worden waar kan worden gerecreëerd en waar 
ontmoeting centraal staat – en waar de historie weer zichtbaar 
wordt. Hierbij werken de ontwerpers samen met inwoners en 
overheden om de verhaallijnen van de plek te vatten in een he
dendaags ontwerp dat zichtbaar is geënt op het rijke verleden.

Ontwerp met schillen
Het parkontwerp bestaat uit een ruimtelijk kunst en land
schaps ontwerp met vier schillen die zijn gebaseerd op  
archeologisch onderzoek. De resten van het kasteel, een  
archeologisch rijksmonument, worden hierbij zo veel mogelijk  
in de bodem behouden. De buitenste schil is de buitengracht.  
De locatie is aangewezen voor de berging van overtollig water  
en draagt zodoende bij aan klimaatadaptatie in het kwetsbare 
Westenholte. 
De tweede schil is de ‘heemparkschil’. In deze schil met wandel 
en fietspaden wordt groene beplanting toegevoegd. Dit zorgt 
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De plankaart van het ontwerp met daarop de vier schillen: gracht, heemparkschil,  
droge gracht en hoofdburcht en voorburcht. | Beeld Strootman Landschapsarchitecten

Luchtfoto van het huidige Stinspark. | Foto Strootman Landschapsarchitecten

PROJECTEN ERFGOED DEAL



38   39   

mede voor vermindering van hittestress. In deze schil 
is ruimte voor een dierenweide, jongerenontmoetings
plek, hondenlosloopterrein en theehuis.
De volgende schil verbeeldt de brede slotgracht rond 
het kasteel – nu als droge gracht, geaccentueerd door 
een hoogteverschil als overgang met de heempark
schil. Hier is volop ruimte voor spelen, voorstellingen 
en evenementen.
Ten slotte, het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt  
van het park: het burchteiland met voorburcht en 
hoofdburcht. De burcht verrijst hier als kunstwerk  
en iconisch middelpunt op zijn oorspronkelijke plek. 
Op de voorburcht, waar het dagelijks leven van het 
kasteel zich afspeelde, komt ruimte voor sport, spel  
en ontmoeting. Hier ga je naartoe om te ravotten,  
te klauteren of om lekker te ontspannen.

Verhaal vertellen
Beeldend kunstenaar Paul de Kort en landschaps
architect Remco van der Togt van Strootman Land
schapsarchitecten vatten hun plan als volgt samen:  
‘In de bodem van het Stinspark schuilt een bijzonder 
verhaal, wat op dit moment nog onzichtbaar is, en  
niet voelbaar. Wij willen met ons ontwerp recht doen 
aan die geschiedenis. Vanaf de heemparkschil tot aan 
de kern van de nieuwe hoofdburcht vertellen alle  
elementen van het park het verhaal. Dat levert een 
divers park op, met meer ruimte voor water, veel  
bomen voor schaduw, en bloemen voor een feestelijk 
voorjaar en bovendien meer insecten.’
Beide ontwerpers benadrukken ook het belang van  
het ontwerpproces, waar de inmiddels opgerichte 
‘Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder’ als  
opdrachtgever intensief bij betrokken was. Linda  
BosselaarModderkolk, secretaris van de stichting: 
‘Met het park wordt een bijzondere plek gecreëerd, 
waarin kunst en landschap elkaar versterken. Het 
wordt een plek die de historie van kasteel Voorst  
zichtbaar maakt en waar Zwollenaren elkaar op ver
schillende plekken kunnen ontmoeten, kinderen 
 kunnen spelen en er ruimte is voor groen. Als stichting 
zijn we trots op de samenwerking met verschillende 
partners. Het stinspark moet een plek worden waar 
Zwollenaren elkaar kunnen ontmoeten in een om
geving van historie en cultuur.’
De bijdrage vanuit de Erfgoed Deal werkte als een 
noodzakelijk vliegwiel waardoor deze erfgoed
inclusieve gebiedsontwikkeling mogelijk wordt.  
In 2022 gaat de uitvoering van start. 

Henry Kranenborg is senior beleidsadviseur cultureel erfgoed 
(monumentenzorg, cultuurhistorie & archeologie) bij de  
gemeente Zwolle.
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Schoolplaat uit het begin van de twintigste eeuw 
door J.J.R. de Wetstein Pfister.

Groene schakel in groeiend Zwolle
Het Stinspark ligt centraal in de wijk Westenholte, 
aan de noordwestzijde van Zwolle tussen het  
Zwartewater en de IJssel. Aan de westzijde van 
Westenholte liggen het buitengebied met Nationaal 
Landschap IJsseldelta en natuurgebied De Vreugde
rijkerwaard. Het park is een groene schakel tussen 
het centrum van de stad en Vinexwijk Stadshagen, 
en het buitengebied.
Door de groei van Zwolle is de wijk steeds meer  
onderdeel van de stad geworden. Westenholte zelf 
is het afgelopen decennium ook sterk gegroeid, 
met onder meer nieuwbouw en een parkzone in  
het gebied de Noordschil langs de Voorsterweg.  
De naam van de weg verwijst, net als meerdere  
delen van de wijk, naar kasteel Voorst. Dankzij 
nieuwe ontsluitingen, zoals de Rozentunnel naar 
het aangrenzende Stadshagen en de Westenholter 
en Blalobrug naar het centrum van Zwolle, is de 
wijk stevig verbonden met de stad en regio.

Middeleeuws strijdtoneel
Het kasteel Voorst was het sterkste kasteel in het 
Oversticht. Het kasteel, gesticht rond 1190 door de 
heren van Voorst op de rand van een rivierduin, 
wordt voor het eerst vermeld tijdens de Sallandse 
opstand in 1224 (Slag bij Harculo) waarbij het werd 
vernietigd en platgebrand. Rond 1280 werd er een 
nieuw kasteel gebouwd, dat in 1362 opnieuw werd 
verwoest, door de bisschop van Utrecht en de ste
den Zwolle, Kampen en Deventer. Het kasteel had 
in die dagen een dubbele ringgracht, ringmuren van 
tachtig voet hoog en twaalf voet dik en een grote 
toren. Het geheel was voorzien van een ommuurde 
voorburcht.
Tijdens archeologisch onderzoek in 1981 en 1982 
werden tal van vondsten gedaan, waaronder een 
zwaard, een barnstenen kralensnoer en veel pijl
punten. In de opgravingssleuf werden veel grach
ten aangesneden waardoor duidelijk werd dat de 
gracht rond de hoofdburcht maar liefst dertig tot 
veertig meter breed moet zijn geweest. Rondom de 
defensieve gracht werd een complex slotenstelsel 
aangetroffen.
Het kasteel Voorst is naast een belangrijke archeo
logische vindplaats ook een belangrijke schakel in 
de regionale en landelijke middeleeuwse geschie
denis. Lokaal stelden de heren van Voorst zich ook 
op als potentaten en roofridders. Naast de beschul
diging van het in brand steken van Zwolle in 1324 
hadden ze ook een conflict met het Zwolse stads
bestuur over een vroege veertiendeeeuwse ver
binding tussen de IJssel en de stad. 
Bron: Michael Klomp, stadsarcheoloog van Zwolle


