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Zwolle heeft een rijke geschiedenis die nog in veel delen van de stad zichtbaar is. 
Mooie voorbeelden hiervan zijn het 17e -eeuwse Kraanbolwerk (versterking en 
verdediging van de stad) en de bijbehorende 19e -eeuwse fabrieksgebouwen de 
Volharding.

Met de toekomstige ontwikkelingen van het Kraanbolwerk komt er nieuw woon-leef 
gebied waar het Hof van Volharding een onderdeel is.

Verschillende onderdelen uit de meervoudige historische gelaagdheid van de locatie 
vormen het patroon van het nieuwe stedelijke tapijt in het Hof van Volharding.

1. Hout, zaden, granen, huiden en kwasten symboliseren de verschillende functies     
     (respectievelijk, houtzagerij, stoomolieslagerij, graanmaalderij, huidendrogerij en       
     lakfabriek) die het fabrieksgebouw de Volharding heeft gehad. 

2. Het water vertelt de laag van de locatie het Kraanbolwerk.
     Het Kraanbolwerk was als overslag punt gelegen aan het Zwarte Water.

3. De vlag laat Zwolle als geheel zien.

 

In de donkere steen worden verschillende lichtere stenen toegevoegd die de 
patronen van het tapijt zichtbaar maken. Het plein wordt zo een toegankelijk 
kunstwerk.

Op het nieuwe stedelijke tapijt wordt tevens een boom (in boombak) en een lange 
houten bank geplaatst waardoor de plek een prettige ontmoetingsplaats kan zijn 
voor bewoners en bezoekers van de binnenstad van Zwolle. 

De nieuwe openbare ruimte nodigt uit om herinneringen op te doen, te leren over de 
geschiedenis (educatie), te spelen (hinkelen) voor kinderen en te verblijven. Vanaf de 
naastliggende galerijen is het stedelijke tapijt ook in vogelvlucht waarneembaar.

Het stedelijke tapijt vertelt enerzijds de rijke geschiedenis van de plek en kan 
anderzijds uitgroeien tot een nieuw openbaar baken van de stad.

BESCHRIJVING



KraanbolwerkZwolle De Volharding

INSPIRATIE



Zwarte Water, schepen, aanmeren

kwasten, lakfabriek

hout, jaarringen, houtzagerij

vlag Zwolle

granen, graanmaalderij, roggebloemfabriek

leer, huidendrogerij

zaden, stoomolieslagerij

INGREDIENTEN

De patronen zijn ontworpen samen met studenten.



afwatering?

PLANKAART

N
Rode lijn is afwatering



plattegrond 1:100

Boombak op kolom parkeergarage

PLANKAART

N



ontwerp 1:100detail aansluiting plein 1:10 (elleboogverband ook in Bruno uitvoeren)

UITWERKING



Wienerberger Bruno DF (droog/ nat) Wienerberger Argenti DF opbouw vloerdek

MATERIALISATIE

Contrast tussen de 2 stenen is belangrijk. 



REFERENTIE

Bruno en Argenti



LIJNGOOT

ACO DRAIN®

belangrijke
informatie!

ACO DRAIN®

www.aco.nl

Ontwerp en beheer van

lijnafwateringssystemen

ACO DRAIN®

O n t w e r p  e n 
b e h e e r

Aco drain

Zo onzichtbaar mogelijk

Steelline

Metal Steeline type 1 - verzinkt staal

Sleufopzetstukken, excentrisch

Omranding en uitneembaar deel (onderhoudselement)

C. Amaliaplein Almelo

Aangegeven afmetingen zijn een voorbeeld. Alle maten, ook de profielbreedte op maaiveldniveau zijn 
naar wens aan te passen.

Aangegeven afmetingen zijn een voorbeeld. Alle maten, ook de profielbreedte op maaiveldniveau zijn 
naar wens aan te passen.

Sleufopzetstukken, centrisch

Uit- 
voering

Lengte Breedte Hoogte Sleuf- 
breedte

Ondergoottype Art.nr

Centrisch 1000 130 110 15 mm PDDL STE PC01.11.15

Centrisch 1000 150 110 15 mm CB STE CC01.11.15

Centrisch 1000 160 110 15 mm BGU STE BC01.11.15

Uit- 
voering

Lengte Breedte Hoogte Sleuf- 
breedte

Ondergoottype Art.nr

Excentrisch 1000 130 110 15 mm PDDL STE PE01.11.15

Excentrisch 1000 150 110 15 mm CB STE CE01.11.15

Excentrisch 1000 160 110 15 mm BGU STE BE01.11.15

tbv Lengte Breedte Hoogte Sleuf- 
breedte

Art. nr
Centrisch

Art.nr
Excentrisch

Gootelement 500 x 110 15 mm STE DGC01.11.15 STE DGE01.11.15

Zandvanger 500 x 110 15 mm STE DZC01.11.15 STE DZE01.11.15

Onderelementen zie blz. 2

Smalle Haven Eindhoven

De maatvoering van deze onderhoudselementen wordt vrijwel altijd per project afgestemd.

Metal Steelline type 2 - Corten staal

Sleufopzetstukken, excentrisch

Omranding en uitneembaar deel (onderhoudselement)

Centrum Didam

Centrum Huizen

Aangegeven afmetingen zijn een voorbeeld. Alle maten, ook de profielbreedte op maaiveldniveau zijn 
naar wens aan te passen.

Aangegeven afmetingen zijn een voorbeeld. Alle maten, ook de profielbreedte op maaiveldniveau zijn 
naar wens aan te passen.

Sleufopzetstukken, centrisch

Uit- 
voering

Lengte Breedte Hoogte Sleuf- 
breedte

Ondergoottype Art.nr

Centrisch 1000 130 110 15 mm PDDL STE PC02.11.15

Centrisch 1000 150 110 15 mm CB STE CC02.11.15

Centrisch 1000 160 110 15 mm BGU STE BC02.11.15

Uit- 
voering

Lengte Breedte Hoogte Sleuf- 
breedte

Ondergoottype Art.nr

Excentrisch 1000 130 110 15 mm PDDL STE PE02.11.15

Excentrisch 1000 150 110 15 mm CB STE CE02.11.15

Excentrisch 1000 160 110 15 mm BGU STE BE02.11.15

tbv Lengte Breedte Hoogte Sleuf- 
breedte

Art. nr
Centrisch

Art.nr
Excentrisch

Gootelement 500 x 110 15 mm STE DGC02.11.15 STE DGE02.11.15

Zandvanger 500 x 110 15 mm STE DZC02.11.15 STE DZE02.11.15

Onderelementen zie blz. 2

De maatvoering van deze onderhoudselementen wordt vrijwel altijd per project afgestemd.
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De keuze voor de stenen (donker en licht) is gebaseerd op een samenspel met de verschillende kleuren van de omliggende bebouwing (grijs, donker rood, oranje/ paars).  
De verharding op het Kraanbolwerk wordt bruin.

Keuze: Neutrale kleuren (geen extra kleur toevoegen)



BOOMBAK EN BANK

Streetlife CorTen Shrubtubs Aantal Prijs/eenheid 2017 Totaal
STUB-S150-90 1 stuk €  1 755 €  1 755
Vierkante boombak van CorTen Staal
ca.150×150×90 cm (l×b×h) , vol. ca. 1,85 m³
STUB-S150-105 1 stuk €  1 895 €  1 895
Vierkante boombak van CorTen Staal
ca.150×150×105 cm (l×b×h) , vol. ca. 2,2 m³
STUB-S125-125 1 stuk €  1 785 €  1 785
Vierkante boombak van CorTen Staal
ca.125×125×125 cm (l×b×h) , vol. ca. 1,85 m³
STUB-S200-90 1 stuk €  2 325 €  2 325
Vierkante boombak van CorTen Staal
ca.200×200×90 cm (l×b×h) , vol. ca. 3,3 m³
STUB-S230-90 1 stuk €  2 755 €  2 755
Vierkante boombak van CorTen Staal
ca.230×230×90 cm (l×b×h) , vol. ca. 4,4 m³
Kleinorder toeslag 1 stuk €   200 €   200
Van toepassing tot 5 stuks

Algemene informatie:

Streetlife Treetec® Bottom Up Systeem Aantal Prijs/eenheid 2017 Totaal
TT-Bottom Up 1 stuk €   615 €   615
Boomverzorgingssysteem voor bakken <=2,0 m³
TT-Bottom Up Large 1 stuk €   770 €   770
Boomverzorgingssysteem voor bakken >2,0 m³

Algemene informatie:

Transport (ongedeeld) Prijs
Op genoemde projectlocatie € n.t.b.

· Materiaal: CorTen staal, onbehandeld geleverd
· Optioneel: tegen meerprijs afgewerkt met tweelaags poeder coating
· Flensrand rondom met geslepen kant detail
· Eenvoudig verplaatsbaar door 7 cm hoge, terugliggende sledevoeten 
· De bodem is uitgevoerd met drainage gaten en kluitverankeringsvoorzieningen
· Treetec® Bottom Up wordt aanbevolen
· De levertijd is 8-10 werkweken na opdrachtbevestiging

· Treetec bottom up is het boomverzorgingsysteem van Streetlife met waterreservoir
· Waterreservoir op maat voor uw boombak tot 280 liter
· Isolerende wand voor constante temperatuur en zuurstof distributie
· Afvoeren overtollig water
· Waterreservoir op de bodem met 2,3 of 4 capillaire kolommen afhankelijk van het model
· Peil en vul koker
· Boomkluit verankering met Treetec® spanbanden

STREETLIFE BV,   Herengracht 36,   2312 LD  Leiden,  Nederland;   tel. +31 71  33 33 333;    www.streetlife.nl
Kamer van Koophandel: 28.073.827             BTW nummer: NL 806077049B01 2/4

BOOMBAK

· Boomverzorgingsysteem met waterreservoir
· Waterreservoir op maat voor boombak tot 280 liter
· Isolerende wand voor constante temperatuur en zuurstofdistributie
· Afvoeren overtollig water
· Waterreservoir op de bodem met 2,3 of 4 capillaire kolommen 
· Peil en vul koker
· Boomkluit verankering met spanbanden

BANK

· Materiaal zitting: onbehandeld FSC® Recycled 100% hardhout 
   ca. 30x30 cm. 
· 30-40 jaar oude hergebruikte palen uit waterwerken
· Materiaal jukken: onbehandeld CorTen staal

Materialisering is gerelateerd aan de rijke geschiedenis



BESCHRIJVING OP BANK

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Ontwerp: Dingeman Deijs Architects
Realisatie: 2018

Zwarte Water, schepen, 
aanmeren

kwasten, lakfabriek

hout, jaarringen, 
houtzagerij

vlag Zwolle

granen, graanmaalderij, 
roggebloemfabriek

leer, huidendrogerij

bloemen, zaden, 
stoomolieslagerij

 
   

 

STEDELIJK TAPIJT 
KRAANBOLWERK

Zwolle heeft een rijke geschiedenis die nog in veel delen van de stad zichtbaar is. 
Mooie voorbeelden hiervan zijn het 17e -eeuwse Kraanbolwerk (versterking en 
verdediging van de stad) en de bijbehorende 19e -eeuwse fabrieksgebouwen de 
Volharding.

Met de toekomstige ontwikkelingen van het Kraanbolwerk komt er nieuw woon-leef 
gebied waar het Hof van Volharding een onderdeel is.

Verschillende onderdelen uit de meervoudige historische gelaagdheid van de locatie 
vormen het patroon van het nieuwe stedelijke tapijt in het Hof van Volharding.

1. Hout, zaden, granen, huiden en kwasten symboliseren de verschillende functies   
    (respectievelijk, houtzagerij, stoomolieslagerij, graanmaalderij, huidendrogerij en   
    lakfabriek) die het fabrieksgebouw de Volharding heeft gehad. 

2. Het water vertelt de laag van de locatie het Kraanbolwerk.
    Het Kraanbolwerk was als overslag punt gelegen aan het Zwarte Water.

3. De vlag laat Zwolle als geheel zien.

In de donkere steen worden verschillende lichtere stenen toegevoegd die de patronen 
van het tapijt zichtbaar maken. Het plein wordt zo een toegankelijk kunstwerk.

Op het nieuwe stedelijke tapijt wordt tevens een boom (in boombak) en een lange 
houten bank geplaatst waardoor de plek een prettige ontmoetingsplaats kan zijn voor 
bewoners en bezoekers van de binnenstad van Zwolle. 

De nieuwe openbare ruimte nodigt uit om herinneringen op te doen, te leren over de 
geschiedenis (educatie), te spelen (hinkelen) voor kinderen en te verblijven. Vanaf de 
naastliggende galerijen is het stedelijke tapijt ook in vogelvlucht waarneembaar.

Het stedelijke tapijt vertelt enerzijds de rijke geschiedenis van de plek en kan 
anderzijds uitgroeien tot een nieuw openbaar baken van de stad.

Rvs plaatje 2mm, tekst gegraveerd
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