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Bijlagen:

Visie openbare ruimte rondom het Academiehuis

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
Het herinrichtingsplan Grote Kerkplein.
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Inleiding
Op 30 oktober 2017 heeft uw raad besloten bij te dragen aan de positionering van de Grote Kerk als
Academiegebouw van Zwolle. Hiervoor is een krediet van maximaal € 900.000,- beschikbaar gesteld
voor de aanpassingen in en aan de Grote Kerk alsmede een krediet van € 100.000,- voor de inrichting
van het openbaar gebied bij de toegang van het Grote Kerkplein. Deze kredieten zijn respectievelijk
gedekt uit het Stadsontwikkelfonds en de reeds beschikbaar gestelde middelen PPN 2016-2019.
Kernboodschap
Middels deze informatienota willen wij u graag op de hoogte brengen van de plannen voor de
herinrichting van een deel van het Grote Kerkplein om de entree van de Grote Kerk aan deze zijde
meer zichtbaar en uitnodigend te maken.
Met de nieuwe inrichting van het Academiehuis voegt deze locatie een nieuw platform toe waarvan
andere culturele instellingen gebruik kunnen maken. Door de basisvoorzieningen op orde te brengen
en het gebouw meerzijdig toegankelijk te maken, kan de Grote Kerk flexibel gebruikt gaan worden en
opent het zich letterlijk voor de omgeving. Het gebouw kan met deze basisingrepen ook voldoen aan
criteria die partners stellen aan het programmeren van activiteiten op het gebied van o.a. concerten,
educatieve bijeenkomsten (leergangen, lezingen, debat), onderwijsprojecten en exposities.
Onderdeel om deze ambities te verwezenlijken is het tweezijdig openen van het Academiegebouw.
Naast de entree aan de Melkmarkt zal de zuiderlijke entree aan de Grote Kerkplein transparanter
worden en tevens als ingang dienen. Om deze entree toegankelijk, zichtbaar en uitnodigend te maken
wordt ook het openbaar gebied tondom de zuiderlijke entree heringericht. Hiervoor heeft de raad een
krediet beschikbaar gesteld van € 100.000,-.
Consequenties
Met het beschikbaar stellen van het krediet ten behoeve van de herinrichting van het Grote Kerkplein
zijn de plannen verder uitgewerkt zoals in de bijlage. Deze plannen voldoen aan het totstand komen
van de ambities om de Grote Kerk als Academiehuis te laten functioneren. Hoewel de herinrichting van
het Grote Kerkplein gericht is op de entree aan de zuidzijde is de visie verder uitgewerkt om,
vooruitlopend op een mogelijk toekomstige herinrichting van het gehele Grote Kerkplein, een
aansluiting te creëren en zodoende deze herinrichting niet te dwarsbomen. Deze visie is niet
vastgesteld en vormt enkel de basis voor toekomstig overleg met betrokkenen.
Binnen deze herinrichting blijven de reeds aanwezige kastanjebomen bestaan. De aanwezigheid van
deze bomen hebben geen wezenlijke invloed op het zichtbaar maken van de zuiderlijke entree door
middel van een gedeeltelijke herinrichting van het Grote Kerkplein. Deze afweging is mede bepalend in
het kader van de Bomenverordening 2013.
Langs de zuidzijde kan een nieuwe plint worden aangebracht die bijdraagt aan een betere overgang
tussen bebouwingswand en plein. De zichtbaarheid van het zuiderportaal van de Grote Kerk wordt
versterkt door het toevoegen van een entreeplein die iets verhoogd boven het maaiveld wordt
gesitueerd. Door de huidige natuurstenen bank onderdeel te laten vormen van de entreeruimte wordt
dit hoogteverschil benadrukt. Een eventueel nieuw kunstwerk kan de zichtbaarheid van deze entree
vergroten en geeft meer cachet aan de entreeruimte. De aanwezige bomen vormen hierbij een
waardevolle structuur en worden opgenomen in het ontwerp voor het plein. Het uitlichten van de entree
is nog een extra toevoeging voor het zichtbaar maken van het zuiderportaal. In de uitwerking van het
verlichtingsplan wordt dit verder uitgewerkt. Het voorlopig ontwerp heeft, in combinatie met een
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verlichtingsplan, voldoende aanknopingspunten om het zuiderportaal als entree in combinatie met de
aanwezige bomen te laten functioneren.
Communicatie
Op 11 september is tijdens een inloopbijeenkomst, als onderdeel van de Binnenstadborrel, het
herinrichtingsplan aan de inwoners en ondernemers van de binnenstad getoond. Tevens is het plan
ook voorgelegd op de Informatiemarkt Binnenstad op 20 november 2018. De reacties waren
zondermeer positief te noemen.
De ondernemers rondom het Grote Kerkplein zijn betrokken bij het huidige herinrichtingsplan en de
wijze waarop dit plan mogelijkerwijs deel kan uitmaken van een toekomstige verdere herinrichting van
het Grote Kerkplein.
Ten aanzien van de uitvoering, en de planning daarvan, zullen de omwonenden en ondernemers
verder geïnformeerd worden.
Vervolg
De binnenwerkzaamheden rondom de herinrichting van de Grote Kerk zijn inmiddels begonnen. Nadat
deze werkzaamheden zijn afgerond zal de herinrichting van het openbaar gebied rondom het zuiderlijk
portaal aanvangen. De planning is dat dit in het najaar van 2019 zal plaatsvinden.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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