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Beste lezer(es) van de nieuwsbrief,
Misschien valt het u meteen op. Ja we hebben een nieuw logo.
Het Logo is ontworpen door onze stadsgenoot Niek Westendorp. Symboliserend
de overkoepelende Vereniging Knarrenhof Zwolle, met in het midden 3 huisjes,
de verschillende hofjes, zoals het Aahof, de Tippe en een toekomstig hofje.
Ook al is het stil om ons heen geweest, wij hebben niet stil gezeten, er is veel
om ons heen gebeurd.
Helaas heeft Matty Dinkelberg om persoonlijke redenen ons bestuur verlaten.
Wij zijn hem erkentelijk voor zijn inzet in de afgelopen 3 jaren.
De ontstane vacature zullen we op dit moment niet invullen. Het bestuur kent nu
5 leden en dat is voor nu voldoende. Wel zullen we een aantal commissies met
specifieke taken in het leven roepen.
In onze vorige nieuwsbrief spraken we over een eigen website, die interactief
met de leden de informatie en communicatie gaat verbeteren. We verwachten
rond 1 september onze website te kunnen presenteren.
Een belangrijk aspect van de Vereniging Knarrenhof Zwolle is samen betrokken
zijn bij alle ontwikkelingen. Daarom zoeken we 2 enthousiaste leden die willen
helpen de website verder vorm en inhoud te geven.
Wij zoeken:
1. Iemand die het leuk vindt foto en/of videomateriaal aan te leveren voor
de website. Te denken valt aan leuke en mooie foto’s, grappige
gebeurtenissen of verslagen van vergaderingen.
2. Ook zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt om over relevante
vergaderingen en of bijeenkomsten iets voor de website te schrijven.
Dat kan gaan over onze contacten met de politiek, in de wijken etc.
Heeft u belangstelling en vindt u het leuk zich in te zetten voor de Vereniging
Knarrenhof Zwolle laat het ons weten en neem contact op
mailto:knarrenhofzwolle@xs4all.nl.
Stand van zaken bij de Tippe:
Het bestemmingsplan van de Tippe is goedgekeurd. Er kan gebouwd worden.
De gemeente Zwolle heeft toestemming gegeven om een Knarrenhof te bouwen.
We zijn met de gemeente en andere bouwclaimhouders in onderhandeling over

de plaats en de prijs van de grond. Op dit moment kunnen we helaas nog weinig
zeggen over de prijs van de woningen. Deze is naast de prijs van de grond ook
afhankelijk van de materiaalkosten. U heeft vast al gehoord dat deze behoorlijk
gestegen zijn.
Zwartewaterzone
Natuurlijk volgen we ook de ontwikkelingen in de Zwartewaterzone. Het is de
bedoeling dat ook daar nieuwe koop-en huurwoningen gerealiseerd worden.
https://www.zwolle.nl/zwartewaterzone.
Nieuwe bestemming voor het terrein van Centrale Harculo.
Ook volgen we de ontwikkelingen waar eens de oude IJsselcentrale stond. Na
afronding van de sloop in 2019 is ENGIE gestart met de voorbereiding om een
nieuwe bestemming te geven aan de locatie van de voormalige centrale. ENGIE
heeft adviesbureau Twynstra Gudde gevraagd om de herontwikkeling van het
Harculo terrein te begeleiden. Belangrijke samenwerkingspartner is de gemeente
Zwolle en ook de provincie Overijssel is betrokken bij de herontwikkeling.
Met de mix van functies (duurzame energie, wonen, werken, cultuur, recreatie
en natuur) is er voor eenieder wat wils en worden verschillende belangen
gediend. De uitdaging is nu om met elkaar een goede balans te vinden in deze
functies. Wat zou het mooi zijn als ook hier een aantal Knarrenhofwoningen
zouden kunnen worden gerealiseerd.
De wijk Kamperpoort
Tot slot heeft de gemeente plannen gepresenteerd voor de wijk Kamperpoort
waar nu nog het Wehkamp-kantoor is gevestigd. Het is de bedoeling dat daar
honderden woningen zullen verrijzen. De gemeente sprak eerder al de hoop uit
om de kantorenstrook te kunnen koppelen aan woningbouw op de plek van de
IJsselhallen. Hiermee krijgt de Kamperpoort een flinke facelift. Er komen zo’n
honderd huurwoningen in het middensegment en sociale koopwoningen. Dat
zijn woningen vanaf 250.000 euro. ,,Goedkoper bouwen kan niet, omdat de
bouwkosten zo hoog zijn. Dat is ook wel de grootste zorg voor de komende
jaren. De staal- en houtprijzen rijzen de pan uit.’’
U ziet, er gebeurt veel in Zwolle op woninggebied en wij, het bestuur van de
Vereniging Knarrenhof Zwolle proberen op al deze ‘fronten ’onze stem te laten
horen.
Er komen regelmatig vragen over voortgang van de bouw in de Tippe bij ons
binnen. Om u op de hoogte te houden van alle vorderingen en andere
ontwikkelingen in Zwolle organiseren we op donderdag 8 juli vanaf 19.30
voor onze leden een digitaal-informatie-uur via Zoom.
Ruben Beens is als afgevaardigde van het landelijk bureau aanwezig. Opgave
kan voor 1 juli per mail aan ons secretariaat. ( knarrenhofzwolle@xs4all.nl )

Ook dit keer sluiten wij af met een
Makkelijk recept:
Een heerlijk zomer drankje:
Aardbeien rabarber limonade
Ingrediënten:
500 gram aardbeien
250 gram rabarber in stukjes
500 gram suiker
500 ml water.
Een takje mint
Een schone fles of karaf.

Was en ontkroon de aardbeien.
Doe alles in een grote pan met een dikke bodem.
Laat alles ongeveer 15 min zachtjes doorkoken.
Giet het sap door een zeef en duw met een lepel de pulp door de zeef.
Doe de limonade in een fles en laat dit helemaal afkoelen en zet het in de
koelkast. Schenk de limonade in de glazen en garneer met een aardbei.
De pulp is heerlijk in b.v. yoghurt.
Tot slot:
We hopen veel mensen te ontmoeten op onze digitale meeting op 8 juli.
Mocht u de komende weken met vakantie gaan, dan wensen wij u hele fijne
dagen en komt gezond en uitgerust weer thuis.

