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Bestuur Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder
•
•
•
•

Hiddo Wessels, voorzitter
Linda Bosselaar, secretaris
Anda Counotte, penningmeester
Koos Bakker, algemeen lid.

Het bestuur heeft in 2020 veertien keer1 vergaderd. Tussentijds hielden de bestuursleden elkaar via
mail of telefoon op de hoogte. Linda Bosselaar en Koos Bakker zijn tevens bestuurslid van de
wijkvereniging WVF.

Stuurgroep Stinspark
De stuurgroep is samengesteld uit leden van de gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed, wijkvereniging WVF en de stichting. De stuurgroep heeft een toetsende rol
met betrekking tot de wijze van uitvoering, de mogelijke fasering en de voortgangsbewaking van het
project. Project Stinspark is een cocreatieproject tussen de gemeente Zwolle en de Stichting
Stinspark, van Voorst tot Verder.
De stuurgroep heeft in 2020 drie keer2 vergaderd.

Ontwerp
Het doel van het ontwerp is het eigentijds verbeelden van het Kasteel van Ridder Zweder van Voorst
uit 1362 door de inrichting van het park. Daarbij versterken van de functie van het park: een plaats
om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en recreëren voor jong tot en met oud in de wijk, maar ook
voor Zwollenaren en belangstellenden. Met mogelijkheid om (culturele) evenementen te organiseren
en via de praktijk te leren over historie, natuur, milieu en gezondheid en bij te dragen aan
duurzaamheid (via waterberging, vastleggen van CO2).
In juni heeft Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met kunstenaar Paul de Kort het
VO+ opgeleverd en een kostenraming.

1

20 januari, 24 februari, 23 maart, 20 april, 13 mei, 15 juni, 22 juni, 29 juni, 24 augustus, 7 september,
15 september, 5 oktober, 9 november, 7 december 2020
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6 februari, 7 april, 5 november
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Het ontwerp bevat als kernelementen:
1.
2.
3.
4.

Vergroten van de waterpartijen (waterberging, klimaatadaptatie)
Heemparkschil (toename biodiversiteit, vergroten CO2-opname)
Droge gracht (evenementen, sport en spel)
Burcht en voorburcht (evenementen, sport en spel).

Over het ontwerp en de begroting hebben veel overleggen plaatsgevonden om het draagvlak te
versterken: met drie wethouders, diverse gemeenteambtenaren, beide scholen, wijkbewoners en
veel andere betrokkenen.
Samen met de gemeente zijn mogelijke subsidies en fondsen verkend en is een aanvraag Erfgoedeal3
voorbereid. Ter voorbereiding daarop heeft de gemeenteraad in juni besloten dat zij 185.000 euro
beschikbaar stelt voor de aanleg en het jaarbedrag voor onderhoud verhoogt, mits er voldoende
financiering wordt gevonden. De Provincie heeft 100.000 euro toegezegd.
De gemeente Zwolle heeft een senior projectleider benoemd die de uitvoering zal leiden.
Het ontwerp sluit direct aan bij het thema stedelijke groei: het aantal inwoners van Zwolle zal de
komende jaren met 20.000 toenemen. Dan is het van belang dat er een goede groene buitenruimte
is waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten (versterken sociale cohesie) en kunnen ontspannen en
bewegen (gezondheid bevorderen). Het ontwerp sluit eveneens aan bij de thema’s klimaatadaptatie,
verduurzamen en participatie.
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Deze is op 16 februari 2021 toegekend
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Samenwerking, kennisontwikkeling en draagvlak
Omdat het een groot cocreatieproject is, heeft de stichting haar kennis en netwerk op de volgende
manier vergroot.
Het volgen van diverse cursussen op het gebied van fondsenwerving.
Advies van vrijwilligers van de KNHM; zij zetten hun eigen kennis en ervaring en die uit het
kennissysteem van hun organisatie in voor vraagstukken van de stichting (advies ANBI-aanvraag,
organogram voor cocreatie, toekomstig beheer van het park, bezuinigingsvoorstellen in het
ontwerp).
Werven van een Comité van Aanbeveling, dat bestaat uit mensen met gezag en met achtergrond in
historie, cultuur, natuur, de wijk, de stad Zwolle.
Samenwerking met Zwolse Historisch Vereniging, Museum ANNO en Historisch Centrum Overijssel.
Gesprekken met Seger baron van Voorst tot Voorst (nazaat), Waterschap Drents Overijsselse Delta,
Cibap (creatieve vakschool), BSO’s, 123vakmensen.
Bezoek aan soortgelijke projecten om van elkaar te leren (Uniastate in Beers, Merovechpark in
Katwijk, Castellum Hoge Woerd in Utrecht).
Ontwikkelen van een website www.Stinspark.nl.
Publicaties in diverse media (wijkblad, RTVfocus, weblogZwolle, website gemeente Zwolle).
Ontwikkelen van een boek De legende van Voorst, met een blik naar de toekomst, als vervolg op De
vloek van Voorst, een historische jeugdroman (2019) van Joke Eikenaar.

Vooruitblik 2021
In 2021 wordt het definitief ontwerp gemaakt. Met het toekennen van de Erfgoeddeal is ruim de
helft van het benodigde budget beschikbaar. Daarom staat 2021 in het teken van het werven van
aanvullende middelen en van het uitwerken van het VO+ tot een definitief ontwerp, zodat het
aanbesteed kan worden. De start uitvoering is eind 2021 of begin 2022 voorzien en de oplevering
eind 2022 of in 2023 (afhankelijk van het plantseizoen).
Samen met Museum ANNO inrichten van de eerste expositie in de Museumbus over de historie van
het Stinspark.
In een tweede fase van het project wil de stichting de sociale functies van het park versterken:
dierenweide, theehuis, JongerenOntmoetingsPlaats, (culturele) evenementen zoals een Ridderspel,
educatieve activiteiten en mogelijk een BSO (Ikkedoen).
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