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Werkgebied en achtergrond
Het Stinspark is het wijkpark van de Zwolse wijk Westenholte. Westenholte maakte tot 1968 deel
uit van de gemeente Zwollerkerspel en is sindsdien een wijk van Zwolle. Rond 1980 is de wijk
grootschalig uitgebreid en is de historische grond van het vroegere kasteel Voorst, toen een
braakliggend terrein, omgezet in een wijkpark, het Stinspark. Het park heeft nu een kwijnend
uiterlijk, maar vervult desondanks een centrale functie in de wijk omdat het omgeven is door
scholen, sportvelden en woonbuurten, er wijkactiviteiten plaatsvinden (jeugdland, huttendorp,
survival, festival, enz) en een buurtweide is.
In de ondergrond van het park ligt het kasteel van roofridder Zweder van Voorst dat in 1362 door
de aartsbisschop van Utrecht (Jan van Arkel) en Zwolse bestuurders in een heftige strijd is
verwoest.
Kasteel Voorst stond niet op zichzelf, het was onderdeel van de bisschoppelijk feodale
bestuursstructuur van de Stichtse landheerlijkheid, het Middeleeuwse bisdom Utrecht. Het streven
daarbij is verbindingen te leggen met de andere historische locaties van het Oversticht, zoals;
Werkeren, Zalk, Rechteren, Vollenhove en Kuinre en naar vormen te zoeken om de historische
context van de Stichtse landheerlijkheid te completeren.
Begin jaren 80, voor de aanleg van het Stinspark, zijn er een aantal historische opgravingen
gedaan. Daarbij werden een steekzwaard, pijlpunten en kraaienpoten gevonden. Deze liggen in het
Zwols Museum. De deur van het voormalig kasteel staat in het museum in Kampen.
In 2015 werd bij de Wijkvereniging aangekaart dat het Stinspark in verval is. Via Burendag 2016
zijn wensen geïnventariseerd en is een ontwerp gemaakt door De Tuinen van Geerdink. Bewoners
waren tijdens de presentatie op 11 april 2018 enthousiast, maar de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed vond dat de historisch context te weinig herkenbaar was in het ontwerp. In juni 2018 werd
een Stuurgroep opgericht (deze bestaat uit vertegenwoordigers van de Wijkvereniging, Gemeente
Zwolle, Provincie Overijssel en de RCE) en werden Strootman Landschapsarchitecten in
samenwerking met beeldend kunstenaar Paul de Kort aangetrokken als ontwerpers. In januari 2019
werd de Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder opgericht met als doel het hernieuwde park aan
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te leggen als een co-creatieproject met de Gemeente Zwolle en fondsen te werven voor de
financiering van met name de culturele, educatieve, recreatieve en ontmoetingsfuncties. De
verbinding tussen beide besturen is geborgd doordat twee bestuursleden van de Wijkvereniging
tevens bestuurslid van de Stichting zijn.
In het ontwerp staan de volgende zaken centraal: de oorspronkelijke burcht bestond uit een
hoofdburcht en een voorburcht omgeven door een grachtenstelsel. Dit vormt de kern van het
ontwerp: verbreden van de waterpartijen, heemparkschil (met struiken en bloemen), verdiepte
droge gracht waarin grotere activiteiten kunnen plaatvinden en burchteiland met burcht
(doolhofachtige speelkunst) en voorburcht. Het burchteiland is de centrale ontmoetingsplaats.
Daarbij sluit het park aan bij de ambitie van de gemeente Zwolle om te groeien, daarbij neemt de
betekenis van groen en water toe: inwoners hebben groene buitenruimte nodig om zich te
ontspannen en te verkoelen. Het vernieuwde park draagt bij aan
• klimaatadaptatie door meer waterberging en minder hittestress (door meer groen)
• verduurzamen door meer CO2-opname (door meer groen) en verhogen van de biodiversiteit
(door meer soorten groen).

Beloningsbeleid
De leden van Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder worden niet betaald voor hun diensten.

Doelstelling
Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

Inrichting
Het gebied zodanig inrichten:
- dat de historie van de plek verbeeld wordt door het landschap en de ‘gebruikskunst’, waardoor er
educatieve mogelijkheden zijn voor verleden, heden en toekomst
- dat het heringerichte park uitnodigt tot ontmoeten, het vertoeven prettig (verkoeling, recreatie,
mooi) is en het ontstaan van nieuwe verbindingen en relaties bevordert.
- dat er speel- en educatiemogelijkheden zijn voor kinderen (o.a. voor de leerlingen van de twee
basisscholen) en jongeren
- dat er zowel grote als kleinschalige activiteiten kunnen worden gerealiseerd.
- dat elementen die geplaatst worden ook snel verwijderd kunnen worden ten tijde van grotere
evenementen
- dat er een ruimte is voor educatie-activiteiten
De bereikbaarheid zodanig maken:
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- dat het park vanuit alle richtingen uitnodigt tot spontane entree.
- dat het park vanuit het Woonzorgcentrum Westenhage per rolstoel toegankelijk is
- dat de veiligheid voor voetgangers, fietsers en autoverkeer gewaarborgd is.

Ontmoetingsfunctie
Het park zodanig promoten dat het een echte ontmoetingsplaats gaat worden
- voor alle inwoners van Westenholte en Zwolle
-voor inwoners uit Overijssel en Nederland die in geschiedenis zijn geïnteresseerd
- voor activiteiten op het gebied van sport en spel, voor jong en oud
- Stinspark cultureel: voor culturele activiteiten, zoals
• Verhalen en toneel
• Middeleeuws festival
• Concerten
https://stinskracht.nl/pagina/stichting-stinspark-van-voorst-tot-verder/menu/gebruik
- Stinspark educatief: voor laagdrempelige educatieve activiteiten:
• historie van de plaats in relatie tot het historisch netwerk
• natuur en milieu in relatie tot gezondheid en biodiversiteit
• waterbeheer in relatie tot opwarming van de aarde
https://stinskracht.nl/pagina/stichting-stinspark-van-voorst-tot-verder/menu/gebruik

Leefbaarheid en veiligheid
Veiligheid voor alles voor omwonenden en bezoekers van het park, ook 's avonds:
- bewaken van flora en fauna in en rond het parkgebied.
- bewaken van het woongenot van omwonenden.

Beheer
Er wordt een projectorganisatie ingericht die bestaat uit de Wijkverenging WVF en de Gemeente
Zwolle. Zij zal na de inrichting en aanleg het park op kostenefficiënte wijze beheren, zodat dit
toekomstbestendig is geborgd.

Jaarverslag 2019 en 2020
Jaarverslag, zie website

Financiële verantwoording 2019 en 2020
Balans, zie website
Financiële verantwoording, zie website
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