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Voor je ligt de update van het eerste half 

jaar Waar wacht je op?! Het initiatief van Anne 

Marth Kuilder en Gooitske Zijlstra wat in 2015 

van start is gegaan. Met heel veel plezier en 

nog belangrijker met heel veel mensen hebben 

we het afgelopen half jaar gewerkt aan het 

experiment om zoveel mogelijk functies en 

ontmoetingen in de vijf leegstaande 

brugwachtershuisjes in Zwolle te organiseren.  

WAAR WACHT JE OP
Maart 2016

ALWEER EEN HALF JAAR VERDER!
In september 2015 is het project Waar wacht je op?! succesvol afgetrapt tijdens het Stadsfestival. In deze 
update lees je wat er daarna allemaal voor gaafs heeft plaatsgevonden en wat er nog op stapel staat. 

Stadsfestival Zwolle 

De voorstelling ‘waar wacht je op?!’ was 

de start van ons project van een jaar. En hoe 

konden we beter beginnen dat tijdens het 

stadsfestival begin september? Muziek, kunst 

en theater op en langs de gracht van Zwolle en 

voor alle Zwollenaren, dáár moesten we ons 

project lanceren. Samen met het Stadsfestival 

en de Zwolse theaters kregen we de handen 

op elkaar. Twee jonge theatermakers Robin 

Kisjes en Josje Eijkenboom (theatergroep 

Hardhout) en meesterverteller Stan Fritschy 

waren er wel voor in een voorstelling te maken. 

Op één dag speelden zij acht keer een 

voorstelling bij de Schoenkuipen-, Menisten en 

Hanenkampbrug. Het publiek (80 personen) 

kwam met kleine bootjes naar de voorstelling 

toe. 

De tekst in het programmaboekje van het 

Stadsfestival:

“De laatste brugwachter is allang met 

pensioen, de brugwachtershuisjes staan er 

verlaten bij en wachten op een nieuwe 

bestemming. Deze speciale vaarroute gaat 

langs drie bijzondere brugwachtershuisjes aan 

de stadsgracht. De Zwolse meesterverteller 

Stan Fritschy en theatermakers Robin Kisjes 

en Josje Eijkenboom nemen u mee op een 

tocht vol nostalgie en een stiekeme vooruitblik 

naar nieuw gebruik. Deze voorstelling is een 

samenwerking tussen Stadsfestival, Zwolse 

theaters, Ministerie van Onverwachte Zaken en 

Gooitz. Met dank aan de gemeente Zwolle.”

Burendag 

Wat een schitterende dag hadden we 

uitgekozen om de buren van de 

brugwachtershuisjes uit de nodigen bij de 

huisjes. De zon scheen uitbundig, bakker Van 

Orsouw had de heerlijkste gebakjes voor ons 

uitgezocht en alle drie de huisjes waren 

voorzien van klapstoelen. Het ontbrak alleen 

nog aan een ding… koffie! We hadden de 

buren opgeroepen om zelf thee of koffie mee 

te nemen, dus nu was het voor ons maar 

hopen dat ze daar gehoor aan zouden geven 

en dat er voor ons ook een kopje koffie in zou 

Halfjaar evaluatie 
Zwolse 

Brugwachtershuisjes

Deze update wordt je aangeboden door Anne Marth Kuilder en Gooitske Zijlstra, lees je mee?!
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zitten. Gelukkig hoefden we niet lang te 

wachten! Er kwamen veel buren langs om 

verhalen en ideeën te delen. Jack Delmaar 

maakte de foto’s en gastvrouw Marjan 

Penterman zorgde voor ene goede sfeer in het 

Menistenbrughuisje. Het was ene fantastische 

ochtend. 

Pitchavond initiatieven 
kunstenaars en creatieven 

We riepen kunstenaars en creatieven met 

een idee voor de invulling van de  

programmering voor (een) van de vijf huisjes 

op om op donderdag 1 oktober ’s avonds hun 

idee te komen pitchen. We kozen voor een 

bijzondere plek, namelijk in de betonnen ruimte 

onder de Hanenkampbrug. Tien kunstenaars/

creatieven gaven gehoor aan deze oproep. 

Twee ideeën zijn inmiddels uitgevoerd (Kant en 

Wal en Wachters op de brug). Twee ideeën 

liggen nog op de plank (sprookjesvaarroute 

van Stan Fritschie en een idee voor een 

ruimtelijke installatie om dromen van 

Zwollenaren te vangen van Lida en 

Sabien) en één idee kon helaas niet doorgaan 

omdat de doelgroep (vluchtelingen met een 

kunstachtergrond) niet langer in Zwolle 

verblijven. 

Kant en Wal 
Initiatiefnemer Erik van der Spek over zijn 

project:

“Ontmoeten. Zonder dat er een doel is 

voor de ontmoeting. Hoe vaak overkomt je dat 

nu nog? Ik zit dit te typen in de trein. Iedereen 

om mij heen is druk met een scherm voor zijn 

neus en een koptelefoon op het hoofd. Vaak 

vraag ik mij af wat al die mensen bezig houdt, 

waar ze naar onderweg zijn en waar ze 

vandaan komen. Soms trek ik de stoute 

schoenen aan en begin een praatje. Wat mij 

dan opvalt is dat (wanneer je er naar op zoek 

gaat) er altijd raakvlakken zijn tussen twee 

mensen. Dat vind ik een mooie gedachte. Dat 

met wie je ook ontmoet er altijd een raakvlak 

is. Ook met al deze mensen om mij heen met 

een scherm voor hun neus en een koptelefoon 

op hun hoofd.

Het project ‘Kant en Wal’ heeft als doel 

om onbekenden elkaar te laten ontmoeten en 

te laten ervaren dat iedereen raakvlakken 

hebben.

Ik nodig twee mensen uit die elkaar niet 

kennen om elkaar een uur lang te ontmoeten in 

het brugwachtershuisje bij de 

Erik en Liane 
van Kant en Wal

FOTO’S 
VAN DE 
PROJECTEN IN 
WAAR WACHT 
JE OP?!
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Schoenkuipenbrug in Zwolle. Aan het eind van 

het uur schrijven de brugwachters een kort 

verslag in het logboek. De brugwachters 

verlaten de brug met elk één opdracht. Ga op 

zoek naar iemand die over één week op 

dezelfde tijd en plek is.  Gedurende zes weken 

vindt er twee keer per week een  dergelijke 

ontmoeting plaats. Elke ontmoeting wordt door 

de deelnemers zelf gedocumenteerd. De deur 

van het huisje  wordt geopend en gesloten 

door ons. Bij het sluiten zetten we de 2 

deelnemers op een polaroid foto. Deze foto 

voegen we toe aan het logboek. Beoogde 

startdatum is 1 oktober 2015.”

Dit project liep zes weken en de 

deelnemers waren zo enthousiast dat er aan 

het eind van de periode een reünie is 

georganiseerd in een café in Zwolle. 

Ontwerpopdracht studenten 
architectuur Windesheim

De Internationale Minor Interior 

Architecture van de opleiding Bouwkunde op 

Windesheim stond dit keer in het teken van de 

tijdelijke transformatie van de vijf leegstaande 

brugwachtershuisjes in Zwolle. De 27 

studenten die de minor volgden komen uit 

Nederland, Roemenië, Frankrijk, Zuid-Korea en 

China en studeren architectuur, product 

ontwerpen, interieur design en scenografie.

Van half september 2015 tot eind januari 

2016 volgde deze groep een studieprogramma 

over interieur architectuur waarbij de tijdelijke 

transformatie van de brugwachtershuisjes als 

ontwerpopgave centraal stond.

‘(DIS)CONNECTION’

 Pop-up hotel for the Architecture 

Biennale 2016

De opgave was om de vijf huisjes te 

transformeren tot een tijdelijk hotel, waarbij 

ieder huisje één hotelkamer is voor één 

persoon. Het hotel opent twee weken voor de 

Architectuur Biënnale van Zwolle en sluit twee 

weken erna. Slechts vijf weken zal hotel 

bestaan. De receptie van het hotel is  een 

website; als je een kamer hebt geboekt krijg je 

een code als sleutel.

Het thema van de opgave was ‘verbinden 

en scheiden’ (connection and disconnection). 

Een thema dat voortkomt uit beweegbare 

bruggen, maar nu vooral gaat over de relatie 

tussen het (privé) interieur van de huisjes/

hotelkamers en de (publieke) omgeving van de 

stad daar direct omheen. Met deze opgave wil 

de opleiding aanhaken op de vraag, welke rol 

de brugwachtershuisjes kunnen spelen in het 

creëren van verbinding en ontmoeting in de 

stad.

In juni hopen we enkele van de ontwerpen 

van de studenten te kunnen uitvoeren!

Windesheim 
studenten 

architectuur
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Kusjes van Zusjes
Kusjes van Zusjes zijn drie zusjes uit 

Zwolle: Aniek (11 jaar), Romijn (10 jaar) en 

Maroes (8 jaar). Zij maken samen 

poëziekaarten op maat. Je noemt een woord, 

Romijn maakt het gedicht, Aniek tekent er een 

illustratie bij en Maroes maakt er een mooie 

kaart van. In november hadden zij twee 

zaterdagen hun eigen kantoor in het 

Menistenbrughuisje. Ze schreven er het 

volgende verslag over:

“14 november. Het was eindelijk zover. 

Sjouwen met stoelen en een kleed. En daar 

zaten we dan! Het was zoooo spannend! Af en 

toe kwamen er wat mensen langs en wij boden 

hen warme chocolademelk en boterkoek of 

brownie aan. De tweede keer op 28 november 

liep het storm! Misschien kwam dat omdat we 

toen wat meer ervaring hadden en meer 

reclame hadden gemaakt… We vonden het 

echt leuk! Ook kwamen er op 28 november 

veel bekenden en ze kwamen bij ons kijken 

hoe het ging. Er werden veel kaarten verkocht 

en besteld. De kaarten die besteld zijn, kun je 

hier zien. We zagen ook Sinterklaas en Zwarte 

Piet in een auto voorbijrijden! Dat was echt 

grappig. O ja, nu je het toch leest… Bestel jij 

misschien ook een kaartje?

Groetjes van Maroes, Aniek en Romijn de 

Boer,  Kusjes van Zusjes”

“De kusjes 
van zusjes” 
Zusjes de 

Boer
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Expo WACHT
Ruim tachtig mensen wachtte niet langer 

en kwamen 12 of 13 december naar de 

expositie bij vier van de vijf 

brugwachtershuisjes. Acht jonge Zwolse 

kunstenaars waren in de twee weken daarvoor 

los gegaan op de huisjes. Een visueel verslag 

van deze bonte expo ontvangen we nog van 

maker en curator Roy Ruepert. 

Wachters op de brug
Voor iedereen die met innerlijke rust het 

nieuwe jaar in wil: het project ‘WACHTERS OP 

DE BRUG’ van Charlotte Korbee.

Van vrijdag 1 januari 15.30 uur tot en met 

vrijdag 26 februari 17.30 uur

Elke maandag-woensdag en 

vrijdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur.

Twee maanden lang fungeert het 

prachtige brugwachtershuisje van de 

Menistenbrug – gezellig verlicht en verwarmd – 

drie keer per week ’s middags als 

meditatiehuisje.  Dit bijzondere stilteplekje ligt 

onder de oude watertoren, op de hoek van de 

Filosofenallee.

De open stilte meditaties zijn toegankelijk 

voor iedereen vanaf vijftien jaar. Het huisje 

blijkt van binnen ruim genoeg om twaalf 

mensen tegelijk zitplaats te bieden. Je kunt 

gewoon op een stoel zitten of, als je dat liever 

wil, op een zitkussentje op de grond.

Elke twintig minuten wisselpauze wordt er 

een korte instructie met een ontspannings – of 

ademoefening gegeven, door iemand die al 

jaren diverse meditatiegroepen begeleidt.

Ieder kan blijven zolang hij/zij wil (als er 

wachtenden buiten staan is het lief als je na 

twintig minuten plaats maakt voor andere 

Challenge deelnemers). Je kunt tussen 15.30 

en 17.15 ELK moment stil binnenkomen, en 

ook ELK moment opstaan en weglopen.

Ideaal voor wie uit ’t werk komt en even 

tot rust wil komen!

Natuurlijk kan je het een keertje uit komen 

proberen. Maar de echte CHALLENGE 

(uitdaging) is: Drie keer per week tenminste 

twintig minuten stil te zitten!

Twee maanden (acht weken) lang, totaal 

één uur per week te mediteren. Dus acht uren 

vol te maken in een bepaalde regelmaat. “Een 

hele werkdag gemediteerd in 2 maanden!”

Charlotte heeft ruim 144 mensen 

ontvangen in haar huisje. 

EO 
programma

Geloof en een 
hoop liefde
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De onverWACHTe match 
Op Valentijnsdag begon een nieuw en 

spannend initiatief. Daten op locatie, in een 

brugwachtershuisje. Vooraf weet je niet welke 

date op je WACHT in het kleine huisje. Aafke 

zorgt voor een onverWACHTe match! Je krijgt 

een half uur de tijd om jouw blinddate beter te 

leren kennen. Klikt het en wil je meer weten 

van die ander? Dan kun je besluiten de date 

een vervolg te geven in een tweede 

brugwachtershuisje, waar een activiteit op jullie 

WACHT. Je moet hier even WACHTEN en 

hopen dat jouw date ook nieuwsgierig genoeg 

is om de kennismaking voort te zetten. Komt 

een van de twee niet opdagen bij het tweede 

huisje, dan is er geen match. Het derde huisje 

geeft uiteindelijk de uitslag. Komen jullie hier 

beiden opdagen dat is er sprake van een 

onverWACHTe match! Tijd om te proosten op 

deze overwinning en om een afspraak te 

maken voor een volgende date! Mochten jullie 

dan graag uit eten willen gaan om elkaar nog 

beter te leren kennen; Bistro Bonne Femme 

biedt jullie een romantisch voorgerecht aan!

De eerste twee dappere deelnemers 

kwamen helaas niet samen aan bij het derde 

huisje, maar deze eerste ervaring was 

veelbelovend voor de rest van het project! 

Uiteindelijk heeft dit project tot twee nieuwe 

stelen geleid. 

 Valentijndiner 
In samenwerking met Ton Kolder van de 

Hofvlietvilla hadden we twee wel heel speciale 

arrangementen op 14 februari van half acht tot 

half tien. Twee dames namen hun liefde mee 

en genoten van lekkere hapjes en een goede 

fles wijn in een romantisch aangekleed 

brugwachtershuisje.  

Aquarium 
Het brugwachtershuisje op de 

Hanekampbrug wordt omgetoverd in een 

Aquarium!

Kinderen die in Zwolle wonen kunnen hun 

zelfgemaakte vis van bijvoorbeeld karton of 

stof laten ‘zwemmen’ in het aquarium. In week 

9 (29 februari 2016 t/m 5 maart 2016) zal ‘het 

aquarium’ voor iedereen te zien zijn.

Het 
Aquarium 

Angela van 
Malssen
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Geplande projecten
1. De Vreemde eend, Marieke 

Kroeskop Artez Educatie

2. Ruildag Stichting Kinderzwerfboek

3. Dansvoorstelling Danslab i.s.m. de 

Zwolse theaters 

4. Hightea door een paar vriendinnen

5. Brugcafé van Harte door Resto van 

Harte

6. Wat had je altijd al willen weten 

van… ontmoeting in een van de 

brugwachtershuisje.

7. Poppentheater Picolijn

8. Zwolse architectuurbiënnale en 

tijdelijk pop-up hotel i.s.m. Windesheim

9. Stadsfestival

Nog niet geplande kansrijke 
ideeën:

1. Stan Fritschy - 

Sprookjesvertelvaarroute

2. Lida en Sabien – Ruimtelijke 

installatie om dromen van Zwollenaren te 

vangen

3. Arjan Jansen – Luisterbus

4. Simone van der Meulen, 

ZoGemaakt, kunstwerken gemaakt door 

kinderen

Blokkenschema programmering Waar Wacht je op?!
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Bereik en doelstelling
640 personen zijn actief bereikt door een van de activiteiten in de brugwachtershuisjes (64% van de 
doelstelling)

67 personen zijn als initiatiefnemer, aandrager van een plan (niet alles kon gehonoreerd worden) of 
als bijdrager aan een initiatief (als fotograaf, door het uitlenen van spullen, helpen met inrichten van 
de huisjes etc.) bij het project betrokken geraakt, hiervan zijn ruim 40 personen werkzaam als 
kunstenaar (80% van de doelstelling) 30 reacties op de open call voor de kunstexpo meegerekend.

Er zijn nu elf ideeën uitgevoerd (44% van de doelstelling) er staan nog acht projecten op de planning 
(als we die vast meerekenen hebben we 72% van de doelstelling gehaald). 

17 bedrijven/organisaties/instellingen zijn actief betrokken bij ons project (68% van de doelstelling).

Media
De Peperbus ‘nieuwe toekomst voor de brugwachtershuisjes’ 23-09-2015

De Stentor ‘Nieuw leven voor de brugwachtershuisjes’ 20-10-2015

De Stentor ‘Spannende ontmoetingen in piepkleine ruimtes’ 20-10-2015

Zowell (online Magazine) ‘huisje vol verhalen’, 06-01-2016

De Peperbus ‘Charlotte Korbee daagt de stad uit tot zelfreflectie’, 06-01-2016

Uitzending Geloof en een Hoop Liefde (nationale televisie) met een item over ons initiatief, 

26 januari 2016 (200.000 kijkers gemiddeld er aflevering)

Oproep voor geknutselde vissen voor het aquarium in de Stentor, week van 1 februari

De Peperbus ‘brugwachtershuisje wordt aquarium’, 10-02-2016

De Peperbus ‘Romantische ontmoetingen in brughuisjes’, 10-02-2016

RTV oost opname Minipaleis voor Koning Willem Alexander Koningsdag

De Stentor publicatie 

Blokkenschema programmering Waar Wacht je op?!

Dagblad 

De Stentor
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Spinoffs
Het project ‘Kant en wal’ heeft geleid tot een ontmoetingsproject in de straat van een van 

de deelnemers. ‘De onverWACHTe match’ is als project ontstaan als spinn-off van het project 

Kant en Wal. 

Het initiatief Waar wacht je op?! heeft andere initiatiefnemers en deelnemers aan de Club 

Cele bijeenkomsten over de Spontane Stad geïnspireerd en aangezet tot een verkenning van de 

mogelijkheden van een watertaxi (Ivette Halkes) en een verkenning van de kansen voor het 

Zwarte Water achter de Hanenkampbrug (door Sjouke Westra, Cornelis Kaptein en Bart Buijs) en 

Strend, het stadsstrand tussen Hofvliet Villa en de horecaboot De Oosterschelde (Deltion 

College, Hofvliet Villa, Oosterschelde, Gooitske, Emmely, Waterschap, Gemeente Zwolle enz..

Landelijke aandacht
Bezoek van de landelijke vereniging Brugwachtershuisjes waar wij 19 maart een presentatie 

        geven op de expertmeeting in Den Haag.

Belangstelling van initiatiefnemers uit Den Bosch.

Uitzending Geloof en een Hoop Liefde (nationale televisie) met een item over ons initiatief, 

        26 januari 2016 (200.000 kijkers gemiddeld er aflevering)

Het project en de vijf huisjes zijn geplaatst op www.brugwachtershuisjes.nl

https://wijmakennederland.nl/bijdrage/hergebruik-brugwachtershuisjes-zwolle

Word aandeelhouder van de brugwachtershuisjes
Sinds een paar weken kun je aandeelhouder worden van de brugwachtershuisjes in ruil 

        voor leuke ontmoetingen.   

        Eén aandeel in het Schoenkuiperbrughuisje: voor 10 euro sta je voor altijd in het logboek

Eén aandeel in het Holtenbroekerbrughuisje: voor 25 euro staat je (bedrijfs)naam in     

        september 2016 op het raam van het huisje

Eén aandeel in het Menistenbrughuisje: voor 50 euro ga je borrelen in het huisje met de 

        andere grootaandeelhouders op een nader af te spreken datum in september 2016

Eén aandeel in het Menistenbrughuisje: voor 100 euro is dit huisje jouw kantoor voor een 

        halve dag op een nog af te spreken datum in 2016

Eén aandeel in het Hanenkampbrughuisje: voor 150 euro is dit huisje jouw kantoor voor 1 

        dag op een nog af te spreken datum in 2016.

Stichting 
Kinderzwerfboek

http://www.brugwachtershuisjes.nl
http://www.brugwachtershuisjes.nl
https://wijmakennederland.nl/bijdrage/hergebruik-brugwachtershuisjes-zwolle
https://wijmakennederland.nl/bijdrage/hergebruik-brugwachtershuisjes-zwolle
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Kleine huisjes grote kansen
We zijn een halfjaar verder en wat zijn er al veel prachtige 

projecten voorbij gekomen! Vooral de laatste maanden merken we dat 

we echt momentum hebben en spreken we iedere week wel iemand 

met een plan voor een van de vijf Zwolse brugwachtershuisjes.

Wat volgens ons het project tot nu toe tot een succes maakt is de 

kleine schaal van de huisjes, ons doel om te experimenteren met zoveel 

mogelijk nieuwe functies voor de zichtlocaties in de stad en de weinige, 

maar duidelijke spelregels die we hebben voor potentiële 

initiatiefnemers. Hierdoor is het voor veel mensen gemakkelijk om in te 

stappen in het project. We zijn de gemeente Zwolle en al onze andere 

samenwerkingspartners in de stad dankbaar dat ze ons helpen om van 

dit project echt iets bijzonders te maken. Uiteraard hadden we niet zo’n 

vliegende start kunnen maken zonder de bijdrage van Stichting Doen 

en Initiatiefrijk Zwolle!

De komende maanden willen we aansluiten bij het bruisende 

festivalseizoen. Daarnaast hebben we tot nu toe nog geen activiteiten 

rondom sport gehad, terwijl Zwolle daar om bekend staat. Daar gaan 

we op inzetten. Veel initiatieven hebben een creatieve/kunstzinnige 

inslag, andere disciplines worden ook van harte uitgenodigd een plan te 

ontwikkelen.

We kunnen met zekerheid zeggen dat wij en de stad Zwolle straks 

een jaar na het project nog lang niet klaar zijn met het herbestemmen 

van de huisjes. Waar wacht je op?! bewijst dat er veel behoefte is aan 

laagdrempelige creatieve ontmoetingsplekken in de stad. 

Vriendelijke groet, 

Anne Marth Kuilder en Gooitske Zijlstra

Initiatiefnemers van
Waar wacht je op? 
Anne Marth Kuilder
(Ministerie van onverwachte 
zaken) en Gooitske Zijlstra 
(gooitz) hebben in juni 
2015 de koppen bij elkaar 
gestoken om een plan te 
maken voor vijf leegstaande 
brugwachtershuisjes in 
Zwolle. De basis van dit 
experiment is gelegd bij 
het Stadscafe van Club 
Cele, waar de ongeplande en 
de geplande stad met elkaar 
samenwerken.

In september 2015 is de 
stichting Zwolse 
Brugwachtershuisjes 
opgericht met de volgende 
bestuursleden: Margreet 
Wieringa - voorzitter 
(Zwolse Theaters), Michiel 
van Beek - secretaris 
(Alpha Rainbow), Bernadet 
Haveman - penningmeester 
(Droom van Zwolle) en Anne 
Marth en Gooitske zijn 
algemeen bestuurslid.

WAAR WACHT JE OP?! MAIL WEBSITE SOCIAL

brugwachtershuisje
szwolle@gmail.nl

www.brugwachtershu
isjeszwolle.nl

www.facebook.com/
waarwachtjeop

www.twitter.com/
waarop

 GOOITSKE 
ZIJLSTRAANNE MARTH 

KUILDER!    
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