
 

 

Nieuwsbrief Harculo 
juli 2021 

 

Beste lezers, 

Deze week stond de besluitvorming over de Gebiedsvisie IJsselcentrale & Omgeving op de 

agenda van de gemeenteraad in Zwolle. Via deze nieuwsbrief informeren wij u dat de raad de 

gebiedsvisie heeft aangenomen. Daar zijn wij erg blij mee.  

  

Er is in de raadsvergaderingen van 31 mei en 6 juli extra aandacht gevraagd voor de invloed van 

de ambities uit de gebiedsvisie op de natuur. Zoals wij ook in de gebiedsvisie hebben 

beschreven, zal er aanvullend ecologisch onderzoek gedaan worden naar de mogelijke gevolgen 

op de natuur in de omgeving. Dit onderzoek zal de komende weken al worden opgestart. Over de 

invulling van dit onderzoek vindt afstemming plaats met lokale milieuorganisaties. Op grond van 

o.a. de resultaten van het ecologisch onderzoek zal de gebiedsvisie worden uitgewerkt in een 

stedenbouwkundig ontwikkelplan. Daarin wordt onder meer concreet vastgelegd welke 

activiteiten in het gebied kunnen plaatsvinden, hoe het gebied wordt ingericht en welke 

maatregelen genomen worden om effecten op de natuur te voorkomen en om natuurwaarden te 

versterken. Zoals de Zwolse gemeenteraad heeft besloten zal, naast het stedenbouwkundig 

ontwikkelingsplan, ook een natuurontwikkelingsplan worden opgesteld.  

  

Uiteraard blijven wij u op de hoogte houden van de planvorming op en rond de IJsselcentrale, en 

zullen wij u daar ook weer actief bij betrekken.  

  

Mogelijk treffen we u deze zomer bij de IJsselbiënnale of het popup restaurant van Bennies op de 

locatie. Wij wensen u in ieder geval een zonnige en vooral gezonde zomer toe. 

 

Hartelijke groet, Team Harculo 

 

 

 

https://www.engie-zakelijk.nl/?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief


 

Besluitvorming Gebiedsvisie IJsselcentrale in de raad 

Via deze link kunt u de stukken Gebiedsvisie IJsselcentrale & omgeving (agendapunt 6) inzien en 

het video verslag (start op 1 uur 23 minuten) van het Raadsplein besluitvormend van 6 juli 2021 

terugkijken. 

 

 

  

 

IJsselbiennale 

De IJsselbiënnale, waar ook het terrein van de IJsselcentrale deel van uit maakt, is inmiddels van 

start gegaan. U kunt nog t/m 19 september deze route volgen en genieten van de kunst. 

Hieronder hebben we alle praktische informatie nogmaals voor u op een rij gezet.  

  

Wat is de IJsselbiënnale?  

De IJsselbiënnale is een internationale kunstroute langs de IJssel. Bij deze langste kunstroute 

van Nederland vindt de bezoeker bijna 30 spannende en monumentale kunstwerken, verspreid 

langs bijna 120 kilometer IJssellandschap van Doesburg tot Zwolle.   

Het thema van de IJsselbiënnale is de impact van klimaatverandering op ons landschap. Onder 

de titel ‘TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID’ maken professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland 

speciaal voor de IJsselbiënnale een kunstwerk. De kunstwerken lichten plekken uit en verhalen 

over het inspirerende rivierenlandschap in de bijzondere IJsselvallei. Daarnaast zijn er tal van 

activiteiten te beleven, mede georganiseerd door meer dan 100 cultuurmakers en organisaties uit 

de wijde regio.  

https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/e09a87b0-0deb-4f37-85f0-38fc46e4aa80?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief


  

Startlocatie IJsselcentrale  

Bezoekers aan de IJsselbiënnale kunnen overal beginnen, maar er zijn drie startlocaties 

gemaakt: plekken waar je alle informatie krijgen die je nodig hebt om op pad te gaan en meteen 

de sfeer kan proeven van de IJsselbiënnale. Eén van die locaties is de IJsselcentrale. De 

IJsselbiënnale strijkt daar deze zomer neer en zorgt er voor nieuwe energie.   

  

Activiteiten  

Op het terrein van de centrale zijn er van 18 juni t/m 19 september diverse activiteiten:  

  

* In het magazijngebouw – vlak naast de grote hijshal – zit het informatiepunt van de 

IJsselbiënnale: hier kun je alle informatie krijgen, routekaart en reisgids kopen en andere leuke 

dingen.  

  

* Ook in het magazijngebouw: er zijn verschillende tentoonstellingen te zien, onder meer een 

fototentoonstelling van De Stad Verbeeldt, een groepstentoonstelling van 10 kunstenaars uit de 

regio, een tentoonstelling met kunstwerkjes die leerlingen gemaakt hebben bij een educatief 

project, een fotografietentoonstelling, een presentatie van duurzame bedrijven en initiatieven uit 

de IJsselvallei en een presentatie van gemeenten, waterschappen en bedrijven rondom 

klimaatadaptatie.   

  

* In het hevelgebouw is een video-installatie te zien van een Filipijnse kunstenaar, als onderdeel 

van de buitententoonstelling. 

  

* Ook zullen de deuren van het koelwatergebouw op bepaalde momenten openstaan zodat u 

even binnen kunt kijken. Ronald Westerhuis heeft hier diverse kunstwerken staan. 

  

* Op het terrein zelf staan twee grote kunstwerken: één van Ronald Westerhuis die binnenkort 

aan de slag gaat met het Coolwater project in het koelwatergebouw. Het andere werk is van een 

kunstenaar als onderdeel van een tentoonstelling in Kunstruimte Het Langhuis in de binnenstad.  

  

* In de laatste week van de IJsselbiënnale – tussen 13 en 19 september – organiseren we een 

IJsselcongres voor professionals uit de gebiedsontwikkeling. De precieze datum is nog niet 

bekend.  

  

* Op zaterdag 18 september sluiten we af met een feestelijke publieksafsluiting.   

  

Horeca  

Ook is er de hele zomer horeca aanwezig: die wordt verzorgd door Bennies uit de Basis. 

Gedurende de IJsselbiënnale zal Bennies uit de Basis de tijdelijke horeca op het terrein gaan 

verzorgen. Hierbij zullen ze de sfeer van een laagdrempelig cultuurcafé na gaan streven. Naast 

overheerlijke gerechten, waaronder eigen gemaakt Pita brood, uit een eigen gemaakte 

houtgestooke steenoven, zullen ze de gasten ook voorzien van een heerlijke kop koffie op het 

terras. De inrichting van dit terras is door Bennies uit de Basis zelf gemaakt van gerecycled hout. 

Daarnaast helpt Stichting Kringloop Zwolle mee aan de inrichting en aankleding van de locatie.  

  



Alle informatie is vanaf eind mei te vinden op de website  https://ijsselbiennale.nl/programma/. Er 

verschijnt tevens een programmaboekje dat vanaf 18 juni gratis af te halen is bij de 

IJsselcentrale.  

  

Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen rondom corona-maatregelen op de voet, om zo 

verantwoord en veilig bezoekers te kunnen ontvangen.   

  

Wat betekent dit voor u als buurtbewoner?  

Gedurende de periode tussen 18 juni en 19 september zullen er dus meer mensen in de buurt 

zijn, en wat meer verkeer. De meeste bezoekers komen op de fiets, want de IJsselbiënnale is 

een fietsroute. Maar we verwachten natuurlijk ook bezoekers met de auto. Die parkeren op het 

terrein van de centrale zelf. De route die we aangeven om er te komen gaat over de 

Hollewandsweg en dan via de IJsselcentraleweg naar de centrale. De fietsroute gaat vervolgens 

over het Beekmanpad.   

  

We verwachten – alleen voor de IJsselbiënnale – 100 tot 150 bezoekers per dag, verspreid over 

de dag. En er is natuurlijk de verwachting dat de horeca zelf ook publiek zal trekken.  

  

De openingstijden van het startpunt is van 9.00 – 18.00 uur. Een enkele keer is er misschien een 

activiteit in de avond, bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst. En waarschijnlijk zal de feestelijke 

afsluiting tot in de avond doorlopen.   

  

Meer weten?  

Als u meer wilt weten, of als u– ondanks de maatregelen die genomen worden– toch hinder 

ondervindt, meld u zich dan bij de IJsselbiennale  via het algemeen telefoonnummer (0570-

244002) of tijdens de IJsselbiënnale er plekke, bij de informatiebalie in het magazijngebouw.   

  

In de zomer 2021 wordt de IJsselcentrale een hotspot vol nieuwe, creatieve en optimistische 

energie! Dus: kom vooral kijken, geniet van de kunst en alle andere dingen die er te zien en doen 

zijn, strijk neer op het tijdelijke terras. Of meld u aan als u ook betrokken wil zijn en bijvoorbeeld 

gastvrouw/heer wil zijn.   

  

In het kort:  

Periode: 18 juni t/m 19 september  

Openingstijden: 9.00 – 18.00 uur  

Meer informatie: Ijsselbiennale.nl 

0570-244002  

info@ijsselbiennale.nl   
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