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Adres  : Veemarkt 35, 36, 37, 38, 39, 40 
Ontwerp  : L. Krook 
Bouwjaar  : 1930 
Bouwstijl  : sober expressionisme 
Kadastrale gegevens: gemeente Zwolle, sectie E, perceelnr. 5565 
 
Inleiding 
Het interbellum is de periode waarin Zwolle zich, na de eerste grootschalige uitbreiding vanaf het 
einde van de negentiende eeuw, verder ontwikkelde als een stad van bedrijvigheid en handel, 
bestuur en cultuur, en daarnaast als aantrekkelijke woonplaats. Dit leidde tot de bouw van een groot 
aantal bedrijfsgebouwen, scholen en woonhuizen, veelal in nieuwe buurten maar ook aan bestaande 
linten en straten. Deze school is een representatief voorbeeld uit deze periode. 
 
Omschrijving 
De aan de rand van de woonwijk Kamperpoort gelegen voormalige openbare lagere school, de 
Elbertsschool, werd gebouwd in 1930 naar ontwerp van stadsarchitect L. Krook. Deze bouwde een 
jaar eerder de openbare lagere school aan de Hobbemastraat in een vergelijkbare sober 
expressionistische trant. Het schoolgebouw omvat twee bouwlagen onder een samengesteld 
zadeldak gedekt met gesmoorde Romaanse pannen en een breed overstek. De L-vormige 
plattegrond bestaat uit een hoofdgebouw aan de Veemarkt en een haaks hierop geplaatst 
gymnastieklokaal. De gevels zijn opgetrokken in baksteen (kruisverband). Het aanzicht van de brede 
voorgevel aan de Veemarkt wordt in sterke mate bepaald door de twee ronde door de goot stekende 
uitgebouwde elementen waarin entrees zijn opgenomen. Dit element wordt aan de achterzijde aan de 
Lijnbaan herhaald. De vensters bevatten in alle gevels gewijzigde invullingen. Het oorspronkelijke 
gymlokaal is in hoofdvorm nog aanwezig, maar intern geheel verbouwd. Verder bevat het pand nog 
diverse oorspronkelijke interieurafwerkingen, zoals tegelvloeren, tegellambriseringen, houten 
paneeldeuren en vaste kasten (in de leslokalen). Ook het hoofdtrappenhuis met natuurstenen trap is 
nog voorzien van zijn oorspronkelijke afwerking en detaillering.  
 
Omvang van de bescherming 
De bescherming heeft betrekking op het gehele L-vormige bouwvolume en richt zich op: 

1. Het casco, waaronder de kap en gevels met oorspronkelijke detaillering, bouwmuren en 
constructies. 

2. De oorspronkelijke indeling en historische interieurafwerkingen.  
 
Waardering 
Het object is van algemeen belang voor de gemeente Zwolle vanwege architectuurhistorische, 
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden: 
 
Architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als representatief en in hoofdvorm en detaillering 
gaaf voorbeeld van een tijdens het interbellum gebouwd schoolgebouw in sober expressionistische 
trant naar ontwerp van de bekende Zwolse stadsarchitect L. Krook.  
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Stedenbouwkundige waarde vanwege de prominente ligging aan de rand van de tijdens het 
interbellum sterk groeiende woonwijk Kamperpoort. 
 

 
 

 

   
 

   


