
‘De Ooo’s en Aaa’s van
Zwolle’

Ype Bosma & Theo

Runhaar

Wanneer je met Theo en Ype in gesprek dan weet je het wel; de een doet niet onder voor de ander; twee hartstochtelijke
mannen die zich inzetten voor de binnenstad van Zwolle. Even voorstellen: Theo Runhaar, voorzitter Koninklijke Horeca

Nederland (KHN Zwolle) tevens bestuurslid ZwolleFonds en Ype Bosma, eigenaar Spinde Interterieurs en bestuurslid
CityCentrum en in portefeuille: retail, parkeren en ontwikkelingen Voorsterpoort (buitenstad).

 
Na het afronden van de Horecavisie en de Logiesvisie is binnenstadmanager Aukje Grouwstra ZwolleFonds in gesprek gegaan
met Theo Runhaar en Ype Bosma. “Heren het is goed elkaar te ontmoeten op deze manier.” We zitten heerlijk ontspannen aan
een prachtige showroom-tafel in de winkel van Spinde met luxe ‘slow-down’ stoelen. “Het werkt wel dat slow down, zegt Aukje,

maar vertel eens, de Horecavisie ligt er, hoe heb jij dat gelezen als ‘retailer’?.
 

Proces
“Ik ben blij met de Horecavisie” zegt Ype “het is goed om elke vijf jaar een visie te schrijven, die je zo op de helft herijkt. Zo

kunnen we kansen benutten die inzichtelijk zijn gemaakt door te starten met inventariseren.” Theo geeft aan ook blij te zijn, vooral
hoe deze visie tot stand is gekomen. “Het is een proces geweest van 1,5 jaar met alle stakeholders: bewoners, horeca

ondernemers, politie, brandweer en gemeente. Er is gewerkt vanuit deelgebieden en dat is sterk. Na een doelgroep onderzoek is
er gekeken naar functies. Welke functie (denk aan: uitgaan, mainstream, nieuwe concepten, culturele sfeer, onderscheidende

horeca) past in welk deelgebied.”
 

Deelgebied
“Per deelgebied is er gekeken naar de samenhang”, zegt Theo, “tussen bewoners, retail en horeca. Zo zijn er overduidelijke

horecapleinen maar er zijn ook andere sfeergebieden. Als je kijkt naar de promenade ligt het accent weer anders, daar is horeca
ondersteunend aan retail. Het gaat er om dat je elkaar versterkt en dat je inspeelt op de behoefte van de klant en bezoeker.”

 
Levendigheid

“Daar waar de kwaliteit in goede balans is, zie je het verblijf toenemen. “Het is allemaal niet zo ingewikkeld, je wilt gewoon prettig
winkelen, even de benen rusten met een koffie met een lunch of later een borrel op een terras.” “Wat van belang is voor de stad,
is een goede mix van retail en horeca, vindt Ype. Je moet er voor waken, dat de horeca het niet over neemt, want dat leidt veelal

tot verschraling.” Theo is het daar helemaal mee eens: “Maar horeca kan ook voor verlevendiging zorgen, kijk maar naar het
einde Diezerpromenade, mensen draaien niet meer om maar lopen door omdat er wat te beleven valt door de komst van horeca

op deze plek”.
 

Stads denken en rafelrand
“Door de groei van Zwolle en de ontwikkelingen die er nog aan komen, is het van belang ‘Stads’ te gaan denken.” Dit is belangrijk

om de visie goed te krijgen, zegt Theo. “Ook het creëren van rafelranden in je stad, hoort daar ook bij vinden beide heren. Ype
ziet nog graag dat de horecavisie gespiegeld gaat worden aan de retailvisie en meegenomen wordt in de Omgevingsvisie. “Het
Gasthuisplein is een mooi voorbeeld,” licht Ype toe; “duidelijke horeca en duidelijke retail. Dat is echt een levendig stuk van de

stad geworden.”
 

Horeca & Retail hand in hand
Het is ook mooi dat dit een visie is, vinden Theo en Ype, het is niet een juridisch stuk. Theo: “Het is ook belangrijk een niet al te
starre, beschermende houding aan te meten, want dan geef je vernieuwing geen kans, die een stad in ontwikkeling wel nodig
heeft.” Ype en Theo denken dat er nog wat lagen bij kunnen in de stad. “Denk maar aan sociale meerwaarde, dienstverlening,

maakindustrie, ambacht, cultuur & kunst, broedplaats … allemaal zaken die diversiteit en levendigheid bieden aan je stad.”
 

Short, long stay
Naast bovengenoemde toevoegingen, zou het short, long stay beter gefaciliteerd en vermarkt kunnen worden. Hoe verleiden we

de bezoeker langer in Zwolle te laten blijven. Ype: “We kunnen heel mooi andere delen van Zwolle aanbieden en de regio
promoten. Je kan prachtig mooi het water overal op, een tweede bezoekdag aan Zwolle, zou ook een boottochtje naar Hattem en

terug kunnen zijn. Zwolle boven maaiveld uittillen, waar exclusiviteit ook meer gepromoot mag worden.” We ronden af met een
mooie uitspraak: we gaan samen bouwen aan de Ooo’s en Aaa’s van Zwolle.


