
De afdeling Erfgoed van de gemeente Zwolle (Monumentenzorg, Archeologie en 
Cultuurhistorie) onderzoekt de unieke historische waarden van Zwolle en zorgt 
voor de instandhouding van het Zwolse erfgoed. Dankzij archeologisch, bouw-
historisch en cultuurhistorisch onderzoek ontdekken we steeds meer over het 
ontstaan van Zwolle en hoe de stad is uitgegroeid tot de veelzijdige stad van nu. 
Stap voor stap ontstaat zodoende een steeds beter beeld van de geschiedenis en 
verhalen van de stad, haar monumenten en inwoners. Deze kennis wil de afde-
ling Erfgoed graag delen. Én we willen laten zien hoe we bij deze onderzoeken te 
werk gaan. Vanaf 2022 maken we dit zichtbaar binnen ANNO, het nieuwe museale 
concept aan Melkmarkt 41. 
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Ontdek
De rijke geschiedenis van Zwolle is af te lezen aan de prachtige 
historische gebouwen in de stad en ons buitengebied. Ook de in-
richting van de stad, zoals het patroon van de straten, stegen en 
waterlopen vertellen een deel van het verhaal. Er zijn echter nog 
vele verhalen te ontdekken. Waar vind je deze verhalen? Waar 
ontdek je het verhaal over het ontstaan van de stad? Waar volg je 
een spannende opgraving en mag je meehelpen aan onderzoek? 
Dit kan vanaf het voorjaar van 2022 in ANNO. ANNO haalt en pre-
senteert  verhalen over Zwolle van het verleden, het heden en 
de toekomst. Museum, archeologie, bouwhistorie, monumenten 
en archief komen straks samen op één plek en onder één naam. 
De partners in ANNO zijn Stichting Allemaal Zwolle, afdeling Erf-
goed van de gemeente Zwolle en Historisch Centrum Overijssel. 
Nieuwsgierig naar de Zwolse archeologie, bouwhistorie en mo-
numenten? Kom dan straks naar de Melkmarkt. Natuurlijk kun je 
ook kijken op https://erfgoed.zwolle.nl.

De archieven van Historisch Centrum Overijssel zijn een onuit-
puttelijke bron met informatie over Zwolle, zoals bouwtekenin-
gen, notariële akten, bevolkingsregisters en oude kaarten van de 
stad Zwolle. Historisch Centrum Overijssel presenteert de veel-
zijdigheid van haar archieven in een eigen ruimte. Stichting Alle-
maal Zwolle, eindverantwoordelijk voor het concept ANNO, heeft 
tot doel om de verhalen uit de stad op te halen en voert projecten 
uit om in gesprek te gaan met inwoners van de stad over de ge-
schiedenis, het heden en de toekomst van de stad. Dit vertaalt 
de stichting onder meer in een programmering voor de Zwolse 
Verhalenbus, maar ook met projecten in de Sassenpoort, de Pe-
perbus, via foto’s in de stad en een online platform. Stichting Al-
lemaal Zwolle zorgt daarnaast voor een interactieve presentatie 
van de geschiedenis van Zwolle in een ‘beleving’ bij de hoofdin-
gang van ANNO, maar ook in het Drostenhuis. 

Archeologie en Bouwhistorie
Op de begane grond van ANNO komt de onderzoeks- en werk- 
ruimte van de afdeling Erfgoed van de gemeente Zwolle, met als 
titel Archeologie en Bouwhistorie. De bezoeker krijgt hier een 
beeld van hoe archeologisch en/of bouwhistorisch onderzoek 
wordt uitgevoerd en wat hiervan wordt geleerd over de geschie-
denis van Zwolle. Archeologisch onderzoek is veel meer dan de 
bekende opgraving in het veld. Archeologen starten bijvoorbeeld 
altijd met een voorbereidend (bureau)onderzoek en formuleren 
een aantal onderzoeksvragen. Tijdens en na  de opgraving volgt 
het wassen, onderzoeken, beschrijven, conserveren en, zo no-
dig, restaureren van de vondsten. De resultaten van het onder-
zoek worden in een rapport vastgelegd. 

De resultaten van deze archeologische en bouwhistorische on-
derzoeken worden in interactieve spelvormen en digitale en 
fysieke presentaties laagdrempelig zichtbaar en beleefbaar 
gemaakt. Een bezoeker kan daarnaast een kijkje nemen in het 
‘laboratorium’ van de archeologen. Hier zijn archeologen regel-
matig aan het werk en er wordt uitleg gegeven over de werk-
zaamheden. De bezoeker dagen we uit om aan de onderzoeks-
tafel zelf mee te werken aan de uitwerking van een onderzoek. 
Ook worden er workshops en activiteiten georganiseerd. zodat 
bezoekers ontdekken hoe archeologisch en bouwhistorisch on-
derzoek plaatsvindt. 

Verhuizing
De gemeentelijke archeologen verhuizen straks vanuit de voor-
malige Elbertschool aan de Veemarkt naar nieuwe kantoorruim-
te in het pand de Gouden Kroon aan Voorstraat 34. Ook komen er 
werkruimten op de bovenverdieping van Melkmarkt 41 en wordt 
in de kelder van de nieuwbouw een depot ingericht dat voldoet 
aan de gestelde depoteisen. 

De eerste ontwerpen:
Perspekt Studio’s ontwerpt op dit moment de museale presenta-
ties in ANNO. Het grootste deel van het museum is straks gratis 
toegankelijk. Dat geldt ook voor de onderzoeks- en werkruim-
te Archeologie en Bouwhistorie. Alleen voor een bezoek aan het 
Drostenhuis moet een kaartje worden gekocht. Inmiddels wordt 
het ontwerp van de inrichting van Archeologie en Bouwhistorie 
bij Perspekt Studio’s gebouwd. De afdeling Erfgoed ontvangt u 
na de opening van ANNO graag, zodat u de Zwolse archeologie, 
bouwhistorie en monumenten kunt ontdekken en beleven.
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