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In 1970, nu precies 50 jaar geleden, werd het Provinciehuis Overijssel in Zwolle gebouwd en het terrein 
eromheen naar ontwerp van Mien Ruys aangelegd. In de loop van de jaren is er heel wat veranderd in de 
aanleg en in de omgeving. Het terrein is in totaal vier keer ontworpen en deels opnieuw aangelegd.
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Renovatie bloementuin Provinciehuis

Een belangrijk onderdeel van het eerste 
terreinontwerp voor het Provinciehuis 

was een bloementuin. Die lag aan de 
achterzijde van het gebouw, iets verdiept 
– met lange treden van biels zoals dat 
toen gebruikelijk was – met uitzicht op 
het erachter liggende park De Weezen-
landen. Het grote hoogteverschil op de 
grens van het terrein van de provincie 
en de gemeente werd opgevangen in een 
stevige keienmuur. In de bloementuin 
waren kleine zitjes gemaakt met water-
elementen en vijvertjes, verscholen tussen 
het groen. Via een bestrating van grote 

blokken van vier gewassen grindtegels in 
een los verspringende vorm was het moge-
lijk rond te wandelen. De bloementuin 
was niet alleen gemaakt voor pauzerende 
ambtenaren, het was vooral een openbaar 
toegankelijk park voor bezoekers van het 
Provinciehuis en omwonenden. 
Mien Ruys maakte beplantingsplannen 
voor de bloementuin: vaste planten, rozen 
en bloeiende heesters in roze, blauwe 
en karmijntinten. Tijdens de feestelijke 
opening van het gebouw, zo vertelde 
Mien Ruys, brak de zon door en gingen 
de zonneschermen automatisch open. 
Het doek van de zonneschermen bleek 
knaloranje te zijn, afschuwelijk bij de 
roze en karmijnkleurige bloemen. Ze 
stond erop de beplanting aan te passen.

Consequenties van verbouwingen   In 
het begin van de jaren ‘90 werd het 
Provincie huis uitgebreid. Een forse 
vleugel werd haaks op het oude gebouw 
geplaatst. Deze uitbreiding stak dwars 

door een deel van de bloementuin die 
daardoor flink wat kleiner werd. Omdat 
rondom de nieuwbouwvleugel een 
hoogwerker moest kunnen rijden was 
een brede bestrate zone langs de gevel 
noodzakelijk en ook dat ging weer ten 
koste van een deel van de bloementuin. 
In het aangepaste terreinontwerp werd 
de overgang tussen bloementuin en 
nieuwbouw opnieuw ontworpen en 
aangelegd, met behoud van zoveel moge-
lijk van de inmiddels volgroeide bomen 
en heestergroepen.
In 2004 werd het hele Provinciehuis in  -
grijpend verbouwd. Dat heeft behoorlijke 
consequenties voor het terrein gehad. Zo 
werd de expeditie verplaatst waardoor 
het noodzakelijk was de inrit te verleggen 
en het hele parkeerterrein opnieuw in 
te delen: opnieuw een aantasting van de 
bloementuin, al was die dit keer minder 
omvangrijk. Grenzend aan het personeels-
restaurant dat van de zesde verdieping 
naar de begane grond verhuisde, kwam 

een terras dat in de bloementuin steekt. 
Ten behoeve van de installaties en lucht-
ventilatie moest er een grote zwarte 
koker op een brede betonnen plaat in de 
bloemen tuin ingepast worden. 
De inmiddels 25-jarige bloementuin 
was sleets en er werd besloten het 
oude ontwerp in ere te herstellen en zo 
nauwkeurig mogelijk te restaureren. De 
bielzen treden werden opnieuw gemaakt, 
de bomen, met name twee grote Prunus 
× yedoensis, gespaard en de grindtegels 
opnieuw gelegd. In diezelfde tijd werd 
door de gemeente het park ingrijpend 
op de schop genomen. Grenzend aan 

het terrein van de provincie werd een 
groot manifestatieveld aangelegd waar 
meerdere malen per jaar festivals 
 ge   organiseerd zouden worden. Vanuit 
de binnenstad loopt een belangrijke 
wandelroute naar het park over het grond-
gebied van de provincie. Om een logische 
verbinding te maken naar het lager 
liggende parkterrein werd een deel van 
de grote keermuur vervangen door brede 
trappen en zitranden; de brede zitranden 
vormen een tribune in de zon.

Nieuw ontwerp   Nu 15 jaar later is er 
opnieuw behoefte aan een aanpak 

van de bloementuin. Een van de oude 
Prunusbomen zit vol zwammen en de 
heester- en boomgroepen zijn inmiddels 
zo fors dat de bloementuin grotendeels 
in de schaduw ligt. De hoge beplanting 
maakt ook dat er weinig overzicht is 
en dat trekt hangjongeren en zwervers 
aan. De bielzen zijn verrot, de gewassen 
grindtegels versleten, de vijvertjes lek 
en de verlichting kapot, kortom, reden 
voor een frisse nieuwe aanpak met één 
belangrijk uitgangspunt: het blijft een 
openbaar toegankelijke en aantrekkelijke 
bloementuin. 
Terwijl bij vorige ingrepen de bloemen-
tuin steeds verkleind werd is in het 
nieuwe ontwerp geprobeerd de bloemen-
tuin juist weer groter te maken. Door de 
bloementuin door te trekken tot aan de 
keermuur op de grens met het gemeente-
park wordt de tuin veel breder. Zo is er 
extra ruimte voor wandelpaden rond 
grote plantvakken; deze extra ruimte is 
ook verdiept aangelegd. Brede treden 
geven op vier plaatsen toegang tot de tuin. 
Daarnaast is er een ruime hellingbaan 
voor mindervaliden gekomen. 
Met pijn in het hart is een kapvergun-
ning aangevraagd voor een flink aantal 
bomen, enerzijds omdat ze oud en ziek 
waren, anderzijds omdat ze op de plaats 
stonden waar het tuinniveau verlaagd 
werd. Ook leerde de eerdere renovatie 
dat het op de voet van grote, opper-
vlakkig wortelende bomen bijna niet 
mogelijk is een goed groeiende beplan-
ting te realiseren en al helemaal geen 
uitbundig bloeiende. 

Bloementuin kort na de aanleg in 1970

Bloementuin in de eerste fase na enkele jaren
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Zicht op de tribune en de bloementuin vanuit het parkFase na de bouw van een nieuwe vleugel en plaatsing van een ventilatiekoker
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Ontwerp bloementuin fase 3: aansluiting op het park met treden en zitranden. Ontwerp: Anet Scholma
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Kleurthema’s   Als bestratingsmateriaal 
voor het verdiepte deel is gekozen voor 
grote betonnen tegels van 1 x 1 meter 
ter vervanging van het patroon van vier 
gewassen grindtegels. Voor de treden zijn 
zogenaamde tredenblokken van hetzelfde 
betonnen materiaal gebruikt en tussen 
de treden en op het hogere niveau zijn de 
aanwezige dubbelklinkers van 20 x 20 cm 
hergebruikt. Ook alle aanwezige banken 
zijn opgeknapt en opnieuw gebruikt. 
Enkele betonnen zitelementen zijn 
toegevoegd. 
De beplanting bestaat ook nu weer uit een 
mix van vaste planten, grassen, heester-
rozen en bloeiende heesters. Er is behoor-
lijk dicht geplant zodat de bodem binnen 
één groeiseizoen bedekt is en wortel-
onkruiden geen kans krijgen. Verder is bij 
de keuze van het sortiment vooral gelet 
op de aantrekkelijkheid voor insecten: de 
meeste soorten zijn goede drachtplanten. 
Voor de samenstelling van de beplanting 
zijn vier kleurthema’s gebruikt: planten 
bloeiend in geel-oranje-rood, een deel in 

zachtgeel-blauw en wit voor de tuindelen 
die in de volle zon liggen, blauw-lila-wit 
met grijs blad in de schaduw van de grote 
wilgen op het terrein van de gemeente en 
tenslotte een deel in blauw-wit-karmijn 
met soorten die speciaal aantrekkelijk 
zijn voor vlinders. Als onderdeel van de 
herplantplicht zijn twee nieuwe Prunus × 

yedoensis geplant, zodat voor de komende 
50 jaar de bloementuin van het Provincie-
huis verzekerd is van de overdadige bloei 
van deze sierkersen.   n

Anet Scholma is tuin- en landschapsarchitect bij 
Buro Mien Ruys in Amsterdam
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Boven: Nieuwe tegels en beplanting in een van de 

vier kleurthema’s: geel-oranje-roodbloeiend

Rechts: Het meest recente ontwerp voor de 

bloementuin, 2017. Ontwerp: Anet Scholma




