
De Weezenlanden  verknipt   De grote betonvrèter  
 
 
Ie konnen der duvel op zègen dät nao de bouwvakvekansie  de sloper van de ’t 
olde of-edankte ziekenuus De Weezenlanden weer an de gang zol gaon en dus 
is de grote betonvrèter op maondag 15 augustus, an ’t  twiede oge gebouw 
begunnen.    
Woensdag 25 mei was dät dink an  ’t eerste gebouw begunnen en die is now 
töt an de keldervloere op-evrèten en töt gruus verwärkt.  

 
 
 
25 mei  

 
 
 
 
 
 

 
         13 augustus    

 
Een machtig grote bulte brèkerpuun is an de westkante as  een enörme oprit 
tègen  ’t  twiede gebouw, töt an de derde verdieping, op-etrökken.   

 
 
 
Die grote mechine  met die 
staolen kaken is döör naor 
baoven erejen en is van dööruut 
beginnen te knagen.  
 



 
15 augustus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alles lik ter op dät as de lest aover-eblöven betonnen kolossen en ’t Zusteruus   
iene  veur  iene  met  grote  appen  wörren  op-e-vrèten  en  tót  krummels  
e-kauwd.       As ’t giet zoas ’t mut gaon is an ’t ende van dit jöör alles, wat 
an ’t Ziekenuus de Weezenlanden en in nog vrogger  tieden ’t RK-Ziekenuus, 
erinnert veur ieuwig verdwenen en zu-j  ooguut in ’t  Istorisch Centrum 
Aoveriessel nog foto’s en ander ärchiefspul kunnen vinnen.    
 
 
 
 
foto collectie Hogenkamp 

 
 
 
 
 
 
 
Ook Dick en Coleta Hogenkamp kunnen oe strakkies 
nog een keer de foto laoten zien van de Brune 
Poeste, maer a-j van nao 1970 bint ku-j dät dink 
nooit ebben ezien.    



Toch gèf  ’t slopen wel an dät ter tegenwoordig eel anders tegen gebouwen 
wört an-ekeken dan zo’n 100 jöör gele’jen.  Ik ebbe de flats an de  
Obrechtstraote en de Trappieswoningen zien bouwen en weer esloopt zien 
wörren.   
 
Toe-egöven . .  met de ni’jbouw  is 
Oltenbroek 1 der absoluut niet 
minder van  ewörren.  
 
         Obrechtsstraat  1970 
   (h)Oltenbroek 1 
 
 
 

Oewel men nao de ontsteltenis, aover ’t slopen van monumentale panden in de 
binnenstad, wel wat veurzichtiger is ewörren, is toch ook  ’t Wavin-gebouw  
verdwenen.  Jammer of niet, ie mutten ook niet alles willen bewaeren en al 
elemaole  niet as de naozaoten van de ärchitect  gaon claimen dät ter 
persoonlijkeidsrechten op  zo’n  gebouw zollen  rusten.   Dan ad die ärchitect  ’t  
ontwärp  niet mutten verkopen.  
 

foto collectie Hogenkamp 

 
De nao-oorlogse bouw der toch wel  iene  ewest van  opskieten en . . rap wat. 
Nederland was ärd bezig an de vraoge naor woningen te voldoen en  ’t was zels 
feest  toen  de  miljoenste nao-oorlogse  woning  in  Zwolle  gereed  kwamp.  



 
Maer de bouwers kregen nog grotere  aost en dät ef de kwaliteit gien goed 
edaon.   Ook deur de steeds maer weer ogere eisen van gebrukers, bint de 
gebouwen ook völle  sneller verolderd en wört  renoveren te  kostbaer.   
De  ofskriefperiode  van  ca 50/60  jöör wört  al  lange  niet  meer  e-aald.    
Rèkenen  maakt  dudelijk  dät  ni’jbouw sneller en goedkoper is.   Wat de uidige 
gebruukstied van een gebouw is kan ik oe niet zègen, maer a-j  ies lèèst wat ter 
met duurzaam bouwen wört bedoeld kan ik ’t niet anders lèzen dät ter nu 
wördt ebouwd  umme ’t strakkies sneller en makkelijkerder te kunnen 
ofbrèken en, zo beweren de die gasten die der veur deur-eleerd ebben, zullen 
de materialen weer erbruukbaer mutten wèèn.   
Duurzaem is tegenwoordig wel duur maer niet veur de langere (lèvens-)duur. 
 

Maer  oe  ’t  ook  wört,   ’t  veranderd niks  an ’t olde gezegde dät al generasies 
wört  uut-espröken  . . .  ’t  zal mien  tied  wel duren!    
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