
REGIO14 zaterdag 22 april 2017

Stephan Jongerius
Zwolle

eun (69) en Klaas (70)
hangen rond het leugen-
bankje aan het Grote
Kerkplein in Zwolle, in
het gezelschap van an-
dere oudere heren. 
Teun „Koningsdag in
Zwolle? Leuk hoor, ik

heb ze vorig jaar opgewacht bij de
museum de Fundatie.”
Klaas „Ik zat aan de tv. Zwolle stond
er mooi op. Vroeger was dit een
muffe stad. Nu is het levendig, vooral
door al die jeugd.”
Teun „Die 5-1 van PEC tegen Ajax, dat
was ook mooi. Maar da’s alweer drie
jaar terug en dat trok 13.000 man. Op
Koningsdag kwam vier keer zoveel af
en ook vrouwen.” 
Klaas „Mijn idee: als je dan toch 
weer eens gratis reizen hebt: kom
dan eens een keer naar Zwolle!”

Wat heeft Koningsdag de hoofdstad
van Overijssel opgeleverd? Profi-
teerde de stedelijke economie ervan?
Kwamen er extra bezoekers? Rinkelt
de kassa een jaar later nog? Het valt
niet mee eenduidig antwoord te vin-
den op dit soort vragen. 

In Tilburg, dat zich opmaakt om
het koninklijk paar en gevolg te ont-
vangen, ging een mooi verhaal. Ho-

tels langs de koninklijke route zou-
den maanden later nog vol zitten,
klonk het nadat een delegatie bij de
Zwollenaren te rade ging.

Aan die route zit welgeteld een ho-
tel en daar is van extra boekingen
hoegenaamd niets bekend. „Ook de
dag zelf was qua omzet niet zo inte-
ressant”, zegt ondernemer Hendrik
Karabagias, die behalve het Hanze
Hotel nog drie horecazaken aan de
route heeft. „Tijdens het bezoek le-
verden we wat in, dat hebben we la-
ter die dag ruim terugverdiend.”

Het voorname hotel Wientjes, vlak
bij het station, zat in een Konings-
dag-arrangement met wandeling,
rondvaart en lunch. „Dat was de hele
maand mei nog te boeken, het is één
keer gebeurd”, zegt receptiemanager
Claudia Hendriks. 

In het Zwolse Balletjeshuis –
snoepwinkel van weleer – heeft Wies
Dull haar roze bril op. Zij beheert ook
een toeristisch infopunt. Kort na Ko-
ningsdag heeft ze ‘heel vaak’ de Ko-
ningsroute moeten uitprinten, vooral
voor vriendinnengroepen die overal
in de koninklijke voetsporen treden.
„En ik hoor regelmatig: vroeger reden
we altijd langs op weg naar Gronin-
gen. Nu zijn we gestopt, het zag er zo
leuk uit met Koningsdag.” 

Mooie cijfers kan Zwolle Marketing
overleggen. De stad noteerde in de
eerste helft van 2016 een stijging van

het bezoekerscijfer van 749.000 naar
813.000 bezoekers ‘van buiten’. Arn-
hem, Maastricht en Groningen wer-
den ingehaald. Maar, erkent Claudi
Groot Koerkamp, dat kun je niet zo-
maar op Koningsdag vastprikken. 

Symbolen
Zwolle is al langer onmiskenbaar aan
een opmars bezig, zegt de citymarke-
teer. Markant moment: de opening
van Waanders in de Broeren in 2013,
‘de mooiste boekhandel van Neder-
land’. In de fraaie kerk kun je niet al-
leen eindeloos neuzen tussen de boe-
ken, maar ook lekker eten en drinken.
Zeker zo bijzonder: de heropening
van de Fundatie, datzelfde jaar door
prinses Beatrix, met die gewaagde
‘wolk’ op dat negentiende-eeuwse
Paleis van Justitie.

„,Een stad heeft symbolen nodig”,
zegt directeur Ralph Keuning tijdens
een snelle tour langs de topstukken
van zijn museum, waaronder ‘de Mo-
len’ van Van Gogh. Wat de Eiffelto-
ren is voor Parijs, is de wolk voor
Zwolle, stelt hij terwijl de lift letter-
lijk door het dak van het rijksmonu-
ment schiet. 

Keuning wijst op de economische
kracht van Zwolle – ’s lands derde
economische topregio – en de sterke
ontwikkeling van het hoger en mid-
delbaar onderwijs. Wisten we dat het
Cibap ’s lands beste creatieve mbo is,

Wat kan Koningsdag de stad
opleveren? Nu Tilburg aan de
beurt komt, onderzocht het
Brabants Dagblad het in Zwolle,
de vorige ‘speelstad’.

� De inwoners van Zwolle gingen massaal op de foto met het koninklijk bezoek. FOTO PIM RAS  

Zwolle na
Koningsdag
helemaal ‘in
de flow’

3,3 
� Koningsdag in Zwolle bracht
vorig jaar 60.000 mensen op de
been. Aan de buis gekluisterd –
het was wel koud – kregen 3,3
miljoen kijkers een zonnig beeld
van Zwolle. 


