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Buitensporig Zwolle
maakt wachten aangenaam
Buitensporig is een nieuw initiatief op een tijdelijke plek
(de oude Bruna-winkel) in de stationshal van Zwolle.
Je kunt hier als er activiteiten in Buitensporig staan
gepland vrij binnenlopen en warm en aangenaam
wachten: op de volgende trein, op reisgenoten of tot
de regen is gestopt.
Om het wachten te verzachten, vinden er allerlei
verschillende activiteiten en programma’s plaats.
Buitensporig Zwolle bedenkt de programmering bij
voorkeur niet zelf, maar vooral met buurtbewoners,
passanten, ondernemers, kunstenaars en bedrijven. Heeft
u interesse om zelf iets te organiseren in Buitensporig? U
bent van harte welkom! Er kan veel, als het maar openbaar
toegankelijk is. Kijk voor de agenda of ideeën voor invulling
op www.buitensporigzwolle.nl of volg Buitensporig Zwolle
op www.facebook.com/buitensporigzwolle.
Afwisselende activiteiten
Inmiddels hebben er al uiteenlopende activiteiten
van verschillende mensen, organisaties en bedrijven
plaatsgevonden. Zo was er onlangs een dag om aandacht
te vragen voor pleegzorg en werden er op 1 april grappige
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reisverhalen verteld. Ook kunstenaars Roy Ruepert en
Chantall Heerink waren ieder een aantal dagen te gast om
vanuit Buitensporig te werken. Fotograaf Job Boersma
liet zijn foto’s van wachtende mensen zien en deed zelf
een experiment over wat er met je gebeurt als je moet
wachten. Ook konden mensen er terecht om hun stem
uit te brengen bij de Provinciale Staten- en Europese
Parlementsverkiezingen.
Onderzoek
Door verschillende mensen te vragen een buitensporige
programmering te bedenken en uit te voeren, is het aanbod
aan activiteiten heel divers en leren de initiatiefnemers van
Buitensporig wat goed en wat minder werkt. Uiteindelijk
willen de initiatiefnemers namelijk onderzoeken hoe
mensen het station van Zwolle en omliggende omgeving
ervaren en wat mensen verleidt om wat langer te blijven.
Aanwezig tot renovatie stationsgebouw
Buitensporig Zwolle is in ieder geval nog tot de renovatie
van het stationsgebouw van start gaat - vermoedelijk
in de loop van het najaar - in de stationshal te vinden.
Samen met NS wordt na afloop van deze periode gekeken
op welke manier de resultaten van het onderzoek van
Buitensporig een plek kunnen krijgen in het gerenoveerde
stationsgebouw.

