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Verhalen van ENGIE’s oude energiecentrale Harculo in Zwolle herleven op de locatie tijdens de 

expositie ‘Verhalen van Harculo’. In het voormalige dienstengebouw is komende maand de 

expositie van De Stad Verbeeldt te bezoeken. De expositie bestaat uit twee delen: de Verhalen 

van Harculo en de Zilveren Camera. U bent vanaf 3 september t/m 2 oktober, van dinsdag t/m 

zondag, van 10.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom op Centrale Harculo (IJsselcentraleweg, 

Zwolle). 

 

Nieuwe activiteiten 

De oude Centrale Harculo in Zwolle is al enige jaren geleden gesloopt. De locatie wordt door ENGIE 

samen met de gemeente Zwolle en partners klaar gemaakt voor een nieuwe invulling. Ondertussen 

vinden op de locatie al enkele ontwikkelingen plaats. Naast de activiteiten van Ronald A Westerhuis in 

het koelwatergebouw, zijn we er trots op dat komende maand de verhalen van Harculo herleven op de 

locatie! 

 

Beeldverhalen 

De expositie Verhalen van Harculo bestaat uit beeldverhalen en/of multimediale producties van oud-

medewerkers, oud-dienstverleners en wijkbewoners van Harculo. Deze personen zijn geportretteerd 

door Carla Kogelman, Harm van de Poel, Petra Mwaro-Jansen, drie professionele landelijke 

fotografen. Daarnaast hebben afgelopen jaar twintig amateurfotografen gewerkt aan een beeldverhaal 

en/of multimediale productie. ENGIE is zeer ingenomen met het feit dat De Stad Verbeeldt op deze 

prachtige wijze de verhalen van Centrale Harculo heeft vastgelegd en is er trots op dat de beelden, die 

zozeer aan de locatie verbonden zijn, in het voormalige dienstengebouw aan het publiek getoond 

kunnen worden. 

 

Functie elders 

De Zilveren Camera is de meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en documentaire fotografie in 

Nederland. De expositie van de Zilveren Camera bestaat uit tien categorieën: nieuws (landelijk, 

internationaal, regionaal), documentair (nationaal en internationaal), portret, politiek, sport, kunst, 

cultuur en entertainment en natuur en wetenschap. De laatste winnaar is de welbekende foto van 

Kajsa Ollongren met de titel ‘Positie Omtzigt, functie elders’ van fotograaf Bart Maat. 

Bezoek de expositie: Verhalen van Harculo van dinsdag tot en met zondag, tussen 10.00 uur en 17.00 

uur. We raden aan van tevoren te reserveren. 

 

Hier vindt u meer informatie.   

   

ENGIE Energie Nederland N.V. - Centrale Harculo 

www.harculo.nl - harculo@engie.com 
 

   

 

https://cdn.flxml.eu/lt-2181343672-5e1bdc369464fb9cec5c1e82c1e486de
https://cdn.flxml.eu/lt-2181343670-5e1bdc369464fb9cec5c1e82c1e486de

