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1. OPGAVE

De locatie Hanzebad heeft veel potentie: 
• de opgave is de locatie beter met de stad te verbinden
• het realiseren van 120 - 200 woningen, waaronder 
 50 sociale huurwoningen
• een ontwikkeling die bijdraagt aan de 
 gebiedsontwikkeling Hanzeland



2. INVENTARISATIE BELANGEN

In het afgelopen half jaar hebben wij met diverse personen 
gesproken. Aan de hand van schetsmatige 
modellen hebben wij opgehaald zij belangrijk vinden.

In gesprek met oa:
• direct omwonenden (Stockholmstraat)
• vrienden van Hanzeland
• bezoekers Spoorcafé



Uitkomsten inventarisatie > er zijn zorgen over:

• wordt onze stem daadwerkelijk gehoord
• behouden zicht op monumentale spoorbrug 
 en het groene talud met bomen
• de schaal, hoogte en architectuur van de 
 nieuwe bebouwing
• verkeersveiligheid
• parkeren
• aanzicht vanuit Assendorp
• toegankelijkheid spoorbrug



Uitkomsten inventarisatie > er zijn ook kansen:

• stedelijk wonen vlakbij het station en de 
 binnenstad van Zwolle 
• gemengd stedelijk gebied waar altijd wat te beleven is
• verbinden van omgeving RGD met Hanzeland
• uitkijken op een groene, lommerrijke omgeving
• aandacht voor klimaatadaptatie
• ruimte om te spelen 
• aandacht voor de geschiedenis van de plek 
• creëren van doorzichten, geen opgesloten gevoel
• onderdeel van woonomgeving 
 > verbetering sociale veiligheid   
•	 oplossen	knelpunt	fietsverkeer	
• verbetering kruising Stockholmstraat
• zet in op uitwisseling van parkeren



3. GEBIEDSONTWIKKELING HANZELAND 

Spoorzone / Hanzeland groeit door naar een gemengd 
stedelijk gebied, waar een mix van wonen, werken, leren en 
recreëren zorgen voor de gewenste levendigheid. De 
Hanzebadlocatie draagt bij aan deze gebiedsontwikkeling.

Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle



De Vrienden van Hanzeland hebben zeven principes 
uitgewerkt voor de gebiedsontwikkeling van Hanzeland.



4. HUIDIGE SITUATIE

De huidige situatie wordt gedomineerd door parkeren en 
een braakliggend terrein. De locatie kent een rijke spoor 
historie maar heeft geen samenhang.



4. HUIDIGE SITUATIE
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2.1  Entree
In de historische beelden van de stad is duidelijk zichtbaar hoe de Hanzestad Zwolle met haar om-
geving is verbonden, door het Zwarte water, en ook de Willemsvaart. Beiden sluiten ze aan op de nog 
prachtig intact gebleven Stadsgracht. Via deze waterverbinding werd de stad in het verleden kort-
ge-sloten op onder meer de Oostzee.
De Willemsvaart maakte onderdeel uit van een extra verdedigingslinie die op last van prins Maurits, 
naast de Zwolse verdedigingslinie op de grachtengordel in de 17e eeuw, werd aangelegd. Op haar 
beurt maakte de Willemsvaart weer onderdeel uit van een verdedigingslinie van Nieuwe Schans tot 
Zutphen. Op de afbeelding (zie tegenoverliggende pagina) zijn de schansen goed zichtbaar. Naast 
deze, in onbruik geraakte,  verbindingslinie van Zwolle met de IJssel, is in de 19e eeuw de Willems-
vaart gelegd.

In de 2e helft van de 19e eeuw, om precies te zijn in 1864, wordt Zwolle met de rest van Nederland 
verbonden door de aanleg van een spoorlijn en het bijbehorende station met imposante overkapping.
Op de kaart hiernaast is goed te zien welke positie het station innam ten opzichte van de historische 
stad en zijn omgeving. Deze situatie is vergelijkbaar met veel middelgrote steden in Nederland, waar 
nu ook grond vrijkomt naast het spoortracé. Waar deze steden vaak kiezen voor een vastgoedont-
wikkeling aan weerszijden van het stationemplacement, waardoor je welhaast als in een tunnel de 
stad binnenkomt, kunnen wij in Zwolle dankzij huidige staat van het gebied en de ambities van de 
Visieopdracht, kiezen voor een hogere kwaliteit van de openbare ruimte, de structuurbepalende 
dragers, en de vastgoedmilieus.

2 Structuur van de stad

open ruimte tussen bebouwing 

‘eiland’ tussen infrastructuur

Rijksmonument Hoge Spoorbug (1883) 

Stockholmstraat 
(voorheen Schellerweg)
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IJsselallee

emplacement spoor

Karnebeek-
tunnel



5. STEDENBOUWKUNDIGE PRINCIPES

Voor de nieuwe ontwikkeling is een aantal principes 
opgesteld, om de samenhang en de ruimtelijke kwaliteit 
van het gebied te versterken.

5A. bomenlaan
5B. zicht Koggelaan
5C. waterrijk en stedelijk groen
5D. stedelijk Hanzehof
5E. stedelijk woonhof
5F. Hoge Spoorbrug
5G. fietsverkeer
5H. autoverkeer



5A. BOMENLAAN behouden en versterken



5B. ZICHT KOGGELAAN verbinden



5C. WATERRIJK EN STEDELIJK GROEN toevoegen



5D. STEDELIJK HANZEHOF verbinden gebouwen Hanzelaan Nieuwe Zwolse stedelijkheid
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5E. STEDELIJK WOONHOF inpassen nieuwbouw
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5F. HOGE SPOORBRUG gebruik versterken



5G. FIETSVERKEER verbeteren veiligheid en doorstroming

nieuwe langzaam 
verkeer verbinding



5H. AUTOVERKEER anders ontsluiten



6. STEDENBOUWKUNDIG MODEL

Vanuit de stedenbouwkundige principes ontstaan twee 
bouwblokken die aansluiten op de omgeving.

6A. ooghoogte schetsen 
6B. bouwvelden
6C. plankaart 
6D. parkeren 
6E. essentiekaart
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6. STEDENBOUWKUNDIG MODEL



6A 1. IMPRESSIE zicht vanuit Stockholmstraat



6A 2. IMPRESSIE Hanzehof, zicht vanuit flat



studie stadswoningen

6A 3. IMPRESSIE zicht vanuit Stockholmstraat



6A 4. IMPRESSIE vanuit Assendorp



6A 5. IMPRESSIE vanaf Hoge Spoorbrug



6A 6. IMPRESSIE vanaf Schelle
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6B. STEDENBOUWKUNDIG MODEL

Kansen voor Hanzeland Oost
Een integrale toekomstvisie voor een unieke locatie in Hanzeland

juli 2015

bouwmassa verbindt  

groene waterrijke omgevinggemengd stedelijk gebied

openbare ruimte verbindt 



6C. BOUWVELDEN

Maximaal bouwveld
6 maart 2018

stedelijk Hanzehof:
• plint + accent + doorsteek Hoge Spoorbrug
• maximale bouwhoogte = toren RGD
• plint max 3 werklagen 

stedelijk woonhof:
• hof + accent + doorzichten
• maximale bouwhoogte is bouwmassa Koggelaan
• grondtoon max 4 woonlagen, kleine korrel 

twee bouwblokken in aansluiting op de bestaande 
woon- en kantorenomgeving 



6E. PARKEREN

Voor start bouw:
huidige parkeerplaatsen Hanzebadlocatie 
vervangen
• door het toevoegen van tijdelijke 
 parkeerplaatsen op maaiveld elders in   
 Hanzeland
• door in te zetten op uitwisseling met   
 bestaande parkeervoorzieningen 
 (Movez)

ca.
180 pp

Uitgangspunt:
door de nieuwe ontwikkeling op de Hanzebadlocatie ontstaat 
er geen (toename van) parkeeroverlast in de omringende 
woonbuurten.



6E. PARKEREN

Eindbeeld:  
• volledige inzet op de uitwisseling van   
 parkeren tbv wonen en werken (Movez)
• goede afspraken maken met 
 ontwikkelaars over parkeren en 
 alternatieve oplossingen

Alternatief: 
• parkeervoorziening onder de nieuwe 
 woningen

ca.
200 pp

Uitgangspunt:
door de nieuwe ontwikkeling op de Hanzebadlocatie ontstaat 
er geen (toename van) parkeeroverlast in de omringende 
woonbuurten.



6D. ESSENTIEKAART

klimaatadaptief

energiezuinig

mogelijk parkeren

orientatie van entrees

maximale bouwhoogte

groene binnenhoven

uitwisseling parkeren

maximale bouwlagen + kap

Legenda

14 m.

3L+      

4 L

14 m.

1m.

5 m.

40 m.

3L+      

4 L+

4 L

8 L

gemegd gebruik 
begane grond

hoogwaardige 
architectuur 

geen lange wanden > creëren 
doorzichten en toegankelijkheid)

autoluwe woonomgeving, 
ontsloten vanaf Hanzelaan

aantrekkelijke groene 
waterrijke openbare 
ruimte

Stockholmstraat 
blijft verkeersluw

versterken groene 
karakter fietspad 

versterken gebruik 
Hoge Spoorbrug

fietsknelpunt oplossen

hoogwaardige 
architectuur 

Legenda



7. VERVOLG

• verwerken reacties
• vaststellen model door gemeenteraad 
 (voor zomer 2018)
• aanbesteding > verder uitwerken 
 plan & woningtypen
• bestemmingsplan
• uitvoering vanaf 2020 (?)




