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Vooraf

Dit bijlagenrapport maakt integraal deel uit van het rapport ‘Stad en spoor 
verbonden. Integraal perspectief op de ontwikkeling van Spoorzone en OV-
knoop Zwolle’. In deze bijlage zijn de uitkomsten samengebracht van alle 
onderzoeken, welke de input vormen voor het in het hoofdrapport beschreven 
ontwikkelperspectief. Waar het hoofdrapport zich beperkt tot de hoofdlijnen, wordt 
in dit bijlagenrapport gedetailleerder ingegaan op de onderbouwing van de in het 
hoofdrapport gepresenteerde keuzes.

De rapportage – ‘Rapportage van de planfase’ met de diverse bijlagen – vormt het 
resultaat van een gezamenlijk werkproces van vertegenwoordigers van gemeente, 
provincie, NS en ProRail in de programmaorganisatie Spoorzone. Daarbij is 
samengewerkt met het stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes en 
– voor de financiële component – de Rebel Group. Het werkproces is gestart in mei 
2012. De oorspronkelijke planning voorzag in een afronding van de werkzaamheden 
in december 2012 ten tijde van de opening van de Hanzelijn. Gaandeweg het proces 
bleek behoefte bij partijen om, alvorens tot een afronding te komen, een ‘proces 
van afweging en keuze’ in te lassen in de periode december tot en met februari. 
In die periode zijn op basis van de bevindingen diverse gesprekken gevoerd en 
bijeenkomsten gehouden en is een website geopend met verzoek om reacties. 
Tevens is op 23 januari 2013 een grote publieksbijeenkomst gehouden in de Groene 
Welle. 

De rapportage is als volgt tot stand gekomen. Op verzoek van partijen heeft  
Palmbout Urban Landscapes gewerkt aan ruimtelijke ontwerpen voor de OV-
knoop en de wijdere Spoorzone. Gelijktijdig en in samenspraak daarmee is door 
Rebel Group gewerkt aan de Business Case. Tussenresultaten werden binnen 
de programmaorganisatie besproken in enkele tweedaagse ateliersessies. 
Tussentijds werd de inhoudelijke discussie voortgezet in projectgroepen, gericht op 
respectievelijk de gebiedsopgave en de OV-knoop. Op specialistische onderwerpen, 
zoals milieu en duurzaamheid, zijn deelonderzoeken verricht door gespecialiseerde 
adviesbureaus. Parallel aan dit proces is meegedacht door een Klankbordgroep van 
bewoners en belanghebbenden en door een kwaliteitsteam.

Voor zowel de OV-knoop als voor het gebiedsniveau lagen er in december enkele 
uitgekristalliseerde ontwerpvoorstellen met financiële ramingen, waaruit een 
keuze moest worden gemaakt. Op basis van de verzamelde kennis en expert 
judgement  is in een aantal werksessies een uitvoerige beoordeling gemaakt van de 
verschillende ontwerpvoorstellen. Daarbij is gebruik gemaakt van afwegingskaders 
welke de eisen en wensen van de vier partijen weerspiegelen en gewerkt volgens 
(een vereenvoudigde en aangepaste versie van) de bekende MKBA-systematiek 
(Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse). De resultaten van deze exercitie zijn 
samengevat in overzichten van de sterkten en zwakten van de verschillende 
ontwerpvoorstellen, welke u in deze rapportage aantreft.
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Genoemde overzichten vormden vervolgens de input van het ‘proces van 
afweging en keuze’ in januari.  Hoewel niet beslissend voor de te maken keuzes, 
is de kennis van bewoners, gebruikers en belanghebbenden onmisbaar voor 
het ontwerp en een afgewogen oordeel over de varianten. Door middel van een 
website, persverslagen en een grote publieksbijeenkomst op 23 januari 2013 zijn 
de varianten met de stad gedeeld, waarbij bewoners aan de hand van een aantal 
vragen de gelegenheid kregen op de ontwerpen te reageren. Met verschillende 
(groepen van) belanghebbenden is afzonderlijk gesproken. De uitkomsten van deze 
besprekingen hebben de ontwerpen en analyses verdiept en verrijkt en daarnaast 
geholpen om te komen tot keuzes en de formulering van een definitief bestuurlijk 
advies. In het hoofdrapport zijn een aantal bewonersreacties door middel van 
tekstblokjes weergegeven. In dit bijlagenrapport zijn alle ingekomen reacties zijn in 
een twee-kolommenstuk verzameld en beantwoord. Als één ding duidelijk is uit de 
bewonersreacties, is het dat men aan de meest ambitieuze oplossingen de voorkeur 
geeft. Kortetermijndenken is bij dit soort grootse projecten niet goed, omdat Zwolle 
de komende tientallen jaren met de gevolgen zit. 

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 en 2 presenteren de analyse van de ontwerpvarianten voor 
respectievelijk de OV-knoop en het wijdere gebiedsraamwerk van routes, met name 
de busontsluiting. De uitkomsten onderbouwen mede de in de ‘Rapportage van de 
planfase’ gepresenteerde keuzes. 

Hoofdstuk 3 beschrijft enkele onmisbare kaders voor de ontwikkeling van OV-knoop 
en Spoorzone gebied vanuit publiekrechtelijke regelgeving. Het gaat daarbij vooral 
om de milieucontouren en het bestemmingsplan.
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01 Beoordeling OV-knoop

Het ruimtelijk ontwerp voor de OV-knoop is beschreven 
in hfd 05 van de ‘Rapportage van de planfase’. De 
afweging en voorkeurskeuzen van de verschillende 
ontwerpvarianten worden in dit deel gepresenteerd. 
Zoals de wijze waarop de stationsentrees aan de 
beide zijden worden vormgegeven, alsmede de 
oplossingsrichtingen om de uitermate grote behoefte aan 
fietsenstallingsplekken op te vangen.  

Ruimtelijk ontwerp 
Het huidige station en het stationsgebied ondervinden 
momenteel de volgende problemen:
•	 Het station kan de forse groei in het aantal trein- en 

busreizigers niet adequaat meer opvangen. De ver-
voersprognoses laten een stijging zien van het aantal 
treinreizigers met ruim 70%, het aantal busreizigers 
neemt toe met ca 30%;

•	 Niet alleen kent het station een forse groei, ook zal de 
verdeling van reizigers aanzienlijk veranderen. Cen-
trum- en zuidzijde zijn niet langer voor- en achterzijde, 
maar worden vrijwel nevengeschikt 

•	 Het busstation aan de noordzijde is niet in staat deze 
groei op te vangen, de toevoerwegen al evenmin;

•	 Zwolle is een fietsstad. Bijna 50% van de treinreizigers 
komt per fiets naar de trein, zodat in 2030 14.000 stal-
lingsplaatsen nodig zijn. De capaciteit van de huidige 
fietsenstallingen is op dit moment al  ontoereikend, 
waarmee de ruimtelijke kwaliteit rond het station nog 
verder achteruit zal gaan: een rommelige fietsenzee, 
ook langs de aangrenzende straten;

•	 Het station fungeert niet als schakelpunt tussen 
stadscentrum en zuidzijde; dat versterkt de geïsoleerde 
ligging van Hanzeland in de stad 

Het ruimtelijk ontwerp laat zien dat een aantal elementen 
onontbeerlijk is voor de realisatie van deze opgave:
•	 De omklap van het busstation naar een nieuw eiland-

perron aan de zuidzijde, dat als het ware als een vijfde 
perron van het station gaat werken;

•	 De upgrade van de nu al in aanbouw zijnde reizigers-
tunnel tot een over de volledige lengte verbrede tunnel, 
die het busstation met het treinstation verbindt en al 
voor de Hanzelaan het contact legt met de zuidkant, 
via trappartijen naar maaiveld;

•	 De realisatie van twee stationspleinen, die zowel aan 
centrum- als zuidzijde passen bij het karakter van de 
omgeving en een attractieve plek gaan vormen;

•	 De aanleg van een grote bewaakte ondergrondse fiet-
senstalling onder het stationsplein aan de noordkant

Inleiding
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Programmatische opgave 
Samenvattend is de functioneel-ruimtelijke opgave als 
volgt:
•	 Een eilandbusperron aan de zuidzijde, 25 halteplaatsen 

omvattend
•	 14.000 fietsenstallingsplaatsen, waarvan aan de 

centrumzijde 10000 en aan de zuidzijde 4000. Bijgaand 
figuur laat de verdeling zien over de verschillende 
segmenten. Er is door de werkgroep fiets nadrukkelijk 
gekozen de fietsenstallingen met name daar te plaat-
sen waar de fietsers vandaan komen; de centrumzijde. 

•	 Autoparkeerplaatsen: momenteel zijn verschillende 
parkeerstudies gaande, waaruit een integrale parkeer-
oplossing moet resulteren voor bewoners-, zakelijk - en 
reizigersparkeren. Rekening moet worden gehouden 
met een optie voor 270 P+R-plaatsen. De noordzijde 
zal vooral autoluw worden, de zuidzijde van de OV-
knoop kent een meer verkeerslogistiek karakter.

•	 Service en retail: er wordt een op de reizigersomvang- 
en samenstelling afgestemd pakket aangeboden. 
Servicevoorzieningen betreffen reisinformatie,  kaart-
verkoop/kaartautomaten, wachtruimten, toiletten etc. 
De retail bestaat uit verschillende categorieën:

	 •	 Basis/To	Go:	kiosk,	AH	to	Go
	 •	 OMA	(Ochtend-Middag-Avond):	Bruna,		
  ETOS, Smullers, Brooodzaak
	 •	 Beleving:	Starbucks,	Julia’s,	Shakies,		
  HEMA, Rituals, Sissy Boy, Bodyshop etc.

•	 Tot 2030 is de toename naar branchering als volgt:
•	 Taxi: zowel aan noord- als zuidzijde taxistandplaatsen
•	 K+R: zowel aan noord- als zuidzijde plaatsen voor 

halen en brengen
•	 OVCP: de beheerste toegang tot het station vraagt 

om het afsluiten van het station via poortjes. Dit zet 
de gewenste openbare ‘doorwaadbaarheid’ van de 
sporenbundel onder druk. De OVCP poortjes staan bij 
voorkeur aan beide zijden in de tunnel op het -1 niveau, 
zodat de poortjes in beide ontvangstdomeinen niet 
belemmerend weken, en zodat er een directe relatie 
met de stad mogelijk is. Indien de reizigerstunnel niet 
gebruikt kan worden als openbare stedelijke route 
en als toegang tot de (nacht)bussen, dan kan een 
eventuele  passerelle over de sporen westelijk van het 
historische stationsgebouw  de openbare verbinding 
bieden. 

12



Bewaakt: 1960

centrumzijde

Bewaakt: 20 % Onbewaakt: 80 %

60 %

70 %

40 %

30 %

Bewaakt:   840

Onbewaakt:

3136

Onbewaakt:

4704

Onbewaakt:

1344

Onbewaakt:

2016

7840

3360

To Go   375     30   170   575

OMA   560   560   170 1290

Beleving   655     65     65   785

Totaal 1590   665   405 2660

Toename ten
opzichte van 2012

  630 1060 1690

Noord Zuid maaiveld Zuid tunnel Totaal

De toename in 2030 naar branchering van service en retail

Verdeling over de verschillende segmenten fietsenstallingsplaatsen:
14.000 fietsen in 2030

13



1.1 Nulalternatief 

Het nulalternatief kan voor de OV-knoop als volgt worden 
beschreven:
•	 Stad- en streekbussen halteren aan de centrumzijde, 

waarbij het busstation meer ruimte in zal nemen dan 
nu het geval is om aan de wettelijke eisen te kunnen 
voldoen. Mogelijk is er een gedeeltelijke overloop naar 
de zuidzijde om ruimteproblemen op te lossen;

•	 Dit leidt echter tot een inefficiënte afwikkeling van 
reizigersstromen en veel reistijdverlies. Evengoed zijn 
er flinke investeringen nodig in het bestaande bus-
station om aan deze wettelijke eisen te voldoen. De 
capaciteitsproblemen vormen een beperking voor de 
ontwikkeling van een hoogwaardig OV;

•	 Fietsparkeren: gebruik van bestaande stallingen plus 
toename op maaiveld waar mogelijk. Aan de Ooster-
laan is dit niet mogelijk door de uitbreiding van het 
busstation zodat alleen een forse investering aan de 
Westerlaan kan zorgen voor voldoende capaciteit aan 
de centrumzijde van het station;

•	 Het fietsparkeren aan de centrumzijde loopt tegen 
grote capacitaire problemen aan. Op alle beschikbare 
ruimte aan zal moeten worden geïnvesteerd in gesta-
pelde fietsrekken. Dit geeft een kwalitatief laagwaardig 
straatbeeld, waarbij bovendien zonder stringent 
handhavingsbeleid het aantal zwerffietsen sterk zal 
toenemen, ook in de omringende woonbuurten. Het 
zal gewenst zijn een nieuw fietsenstallingsgebouw te 
realiseren ten westen van het gebouw van de Verkeers-
leiding. Ook met deze maatregelen kan op termijn 
slechts aan de helft van de benodigde capaciteit van 
10.000 plaatsen worden voldaan.

•	 Autoparkeren: reizigers en bezoekers maken gebruik 
van bestaande P-garage Westerlaan en de P-garages 
aan de Hanzelaan (m.n. Lübeckgarage).  Wanneer 
de vraag naar reizigersparkeren groeit en boven de 
capaciteit van deze garages uitstijgt, vindt parkeren op 
maaiveld (m.n. aan de zuidzijde) plaats. 

•	 Stationsentree centrumzijde kent dezelfde ruimtelijke 
organisatie en voorzieningenniveau als momenteel, 
waarbij de reizigerstunnel niet duidelijk herkenbaar is 
als hoofdentree en waar achterkanten van retail het 
stadsbeeld bepalen;

Situatie na afronding huidige werkzaamheden

Overloop bussen zuidzijde

stationsuitgangen zuidzijde

stadsbusstationstreekbusstation
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•	 Stationsentree zuid wordt weer teruggelegd naar het 
Lübeckplein via een smalle tunnel, de trappartijen 
richting maaiveld komen uit in een beschutte hal op 
de begane grond van het ProRail gebouw, daarnaast 
is er nog een extra zij-ingang richting Hanzelaan. De 
huidige ondergrondse fietsenstalling zal behouden 
blijven.;

•	 Het Lübeckplein blijft de status van stationsplein hou-
den aan de zuidzijde. Een investering zal nodig zijn in 
de herinrichting van de braakliggende gronden tussen 
sporenbundel en Hanzelaan en parkeervoorzieningen 
op maaiveld voor auto en fiets.

De ontsluiting van het busstation aan de centrumzijde 
kent knelpunten:
•	 Doorstromingsproblemen Westerlaan-Oosterlaan en 

Stationsweg-van Rooijensingel, waardoor de inzet van 
verkeersregelaars noodzakelijk blijft.

•	 Een aandachtspunt vormt de luchtkwaliteit aan de 
Stationsweg; uit metingen blijkt dat de uitstoot de 
wettelijke norm overschrijdt. 

Gezien de ambities, die spreken uit de 
stedenbouwkundige visie, en omdat de OV-
knoop de verwachte groei eenvoudigweg niet kan 
accommoderen, is het dus noodzakelijk om gerichte 
kwaliteitsinvesteringen te doen. We onderscheiden vaste 
planelementen en variabele elementen. 

Vaste planelementen
Het pakket aan maatregelen omvat een aantal vaste 
elementen, die in ieder geval deel  uitmaken van de 
gewenste ruimtelijke organisatie van  de OV-knoop. 
Deze zijn altijd noodzakelijk, zij het dat uit budgettaire 
overwegingen gekozen kan worden voor een gefaseerde 
ingroei. De vaste elementen voor de OV-knoop zijn:
•	 De omklap van het busstation naar de zuidzijde in 

de vorm van een eilandperron, aanlsuitend op het 
nieuwe vierde treinperron. Hiermee is onlosmakelijk de 
ontsluiting voor het busstation verbonden.

•	 De upgrade van de nieuwe reizigerstunnel naar een 
verdere verlenging van de verbreding, passend bij de 
dimensionering van het busstation en ruimte gevend 
aan het aanbod van ruim 400 m2 aan service en retail 
in de tunnel, dat past bij de nieuw ontstane concen-
tratie van reizigers. De nieuwe tunnel mondt uit op 
maaiveld voor de Hanzelaan. De stationsentree is van 
voldoende kwaliteitsniveau, dat in ieder geval leidt tot 
een droog ontvangstdomein.

•	 Zowel aan centrum- als zuidzijde worden aantrekkelijke 
stationspleinen gerealiseerd, die de ontvangst van 
de reiziger goed begeleiden en voorzien zijn van een 
passend service- en retailaanbod.

•	 Aan de centrumzijde wordt een nieuwe ondergrondse, 
bewaakte fietsenstalling gerealiseerd onder het 
stationsplein, onmiddellijk naast de tunnelmond.

•	 Tussen de centrumzijde en de zuidzijde van de stad 
wordt de OV-knoop doorkruist door een openbare 
loopverbinding.
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Eilandperron
Het busstation aan de zuidzijde wordt gerealiseerd 
in	de	vorm	van	een	eilandperron.	Juist	door	de	vraag	
naar een heldere ruimtelijke organisatie van station 
Zwolle ondanks haar grote reizigersstromen en haar 
kenmerkende piekmomenten, heeft het eilandperron 
voor de bus de voorkeur boven het waaiermodel. Ten 
tijde van het Startdocument (2011) is door de provincie 
gedetailleerd onderzoek gedaan naar de effecten van 
beide busmodellen. Zie voor de volledige beoordeling 
het rapport ´Busmodellen Eilandperron en Waaier, 
beoordeling busstation Zwolle´ (2011). 

Argumenten zijn:
•	 het eilandperron is de enige variant van de twee die 

voldoet aan de eisen voor een goede en efficiënte 
busbediening;

•	 het eilandperron kan een hoogwaardig onderdeel 
uitmaken van de integrale ov-knoop (het eilandperron 
is rechtstreeks aangesloten op de reizigerstunnel);

•	 het eilandperron biedt een flexibele situatie naar de 
verre toekomst voor de OV-knoop, omdat er in plaats 
van bebouwing een langgerekte ruimte ontstaat langs 
de sporen;

•	 het eilandperron biedt ruimte voor groei van het 
busvervoer; het waaierperron zeer zeker niet, er is bij 
het waaierperron onvoldoende ruimte beschikbaar, 
zelfs voor het gevraagde aantal halteplaatsen.

In het Startdocument zijn daarnaast nog een aantal 
ruimtelijke overwegingen meegegeven. Het belangrijkste 
dilemma van het waaiermodel is de ligging van het 
busstation aan de oostzijde van de tunnelmond. Dat lijkt 
logisch voor de gewenste gebiedsontwikkeling aan de 
westzijde. Maar de nieuwe stationshal cq het nieuwe 
stationsplein krijgt een oriëntatie die als het ware is 
afgekeerd van de toekomstige ontwikkelingen. 

eilandperron waaiermodel
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De oplossingsrichtingen ten opzichte van het 
nulalternatief

Wanneer we de mogelijke varianten voor de OV-knoop 
en voor het fietsparkeren beoordelen ten opzichte van 
het nulalternatief, blijkt over de gehele linie dat deze 
positiever scoren.
•	 De OV-knoop krijgt een serviceniveau en uitstraling, 

passend bij de hoeveelheid reizigers en de positie in 
het spoorwegnet. Station Zwolle zal een sprong maken 
naar de 10e plaats in de ranglijst van Nederlandse 
stations. 

•	 Er kunnen ruim voldoende service- en retailvoorzienin-
gen worden geboden, die voorzien in de behoefte van 
de reiziger. De ruimtelijke organisatie van de knoop 
is helder en geeft een goede balans tussen de zware 
loopstromen en de gewenste voorzieningen, zonder 
dat er opstoppingen ontstaan.

•	 De mobiliteit van sociaal kwetsbare groepen verbetert 
sterk 

•	 Door het weghalen van busbewegingen aan de cen-
trumzijde: verbetert het woon-en verblijfsklimaat; dalen 
belastingen door emissies, geluid en trilling signifi-
cant; verbetert de verkeersdoorstroming significant en 
verbetert de verkeersveiligheid. 

•	 Omdat de zware belasting van het busverkeer verdwe-
nen is wordt het stationsplein weer het domein van de 
voetganger. De Ooster- en Westerlaan kunnen weer 
het karakter verkrijgen van statige stadsstraten.

Aan de zuidzijde wordt een grote impuls gegeven aan 
de fysieke en belevingskwaliteit van het station. Omdat 
de reizigersstromen direct na het nieuwe busstation 
naar het maaiveld worden geleid, ontstaat al vóór de 
Hanzelaan een nieuw stationsplein met service en retail 
en ruim voldoende ketenvoorzieningen. Dit plein en 
ontvangstdomein passen bij het zakelijk karakter van dit 
gebied. Omdat de Hanzelaan ter hoogte van het plein 
zal worden geknipt en de routes naar Windesheim en 
Lübeckplein adequaat worden vormgegeven, worden 
conflicten tussen verkeerssoorten aanzienlijk verminderd 
en vormt deze plek ook het hart van de zuidzijde.
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1.2 Varianten

Er zijn nog wel aanzienlijke verschillen denkbaar 
zijn voor de OV-knoop-organisatie aan centrum- en 
zuidzijde, evenals voor de oplossingsrichtingen voor het 
fietsparkeren. 

Varianten OV-Knoop centrumzijde
Een meer sobere vormgeving en uitstraling gaat uit 
van de situatie, zoals die zal zijn na oplevering van 
het huidige tunnelproject eind 2014 en die nu al 
grotendeels aanwezig is: een ruime overkapping (de ‘ 
tafel’)  waaronder de tunnelingang en de service- en 
retailvoorzieningen zich bevinden. De geleiding van de 
reizigersstromen voor het oude stationsgebouw langs 
naar de binnenstad gebeurt op maaiveld via een goede 
organisatie van het plein.

Een ambitieuzere manifestatie van de stationstoegang 
behelst een gebouwde voorziening in de vorm van een 
echte hal. Deze stationshal en de zich daarbinnen 
bevindende voorzieningen en tunnelmond spelen een 
cruciale rol in de reizigersgeleiding. De afbuiging naar 
de binnenstad kan al op -1 niveau worden ingezet door 

de tunnelmond te knikken en een ondergrondse hal te 
realiseren. Op maaiveld is dan de link met het historische 
stationsgebouw en de binnenstad al gelegd en er is 
een rechtstreekse verbinding met de ondergrondse 
fietsenstalling mogelijk. Een rechte tunnel maakt het 
noodzakelijk, dat de stationshal en de inrichting op 
maaiveld de oriëntatie naar de binnenstad geleidt. Het 
is belangrijk dat ten alle tijde de reizigersvoorzieningen 
worden geïntegreerd in het stadsbeeld.

Varianten OV-knoop zuid
Aan de zuidzijde onderscheiden de varianten zich 
in ambitieniveau, hier speelt geen oriëntatiekwestie. 
Er kan gekozen worden voor een meer sobere 
oplossing naar analogie van de huidige configuratie 
aan de centrumzijde: een overkapping boven de 
tunnelmond, waaronder ook aanvullende service- en 
retailvoorzieningen kunnen bevinden. Maar ook een 
ambitieuze variant in de vorm van een stationshal is een 
optie. Deze kan gecombineerd worden met gebouwd 
programma aan weerszijden, om zo een aantrekkelijk 
pleinwand te creëren.

bestaande luifel centrumzijde
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Varianten Fiets centrumzijde
Naast de grote ondergrondse stalling moeten nog 
ca 7000 plaatsen gerealiseerd worden. De varianten 
onderscheiden zich naar de mate van concentratie en 
richting. De meest verspreide variant kent op maaiveld 
meerdere plekken waar stallingen als fietsflatjes 
en fietsrekken worden gerealiseerd, zowel langs de 
Ooster- als Westerlaan. Vanuit alle richtingen zijn 
stallingsplekken beschikbaar. 

Daarnaast zijn twee varianten onderzocht, die veel meer 
uitgaan van concentratie in gebouwde voorzieningen en 
nadrukkelijker georiënteerd zijn op de oost- of westkant. 
De focus op de Oosterlaan gaat uit van een uit meerdere 
verdiepingen bestaande gebouwde stallingsvoorziening 
op de plaats van het streekbusstation. Een focus op de 
Westerlaan kent als kernelement de realisatie van een 
nieuwe bovengrondse stalling, bestaande uit meerdere 
verdiepingen, op de plaats van de huidige fiets-/
autoparkeergarage aan de Westerlaan.

Varianten fiets zuidzijde
Ook aan de zuidzijde onderscheiden de varianten 
zich in concentratie en gebouwde oplossing, zij het 
dat de beschikbare ruimte hier so wie so een grotere 
concentratie toelaat. Bovendien is de capacitaire 
opgave (4000 plaatsen ) kleiner. In ieder geval zo lang 
er geen sprake is van vastgoedontwikkeling, kan een 
maaiveldoplossing worden toegepast. Daarnaast zijn 
gebouwde varianten mogelijk, waarbij het onderscheid 
zit in de vraag of met de aanleg van het busstation 
onmiddellijk een ondergrondse fietsenstalling wordt 
meegenomen, die rechtstreeks in de tunnel zijn een 
toegang heeft. De andere oplossingen gaan uit van een 
bovengrondse, meerlaagse voorziening onmiddellijk 
naast de stationsentree. Dit kan zowel aan de oost als 
westzijde en in combinatie met ander programma en 
plintfuncties.
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1.3 Afweging

Voor de beoordeling van de verschillende varianten 
van de OV-knoop en de fietsvoorzieningen is een 
afwegingskader gebruikt, dat iets afwijkt van de MKBA-
methodiek, die voor het gebied is gehanteerd (zie 
hfd 2). Gebruik is gemaakt van het Stationsconcept, 
waarin, door middel van een aantal  ‘domeinen’ met 
een eigen karakteristiek, functies en voorzieningen 
worden geordend naar de behoefte van de gebruikers 
op hun route naar en door het station. Dit logische 
ordeningsconcept stelt de reiziger centraal in de 
OV-knoop!

Vanuit de kwaliteitsbeleving van de klant kunnen eisen 
en criteria aan de verschillende domeinen worden 
verbonden. Onderstaande tabel geeft deze weer. 
Daarnaast is het afwegingskader gecomplementeerd met 
een aantal bedrijfseconomische afwegingen. 

Fietsenstallingsvarianten kunnen in zichzelf goed worden 
afgewogen, bijvoorbeeld op locatie, afstand tot het 

station, investeringen en exploitatie, maar de beoordeling 
dient uiteindelijk integraal plaats te vinden, dus op het 
niveau van de OV-knoop als geheel. Een voorbeeld ter 
illustratie: vanuit het functioneren en exploiteren van 
de stalling-sec gezien kan een bepaalde lokatie goed 
scoren. In relatie tot het functioneren van de knoop 
als geheel speelt echter ook de toegevoegde waarde 
voor bijvoorbeeld het ontvangstdomein een rol. Komen 
reizigersstromen in het station niet juist in het gedrang 
door de locatie van een stalling? Worden commerciële 
voorzieningen wel voldoende gevoed? Dit soort vragen 
speelt eveneens een rol.

Aan het einde van dit hoofdstuk worden de afweging 
van alle OV-knoop- en fietsenstallingsvarianten, 
onderscheiden naar de noord- en zuidzijde, weergegeven. 
Per domein heeft een beoordeling plaatsgevonden op 
basis van de criteria. 
Op de volgende pagina’s zijn de sterkten en zwakten per 
variant samengevat.

het Stationsconcept
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Domeinen stationsconcept

Loopverbindingszone
Verbindt de domeinen en loopt van 
de ketenvoorzieningen tot aan de 
perrons

• Snelle navigatie en doorstroming tussen stationsentree en treinperrons.
• De loopverbindingszone verbindt logisch de domeinen met elkaar

Omgevingsdomein
Station hecht zich ruimtelijk en 
functioneel aan de stad, openbaar, 
lokale identiteit, bevat de 
ketenvoorzieningen

• Het station is makkelijk vindbaar voor vertrekkende reizigers.
• Afstand en logica route van ketenvoorziening naar station
• Routegevend voor aankomende reizigers naar de ketenvoorzieningen. 
• Ingericht als voetgangersdomein

Reisdomein (transfer)
gemakkelijk en efficiënt 
verplaatsen van en naar de trein

• Gemakkelijk en efficiënt.
• Veilig, voldoende capaciteit en comfortabel.
• Overzichtelijke tijd- en reisinformatie (niet loopstroombelemmerend)

Verblijfsdomein 
Comfortabel, uitnodigend en 
energiegevend wachtgebied. 
Mogelijk om `lege` tijd om te 
zetten in waardevolle tijd

• Bij voorkeur niet doorkruist door de loopverbindingszone.
• Goede verbinding (van hoofdgebouw) met station.
• Helder aanbod aan retail, horeca en diensten voor reizigers en bezoekers 
• Uitnodigend.
• Ruimte voor verschillende stijlen en sferen. 
• Ingericht als voetgangersdomein

Ontvangstdomein
oriëntatie op de reis, informatie, 
service 

• Reiziger wordt ontvangen in één hoofdontvangstdomein + een 
 ontvangstdomein bij elke entree.
• Altijd tijd- en reisinformatie en kaartverkoop. Ook service, assistentie
• Voldoende ruimte voor commercie. 
• Droog, opgeruimd, helder en overzichtelijk. 
• In de luwte van de loopstromen en creëert geen kruisende loopstromen. 
• Ruimtelijk van opzet

Eisen en criteria

Bevindingen 
De systematisch afweging op de criteria uit het 
Stationsconcept, waarbij telkens de vraag centraal staat 
wat een variant oplevert aan een optimale ruimtelijke 
organisatie van de OV-knoop, beoordeeld per domein, 
heeft duidelijk gemaakt welke varianten de voorkeur 
verdienen en in samenhang een volwaardige OV-knoop 
opleveren. In algemene zin kan gezegd worden dat de 
meest ambitieuze varianten de voorkeur hebben. Aan 

beide zijden van het station wordt bij voorkeur ingezet op 
een ontvangstdomein dat droog, beschut en comfortabel 
is. Daarnaast hebben de fietsoplossingen die uitgaan 
van concentratie de voorkeur, waarbij de geozen locaties 
de gewenste loopstromen in het omgevingsdomein 
ondersteunen.  

In de volgende paragrafen wordt specifieker ingegaan op 
de voorkeuren.

het Stationsconcept
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• Retail met achterkanten naar de stad
• Onduidelijke oriëntatie op    
 stationsingangen (twee)
• Geen directe koppeling ondergrondse   
 fietsenstalling met de tunnel
• Geen comfortabel ontvangstdomein, niet 1  
 hoofdontvangstdomein
• Verblijfsdomein niet aanwezig
• Retailpotentie blijft deels onbenut
• ReisInfo verspreid

• Stationsplein krijgt weer functie voor de  
 stad en verblijfsplek
• Doorstroming wordt iets beter door   
 verdwijnen bussen
• Afstanden tot fietsenstallingen worden  
 beter voor grotere groep, kwaliteit wordt  
 ook voor grotere groep beter
• Overzichtelijker ontvangstdomein
 Meer groeimogelijkheden servces en retail
• Lage investeringskosten in OV-knoop

• Ruimtelijke opzet van gebouw is   
 conflicerend met services en retail
• Ontvangstdomein minder geschikt voor  
 uitbreiding retail
• Geen directe koppeling ondergrondse   
 fietsenstalling met de tunnel

• Bundeling reizigersstromen, leidt tot   
 goede oriëntatie en gebundelde   
 aanbieding reisinfo
• Goede uitstraling stationsplein en gebouw
• Oude stationsgebouw krijgt weer meer  
 betekenis
• Maat en allure station past bij positie en  
 ambitie
• Meer ruimte voor doorstroming en   
 orientatie op maaiveld
• Duidelijk ‘hart’: hoofdontvangstdomein
• Vloeiende doorstroming zware   
 loopstromen
• Helder, licht  en overzichtelijk gebouw

• Grote doorstromingsproblemen vanwege  
 haakse hoek in tunnel en kruisende   
 stromen voor stijgpunten
• Sociale veiligheid neemt af door   
 onoverzichtelijkheid
• De extra retailruimte ligt niet op goede  
 locatie en vergt hoge investeringen
• Menging van ontvangstdomein en   
 reisdomein
• Meerdere ontvangstdomeinen
• Gecompliceerde bouwopgave
• Hoge investeringen

• Goede uitstraling stationsplein en gebouw
• Oude stationsgebouw nog meer   
 verbonden
• Maat en allure station past bij positie en  
 ambitie
• Duidelijk ‘hart’: hoofdentree bij tunnel
• Duidelijke orientatie op de stad
• Direkte koppeling ondergrondse stalling  
 met tunnel
• Meer ruimte voor services en retail, ook  
 meer uitbreidingsmogelijkheden
• Helder, licht  en overziichtelijk gebouw
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bollen 3.4 afwegingskader 
OV knoop noordzijde

OV knoop centrumzijde
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Recht - AmbitieusRecht - Sober

Haaks - Ambitieus

OV-knoop  noord, Variant recht-ambitieus (begane grond):
Er wordt een architectonisch aansprekende stationshal 
gerealiseerd boven de rechte tunnel; op maaiveld wordt in 
dit gebouw service en retail aangeboden.

OV-knoop noord, Variant haaks-ambitieus (begane grond en tunnelniveau):
Aan het eind van de tunnel worden de stijgpunten in een haakse hoek richting stationsplein aangelegd. Er is een 
rechtstreeks verbinding tussen de ondergrondse stalling en de tunnel. Op het -1-niveau wordt het ontvangstdomein met 
service en retail aangeboden.

OV-knoop noord, Variant recht-sober (begane grond):
Service en retail worden aangeboden op maaiveld onder 
de bestaande luifelconstructie. De tunnel mondt via een 
rechte trap uit op maaiveld conform het huidige bouwplan.
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• Geen binnenklimaat (minder beschutting)  
 dan in situatie met Schellepoort-toegang
• Uitstraling en beleving sluiten minder aan  
 bij grote stromen en stedelijke omgeving
• Geen verblijfsdomein
• Hoge investering in tunnel

• Stimulans voor gebiedsontwikkeling
• Station herkenbaar in omgeving
• Comfortabele, brede en lichte tunnel
• Voetgangersdomein gecreëerd
• Station makkelijk vindbaar
• Ketenvoorzieningen liggen logisch
• Eén hoofdontvangstdomein
• Voldoende ruimte voor voorzieningen
• Route Windesheim verbeterd

• Hogere investering: volwaardig gebouw• Past beter in de stedelijke ambitie
• Stimulans voor gebiedsontwikkeling
• Station herkenbaar in omgeving
• Comfortabele, brede en lichte tunnel
• Stationsgebouw met allure, passend bij  
 ambities
• Beschut en comfortabel ontvangstdomein
• Aangenaam verblijfsdomein in   
 stationsgebouw
• Ruim voldoende mogelijkheden voor   
 services en retail Omzetpotentie kan   
 worden vergroot
• Route Windesheim verbeterd
• Ketenvoorzieningen liggen logisch en   
 comfortabel
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OV-knoop zuid, Variant sober (begane grond en tunnelniveau):
Rondom de stijgpunten naar het busstation wordt ca 400 m2 retail gerealiseerd in de tunnel. Na het busstation 
leiden trappen en roltrappen naar maaiveld voor de Hanzelaan. De tunnelmond is overkapt. Service en retail worden 
aangeboden op maaiveld onder een luifelconstructie vergelijkbaar met de huidige overkapping aan de centrumzijde.

OV-knoop zuid, Variant ambitieus (begane grond en tunnelniveau):
Vergelijkbaar met de sobere variant wordt er rondom de stijgpunten naar het busstation ca 400 m2 retail gerealiseerd 
in de tunnel. Na het busstation leiden trappen en roltrappen naar maaiveld voor de Hanzelaan. De tunnel komt op 
maaiveld uit in een stationshal, waarin ook service en retail aangeboden.

Sober

Ambitieus
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• Grote versnippering
• Lage ruimtelijke kwaliteit
• Weinig efficiënt stallinggebruik
• Beheer en handhaving lastig
• Vrijkomende gratis (voormalige bewaakte)  
 stalling is concurrent van nieuwe   
 ondergrondse stalling
• Rommelig beeld

• Voldoende capaciteit
• Aanbod op die plekken waar de vraag is

• Een minder gunstige ligging in verband  
 met ruimtelijke organisatie in en om   
 station (trekt balans stromen station-stad  
 scheef, verkeerde loopstromen)
• Grote impact op straatbeeld Oosterlaan
• Indien gebouw, ruimtelijk conflict met  
 uitbreidingswens sporen en perrons
• Gebruiksonvriendelijk vanwege helling en  
 één hellingsbaan

•  Voldoende capaciteit
•  Vanuit fietsstromen zeer goed gelegen
•  Concentratie gratis stallen
•  Relatief lage investeringskosten
•  Indien op fietsdek kan sporen- en   
 perronuitbreiding plaatsvinden

• Vanuit fietsstromen iets minder goed   
 gelegen
• Hoge investerings- en exploitatiekosten
• Autogarage moet worden gesloopt en   
 elders worden gecompenseerd (indien  
 ruimte onvoldoende)
• Onzekerheid over mate waarin het   
 Ministerie de sloop en herbouw van   
 autogarage en passerelle die nodig zijn  
 voor deze oplossing mede wil bekostigen

• Voldoende capaciteit
• Ligging gunstig voor bewaakte   
 stallingsexploitatie
• Genereert grote en gewenste loopstroom  
 over plein
 • Concentratie gratis stallen
• Sluit beste aan bij integrale functioneren   
 OV-knoop
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fietsenstalling noord, variant Westerlaan
Sloop van de huidige Westerlaangarage, herbouw van een 
fietsflat in driebouwlagen met stallingsmogelijkheid voor 
7000 fietsen, daarnaast komt er onder het stationsplein 
een bewaakte stalling met 3000 plaatsen.

fietsenstalling noord, variant Oosterlaan
De huidige fietsenstalling met 1690 plaatsen blijft 
bestaan, maar wordt een onbetaalde voorziening, onder 
het stationsplein komt een bewaakte stalling met ruim 
3900 plaatsen, op niveau boven de sporen wordt een 
plateau gemaakt met ruimte voor ruim 4400 plaatsen.

fietsenstalling noord, variant verspreid;
De huidige fietsenstalling met 1690 plaatsen blijft 
bestaan, maar wordt een onbetaalde voorziening, onder 
het stationsplein komt een bewaakte stalling met 3000 
plaatsen, langs de Westerlaan zoveel mogelijk fietsrekken 
op maaiveld en een kleine fietsflat in drie verdiepingen 
met 1000 plaatsen, aan de Oosterlaan komt tevens een 
fietsflat in drie lagen met 3400 plaatsen. 

Westerlaan

Verspreid Oosterlaan
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• Slechts tijdelijke oplossing indien NS dit  
 terrein in de toekomst wil ontwikkelen
• Past niet bij ambities kwalitietsbeeld

• Voldoende capaciteit
• Functioneel acceptabel

• Hoge investerings- en exploitatiekosten
• Minder gunstig voor bundeling stromen in  
 stationsgebouw

• Voldoende capaciteit
• Vanuit fietsoptiek beste oplossing

• Alleen in combinatie met programma   
 goede uitstraling

• Voldoende capaciteit
• Goede variant voor de fietser, vanwege  
 herkomstgebied
• Lagere investering vanwege bovengronds  
 bouwen
• Meeste toegevoegde waarde voor   
 functioneren stationshal
• Gebundelde reizigersstromen goed voor  
 reisinfo-voorziening

• Verkeerskundige problemen in verband  
 met kruisende stromen voetgangers  
 Windesheim en fietsers
• Minder toekomstvast vanwege   
 gebiedsontwikkeling

• Voldoende capaciteit
• Concentratie nabij stationshal
• Lagere investering vanwege bovengronds  
 bouwen
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fietsenstalling zuid, variant maaiveld;
Het beoogde oppervlak nodig voor de stalling van 4000 
fietsen ligt aan beide zijden van de tunnelmond.

fietsenstalling zuid, variant west;
Een fietsgebouw in twee bouwlagen begrenst de 
busterminal, op termijn wordt de stalling geïntegreerd in 
de vastgoedontwikkeling op deze plek.

fietsenstalling zuid, variant busstation;
Alle 4000 stallingsplaatsen komen ondergronds te liggen 
aan de oostzijde van de busterminal, met een directe 
verbinding naar de reizigerstunnel.

fietsenstalling zuid, variant oost;
Een fietsgebouw in drie bouwlagen, in combinatie met 
ander programma vormt dit gebouw een pleinwand aan het 
nieuwe stationsplein. 

Oost West

Maaiveld Busstation
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1.4 OV-knoop centrumzijde 

Een ruime, overzichtelijke en architectonisch fraaie 
stationshal kan reizigersstromen goed bundelen, 
voldoende voorzieningen aanbieden en vormt een 
uitnodigend ensemble met het oude stationsgebouw. Er 
wordt een stationshart van allure gerealiseerd, dat goed 
georiënteerd is op de verbinding met de binnenstad.  
Aandachtspunt is het zicht op de stad bij bovenkomst 
uit de reizigerstunnel. Het is belangrijk dat ten alle 
tijde de reizigersvoorzieningen worden geïntegreerd 
in het stadsbeeld. Het voordeel van de variant haaks-
ambitieus is dat de loopstroom al in de tunnel richting 
hoofdgebouw gestuurd wordt. De geknikte tunnelmond 
op -1 niveau heeft als zeer groot bezwaar, dat er grote 
doorstromingsproblemen ontstaan door kruisende 
stromen en de tunnel eindigt in een wand. Dit leidt 
niet alleen tot onoverzichtelijkheid, maar ook tot 
knelpunten en zelfs sociaal en fysiek onveilige situaties. 
De hoge investeringen worden niet gerechtvaardigd. 

Er is weliswaar ruim voldoende retail mogelijk op het 
-1 niveau, maar die ligt niet op de gewenste locatie 
en maakt rendabele investeringen vrijwel onmogelijk. 
NS en ProRail wijzen deze oplossing dan ook af. In de 
architectonische uitwerking is het van belang een goede 
balans te vinden tussen het historische stationsgebouw 
en de nieuwbouw. een nieuwe ontwerpopgave zou 
hieraan invulling moeten geven.  

De voorkeurskeuze is zodoende de variant 
recht – ambitieus. 

Het kruisen van loopstromen levert in beide varianten aandachtspunten op. In de gedraaide variant treden deze 
aandachtspunten vooral op -1 op. Vanuit reizigersbeleving en –oriëntatie zijn kruisende loopstromen op maaiveld 
wenselijker en geniet de rechte variant daarom de voorkeur. Bron: NS
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1.5 OV-knoop zuidzijde

In lijn met de uitgesproken ambitie aan de centrumzijde 
komt een aansprekende stationshal naar voren. Qua 
allure, aantrekkingskracht en beleving past zo’n hal 
bij de ambities van het gebied. Een overkapte variant 
kan ook in de vorm van een stevig architectonisch 
gebaar, maar biedt toch minder ruimte voor een 
aantrekkelijke bundeling van voorzieningen en evenmin 
een aantrekkelijk binnenklimaat. In de architectonische 
uitwerking is het van belang een herkenbaar element 
toe te voegen (aan beide zijden van het station), hiermee 
wordt het station herkenbaar en is het voor de reiziger 
evident dat men in Zwolle is aangekomen, dat kan in 
vormentaal, vergelijkbare materialisering o.i.d.

Het heeft de voorkeur aan de zuidzijde eveneens een 
volwaardige stationshal aan te bieden, met andere 
woorden de variant ambitieus.

1.6 Fiets centrumzijde

Een gebouwde meerlaagse voorziening aan de 
Westerlaan is het voorkeursmodel. Opgemerkt moet 
worden dat vanuit stallingsoptiek sec een oostelijke 
focus passender zou zijn vanwege de verdeling over 
herkomsten. Een concentratie aan de Westerlaan 
geniet echter vanuit integrale optiek de voorkeur omdat 
deze de gewenste oriëntatie van de OV-knoop op de 
binnenstadsas ondersteunt. Een oostelijke focus verstoort 
het gewenste evenwicht en trekt reizigersstromen weer 
uit elkaar, wat nadelig is voor informatievoorziening en 
geleiding langs service en retail. Bovendien is te voorzien 
dat een grootschalige gebouwde stallingsvoorziening 
aan de Oosterlaan tot een tweetal strijdigheden leidt. 
In de eerste plaats wordt het straatbeeld ernstig 
verstoord door een lange en erg aanwezige stalling. 
Ten tweede is te voorzien dat er een ruimtelijk conflict 
gaat optreden met de spoor- en transferfunctie. Er zijn 
nu al capaciteitsproblemen op het  perron (sporen 
15 en 16), die uitbreiding en verschuiving van perron 
en sporen richting Oosterlaan wellicht noodzakelijk 
maken. Een grote gebouwde stalling zou dan boven de 
sporen moeten komen (groot hoogteverschil, hetgeen 
onconfortabel is) of onaanvaardbaar lang worden (grote 
loopafstanden).

De voorkeurskeuze is focus Westerlaan.

1.7 Fiets zuidzijde 

Een gebouwde voorziening meteen ten oosten van de 
nieuwe stationshal ligt niet alleen aantrekkelijk ten 
opzichte van de belangrijkste fietsstromen uit Zwolle-
Zuid, maar omdat het een gebouwde meerlaagse 
voorziening is, kan in combinatie met een aantrekkelijke 
plintfunctie een hele goede pleinwand worden 
gerealiseerd, die bijdraagt aan de natuurlijke geleiding 
van de reizigersstromen richting Hanzeland / Spoorzone 
en specifiek richting Windesheim. Het stationsplein 
en de stationshal krijgen een stevige impuls van de 
fietsende reiziger. Reizigersstromen kunnen goed worden 
georganiseerd. Een ondergrondse stalling (onder het 
busstation) biedt weliswaar het voordeel van dubbel 
ruimtegebruik en een rechtstreekse toegang tot de 
tunnel, maar het is een kostbare ingreep waar te weinig 
voordelen ten opzichte van de oostvariant uit resulteren. 
Voor de zuidzijde geldt namelijk dat de stalling per 
definitie onbetaald wordt. 

Het heeft de voorkeur aan de zuidzijde eveneens voor een 
concentratie van fietsenstallingsplekken te gaan, gelegen 
aan de oostzijde van de tunnelmond. 
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Afwegingskader OV-knoop 

Ter beoordeling van het ontwerp van de OV-knoop  wordt teruggegrepen op ‘het Stationsconcept’ (ontwikkeld door SBM, ProRail en NS), waarin middels ‘domeinen’ functies en voorzieningen worden geordend naar de behoefte van de 
gebruikers op hun route naar en door het station. Het afwegingskader wordt gecomplementeerd met bedrijfseconomische afwegingen die samenhangen met de ontwerpkeuzes.  

OV-KNOOP NOORD

Onderdeel 0-variant Variant 1: 

RECHT-SOBER 

Variant 2: 

RECHT-AMBITIEUS 

Variant 3: 

HAAKS-AMBITIEUS

Stedelijke inpassing 

Aansluiting met omgeving / stad 

Ketenvoorzieningen op logische plek aan bijbehorende 
verkeerstromen (1) 

Toepasbaarheid beheerregime (5) 

Reizigersvoorzieningen passen in straatbeeld (6) 

 Weinig kwaliteit in het openbaar 
domein, geen stationsplein. 

 Retail met achterkant naar de 
Oosterlaan.  

 Relatie binnenstad  en station is 
onduidelijk.  

 Stallen op maaiveld domineert 
het straatbeeld en beperkt de 
ontwikkelingsmogelijkheden van 
Ooster- en Westerlaan.   

 Tekort aan fietsparkeren zal 
leiden tot zwerffietsen.  

 Grote versnippering 
stallingsplekken voor fietsen 
draagt niet bij aan ruimtelijke 
kwaliteit.

 Openbaar domein verbetert  
door stationsplein en verdwijnen 
bussen.  

 Retail maakt achterkanten aan 
de Oosterlaan.  

 Locatie fietsparkeren op 
Oosterlaan meer  logische dan 
op Westerlaan vanwege de 
fietsverkeerstromen.  

 Straatbeeld Oosterlaan door 
Oosterlaan variant 
(fietsparkeren) aangetast door 
hoog fietsgebouw deels boven 
sporen.  

 Concentratie van beide 
fietsparkeervarianten leidt tot 
een beter toepasbaar 
beheerregiem.  

 Uitstraling van gebouw en 
stationsplein.  

 Aandachtspunt: transparantie 
gebouw is beperkende factor 
voor retail.

 De maat van het station past bij 
de positie van het station in het 
netwerk. 

 Locatie fietsparkeren op 
Oosterlaan meer  logische dan 
op Westerlaan vanwege de 
fietsverkeerstromen.  

 Straatbeeld Oosterlaan door 
Oosterlaan variant 
(fietsparkeren) aangetast door 
hoog fietsgebouw deels boven 
sporen.  

 Concentratie van beide 
fietsparkeervarianten leidt tot 
een beter toepasbaar 
beheerregiem. 

 Uitstraling van gebouw en 
stationsplein.  

 Aandachtspunt: transparantie 
gebouw is beperkende factor 
voor retail.

 De maat van het station past bij 
de positie van het station in het 
netwerk.  

 Locatie fietsparkeren op 
Oosterlaan meer  logische dan 
op Westerlaan vanwege de 
fietsverkeerstromen.  

 Straatbeeld Oosterlaan door 
Oosterlaan variant 
(fietsparkeren) aangetast door 
hoog fietsgebouw deels boven 
sporen.  

 Concentratie van beide 
fietsparkeervarianten leidt tot 
een beter toepasbaar 
beheerregiem. 

Loopverbindingszone

De loopverbindingszone verbindt de domeinen met elkaar 
en voorziet in een snelle en veilige transfer. 

Snelle navigatie en doorstroming tussen stationsentree en 
treinperrons. 

De loopverbindingszone verbindt logisch de domeinen met 
elkaar.  

Veilig; sociaal en fysiek 

 Beperkte doorstroming door 
krappe ruimte tussen trap en 
retail. Teveel kruisende 
bewegingen voor trap. 

 Looproute vanuit de 
fietsenstalling aan de Westerlaan 
is te smal.  

 Als op oost een fietsenstalling, 
dan is de doorgang te smal.  

 Door het verplaatsen van de 
bussen zal de doorstroming iets 
verbeteren, maar nog 
onvoldoende.  

 Looproute vanuit de 
fietsenstalling aan de Westerlaan 
verbetert, maar is nog te smal.  

 Als op oost een fietsenstalling, 
dan is de doorgang te smal 

 Ondergrondse fietsenstalling 
geen rechtstreekse aansluiting 
met de tunnel.  

 In Ooster- en Westerlaan variant  
duidelijkere loopverbinding met 
station ten opzichte van 
verspreide fietsparkeeroplossing.

 Meer ruimte voor doorstroming 
en oriëntatie op maaiveld.  

 Looproute vanuit de 
fietsenstalling aan de Westerlaan 
is te smal.  

 Ondergrondse fietsenstalling 
geen rechtstreekse aansluiting 
met de tunnel. Maar wel 
comfortabel (droog).  

 Looproute vanaf Westerlaan 
variant  (fietsparkeren) kwalitatief 
beter dan Oosterlaan variant, als 
gevolg van gerevitaliseerde 
hoofdgebouw.  

 Minder logisch en er komen 
extra kruisstromen voor de trap. 

 Minder sociale veiligheid  
 Voordeel dat fietsers in tunnel 

binnenkomen, nadeel dat 
kruisende stromen 

 Lift losgekoppeld van de trap 
(neg. voor minder validen). 
Stromen vanuit tunnel worden 
gesplitst.

 Looproute vanaf Westerlaan 
variant  (fietsparkeren) kwalitatief 
beter dan Oosterlaan variant, als 
gevolg van gerevitaliseerde 
hoofdgebouw.  

Omgevingsdomein

Het omgevingsdomein zorgt dat vertrekkende reizigers het 
station veilig kunnen vinden en arriverende reizigers 
gemakkelijk hun reis kunnen vervolgen. 

Het station is makkelijk vindbaar voor vertrekkende 
reizigers. 

Afstand en logica route van ketenvoorziening naar station 
(2)

Routegevend voor aankomende reizigers naar de 
ketenvoorzieningen.  

Ingericht als voetgangersdomein 

Beheerbaarheid (7) 

Veilig en inspirerend 

 Stationsingang is onduidelijk (er 
zijn twee ingangen, tunnel en 
stationsgebouw).  

 Bussen blokkeren zicht op het 
station, mn tunnelmond.  

 Bussen domineren het gebied 
ten nadele van voetgangers.  

 Afstand naar fietsenstallingen is 
te groot en zal in de toekomst 
toenemen door nieuwe 
spooropstelling (geen ruimte 
voor uitbreiding).  

 Geen ruimte voor kiss en ride.  
 Uitbreidingsmogelijkheden spoor 

15/16 vormt knelpunt met 
handhaving busstation.  

 Door onvoldoende 
stallingcapaciteit voor fietsen 
meer zwerffietsen waardoor 
beheersbaarheid slechter wordt. 

 Voetgangersdomein (bus weg). 
 Stationsingang is onduidelijk (er 

zijn twee ingangen, tunnel en 
stationsgebouw).  

 Geen koppeling ondergrondse 
stalling met de tunnel.   

 De afstanden tot de 
fietsstallingen worden voor een 
grotere groep kleiner, de kwaliteit 
voor een grotere groep beter.  

 Aantal benodigde 
fietsparkeerplaatsen kan worden 
gerealiseerd.  

 Bij concentratie fietsparkeren 
beheer makkelijke te 
organiseren.  

 Westerlaan variant gunstig voor 
betaal fietsparkeren omdat de 
meeste fietsers eerst langs de 
betaalde rijden en daarna gratis. 

 Duidelijke (hoofd)stationsingang, 
met ontvangstdomein. Aandacht 
voor locatie tickets en service.  

 Geen koppeling ondergrondse 
stalling met de tunnel.   

 De afstanden tot de 
fietsstallingen worden voor een 
grotere groep kleiner, de kwaliteit 
voor een grotere groep beter.  

 Aantal benodigde 
fietsparkeerplaatsen kan worden 
gerealiseerd. 

 Bij concentratie fietsparkeren 
beheer makkelijke te 
organiseren.  

 Westerlaan variant gunstig voor 
betaal fietsparkeren omdat de 
meeste fietsers eerst langs de 
betaalde rijden en daarna gratis. 

 Kwaliteit omgevingsdomein het 
grootst bij fietsparkeren aan 
Westerlaan.  

 Duidelijke (hoofd)stationsingang, 
met ontvangstdomein. Aandacht 
locatie voor tickets en service.  

 Wel  koppeling ondergrondse 
stalling met de tunnel.   

 De afstanden tot de 
fietsstallingen worden voor een 
grotere groep kleiner, de kwaliteit 
voor een grotere groep beter.  

 Aantal benodigde 
fietsparkeerplaatsen kan worden 
gerealiseerd. 

 Bij concentratie fietsparkeren 
beheer makkelijke te 
organiseren.  

 Westerlaan variant gunstig voor 
betaal fietsparkeren omdat de 
meeste fietsers eerst langs de 
betaalde rijden en daarna gratis.

 Kwaliteit omgevingsdomein het 
grootst bij fietsparkeren aan 
Westerlaan. 

Ontvangstdomein

In het ontvangsdomein worden de reizigers in het station 
ontvangen en verwelkomd.

Reiziger wordt ontvangen in één hoofdontvangstdomein + 
een ontvangstdomein bij elke entree. 

Altijd tijd- en reisinformatie en kaartverkoop. Ook service, 
assistentie 

Voldoende ruimte voor commercie.  

Droog, opgeruimd, helder en overzichtelijk.  

In de luwte van de loopstromen en creëert geen kruisende 
loopstromen.  

Ruimtelijk van opzet. 

 Niet beschut tegen weer en wind
 Reisinformatie en 

kaartautomaatdeels overkapt.  
 Niet één hoofdontvangsdomein. 
 Geen groeimogelijkheid (m²) 

voor commercie.    
 Ontvangstdomein onvoldoende 

overzichtelijk.  

 Niet beschut tegen weer en wind
 Reisinformatie en 

kaartautomaatdeels overkapt.  
 Niet één hoofdontvangsdomein. 
 Meer groeimogelijkheden (m²) 

voor commercie.    
 Ontvangstdomein overzichtelijker

 Binnenklimaat 
 ruimtelijke opzet,  
 helder en overzichtelijk 
 Onvoldoende ruimte voor 

commercie.  
 Toegang ondergrondse 

fietsstalling in de stationshal.

 Binnenklimaaat 
 Kruisende loopstromen (incl. 

fiets). 
 Botsende reizigersstromen in de 

haakse binnenbocht.  
 Menging van ontvangstdomein 

en reisdomein. 
 Drie ontvangstdomeinen, 

waarvan twee te klein.  
 Meer mogelijkheid voor 

commerciële ruimte, maar geen 
optimale locaties 

 Rechtstreekse aansluiting vanuit 
ondergrondse stalling  in tunnel. 

Matrix afwegingskader OV-knoop centrumzijde

Ter beoordeling van het ontwerp van de OV-knoop wordt teruggegrepen op ‘het Stationsconcept’ (ontwikkeld door 
SBM, ProRail en NS), waarin middels ‘domeinen’ functies en voorzieningen worden geordend naar de behoefte 
van de gebruikers op hun route naar en door het station. Het afwegingskader wordt gecomplementeerd met 
bedrijfseconomische afwegingen die samenhangen met de ontwerpkeuzes.
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Afwegingskader OV-knoop 

Ter beoordeling van het ontwerp van de OV-knoop  wordt teruggegrepen op ‘het Stationsconcept’ (ontwikkeld door SBM, ProRail en NS), waarin middels ‘domeinen’ functies en voorzieningen worden geordend naar de behoefte van de 
gebruikers op hun route naar en door het station. Het afwegingskader wordt gecomplementeerd met bedrijfseconomische afwegingen die samenhangen met de ontwerpkeuzes.  

OV-KNOOP NOORD

Onderdeel 0-variant Variant 1: 

RECHT-SOBER 

Variant 2: 

RECHT-AMBITIEUS 

Variant 3: 

HAAKS-AMBITIEUS

Stedelijke inpassing 

Aansluiting met omgeving / stad 

Ketenvoorzieningen op logische plek aan bijbehorende 
verkeerstromen (1) 

Toepasbaarheid beheerregime (5) 

Reizigersvoorzieningen passen in straatbeeld (6) 

 Weinig kwaliteit in het openbaar 
domein, geen stationsplein. 

 Retail met achterkant naar de 
Oosterlaan.  

 Relatie binnenstad  en station is 
onduidelijk.  

 Stallen op maaiveld domineert 
het straatbeeld en beperkt de 
ontwikkelingsmogelijkheden van 
Ooster- en Westerlaan.   

 Tekort aan fietsparkeren zal 
leiden tot zwerffietsen.  

 Grote versnippering 
stallingsplekken voor fietsen 
draagt niet bij aan ruimtelijke 
kwaliteit.

 Openbaar domein verbetert  
door stationsplein en verdwijnen 
bussen.  

 Retail maakt achterkanten aan 
de Oosterlaan.  

 Locatie fietsparkeren op 
Oosterlaan meer  logische dan 
op Westerlaan vanwege de 
fietsverkeerstromen.  

 Straatbeeld Oosterlaan door 
Oosterlaan variant 
(fietsparkeren) aangetast door 
hoog fietsgebouw deels boven 
sporen.  

 Concentratie van beide 
fietsparkeervarianten leidt tot 
een beter toepasbaar 
beheerregiem.  

 Uitstraling van gebouw en 
stationsplein.  

 Aandachtspunt: transparantie 
gebouw is beperkende factor 
voor retail.

 De maat van het station past bij 
de positie van het station in het 
netwerk. 

 Locatie fietsparkeren op 
Oosterlaan meer  logische dan 
op Westerlaan vanwege de 
fietsverkeerstromen.  

 Straatbeeld Oosterlaan door 
Oosterlaan variant 
(fietsparkeren) aangetast door 
hoog fietsgebouw deels boven 
sporen.  

 Concentratie van beide 
fietsparkeervarianten leidt tot 
een beter toepasbaar 
beheerregiem. 

 Uitstraling van gebouw en 
stationsplein.  

 Aandachtspunt: transparantie 
gebouw is beperkende factor 
voor retail.

 De maat van het station past bij 
de positie van het station in het 
netwerk.  

 Locatie fietsparkeren op 
Oosterlaan meer  logische dan 
op Westerlaan vanwege de 
fietsverkeerstromen.  

 Straatbeeld Oosterlaan door 
Oosterlaan variant 
(fietsparkeren) aangetast door 
hoog fietsgebouw deels boven 
sporen.  

 Concentratie van beide 
fietsparkeervarianten leidt tot 
een beter toepasbaar 
beheerregiem. 

Loopverbindingszone

De loopverbindingszone verbindt de domeinen met elkaar 
en voorziet in een snelle en veilige transfer. 

Snelle navigatie en doorstroming tussen stationsentree en 
treinperrons. 

De loopverbindingszone verbindt logisch de domeinen met 
elkaar.  

Veilig; sociaal en fysiek 

 Beperkte doorstroming door 
krappe ruimte tussen trap en 
retail. Teveel kruisende 
bewegingen voor trap. 

 Looproute vanuit de 
fietsenstalling aan de Westerlaan 
is te smal.  

 Als op oost een fietsenstalling, 
dan is de doorgang te smal.  

 Door het verplaatsen van de 
bussen zal de doorstroming iets 
verbeteren, maar nog 
onvoldoende.  

 Looproute vanuit de 
fietsenstalling aan de Westerlaan 
verbetert, maar is nog te smal.  

 Als op oost een fietsenstalling, 
dan is de doorgang te smal 

 Ondergrondse fietsenstalling 
geen rechtstreekse aansluiting 
met de tunnel.  

 In Ooster- en Westerlaan variant  
duidelijkere loopverbinding met 
station ten opzichte van 
verspreide fietsparkeeroplossing.

 Meer ruimte voor doorstroming 
en oriëntatie op maaiveld.  

 Looproute vanuit de 
fietsenstalling aan de Westerlaan 
is te smal.  

 Ondergrondse fietsenstalling 
geen rechtstreekse aansluiting 
met de tunnel. Maar wel 
comfortabel (droog).  

 Looproute vanaf Westerlaan 
variant  (fietsparkeren) kwalitatief 
beter dan Oosterlaan variant, als 
gevolg van gerevitaliseerde 
hoofdgebouw.  

 Minder logisch en er komen 
extra kruisstromen voor de trap. 

 Minder sociale veiligheid  
 Voordeel dat fietsers in tunnel 

binnenkomen, nadeel dat 
kruisende stromen 

 Lift losgekoppeld van de trap 
(neg. voor minder validen). 
Stromen vanuit tunnel worden 
gesplitst.

 Looproute vanaf Westerlaan 
variant  (fietsparkeren) kwalitatief 
beter dan Oosterlaan variant, als 
gevolg van gerevitaliseerde 
hoofdgebouw.  

Reisdomein (transfer)

Het reisdomein staat in het teken van het gemakkelijk en 
efficiënt verplaatsen van en naar de trein.  

Gemakkelijk en efficiënt. 

Veilig, voldoende capaciteit en comfortabel. 

Overzichtelijke tijd- en reisinformatie (niet 
loopstroombelemmerend) 

 Breedte tunnel en trap in orde.  Breedte tunnel en trap in orde.   Breedte tunnel en trap in orde.  Breedte tunnel en trap in orde 
 Goede toegang tot de 

ondergrondse fietsenstalling.  
 Beperkte doorstroming door de 

haakse route.   

Verblijfsdomein

Het verblijfsdomein vormt een eigen wereld binnen het 
station waarin ‘lege tijd’ wordt omgebogen in waardevolle, 
nuttige tijd. 

Bij voorkeur niet doorkruist door de loopverbindingszone. 

Goede verbinding (van hoofdgebouw) met station. 

Helder aanbod aan retail, horeca en diensten voor 
reizigers en bezoekers  

Uitnodigend. 

Ruimte voor verschillende stijlen en sferen.  

Ingericht als voetgangersdomein 

Veilig en inspirerend.   

 Geen verblijfsdomein.   Geen verblijfsdomein.  Betere verbinding met het 
hoofdgebouw. Meer ruimte voor 
verblijfsdomein.  

 Verblijfsdomein in hoofdgebouw 
moeilijk realiseerbaar bij 
Oosterlaan variant fietsparkeren. 

 Nog betere verbinding met het 
hoofdgebouw. Minder ruimte 
voor verblijfsdomein. 

 Meer ruimte voor retail (-1). 
 Verblijfsdomein in hoofdgebouw 

moeilijk realiseerbaar bij 
Oosterlaan variant fietsparkeren.

Overlast bij realisatie

Reizigershinder 

Lange doorlooptijd 

Bouwlogistiek 

 Geen verdere ingrepen.   Reizigers stroom tijdelijk om de 
bouwwerkzaamheden van de 
ondergrondse fietskelder leiden 
(langs spoor 1+/- 2 jaar). 

 Stationshal vanuit de binnenstad 
niet bereikbaar.  

 Hinderlijke bouwsituatie. 
 Langere overlast.   
 Reizigersstroom tijdelijk om de 

bouwwerkzaamheden van de 
ondergrondse fietskelder leiden 
(langs spoor 1+/- 2 jaar). 

 Stationshal vanuit de binnenstad 
niet bereikbaar. 

 Gecompliceerde reisigers 
logistiek (passerelle nodig).   

 Hinderlijke bouwsituatie. 
 Langere overlast.   
 Reizigersstroom tijdelijk om de 

bouwwerkzaamheden van de 
ondergrondse fietskelder leiden 
(langs spoor 1+/- 2 jaar). 

 Stationshal vanuit de binnenstad 
niet bereikbaar. 

Toekomstvastheid

Voorbereid op toekomstige groei (3,4 ) 

Kwaliteit van de tijdelijke situatie (o.a. van 
reizigersdomeinen) 

 Ongeschikt voor uitbreiding 
fietsparkeren, retail en bus.  

 Niet volledig geschikt voor 
uitbreiding  retail.

 Bus voldoet.  
 Alle drie de fietsparkeervarianten 

zijn voorbereid op toekomstige 
groei.

 Bij gespreide feitspakeervariant 
toekomstige groei moeilijker te 
waarborgen.  

 Beter geschikt voor uitbreiding 
retail in hoofdgebouw.  

 Ontvangstdomein niet geschikt 
voor uitbreiding retail.  

 Bus voldoet. 
 Alle drie de fietsparkeervarianten 

zijn voorbereid op toekomstige 
groei.

 Bij gespreide feitspakeervariant 
toekomstige groei moeilijker te 
waarborgen. 

 Situatie nog beter geschikt voor 
uitbreiding retail in hoofdgebouw. 

 Ontvangstdomein geschikt voor 
uitbreiding retail.  

 Bus voldoet. 
 Alle drie de fietsparkeervarianten 

zijn voorbereid op toekomstige 
groei.

 Bij gespreide feitspakeervariant 
toekomstige groei moeilijker te 
waarborgen. 

Opbrengsten 

Omzetpotentie 

Rendement 

 Omzetpotentie blijft onbenut.   Omzetpotentie blijft onbenut.   Omzet potentie kan worden 
benut.

  Oosterlaan variant heeft 
negatieve consequenties voor 
omzetpotentie hoofdgebouw.  

 Westerlaanvariant fietsparkeren 
verhoogd de omzetpotentie van 
het hoofdgebouw.  

 Omzet potentie kan worden 
gehaald, maar de investering zijn
hoog waardoor rendement laag 
is.

 Oosterlaan variant fietsparkeren 
heeft negatieve consequenties 
voor omzetpotentie 
hoofdgebouw.  

 Westerlaanvariant fietsparkeren 
verhoogd de omzetpotentie van 
het hoofdgebouw. 

Kosten (* 1 mln) 

Investeringsbedrag (8) 

Exploitatielasten (9) 

 OV-knoopoptimalisatie bus PM 
 Fiets optimalisatie PM 
 Exploitatielasten zullen 

toenemen als gevolg van 
extreem tekort aan 
stallingplekken en daardoor 
zwerffietsen.  

 OV-knoop € 0  
 Fiets € 16-35 
 Exploitatie kosten 

Westelaanvariant fietsparkeren 
hoger dan Oosterlaanvariant.  

 OV-knoop € 7,7 
 Fiets € 16-35 
 Exploitatie kosten 

Westelaanvariant fietsparkeren 
hoger dan Oosterlaanvariant. 

 OV-knoop € 18,6 
 Fiets € 16-35 
 Exploitatie kosten 

Westelaanvariant hoger dan 
Oosterlaanvariant. 

Losse afwegingskader Keten incl. verwerkte nummers in het geheel. 

Criterium Operationalisatie 

Lokatie Liggen de voorzieningen goed aan de fietsstromen? (1) 

Loopafstanden tot aan stationsingang (2) 

Capaciteit Huidige geraamde omvang voldoende? (3) 

Ingroeimogelijkheden voor behoefte 2030? (4) 

Regime Gewenste verhouding bewaakt/onbewaakt cq betaald/onbetaald te 
realiseren? (5) 

Ruimtelijke kwaliteit Is de voorziening goed inpasbaar in het straatbeeld? (6) 

Is het stallen goed te beheersen (kwakkers?) (7) 
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Afwegingskader OV-knoop 

Ter beoordeling van het ontwerp van de OV-knoop  wordt teruggegrepen op ‘het Stationsconcept’ (ontwikkeld door SBM, ProRail en NS), waarin middels ‘domeinen’ functies en voorzieningen worden geordend naar de behoefte van de 
gebruikers op hun route naar en door het station. Het afwegingskader wordt gecomplementeerd met bedrijfseconomische afwegingen die samenhangen met de ontwerpkeuzes.  

OV-KNOOP ZUID

Onderdeel 0-variant Variant 1: 

SOBER

Variant 2: 

AMBITIEUS

Stedelijke inpassing 

Aansluiting met omgeving / stad 

Ketenvoorzieningen op logische plek aan 
bijbehorende verkeerstromen (1) 

Toepasbaarheid beheerregime (5) 

Reizigersvoorzieningen passen in straatbeeld 
(6)

 Probleem van route Windesheim wordt niet 
aangepast.  

 Slechte ruimtelijke kwaliteit driehoek tussen 
Hanzelaan-Nedtrain-station 

 Geen stimulans voor de gebiedsontwikkeling.  
 Logische plek fietsparkeren.  

 Stimulans voor de gebiedsontwikkeling.  
 Station is herkenbaarder in de stedelijke omgeving. 
 Ruimtelijke impact van fietsparkeren groot. 
 Fietsparkeren aan de oostzijde is logisch gezien de 

fietsverkeerstromen.  
 Stedelijke inpassing van fietsparkeeroplossing het 

beter bij een ondergrondse fietsparkeeroplossing.  
 Architectonische uitstraling fietsparkeeroplossing 

bovengronds gebouwd oostzijde erg belangrijk.  

 Past beter in de stedelijke ambitie.  
 Stimulans voor de gebiedsontwikkeling.  
 Station is herkenbaarder in de stedelijke omgeving.  
 Ruimtelijke impact van fietsparkeren groot. 
 Fietsparkeren aan de oostzijde is logisch gezien de 

fietsverkeerstromen.  
 Stedelijke inpassing van fietsparkeeroplossing het 

beter bij een ondergrondse fietsparkeeroplossing.  
 Architectonische uitstraling fietsparkeeroplossing 

bovengronds gebouwd oostzijde erg belangrijk.  

Loopverbindingszone

De loopverbindingszone verbindt de 
domeinen met elkaar en voorziet in een snelle 
en veilige transfer. 

Snelle navigatie en doorstroming tussen 
stationsentree en treinperrons. 

De loopverbindingszone verbindt logisch de 
domeinen met elkaar.  

Veilig: sociaal en fysiek 

 Smalle tunnel is niet comfortabel. Hoek opgang 
naar Hanzelaan geeft sociaal onveilige beleving 
en is mogelijk te smal voor de toekomst (wordt 
gebruikt door fietsparkeerders en busreizigers).  

 Lange loopafstand.  
 Hoogteverschil in de tunnel bij overgang  brede 

naar  smalle tunnel.  

 Comfortabele bredere, lichtere tunnel.  
 Variant fietsparken aan westzijde van stationingang 

leidt tot kruisende stromen van aankomende en 
vertrekkende reizigers.  

 Fietsparkeeroplossingen aan de Oostzijde van de 
stationingang liggen logisch aan de 
loopverbindingszone.  

 Comfortabele bredere, lichtere tunnel.  
 Variant fietsparken aan westzijde van stationingang 

leidt tot kruisende stromen van aankomende en 
vertrekkende reizigers.  

 Fietsparkeeroplossingen aan de Oostzijde van de 
stationingang liggen logisch aan de 
loopverbindingszone.  

Omgevingsdomein

Het omgevingsdomein zorgt dat vertrekkende 
reizigers het station veilig kunnen vinden en 
arriverende reizigers gemakkelijk hun reis 
kunnen vervolgen. 

Het station is makkelijk vindbaar voor 
vertrekkende reizigers. 

Afstand en logica route van ketenvoorziening 
naar station (2) 

Routegevend voor aankomende reizigers 
naar de ketenvoorzieningen.  

Ingericht als voetgangersdomein 

Beheerbaarheid (7) 

Veilig en inspirerend 

 Stationsplein Lubeck is makkelijk vindbaar voor 
de reizigers. 

 Driehoek is soort niemandsland 
 Geen logische ordening van domeinen.   
 Afstand van ketenvoorzieningen naar tunnel kort 

door zijingang Hanzelaan.  
 Directe aansluiting autoparkeren naar tunnel.  

 Er wordt een voetgangersdomein gecreëerd.  
 Station is makkelijk vindbaar voor vertrekkende 

reizigers.  
 Ketenvoorzieningen liggen op logische plek tov 

hoofdingang.  
 Fietsparkeren aan de oostzijde van het 

stationsentree het meest logisch. 
 Concentratie van fietsparkeren heeft de voorkeur, 

vanwege oa de beheersbaarheid.  

 Er wordt een voetgangersdomein gecreëerd.  
 Station is makkelijk vindbaar voor vertrekkende 

reizigers.  
 Ketenvoorzieningen liggen op logische plek tov 

hoofdingang.  
 Inspirerende omgeving.  
 Fietsparkeren aan de oostzijde van het stationsentree 

het meest logisch. 
 Concentratie van fietsparkeren heeft de voorkeur, 

vanwege oa de beheersbaarheid.  

Ontvangstdomein

In het ontvangsdomein worden de reizigers in 
het station ontvangen en verwelkomd.

Reiziger wordt ontvangen in één 
hoofdontvangstdomein + een 
ontvangstdomein bij elke entree. 

Altijd tijd- en reisinformatie en kaartverkoop. 
Ook service, assistentie 

Voldoende ruimte voor commercie.  

Droog, opgeruimd, helder en overzichtelijk.  

In de luwte van de loopstromen en creëert 
geen kruisende loopstromen.  

Ruimtelijk van opzet. 

 Droog, opgeruimd en overzichtelijk (kaartverkoop 
en reisinformatie).. 

 Twee ontvangsdomeinennodig (fiets en hoofd).  
 Geen ruimte voor commercie.  

 Onbeschut ontvangstdomein, te typeren als niveau 
’voorstadhalte’.  

 Eén hoofdontvangsdomein.  
 Voldoende ruimte voor retail (onder bus terminal en 

onder luifel).  
 In het ontvangstdomein  kan een betere kwaliteit 

gerealiseerd worden wanneer de loopstromen van 
fietsparkeren en andere reizigers worden gebundeld 
op maaiveld.  

 Stationsgebouw met allure, passend bij een station 
met deze positie in netwerk.  

 Beschut ontvangsdomein (kaartverkoop en 
reisinformatie). 

 Ruimtevoorverblijfnabij retail.  
 In het ontvangstdomein  kan een betere kwaliteit 

gerealiseerd worden wanneer de loopstromen van 
fietsparkeren en andere reizigers worden gebundeld 
op maaiveld.   

Matrix afwegingskader OV-knoop zuidzijde

Ter beoordeling van het ontwerp van de OV-knoop wordt teruggegrepen op ‘het Stationsconcept’ (ontwikkeld door 
SBM, ProRail en NS), waarin middels ‘domeinen’ functies en voorzieningen worden geordend naar de behoefte 
van de gebruikers op hun route naar en door het station. Het afwegingskader wordt gecomplementeerd met 
bedrijfseconomische afwegingen die samenhangen met de ontwerpkeuzes.
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Afwegingskader OV-knoop 

Ter beoordeling van het ontwerp van de OV-knoop  wordt teruggegrepen op ‘het Stationsconcept’ (ontwikkeld door SBM, ProRail en NS), waarin middels ‘domeinen’ functies en voorzieningen worden geordend naar de behoefte van de 
gebruikers op hun route naar en door het station. Het afwegingskader wordt gecomplementeerd met bedrijfseconomische afwegingen die samenhangen met de ontwerpkeuzes.  

OV-KNOOP ZUID

Onderdeel 0-variant Variant 1: 

SOBER

Variant 2: 

AMBITIEUS

Stedelijke inpassing 

Aansluiting met omgeving / stad 

Ketenvoorzieningen op logische plek aan 
bijbehorende verkeerstromen (1) 

Toepasbaarheid beheerregime (5) 

Reizigersvoorzieningen passen in straatbeeld 
(6)

 Probleem van route Windesheim wordt niet 
aangepast.  

 Slechte ruimtelijke kwaliteit driehoek tussen 
Hanzelaan-Nedtrain-station 

 Geen stimulans voor de gebiedsontwikkeling.  
 Logische plek fietsparkeren.  

 Stimulans voor de gebiedsontwikkeling.  
 Station is herkenbaarder in de stedelijke omgeving. 
 Ruimtelijke impact van fietsparkeren groot. 
 Fietsparkeren aan de oostzijde is logisch gezien de 

fietsverkeerstromen.  
 Stedelijke inpassing van fietsparkeeroplossing het 

beter bij een ondergrondse fietsparkeeroplossing.  
 Architectonische uitstraling fietsparkeeroplossing 

bovengronds gebouwd oostzijde erg belangrijk.  

 Past beter in de stedelijke ambitie.  
 Stimulans voor de gebiedsontwikkeling.  
 Station is herkenbaarder in de stedelijke omgeving.  
 Ruimtelijke impact van fietsparkeren groot. 
 Fietsparkeren aan de oostzijde is logisch gezien de 

fietsverkeerstromen.  
 Stedelijke inpassing van fietsparkeeroplossing het 

beter bij een ondergrondse fietsparkeeroplossing.  
 Architectonische uitstraling fietsparkeeroplossing 

bovengronds gebouwd oostzijde erg belangrijk.  

Loopverbindingszone

De loopverbindingszone verbindt de 
domeinen met elkaar en voorziet in een snelle 
en veilige transfer. 

Snelle navigatie en doorstroming tussen 
stationsentree en treinperrons. 

De loopverbindingszone verbindt logisch de 
domeinen met elkaar.  

Veilig: sociaal en fysiek 

 Smalle tunnel is niet comfortabel. Hoek opgang 
naar Hanzelaan geeft sociaal onveilige beleving 
en is mogelijk te smal voor de toekomst (wordt 
gebruikt door fietsparkeerders en busreizigers).  

 Lange loopafstand.  
 Hoogteverschil in de tunnel bij overgang  brede 

naar  smalle tunnel.  

 Comfortabele bredere, lichtere tunnel.  
 Variant fietsparken aan westzijde van stationingang 

leidt tot kruisende stromen van aankomende en 
vertrekkende reizigers.  

 Fietsparkeeroplossingen aan de Oostzijde van de 
stationingang liggen logisch aan de 
loopverbindingszone.  

 Comfortabele bredere, lichtere tunnel.  
 Variant fietsparken aan westzijde van stationingang 

leidt tot kruisende stromen van aankomende en 
vertrekkende reizigers.  

 Fietsparkeeroplossingen aan de Oostzijde van de 
stationingang liggen logisch aan de 
loopverbindingszone.  

Reisdomein (transfer)

Het reisdomein staat in het teken van het 
gemakkelijk en efficiënt verplaatsen van en 
naar de trein.  

Gemakkelijk en efficiënt. 

Veilig, voldoende capaciteit en comfortabel. 

Overzichtelijke tijd- en reisinformatie (niet 
loopstroombelemmerend) 

 Directe verbinding met ondergrondse 
fietsenstalling en P&R.

 Het smalle gedeelte van de tunnel voldoet niet 
aan de comforteisen (spits).  

 Bredere, lichtere tunnel, waardoor meer comfort.  
 Geen directe verbinding tussen tunnel en bestaande 

P&R.
 Voor de nieuwe P&R is een verbinding wel mogelijk.
 Bij fietsoplossing onder het busstation is een directe 

verbinding met de tunnel mogelijk.  

 Bredere, lichtere tunnel, waardoor meer comfort.  
 Geen directe verbinding tussen tunnel en bestaande 

P&R.
 Voor de nieuwe P&R is een verbinding wel mogelijk. 
 Bij fietsoplossing onder het busstation is een directe 

verbinding met de tunnel mogelijk. 

Verblijfsdomein

Het verblijfsdomein vormt een eigen wereld 
binnen het station waarin ‘lege tijd’ wordt 
omgebogen in waardevolle, nuttige tijd. 

Bij voorkeur niet doorkruist door de 
loopverbindingszone. 

Goede verbinding (van hoofdgebouw) met 
station.

Helder aanbod aan retail, horeca en diensten 
voor reizigers en bezoekers  

Uitnodigend. 

Ruimte voor verschillende stijlen en sferen.  

Ingericht als voetgangersdomein 

Veilig en inspirerend.   

 Niet aanwezig.   Niet aanwezig.   Aangenaam verblijfsdomein in stationsgebouw. 
Voldoet aan criteria verblijfsdomein. In het 
verblijfsdomein kan een betere kwaliteit gerealiseerd 
worden wanneer de loopstromen van fietsparkeren en 
andere reizigers worden gebundeld op maaiveld.   

Overlast bij realisatie

Reizigershinder 

Lange doorlooptijd 

Bouwlogistiek 

 Geen extra realisatie termijn.   Fasering nodig, maar oplosbaar.   Fasering lastiger, maar oplosbaar. 
 Langere doorlooptijd.  

Toekomstvastheid

Voorbereid op toekomstige groei (3,4 ) 

Kwaliteit van de tijdelijke situatie (o.a. van 
reizigersdomeinen) 

 Situatie niet  geschikt voor uitbreiding  retail en 
bus.    

 Groei fietsparkeren te faciliteren.  

 Situatie geschikt voor uitbreiding retail.  
 Bus voldoet. 
 Oplossingen fietsparkeren aan de westzijde van de 

stationsingang minder toekomstvast ivm gewenste 
gebiedsontwikkeling.  

 Overige fietsparkeeroplossingen zijn toekomstvast. 

 Situatie geschikt voor uitbreiding retail.  
 Bus voldoet. 
 Oplossingen fietsparkeren aan de westzijde van de 

stationsingang minder toekomstvast ivm gewenste 
gebiedsontwikkeling. 

 Overige fietsparkeeroplossingen zijn toekomstvast. 

Opbrengsten 

Omzetpotentie 

Rendement 

 Omzetpotentieblijft onbenut.   Omzet potentie kan worden benut, maar de 
investering in de tunnel zijn hoog. 

 Omzet potentie kanworden gehaald en vergroot, maar 
de investeringen zijn hoog in de tunnel. 

Kosten 

Investeringsbedrag (8) 

Exploitatielasten (9) 

 OV-knoop: PM 
 Fiets: 
 Parkeren: 

 OV-knoop: €10,7 
 Fiets: €3-11,3 
 Parkeren: 
 Exploitatiekosten fietsparkeeroplossing onder 

busstation hoger dan andere varianten ivm toezicht. 

 OV-knoop: € 18,4 
 Fiets: € 3-11 
 Parkeren: 
 Exploitatiekosten fietsparkeeroplossing onder 

busstation hoger dan andere varianten ivm toezicht. 

Losse afwegingskader Keten incl. verwerkte nummers in het geheel. 

Criterium Operationalisatie 

Lokatie Liggen de voorzieningen goed aan de 
fietsstromen? (1) 

Loopafstanden tot aan stationsingang (2) 

Capaciteit Huidige geraamde omvang voldoende? (3) 

Ingroeimogelijkheden voor behoefte 2030? 
(4)

Regime Gewenste verhouding bewaakt/onbewaakt cq 
betaald/onbetaald te realiseren? (5) 

Ruimtelijke kwaliteit Is de voorziening goed inpasbaar in het 
straatbeeld? (6) 

Is het stallen goed te beheersen (kwakkers?) 
(7)
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02 Beoordeling raamwerk en varianten voor 
  busontsluiting
Inleiding

Het ruimtelijk ontwerp voor het raamwerk en de varianten 
voor busontsluiting zijn beschreven in hfd 06 van 
de ‘Rapportage van de planfase’. Vanuit de eisen en 
ambities van partijen is onderzocht wat de effectiviteit 
van deze ingrepen is. De uitkomsten van dit onderzoek 
worden in dit hoofdstuk gerapporteerd.

Ruimtelijk ontwerp 
De stedenbouwkundige visie presenteert een voorstel 
voor een raamwerk van verbindingen op gebiedsniveau. 
Daarbij is het doel drieledig. In de eerste plaats dient 
de OV-knoop optimaal ontsloten te worden, waarbij de 
ontsluiting van de nieuwe busterminal aan de zuidzijde 
de grootste en meest ingrijpende opgave vormt. In de 
tweede plaats heeft het voorstel tot doel de interne 
structuur van Hanzeland / Spoorzone te verbeteren 
en beter te verbinden met de rest van de stad en 
de regio om vastgoedontwikkeling in het gebied te 
stimuleren. In de derde plaats vormt het goed geleiden 
van de voetgangersstromen naar Windesheim, die nu 
veel overlast geven (en ondervinden), een belangrijk 
aandachtspunt. De belangrijkste elementen in het 
ontwerp zijn:

•	 De ontsluiting van de busterminal via een bustunnel 
of fly-over, of via een nieuwe (multi-modale) verbinding 
met de Nieuwe Veerallee;

•	 De aanpassing van de Hanzelaan, het stationsplein 
zuidzijde en de groene centrale ruimte in Hanzeland;

•	 De langzaam verkeer verbinding naar Windesheim via 
een	passerelle	over	de	IJsselallee;

•	 Een openbare N-Z-verbinding voor langzaam verkeer 
via een passerelle over de sporen.

2.1 Nulalternatief

Het nulalternatief voor de OV-knoop is beschreven in hfd 
1, aanvullend voor het gebied betekend dit; 
•	 Autoverkeer zuidzijde: ontsluiting via twee kruispunten 

met	de	IJsselallee;
•	 Fietsverkeer zuidzijde: Koggelaan als hoofdontsluiting, 

van Karnebeektunnel, Koggetunnel en aankomst fiets-
snelweg als belangrijkste entrees naar de Spoorzone;

•	 Voetgangers: belangrijkste ontsluiting is de reizigers-
passage van het station, overige verbindingen gecom-
bineerd met de fietstunnels;

•	 Route binnenstad: deze ondergaat een kwaliteitsverbe-
tering, uitvoering 1e fase najaar 2012;

•	 Route Windesheim: uitvoering onafhankelijk van 
verplaatsing busterminal;

•	 Ontwikkellocaties: staan op zichzelf, randvoorwaarden 
voor ontwikkeling ontstaan vanuit directe omgeving, 
niet vanuit een totaalvisie;

•	 Novek / Wärtsila: geen veranderingen.

Beoordeling van het raamwerk ten opzichte van 
het nulalternatief

Het stedenbouwkundig raamwerk met de diverse 
varianten voor ontsluiting van de busterminal, zoals 
gepresenteerd in het hoofdrapport, is een alternatief 
voor dit nulscenario. Door het hiermee te vergelijken 
kan de effectiviteit van de voorgestelde ingrepen worden 
beoordeeld. We onderscheiden in het raamwerk vaste 
planelementen en variabele elementen. De vaste 
planelementen voor het gebied (in aanvulling op degene 
voor de OV-knoop) zijn:
•	 De aanpassing van de Hanzelaan en de groene 

centrale ruimte in Hanzeland;
•	 Zowel aan centrum- als zuidzijde worden aantrekkelijke 

stationspleinen gerealiseerd;
•	 Tussen centrumzijde en zuidzijde van het staion ligt 

een openbare loopverbinding;
•	 Een verbeterde langzaamverkeer verbinding naar 

Windesheim.
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Voor de ontsluiting van de busterminal worden drie 
varianten afgewogen. De ontsluiting van de busterminal 
vormt een grote ingreep en is verhoudingsgewijs een 
aanzienlijke investering. 

Samenvattend kan worden gesteld dat, ongeacht welke 
ontsluitingsvariant wordt gekozen, het voorgestelde 
raamwerk positief scoort ten opzichte van het 
nulalternatief:
•	 De (betrouwbaarheid van) rijtijden van de bus en de 

overstap bus-bus en bus-trein verbeteren, waardoor de 
busexploitatie verbetert en de bus een aantrekkelijkere 
modaliteit wordt.

•	 De mobiliteit van sociaal kwetsbare groepen verbetert.
•	 Het potentieel van de (gedifferentieerde) gebiedsont-

wikkeling in Hanzeland / Spoorzone krijgt een flinke 
impuls.

•	 De Hanzelaan is geen doorgaande route meer; daar-
door wordt de ontsluiting aan de zuidzijde hoogwaardi-
ger, veiliger en robuuster. 

•	 Door het weghalen van busbewegingen aan de 
noordzijde:

	 •	 verbetert	het	woon-en	verblijfsklimaat
	 •	 dalen	belastingen	door	emissies,	geluid		
  en trilling significant
	 •	 verbetert	de	verkeersdoorstroming		
  significant
	 •	 verbetert	de	verkeersveiligheid
•	 Stad en regio geven met een aantrekkelijker entree 

hun imago en uitstraling een impuls.
•	 De oplossingen zijn toekomstvast.

2.2 Varianten

Voor de ontsluiting van de busterminal worden drie 
varianten afgewogen.

A1 busfly-over; 
Een monofunctionele verbinding voor de busafwikkeling 
vanaf de terminal, achter de loodsen van Wärtsila langs, 
over de sporen heen en achter het oude postgebouw 
aan de Westerlaan richting Willemskade. Er wordt een 
zo haaks mogelijke bocht over de sporen gemaakt om 
zodoende een expressieve busbrug te maken, ingebed in 
groene taluds aan beide zijden van het spoor. 

A2 bustunnel;
Een monofunctionele verbinding voor de busafwikkeling 
vanaf de terminal, achter de loodsen van Wärtsila langs, 
onder de sporen door en achter het oude postgebouw 
aan de Westerlaan langs richting Willemskade, de 
bustunnel heeft twee flauwe bochten. De bustunnel heeft 
geen ruimtelijke impact op het omringende gebied. 

B overkapping;
Deze variant zet in op een verbinding voor al het verkeer 
vanaf de Hanzelaan, over het bedrijventerrein Hanzeland, 
over de sporen richting de Nieuwe Veerallee. De 
overkapping wordt uitgewerkt als een landschappelijke 
verbinding tussen de Groene Scheg en de binnenstad, 
waarbij de Niewe Veerallee verlegd wordt en tevens 
omhoog gaat. Deze verbinding wordt gecombineerd met 
een vrijliggende busbaan.
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A1 busfly-over; 

A2 bustunnel;

B overkapping;

2.3 Afweging

Bij de beoordeling van de ontwerpvarianten voor de 
busontsluiting is onder andere gebruik gemaakt van 
een vereenvoudigde versie van de MKBA-methodiek 
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse). Volgens 
deze methodiek worden alle (toekomstige) effecten 
van een plan voor de hele maatschappij ten opzichte 
van een nulalternatief in beeld gebracht. Op deze wijze 
ontstaat een zo compleet mogelijk afwegingskader 
dat een gestructureerde en systematische analyse 
van de effecten mogelijk maakt. Een volledige MKBA-
analyse waardeert de effecten ook op geld. Er is 
bewust voor gekozen dit laatste niet te doen, omdat dit 
schijnnauwkeurigheid zou creëren en de besluitvorming 
in deze fase onvoldoende zou helpen. In de matrix 
´afwegingskader keuze ontsluitingsvarianten´(pagina 
56 - 57) is de uitgebreide analyse gecomprimeerd 
en overzichtelijk weergegeven. Hoewel de 
ontsluitingsvarianten ook qua investeringskosten 
verschillen, wordt hier in dit hoofdstuk niet nader op in 
gegaan. Deze zijn het onderwerp van de Business Case. 

Bevindingen
Vergelijken we de 3 varianten voor de ontsluiting van 
de busterminal dan blijken er aanzienlijke verschillen 
te bestaan. Het schema op de pagina hiernaast vat de 
sterkten en zwakten samen.

De hoofdconclusie die uit de analyses naar voren komt is 
dat, los van de keuze van de ontsluiting, de verplaatsing 
van de busterminal naar de zuidzijde en het voorgestelde 
stedenbouwkundige raamwerk grote meerwaarde 
hebben ten opzichte van het nulalternatief. Voor wat 
betreft de keuze van de ontsluiting van de busterminal 
blijken er zwaarwegende bezwaren te kleven aan de 
overkappingvariant en is het de vraag of deze zonder 
een zeer aanzienlijke voorbereidingstijd realiseerbaar is. 
Hoewel verschillend qua impact ruimtelijke inpassing 
en milieu effecten, ontlopen de voor- en nadelen van 
de busfly-over en de bustunnel elkaar niet veel, zodat 
de keuze tussen deze twee varianten vooral zal moeten 
worden bepaald door een financiële afweging.
In de paragrafen hierna worden deze bevindingen 
onderbouwd en worden de verschillen tussen de 
ontsluitingsvarianten nader belicht. 
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•  Maakbaarheid kritisch afhankelijk van  
 spoor-layout
•  Meer verkeersdruk op Hanzeland en   
 Pannenkoekendijk
•  Risico van steile hellingen en verticale  
 boogstralen Veerallee
•  Kruisende bewegingen met busbaan   
 negatief voor busexploitatie en   
 ontwikkeling Wartsila gebied
•  Combinatie met Kamperlijn onmogelijk
•  Onzekerheid over planning vanwege   
 afhankelijkheid van wijzigingen sporen 
 layout door ProRail, verwervingen en   
 wijziging bestemmingsplan.

•  Verbeterde stadsentree (Veerallee) en   
 kansen voor groene scheg
•  Verbeterde bereikbaarheid zorgt voor een  
 verbetering woon- en vestigingsklimaat en  
 betere busexploitatie
•  Vermindering barrierewerking spoor
•  Ontwikkelpotentieel kop van Hanzeland  
 beter te realiseren door grotere nabijheid  
 binnenstad en meerzijdige oriëntatie Kop  
 van Hanzeland
•  Hanzeland krijgt centralere ligging in   
 stedelijke structuur

•  Minder grote impuls aan het    
 ontwikkelpotentieel van (de kop van)   
 Hanzeland
•  Monofunctionele ingreep
•  Iets minder (sociaal) veilige oplossing dan  
 de bovengrondse varianten
•  Ontwikkelpotentieel Noord-Westzijde van  
 het plangebied (DC Vastgoed) belemmerd
•  Emissies worden geconcentreerd aan  
 tunnelmonden

•  Zeer sterke verbetering busexploitatie door  
 minder kruisende vervoersbewegingen en  
 kortere route
•  Toename betrouwbaarheid en   
 aantrekkelijkheid busvervoer
• Verkeersveiligheid verbetert sterk
•  Geen overlast door busbewegingen
•  Bustunnel is het snelst te realiseren
•  Ruimtelijke inpassing vergt minder  
 aandacht

•  Maakbaarheid kritisch afhankelijk van  
 spoor-layout
•  Ruimtelijke inpassing vergt aandacht
•  Monofunctionele ingreep
•  Fly-over heeft effect op het geluidsniveau
•  Ontwikkelpotentieel Noord-Westzijde van  
 het plangebied (DCVastgoed) en   
 Nedtrain-gebied belemmerd

•  Zeer sterke verbetering busexploitatie door  
 minder kruisende vervoersbewegingen en  
 kortere route
•  Toename betrouwbaarheid en   
 aantrekkelijkheid busvervoer
•  Verkeersveiligheid verbetert sterk
•  Minder overlast door busbewegingen

Sterkten

Va
ri

an
t B

O
ve

rk
ap

pi
ng

Va
ri

an
t A

2
B

us
tu

nn
el

Va
ri

an
t A

1
B

us
fly

-o
ve

r

Zwakten

41



2.4 Constructieve aspecten en  
realiseerbaarheid

Voor de ontsluiting van de busterminal zijn drie varianten 
onderzocht: een busfly-over (A1), een bustunnel (A2), en 
een overkapping voor alle verkeer met een vrijliggende 
busbaan (B). Zijn de constructies die hiervoor nodig 
zijn technisch realiseerbaar? Gegeven de urgentie om 
snel de centrumzijde van het station te ontlasten is 
daarnaast ook de vraag relevant: op welke termijn zijn ze 
realiseerbaar? 

Kamperlijn
Allereerst moet worden vastgesteld dat de opheffing van 
de Kamperlijn voorwaardelijk is voor de realisatie van de 
overkapping (B). Met betrekking tot de kamperlijn loopt 
momenteel een variantenstudie, waarbij opheffing en 
vervanging van de treinverbinding met Kampen door 
een busverbinding één van de opties is. Besluitvorming 
hierover door de provincie zal plaatsvinden in het voorjaar 
van 2013. 

Afhankelijkheid van spoorlayout
Voor de realisatie van de fly-over, bustunnel of 
overkapping is afstemming met de plannen van ProRail 
essentieel. ProRail zal de komende tijd een planstudie 
verrichten voor een nieuw eindplan voor de spoorlayout 
in	Zwolle.	Daarbij	zal	de	spoorligging	tussen	IJsselbrug	
en Herfte ingrijpende wijzigingen ondergaan als daartoe 
besloten wordt. Ook de spoorboog zal op de plaats van 
de overkapping anders komen te liggen dan die nu 
ligt. Uitkomsten van deze planstudie zijn niet eerder te 
verwachten dan in voorjaar 2013. De besluitvorming 
daarover zal nog langer duren. Met ProRail vindt nauw 
overleg plaats in relatie tot deze planstudie, aangezien 
de uitkomsten belangrijke consequenties kunnen 
hebben voor het realiseren van constructies onder of 
boven de sporen. De plaatsing van sporen en wissels 
heeft consequenties voor waar eventueel steunpunten 
kunnen worden gemaakt. Daarnaast gelden bij tunnels of 
viaducten eisen ten aanzien van hoogte en beveiliging.

Lengteprofielen
De fly-over en de tunnel vereisen ongeveer gelijke 
hellingen en boogstralen als de bestaande Van 
Karnebeektunnel. De hoogteverschillen zijn echter 
groter. Daarom zal de verbinding voor de bussen wat 
oncomfortabeler zijn. Omdat het hoogteverschil bij een 
tunnel kleiner is dan bij een fly-over zal een tunnel voor 

de bus iets comfortabeler rijden. Daar staat tegenover dat 
de chauffeurs het minder comfortabel zullen vinden in 
het gesloten deel van de tunnel, waar het zicht beperkt is, 
een dubbele bocht te moeten rijden. 
In de overkappingvariant zullen opstelstroken en 
kruisingen in de verlegde Nieuwe Veerallee en de 
Verlengde Hanzelaan in een helling gelegd moeten 
worden om het ontwerp haalbaar te maken. In het 
tracé moeten top- en voetbogen worden toegepast, die 
krapper zijn dan die elders in Zwolle zijn toegepast (vb. 
Westenholterallee,	brug	over	het	Zwolle	–IJsselkanaal).	
Ook zullen de toegepaste hellingen nog wat steiler 
moeten zijn. Dat is strijdig met de eis dat het ontwerp van 
de overkapping juist ruime bogen moet hebben, omdat 
bovenop de heuvel een kruising met verkeerslichten komt 
te liggen; naderend verkeer moet stilstaand verkeer tijdig 
kunnen zien. 

In de afweging is van belang wie de gebruikers van 
het wegtracé zijn en wat er aan conflictpunten in de 
route aanwezig zijn. Dan valt op dat de  tunnel en de 
fly-over alleen bestemd zijn voor busverkeer en dat zich 
in het tracé  geen kruisende routes bevinden.  In de 
variant met de overkapping is het wegtracé onderdeel 
van de hoofdinfrastructuur, bestemd voor alle verkeer 
en op het hoogste punt bevindt zich een kruising met 
verkeerslichten, waar regelmatig verkeer stilstaat. 

Bij de overkapping is aan de westzijde ruimte voor een 
aanvaardbaar lengteprofiel. Aan die zijde is wel de 
aansluiting van de Koggetunnel nog een aandachtspunt. 
Die is nu net boven bij de Willemsvaart. Als de nieuwe 
weg dichter bij de tunnel komt te liggen en naar 
verwachting ook hoger dan de huidige Willemsvaart is 
de	aansluiting	van	de	tunnel	op	de	kruising	Julianastraat	
problematisch. Aan de Oostzijde is aan de zijde van de 
Willemskade lengte tekort. Dat kan opgelost worden door 
de kruising hoger te leggen dan nu het geval is. Gevolg 
is dan dat de hoogte van de Westerlaan, Rieteweg en 
Willemskade ook aangepast moet worden. Vooral voor 
de fietsroute leveren de hellingen mogelijk problemen 
op. Het comfort voor de fietsers is laag. Voor de fietsers 
blijft wel een alternatieve route gehandhaafd via de oude 
rijbaan langs het water van de Willemsvaart.
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Variant A1
Busfly-over

Variant A2
Bustunnel

Variant B
Overkapping

Doorrijhoogte

Dikte van de constructie

Spoorniveau

Hoogteverschil t.o.v. kruising 
Rieteweg 2,25 + NAP

6,50 meter

1,20 meter

1,70 +NAP

7,20 meter

6,50 meter

1,20 meter

2,20 +NAP

7,65 meter

4,00 meter

1,70 meter

1,70 +NAP

6,25 meter

Bij de overkappingvariant zal constructief rekening 
gehouden moeten worden met de volgende zaken:
•	 reconstructie van delen van Rieteweg, Willemskade 

en Westerlaan. Dit zal voor een deel gebeuren in het 
kader van de doorstromingsmaatregelen OV;

•	 aanpassing van de Koggetunnel. Om die op de krui-
sing	Julianastraat	aan	te	sluiten	is	een	bouwkundige	
aanpassing van de tunnel noodzakelijk;

•	 aan de zijde van Wärtsila ontstaat een helling en zal 
een kering nodig zijn. Deze kan mogelijk de ruimtelijke 
kwaliteit ter plekke aantasten.

Samenvattend kan worden gesteld dat zowel de 
tunnel als de fly-over op een aanvaardbare manier 
kunnen worden gerealiseerd. Er zijn nog wel enkele 
onzekerheden, die naar verwachting door engineering 
in de volgende fase kunnen worden opgelost. De 
constructie van de overkapping, daarentegen, is 
dusdanig veelomvattend en complex dat nog onzeker is 
of deze realiseerbaar is.

Wanneer realiseerbaar?
Gegeven de verwachte groei in het reizigersvervoer en 
de huidige congestie aan de noordzijde van het station 
is het wenselijk de verplaatsing van de busterminal 
zo spoedig mogelijk te realiseren. Bijgaand schema 
laat de drie ontsluitingsvarianten de waarschijnlijke 
realisatietermijnen zien.
Voor zowel de bouw van de bustunnel als voor de 
realisatie van de busfly-over is nauwe samenwerking met 
ProRail essentieel in verband met de aanpassingen aan 
de spoorlayout en de benodigde buitendienststellingen. 
Afhankelijk van de snelheid waarmee ProRail dit traject 
realiseert zou ook de fly-over in 2017 gereed moeten 
kunnen zijn. De planning voor de overkapping kent 
vooralsnog vele onzekerheden. Naast de besluitvorming 
over de Kamperlijn betreft dit onder andere de 
noodzakelijke verwervingen. Ingeschat wordt dat de 
overkapping niet eerder gereed kan zijn dan in 2020.

Conclusie
Hoewel er nog de nodige constructieve uitdagingen zijn 
en de termijn waarop ProRail de aanpassingen aan de 
spoorlayout realiseert nog een onzekere factor vormen, 
zijn de fly-over en tunnel beide op een aanvaardbare 
manier te realiseren eind 2017. De overkapping vormt 
een veel gecompliceerdere uitdaging. Niet alleen is 
realisatie alleen mogelijk bij opheffing van de Kamperlijn, 
er zijn nog veel constructieve problemen te overwinnen. 
Daarnaast is voor deze variant verwerving van gronden 
van derden nodig, waardoor de realisatietermijn 
aanzienlijk wordt.  

indicatieve maten van de varianten
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2.5 Verkeersaspecten

Bij de beoordeling van het raamwerk vanuit 
verkeerskundig oogpunt zijn naast de ontsluiting van de 
busterminal ook de vaste planelementen van belang: de 
knip in de Hanzelaan, de centrale groene ruimte en de 
route naar Windesheim en de passerelle.

Ontsluitingsvarianten
De varianten A1/A2 respectievelijk busfly-over en 
bustunnel sluiten aan bij het vigerende verkeersbeleid. 
Het verkeersbeleid van Zwolle is er op gericht 
doorgaande stromen en verbindingen tussen de wijken 
zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de buitenring. 
De capaciteit van de binnenring wordt zoveel mogelijk 
ingezet voor de bereikbaarheid van de binnenstad 
en de parkeervoorzieningen die daarmee annex zijn. 
De varianten A1 / A2 zetten geen extra druk op de 
binnenring, maar realiseren alleen een kortsluiting voor 
de bus. Variant B, de overkappingvariant is daarentegen 
juist strijdig met het vigerende verkeersbeleid omdat 
daarmee 
•	 bestemmingsverkeer van en naar Hanzeland verschuift 

van de buitenring naar de binnenring
•	 doorgaande routes door Hanzeland ontstaan.
Beide geven meer verkeersdruk op de binnenring en het 
noordelijk deel van de Nieuwe Veerallee. Meer doorgaand 
verkeer door Hanzeland heeft als extra nadelen dat 
dit conflicteert met langzaam verkeersstromen door 
Hanzeland en met functies rondom het zuidelijk 
stationsplein zoals halen en brengen en taxi’s. Het gaat 
dan om verkeer via de Hanzelaan en / of de Koggelaan en 
de Nieuwe Veerallee gaat, in plaats van de route via de 
buitenring.

In de huidige situatie is de aansluiting Hanzeallee-
IJsselallee	de	belangrijkste	toegang	voor	autoverkeer	van	
en naar Hanzeland. De aansluiting van de Hanzelaan 
aan	de	IJsselallee	is	duidelijk	van	minder	betekenis.	De	
ontsluitingsstructuur voor autoverkeer blijft in variant A1/
A2 gelijk aan de huidige situatie. Of de capaciteit van de 
bestaande	structuur,	met	name	de	kruising	IJsselallee	–	
Hanzeallee, toereikend is bij een volledig gerealiseerde 
Spoorzone, is vooral afhankelijk van de programmatische 
invulling van het gebied. 

Variant	B	haalt	verkeersdruk	weg	van	de	IJsselallee	en	de	
Hanzeallee en verlegt deze naar de Verlengde Hanzelaan, 
de noordelijke Veerallee, de Rieteweg en de binnenring. 
Dit komt vooral omdat verkeer van en naar Hanzeland / 
Spoorzone (huidig en toekomstig) westelijk georiënteerd 
is. In principe vereist dit extra capaciteit (rijstroken) op de 
Nieuwe Veerallee en de binnenring, maar dat is strijdig 
met het vigerende beleid dat doorgaande stromen via 
de binnenring ontmoedigt. Op de bajonet Koggelaan – 
Hanzelaan – Hanzeallee gaan de stromen anders lopen 
dan in de varianten A1/A2. Met wat nu bekend is over de 
toekomstige verkeersstructuur van Hanzeland blijft de 
totale verkeersdruk op deze kruising waarschijnlijk in een 
vergelijkbare orde van grootte. 

In beide varianten moet rekening worden gehouden met 
meer verkeer op de kruising Koggelaan – Hanzelaan - 
Hanzeallee, waar de hoofdfietsroute over de Koggelaan 
kruist met de stroom autoverkeer. In variant B ontstaan 
doorgaande routes voor autoverkeer door Hanzeland die 
kruisen met belangrijke voetgangersroutes, met name de 
voetgangersroute richting Windesheim. 

Knelpunten binnenringBuitenring Zwolle
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In alle varianten is als uitgangspunt genomen dat 
in de toekomstige situatie ongeveer tweederde van 
de bussen de nieuwe tunnel gaat gebruiken en dat 
ongeveer eenderde de Van Karnebeektunnel. Aan 
de westzijde van Zwolle wordt een hoofdas voor 
openbaar vervoer (HOV-as) ontwikkeld over het traject 
Willemskade – Pannekoekendijk – Katerdijk. Deze 
HOV-as wordt ontwikkeld om de doorstroming van 
de bussen te verbeteren en de langere rijtijd naar het 
nieuwe busstation te compenseren. In variant A1/A2 
sluit de HOV-as op de kruising Rieteweg-Westerlaan aan 
op de bustunnel of flyover en vervolgens op het nieuwe 
busstation. In variant B is het logisch / noodzakelijk om 
de HOV-as vanaf de Willemskade door te trekken over het 
noordelijk deel van de Nieuwe Veerallee en de Verlengde 
Hanzelaan tot aan het busstation, in verband met de 
verwachte intensiteit van autoverkeer op de Verlengde 
Hanzelaan. Voor wat betreft de verkeersafwikkeling van 
de bussen op de kruisingen blijkt uit onderzoek dat de 
varianten niet echt onderscheidend zijn. Dit heeft er 
mee te maken dat de bussen beschikken over eigen 
infrastructuur en omdat zij zoveel mogelijk prioriteit 
krijgen in de verkeerslichtenregelingen. In variant B 
is het echte knelpunt voor het openbaar vervoer het 
grote aantal potentiële conflictpunten op de route door 
Hanzeland. Daar kruist de HOV-as veel auto- en langzaam 
verkeer stroompjes en ook inritten voor vrachtwagens 
naar bedrijven terreinen. Dat zal leiden tot vertraging in 
de afwikkeling. 

Variant B biedt in de noord – zuid richting een meer 
gestrekte verbinding vanaf de fietssnelweg richting 
Willemskade / binnenstad, maar het hoogteverschil in 
deze route is dermate groot dat de route daardoor niet 
aantrekkelijk is (de parallelweg op maaiveld blijft gewoon 
bestaan, en is dus een alernatief voor fietsverkeer). In 
oost – west richting maakt variant B herziening van het 
fietsroutenetwerk nodig. In de huidige situatie vormt de 
fietsoversteek bij de Wilhelminastraat een belangrijke 
schakel in de verbinding Stadshagen - Hanzeland – 
Zwolle zuid via de Kamperweg en de Koggetunnel. In 
variant B verdwijnt deze oversteek in zijn huidige vorm, 
het wordt logischer de verbinding tussen de Veerallee en 
Hanzeland	via	de	kruising	Julianastraat	te	laten	lopen.	
Dat is voor de grote fietsstroom die daar dan gebruik van 
moet maken een verslechtering van de situatie. 

In alle varianten krijgt de binnenstadzijde van 
de openbaar vervoer knoop de ontsluiting voor 
de fiets meer nadruk. Dit komt tot uiting in de 
verdeling van de stallingsvoorzieningen. 70% van de 
stallingsvoorzieningen voor fietsers wordt aan deze zijde 
gesitueerd en  30% aan de zuidzijde. Deze verdeling van 
de stallingsvoorzieningen sluit aan bij de huidige en de 
verwachte behoefte. Hierbij sluit ook goed aan dat in 
alle varianten de bestaande oost – west fietsroute via 
het Stationsplein kwalitatief beter wordt door een forse 
afname van het aantal busbewegingen.

Verdeling verkeersstromen
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Overige planelementen
De knip in de Hanzelaan verruimt het stationsplein en 
verbetert daarmee de verbinding met het Lubeckplein. De 
knip is in variant A1/A2 verkeerskundig goed mogelijk en 
in variant B wenselijk als belemmering voor sluipverkeer. 
Daarnaast verbetert de looproute station – Hogeschool 
Windesheim en naar de kantoren in Hanzeland. De 
ontsluiting van de parkeervoorzieningen (huidig: 
Pas de Deux, Lubeckpleingarage, Hanzehoven) blijft 
mogelijk, hoewel de onderlinge uitwisseling tussen de 
parkeervoorzieningen lastiger wordt. Taxi en het halen/
brengen van passagiers blijft mogelijk, bijvoorbeeld door 
middel van een keerlus.

Met betrekking tot de route Windesheim kan 
hier volstaan worden met een verwijzing naar het 
Haalbaarheidsonderzoek fly-over uit 2007. Daarin is 
vastgesteld dat verkeerskundig goed te verdedigen is dat 
ergens halverwege de fietssnelweg en de Lunentunnel 
een extra verbinding voor langzaam verkeer wordt 
gemaakt. Verder is geconstateerd dat een fly-over 
stedenbouwkundig goed past in de as van de Hanzeallee, 
omdat deze dan aansluit bij de orthogonale structuur van 
het gebied. In dit onderzoek is tevens geconcludeerd dat 
twijfelachtig is of deze route een serieus alternatief wordt 
voor de bestaande route. 

Het raamwerk dat op dit moment voorligt zet in op 
een tunnelmond aan de noordzijde van de Hanzelaan, 
dat is een andere situatie dan in 2007. Het betekend 
dat de nieuwe wandelroute vanaf het station richting 
Windesheim niet langer is dan het oude alternatief via 
de Lunentunnel. Uiteraard moet er nader onderzoek 
gedaan worden naar de hoogteverschillen die overbrugd 
moeten	worden	bij	een	passerelle	over	de	IJsselallee	.	Als	
de fly-over echter goed gaat functioneren als alternatief 
voor de bestaande route, dan betekent dit dat een beperkt 
afwikkelingsprobleem bij de Pilotenlaan verschuift 
naar groot afwikkelingsprobleem in de omgeving van 
Hanzeallee en Hanzeplein. De congestieproblemen bij 
de Lunentunnel zijn dan wel opgelost. In algemene zin 
kan opgemerkt worden dat de studentenroute richting 
Windesheim altijd voor conflicten zal zorgen, er zijn 
nu eenmaal heel veel kruizende verkeerstromen in het 
gebied. De vraag is welk van de knelpunten voorrang 
krijgt.
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2.6 Rijtijden en busexploitatie

De verplaatsing van de busterminal leidt tot minder 
buffertijd voor de bussen en heeft daarmee een gunstig 
effect op het exploitatieresultaat van de vervoerder. Dit 
voordeel is onafhankelijk van de keuze tussen fly-over en 
de bustunnel. DHV heeft in opdracht van de provincie 
becijferd wat het effect is op de busexploitatie. Zij komen 
tot een positief effect van tussen de 337.000 – 446.000 
euro per jaar. Dit effect is met name te danken aan het 
feit dat bussen op het eilandperron niet meer elders 
hoeven te bufferen. Daarnaast heeft de verplaatsing 
van de busterminal minder kruisende bewegingen en 
congestie dan in het nulalternatief, hetgeen positief is 
voor de betrouwbaarheid. En omdat er geen lijnen hoeven 
uit te vallen is de wijkontsluiting beter, hetgeen positief is 
voor de mobiliteit van kwetsbare groepen. Tot slot wordt 
ook de overstap trein-bus en bus-bus beter.

2.7 Milieu en duurzaamheid

De varianten zijn beoordeeld aan de hand van 
milieutoetsingscriteria, die in de concept  Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau zijn beschreven. Naast 
milieuaspecten zijn hierin ook duurzaamheidsaspecten 
opgenomen volgens de drie P’s, People, Profit, Planet 
en de criteria uit de provinciale pilot “gezonde en 
veilige leefomgeving”. Behalve een beoordeling van 
de verschillende gebiedsontsluitingen geeft de toets 
ook inzicht in bebouwingsmogelijkheden (programma) 
in het gebied Spoorzone, de beperkende factoren, 
waar rekening mee gehouden moet worden, alsmede 
maatregelen voor een duurzame gebiedsontwikkeling. 
Deze worden besproken in hoofdstuk 5. 

Busontsluiting Variant A 
Deze variant biedt de kortste route voor het busverkeer 
naar het busstation aan de zuidzijde van het  NS-station. 
Daarmee is het ook de variant die de minste uitstoot 
van CO2 (klimaat),  NOx, en fijn stof (luchtkwaliteit) 
veroorzaakt. De fly-over scoort beter voor wat betreft het 
aspect luchtkwaliteit, omdat door de hoge ligging de 
luchtvervuilende componenten snel verwaaien. Echter 
wat betreft de geluidbelasting op de omgeving scoort de 
tunnel beter. Door middel van mechanische ventilatie (of 
natuurlijke ventilatie door een speciale constructie van de 
afvoerkanalen) in de tunnelbak wordt ophoping van NOx, 
en fijn stof voorkomen. 

1a. 1b. 1c.
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Voor wat betreft het aspect water scoort de tunnel 
slechter dan de fly-over. De tunnel verstoort het 
grondwaterstromingspatroon, beperkt het waterbergende 
vermogen en vereist voorzieningen voor de afvoer van 
regenwater. 
Eventuele bodemverontreinigingen ter plaatse van de 
tunnel worden verwijderd waardoor de bodemkwaliteit 
toeneemt en de risico’s van grondwaterverontreiniging 
verder worden beperkt. Hiermee scoort de tunnel weer 
beter dan de fly-over.

Busontsluiting Variant B
Deze variant betekent een langere route voor het 
busverkeer. Daartegenover biedt het een betere 
ontsluiting van het gebied voor autoverkeer, waardoor 
het gebied naar verwachting aantrekkelijker wordt voor 
wonen en werken en daaraan gerelateerde voorzieningen.
Doordat verkeerstromen in het gebied toenemen ten 
gevolge van  bestemmingsverkeer, openbaar vervoer 
en, in mindere mate, sluipverkeer, neemt de druk op de 
kwaliteit van de leefomgeving (geluid, luchtkwaliteit en 
verkeersveiligheid) toe.

Door verlegging van de Veerallee neemt de geluidsdruk 
op de nabijgelegen woonwijk Veerallee af. De 
Veeralleeflat zal echter zwaarder worden belast, omdat 
het verhoogde deel van de weg zeer dicht op de zuidoost 

gevel van het gebouw is geprojecteerd. Hierdoor is een 
geluidscherm noodzakelijk. Het geluidscherm zorgt voor 
een verdere reductie van de geluidsbelasting op de wijk 
Veerallee. De overkluizing zorgt voor een reductie van het 
spoorweglawaai.
Net als de fly-over scoort de overkluizing beter voor wat 
betreft het aspect luchtkwaliteit, omdat door de hoge 
ligging de luchtvervuilende componenten snel verwaaien.
De overkluizing heeft een positief effect op het 
waterbergend vermogen van het gebied.
De overkapping betekent een flinke toename van verkeer 
in het gebied. Dit betekent een verslechtering van de 
leefomgevingskwaliteit in het gebied ten gevolge van een 
toename van de verkeersemissies. De ontsluiting vormt 
een nieuwe barrière in het gebied. Voor wat betreft het 
thema gezonde en veilige leefomgeving (people) scoort 
de variant “overkapping” dus minder ten opzichte van de 
andere varianten.
De ontsluiting via de overkapping betekent een betere 
bereikbaarheid van het gebied, wat meer bedrijvigheid zal 
aantrekken. Hierin scoort de variant “overkapping” beter 
dan de andere varianten.

1a. - 1f. Referenties overkapping als landschappelijke opgave

1d. 1e. 1f.
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2.8 Verblijfskwaliteit en ruimtelijke kwaliteit

De beoordeling van raamwerk en de ontsluitingsvarianten 
vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit berust voor 
een deel op subjectief oordeel. In zijn algemeenheid 
kan worden gesteld dat, afgezet tegen de nulvariant, bij 
uitvoering van de plannen de ruimtelijke kwaliteit sterk 
zal verbeteren. Ook hebben de projecten waarschijnlijk 
een positief effect op het imago van Zwolle. 
Er wordt ingezet op een solide en duurzaam raamwerk 
van verbindingen, in het gebied zelf maar ook in relatie 
tot de stad. Zo ontstaat er een krachtige ruimtelijke 
hoofdstructuur, waar oude werkplaatsen en nieuwe 
kavels hun adres krijgen. Het geeft een stimulans aan 
de	gewenste	gebiedsontwikkeling.	Juist	de	mix	van	
imponerend industrieel erfgoed en moderne nieuwbouw, 
de mix aan programma’s, tezamen met de goede 
verbindingen op schaal van Nederland, de regio en de 
stad maken dat de Spoorzone toegroeit naar een vitaal, 
stedelijk en levendig stadsdeel. Met functies als wonen, 
werken, congressen, studie, ontspanning, broedplaatsen, 
een starterscentrum, ruimte voor tijdelijke impulsen 
en ontmoeting. Het zal een geleidelijke ontwikkeling 
zijn, binnen een duidelijk ruimtelijk kader, en starten 
met enkele vliegwielen in het gebied. Dit is het meest 
concreet in het plan doordat de uitstraling van het 
station sterk verbetert. Beide stationspleinen krijgen een 
hoogwaardige inrichting. 
 

De centrumzijde wordt rustiger en daarmee 
aantrekkelijker in alle varianten. Variant A1 en A2 
hinderen het bestaande gebouw aan de Noord-Westzijde 
van het plangebied (TNT) en een gedeelte van het 
Wärtsilaterrein. Variant A1 ligt vanuit de noordzijde in 
het zicht en is daarom minder aantrekkelijk (vanuit de 
Zuidzijde zit het verscholen achter de Wärtsilä hallen). 
Het creëren van een kwalitatief goede uitstraling van 
de fly-over als ‘busbrug’ vormt een architectonische 
uitdaging. Daarmee kan de fly-over een icoon voor de 
stad zijn, vergelijkbaar met de rode spoorbrug over de 
IJssel	en	de	blauwe	lensbrug	over	de	sporen	nabij	de	
Van Karnebeektunnel. Bij de variant bustunnel is het de 
uitdaging om de gronden in te zetten voor meervoudig 
ruimtegebruik.

Variant B heeft als extra voordeel dat de Zuidzijde 
aantrekkelijker wordt. Er ontstaan meer locaties met hun 
adres aan doorgaande wegen, een betere bereikbaarheid 
ten opzichte van het centrum en meer levendigheid. 
Het creëren van een kwalitatief goede uitstraling van de 
overkapping als ‘spoorpark’ vormt een landschappelijke 
uitdaging.  Variant B heeft als groot nadeel dat het 
doorexploiteren van de huidige bedrijfvoering Novek / 
Wärtsila niet mogelijk is. 
Auto en langzaam verkeer komend vanuit het zuiden 
heeft bij variant B een voorname entree naar de stad. OV-
reizigers komen bij beide varianten aan op een prettigere 
OV-knoop met zowel aan de centrum- als zuidzijde een 
mooie entree naar de stad.

1a. 1b. 1c.
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1d. 1e. 1f.

1a. - 1f. Referenties fly-over als architectonische opgave

2.9 Woon- en vestigingsklimaat

Net zoals geldt voor de ruimtelijke kwaliteit is 
over de effecten van de plannen op het woon- en 
vestigingsklimaat (voor zittende en toekomstige bewoners 
en gebruikers) moeilijk een objectief oordeel te vellen. 
Maar in zijn algemeenheid kan over het raamwerk 
worden gesteld:  
•	 De verbeterde OV knoop heeft een positieve invloed op 

het direct omliggende gebied in alle varianten;
•	 De impuls in het middengebied (groene centrale 

ruimte) komt terug in alle varianten.
•	 Alle varianten geven een hoogwaardiger ontsluiting 

van het station door de ‘knip’ in de Hanzelaan.
Voor de centrumzijde geldt dat deze rustiger wordt en 
daarmee aantrekkelijker in alle varianten. Het geeft een 
positief effect aan alle panden langs de Westerlaan en 
vooral Oosterlaan. Variant A1 en A2 kunnen mogelijk de 
ontwikkelingskansen van de direct aangrenzende locaties 
en bebouwing wat gaan hinderen. 
Variant B heeft als groot extra voordeel dat de zuidzijde 
aantrekkelijker wordt, waarmee de ontwikkelpotentie 
van vrijliggende locaties of gebouwen aan deze zijde 
positief wordt beïnvloed. Anderzijds vormt het grote 
aantal busbewegingen door het gebied in Variant B  een 
negatief effect op het woon- en vestigingsklimaat.
Variant B heeft effect op de wijk ten westen van de 
Veerallee. Het is moeilijk te zeggen of het positieve 
effect van het verder weg liggen van de weg en de 
vergroening of het negatieve effect van de hoogteligging 
zal overheersen.

Met name in variant B ontstaan mogelijkheden voor 
versnelling van grondexploitatie omdat het gebied 
aantrekkelijker wordt. 

In alle varianten kan, door het beter woon- en 
vestigingsklimaat, de leegstand van het bestaande 
vastgoed afnemen, met name nabij de OV knoop. Er 
ontstaat meer ruimte voor retail doordat er grotere 
reizigersstromen zijn, en doordat er een betere 
positionering van de winkels mogelijk is (in en rond de 
tunnel).
In de varianten A1 en A2 moeten de ontwikkelingen 
rondom de OV-knoop voor spin-off in het gebied zorgen. 
In variant B komt daar een extra spin-off bij, ter plaatse 
van de overkapping over de sporen ontstaan interessante 
ontwikkelkavels met een zichtbaar adres. Dit kan 
een extra stimulans zijn om aan de westzijde van het 
plangebied al ontwikkelingen te initiëren. De vraag is of 
welke termijn dat wenselijk is. 

In variant B wordt de gewenste (toekomstige) 
gebiedsontwikkeling daadwerkelijk onder druk gezet. De 
Spoorzone zal (uiteindelijk) haar industriële bedrijvigheid 
verliezen, de vraag is alleen wanneer dat wenselijk is. 
Variant B zet de bedrijfsvoering van Novek / Wärtsila sterk 
onder druk. Hoewel de bereikbaarheid gegarandeerd 
kan worden is de noodzaak tot een beveiligd, afgesloten 
terrein voor de huidige huurders een voorwaarde. 
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2.10 Toekomstvastheid

Zijn de voorstellen toekomstvast? In de vergelijking van 
de ontsluitingsvarianten is daarbij vooral de vraag aan 
de orde hoe gevoelig de verschillende varianten zijn voor 
onzekerheden die zich in de toekomst kunnen voordoen. 
Door expert judgement zijn een aantal mogelijke 
onzekerheden geïnventariseerd en op hun effecten 
beoordeeld.

De markt vormt op dit moment een zeer onzekere 
factor en zal dit ook het komende decennium nog zijn. 
Vanuit dit perspectief lijkt het raamwerk met variant 
B op het eerste gezicht toekomstvaster, omdat het de 
ligging van vrije percelen ten opzichte van de stad en de 
regio aanzienlijk verbetert en met name aan de nieuwe 
Wärtsila-allee nieuwe adressen creëert. Dit maakt een 
geleidelijker transformeren van het Wärtsila-terrein met 
een gemengd programma mogelijk, omdat dit proces op 
meer plekken kan starten. Bij nader inzien is een dergelijk 
transformatieproces ook bij de A-varianten goed mogelijk, 
wanneer geleidelijk de infrastructuur op Hanzeland naar 
de westzijde zou worden uitgebreid en wellicht in de 
toekomst de Wärtsila-allee al (gedeeltelijk) zou kunnen 
worden aangelegd. Uiteindelijk zou dan, afhankelijk 
van het vrijkomen van percelen op het Wärtsila-terrein, 
alsnog een sprong over de sporen door middel van een 
overkapping kunnen worden overwogen. Dus vanuit dit 
perspectief ontlopen de varianten elkaar niet veel. Met 
het verschil dat in B het gebied daadwerkelijk onder druk 
gezet wordt om te veranderen, in A is het geleidelijker in 
de tijd.

Naast de onzekerheid van de markt is ook de ontwikkeling 
van de overheidsfinanciën zeer onzeker. In dit opzicht lijkt 
variant B in het voordeel, vanwege de impuls die deze 
variant  – naast de goede afwikkeling van het openbaar 
vervoer – aan de gebiedsontwikkeling geeft. Daardoor 
worden meer beleidsdoelen gediend en ontstaat dus ook 
meer legitimatie voor overheidsbijdrage.

Een andere onderzekerheid vormen klimaat en water. 
In dit opzicht zijn A en B niet duidelijk onderscheidend, 
zij het variant A2 (de tunnel) het kwetsbaarst is voor 
stijgingen van het waterpeil.

Een belangrijkere onzekerheid is wellicht de mogelijke 
toename van de verkeersdruk. Gegeven de vrije ligging 
van busbanen zijn de varianten gelijkelijk gevoelig voor 
toenemende autodruk; wel zal de autodruk leiden tot 
vergroting van de reeds bestaande knelpunten. Voor 
een eventuele toename van het busvervoer is variant B 
gevoeliger dan de A-varianten, omdat in variant de bus 
meer mengt en kruist met andere modaliteiten. Daar 
staat tegenover dat de investering in de A-varianten 
monomodaal is en in maatschappelijke zin minder 
zullen renderen bij afnemende busbewegingen. 
Toename van het fietsverkeer zullen de varianten 
gelijkelijk accomoderen; dit is niet onderscheidend. 
Voor een eventuele toename van voetgangersstromen is 
waarschijnlijk variant B het meest gevoelig, omdat deze 
de busbaan kruisen.  

De onzekerheid met betrekking tot al dan niet handhaven 
van de Kamperlijn noemden we al eerder. In dat geval 
is variant B nagenoeg uitgesloten. Ook bij variant A is 
het nog een hele klus het kruispunt goed in te richten. 
Wel maakt de afwezigheid van de Kamperlijn een 
kortere tunnel mogelijk. Indien de Kamperlijn wordt 
vervangen door een bus is dit in beide varianten goed te 
accommoderen.

Niemand weet of het Wärtsila-terrein tot in lengte van 
jaren op de huidige manier blijft doorfunctioneren. In 
beide varianten zou het doorexploiteren van bedrijvenpark 
Hanzeland mogelijk moeten zijn. Echter voor de huidige 
huurders is een opengesteld, toegankelijk terrein niet 
aanvaardbaar. In variant B is mogelijk makkelijker een 
gefaseerde gebiedsontwikkeling te realiseren dan in 
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Variant A, vanwege de meerzijdige richting van de rand 
van Hanzeland en het feit dat Hanzeland dichterbij het 
centrum komt te liggen. Het is de vraag in hoeverre door 
het busverkeer aan de zuidzijde van de Wärtsila-hallen, 
in combinatie met de sporen gelegen aan de noordzijde, 
er voor dit gebied een nieuw eiland gecreëerd wordt. 
Zoals hierboven aangegeven, is ook bij de A-varianten 
een gefaseerde gebiedsontwikkeling niet uitgesloten. De 
toekomstige ontwikkeling van het goederenvervoer zal, 
in verband met de veiligheid, vooral effect hebben op de 
varianten boven de sporen: de overkapping en de fly-over.

Tenslotte vormt maatschappelijk draagvlak een 
onzekerheid. De maatschappelijk meerwaarde van 
Variant B lijkt groter en daardoor beter verdedigbaar 
in een maatschappelijke discussie. Variant B raakt wel 
aan de belangen van veel meer partijen/omwonenden, 
waardoor meer partijen meediscussiëren. Daar tegenover 
is variant A bijna “in het verborgen”  te realiseren, met 
weinig consequenties voor omwonenden. 

Montage busontsluiting bedrijvigheid Novek Wartsila - variant bus fly-over.
Sloop van de NedTrain hal is noodzakelijk.

Montage busontsluiting bedrijvigheid Novek Wartsila - variant overkapping. 
Het doorexploiteren van de huidige bedrijfsvoering is niet mgoelijk.

2f.
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Afwegingskader keuze ontsluitingsvarianten  

Bij de beoordeling van de ontwerpvarianten voor de busontsluiting is gebruik gemaakt van een vereenvoudigde versie van de MKBA-methodiek (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse). 

Effect 
Score tov 
0-variant 

Beschrijving  Bronnen / onderbouwing 
Onderdeel 

A1 A2 B
Investeringen  Kosten van investeringen in infrastructuur 

 Kosten van investeringen in openbare ruimte 
   Zie BuCa BuCa Rebel 

Beheer en 
onderhoud 

 Extra kosten B&O nieuwe infrastructuur 
 Extra kosten B&O nieuwe openbare ruimte 

   Zie BuCa BuCa Rebel 

Reizigersbaten  Reistijdwinst bestaande reizigers in het OV 

 Nieuwe reizigers in het OV 

 Toename betrouwbaarheid reistijden OV 

 Mobiliseren sociaal kwetsbare groepen 

 Reistijdwinst automobilisten 

 Reistijdwinst langzaam verkeer 

++

++

++

+

+

++

++

++

++

+

+

++

+

++

+

+

+/- 

+

Reistijdwinst door minder kruisende vervoersbewegingen minder 
congestie (en dus ongestoorde afwikkeling) in alle varianten. A1 en A2 
scoren iets beter dan B door kortere route, door meer kans op 
kruisende bewegingen en congestie op Veerallee. 
Daarnaast beperkte reistijdwinst door betere overstap bus-bus en bus-
trein.

Geen verschillen in varianten A1, A2 en B. Wel verschillen tussen 
nulvariant en project: 
‐ In projectvarianten geen uitval bussen, in de nulvariant moet je wel 

buslijnen schrappen.  
‐ Daarnaast wordt reizen met de bus aantrekkelijker (snellere reistijd 

en prettiger station) zodat er meer reizigers te verwachten zijn. 
‐ Tot slot biedt eilandperron ruimte voor maximaal 30% uitbreiding in 

de toekomst (meer capaciteit aanbod). 

Voor alle varianten: minder kruisende bewegingen en congestie dan in 
nulalternatief is positief voor de betrouwbaarheid. 
Variant A1 en A2 scoren relatief iets beter dan B door nog minder 
kruisende bewegingen en druk op het verkeerssysteem. 

Omdat er geen (dunne) lijnen hoeven uit te vallen in de projectvarianten 
is de wijkontsluiting beter, hetgeen positief is voor de mobiliteit van 
kwetsbare groepen.  
Op perrons zelf geen verschil omdat de provincie ook in de nulvariant 
de huidige perrons beter toegankelijk gaat maken voor minder mobiele 
mensen.

 Noordzijde wordt beter door verdwijnen bussen.  
 In varianten A1 en A2: Zuidzijde blijft onveranderd 
 In variant B: Mensen die van en naar Hanzeland willen vanuit het 

centrum komen sneller op hun bestemming. 
 In variant B: Door de toegenomen drukte aan de Zuidzijde en op de 

Veerallee kunnen andere reizigers last krijgen van de nieuwe 
bussen en het andere verkeer. 

 In variant B: Meer verkeer op Pannenkoekendijk, terwijl problemen 
in afwikkeling op die as al groot zijnVariant B heeft als belangrijk 
aandachtspunt dat het risico bestaat er steile hellingen en korte 
bogen ontstaan, waarmee de gemeente negatieve ervaringen heeft. 
Het is denkbaar dat dit toch oplosbaar blijkt, maar dan bestaat ook 
de kans dat dit extra kostenconsequenties heeft. 

 Passerelle is positief voor voetgangers 
 Noordkant wordt prettiger voor langzaam verkeer door afnemende 

drukte, waardoor de route van het stationsgebied naar het centrum 

Verkeerskundige analyse 
Analyse reizigerstromen 
Analyse rijtijden bussen 

Effect 
Score tov 
0-variant 

Beschrijving  Bronnen / onderbouwing 
Onderdeel 

A1 A2 B
aantrekkelijker wordt 

 Fietsers kunnen dichter bij het station parkeren door de extra 
fietsvoorzieningen. 

 Effect variant B op Zuidzijde spoorzone onduidelijk (nader 
uitzoeken) 

 In variant A1 vooralsnog geen fietsverbinding parallel aan de 
bustunnel veronderstelt. 

 Variant B klein nadeel fietsontsluiting noord – zuid. 
Busexploitatie  Effecten op het exploitatiesaldo voor de 

busvervoerder 
++ ++ ++ Van busexploitatie wordt “mini-buca” van gemaakt. Indicatief effect: 

 Efficiency op en rond het station wordt veel beter. Dat scheelt 
minimaal tonnen per jaar. Ook zijn geen verkeersregelaars meer 
nodig.

 In variant B moeten de meeste bussen verder rijden (= licht 
negatief), maar daar staat tegenover dat sommige routes in variant 
B juist makkelijker worden. Op voorhand is niet te zeggen wat het 
saldo is (en daarmee of variant B beter of slechter scoort t.o.v. de A-
varianten). 

BuCa Rebel  

Woon- en 
vestigings-
klimaat

 Verbetering van het woon- en vestigingsklimaat 
zittende eigenaren en gebruikers  

+

+

0

0

+

0

0

0

+

++

0

+/-(?) 

Algemeen:  
‐ De verbeterde OV knoop heeft een positieve invloed op het direct 

omliggende gebied in alle varianten 
‐ De Impuls in het middengebied (groene hart) komt terug in alle 

varianten

Noord:  
‐ De noordzijde wordt rustiger en daarmee aantrekkelijker in alle 

varianten
‐ Variant A1 en A2 hinderen het bestaande gebouw aan de Noord-

Westzijde van het plangebied (TNT) 
‐ Variant A2 ligt vanuit de noordzijde in het zicht en is daarom minder 

aantrekkelijk (vanuit de Zuidzijde zit het verscholen achter de 
Wärtsilä hallen) 

Zuid:
‐ Variant B heeft extra voordeel dat de Zuidzijde aantrekkelijker wordt 

(meer locaties met adres aan doorgaande wegen, betere 
bereikbaarheid tov centrum, meer levendigheid). 

‐ Een groot aantal busbewegingen door het gebied in Variant B heeft 
een negatief effect op het woon- en vestigingsklimaat. 

‐ Alle varianten geven een hoogwaardiger ontsluiting van het station 
door de ‘knip’ in de Hanzelaan. 

West: 
‐ Variant B heeft effect op de wijk ten westen van Veerallee. Niet 

zeker is of positieve effect van het verder weg liggen van de weg en 
de vergroening of negatieve effect van de hoogteligging zal 
overheersen. 

Expert judgement 
Gebiedsteam 

Grond- en 
vastgoed 
exploitatie

 Verbetering van het woon- en vestigingsklimaat voor 
nieuwe partijen resulteert in: 

o Meer uit te geven gronden (volume), 
toegenomen waarde uit te geven kavels 
(grondprijs), snellere uitgifte kavels 

o Minder leegstand bestaand vastgoed 

0(?) 0(?) +(?) Van grondexploitatie wordt een “mini-buca” gemaakt. 
Indicatief effect: 

 Met name in variant B ontstaan mogelijkheden voor versnelling 
omdat het gebied aantrekkelijker wordt. 

Door beter woon- en vestigingsklimaat kan de leegstand van het 

Stedenbouwkundige analyse 
BuCa Rebel 
Expert Judgement 
gebiedsteam 

Matrix afwegingskader keuze ontsluitingsvarianten

Bij de beoordeling van de ontwerpvarianten voor de busontsluiting is gebruik gemaakt van een vereenvoudigde versie 
van de MKBA-methodiek (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse).
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Effect 
Score tov 
0-variant 

Beschrijving  Bronnen / onderbouwing 
Onderdeel 

A1 A2 B
o Meer mogelijkheden retail rond knoop +

+

+

+

++

+

bestaande vastgoed afnemen, met name nabij de OV knoop 

In de projectvarianten ontstaat meer ruimte voor retail doordat er 
grotere reizigersstromen zijn, en doordat er een betere positionering 
van de winkels mogelijk is (in en rond de tunnel) 

Verblijfs-
kwaliteit  / 
ruimtelijke
kwaliteit 

 Verandering verblijfskwaliteit door ingrepen in de 
openbare ruimte 

 Aantrekkelijke entree voor de stad (evt nader 
uitwerken vanuit verschillende invalshoeken) 

+

0

++

+

0

0

++

+

++

+

++

++

Noord:  
‐ De noordzijde wordt rustiger en daarmee aantrekkelijker in alle 

varianten
‐ Variant A1 en A2 hinderen het bestaande gebouw aan de Noord-

Westzijde van het plangebied (TNT) 
‐ Variant A2 ligt vanuit de noordzijde in het zicht en is daarom minder 

aantrekkelijk (vanuit de Zuidzijde zit het verscholen achter de 
Wärtsilä hallen) 

Zuid:
‐ Variant B heeft extra voordeel dat de Zuidzijde aantrekkelijker wordt 

(meer locaties met adres aan doorgaande wegen, betere 
bereikbaarheid tov centrum, meer levendigheid). Daar staat 
tegenover dat de vele busbewegingen door het gebied heen (op 
pieken) in variant B een negatief effect hebben. 

OV-reizigers komen aan op een prettigere OV-knoop met zowel aan de 
noord als zuidkant een prettigere entree naar de stad 
In variant B: auto en langzaam verkeer komend vanuit het zuiden 
hebben een mooiere entree naar de stad 

Stedenbouwkundige analyse 
Expert judgement 
Gebiedsteam 

Geluidsoverlast  Verandering geluidsoverlast (gewaardeerd in euro’s) 0/ +/- +/- Noord:  
‐ In Noord minder overlast omdat de bussen verdwijnen 
‐ In Zuid in alle varianten meer geluidsoverlast rond station 
‐ In variant A2 geeft flyover extra geluidsoverlast 
‐ In variant B meer verkeer in Zuid.  
‐ In west mogelijk lichte verbetering als gevolg van variant B 

W&B

Emissies  Totaal gereden vervoerskm’s (auto en bus) leidt tot 
veranderingen in emissies van Co2, fijnstof, 
koolwaterstoffen, NOx 

0 0 0 Het aantal km verschilt niet zo veel, dus de uitstoot ook niet. Wel is het 
in variant A1 zo dat bij de tunnelmonden een grotere concentratie 
fijnstof te vinden is die de geldende normen mogelijk zal overschrijden. 
Met aanvullende maatregelen (waarvan de financiële effecten in de 
business case opgenomen dienen te worden) kan dit effect gemitigeerd 
worden.

W&B

Veiligheid  Veranderingen in verkeersveiligheid 

 Veranderingen in sociale veiligheid 

+

0

++

0

++

0

Aan de noordkant ontstaat een verbetering van de verkeersveiligheid 
door het verdwijnen van de bussen. 
De tunnel (A1) lijkt een iets minder veilige oplossing dan de 
bovengrondse varianten (A2 en B). 

Indien fietsen wordt toegestaan in de tunnel kan dat tot sociaal onveilige 
situaties leiden. Als we er vanuit gaat dat variant A1 geen fietstunnel 
bevat bestaan er geen noemenswaardige verschillen tussen de 
varianten.

Verkeerskundige analyse 
Expert judgement 
gebiedsteam 

Overlast  Veranderingen in overlast voor bewoners door 
bouwwerkzaamheden 

 Veranderingen in overlast voor verkeer door tijdelijke 
maatregelen 

- - - In alle varianten zal er bouwoverlast zijn. Er is momenteel geen zicht op 
verschillen tussen varianten. 

Expert judgement 
Gebiedsteam 

Imago  Versterking imago stad en regio + + + Projecten hebben waarschijnlijk positief effect op imago Zwolle. Dit is 
meest concreet in het plan doordat de uitstraling van het station sterk 
verbetert. 

Stedenbouwkundige analyse 
Expert judgement 
Gebiedsteam 

Duurzaamheid  Mogelijkheden voor hernieuwbare energie + + + De varianten onderscheiden zich niet ten opzichte van elkaar, maar W&B 

Effect 
Score tov 
0-variant 

Beschrijving  Bronnen / onderbouwing 
Onderdeel 

A1 A2 B
aantrekkelijker wordt 

 Fietsers kunnen dichter bij het station parkeren door de extra 
fietsvoorzieningen. 

 Effect variant B op Zuidzijde spoorzone onduidelijk (nader 
uitzoeken) 

 In variant A1 vooralsnog geen fietsverbinding parallel aan de 
bustunnel veronderstelt. 

 Variant B klein nadeel fietsontsluiting noord – zuid. 
Busexploitatie  Effecten op het exploitatiesaldo voor de 

busvervoerder 
++ ++ ++ Van busexploitatie wordt “mini-buca” van gemaakt. Indicatief effect: 

 Efficiency op en rond het station wordt veel beter. Dat scheelt 
minimaal tonnen per jaar. Ook zijn geen verkeersregelaars meer 
nodig.

 In variant B moeten de meeste bussen verder rijden (= licht 
negatief), maar daar staat tegenover dat sommige routes in variant 
B juist makkelijker worden. Op voorhand is niet te zeggen wat het 
saldo is (en daarmee of variant B beter of slechter scoort t.o.v. de A-
varianten). 

BuCa Rebel  

Woon- en 
vestigings-
klimaat

 Verbetering van het woon- en vestigingsklimaat 
zittende eigenaren en gebruikers  

+

+

0

0

+

0

0

0

+

++

0

+/-(?) 

Algemeen:  
‐ De verbeterde OV knoop heeft een positieve invloed op het direct 

omliggende gebied in alle varianten 
‐ De Impuls in het middengebied (groene hart) komt terug in alle 

varianten

Noord:  
‐ De noordzijde wordt rustiger en daarmee aantrekkelijker in alle 

varianten
‐ Variant A1 en A2 hinderen het bestaande gebouw aan de Noord-

Westzijde van het plangebied (TNT) 
‐ Variant A2 ligt vanuit de noordzijde in het zicht en is daarom minder 

aantrekkelijk (vanuit de Zuidzijde zit het verscholen achter de 
Wärtsilä hallen) 

Zuid:
‐ Variant B heeft extra voordeel dat de Zuidzijde aantrekkelijker wordt 

(meer locaties met adres aan doorgaande wegen, betere 
bereikbaarheid tov centrum, meer levendigheid). 

‐ Een groot aantal busbewegingen door het gebied in Variant B heeft 
een negatief effect op het woon- en vestigingsklimaat. 

‐ Alle varianten geven een hoogwaardiger ontsluiting van het station 
door de ‘knip’ in de Hanzelaan. 

West: 
‐ Variant B heeft effect op de wijk ten westen van Veerallee. Niet 

zeker is of positieve effect van het verder weg liggen van de weg en 
de vergroening of negatieve effect van de hoogteligging zal 
overheersen. 

Expert judgement 
Gebiedsteam 

Grond- en 
vastgoed 
exploitatie

 Verbetering van het woon- en vestigingsklimaat voor 
nieuwe partijen resulteert in: 

o Meer uit te geven gronden (volume), 
toegenomen waarde uit te geven kavels 
(grondprijs), snellere uitgifte kavels 

o Minder leegstand bestaand vastgoed 

0(?) 0(?) +(?) Van grondexploitatie wordt een “mini-buca” gemaakt. 
Indicatief effect: 

 Met name in variant B ontstaan mogelijkheden voor versnelling 
omdat het gebied aantrekkelijker wordt. 

Door beter woon- en vestigingsklimaat kan de leegstand van het 

Stedenbouwkundige analyse 
BuCa Rebel 
Expert Judgement 
gebiedsteam 

Effect 
Score tov 
0-variant 

Beschrijving  Bronnen / onderbouwing 
Onderdeel 

A1 A2 B
aantrekkelijker wordt 

 Fietsers kunnen dichter bij het station parkeren door de extra 
fietsvoorzieningen. 

 Effect variant B op Zuidzijde spoorzone onduidelijk (nader 
uitzoeken) 

 In variant A1 vooralsnog geen fietsverbinding parallel aan de 
bustunnel veronderstelt. 

 Variant B klein nadeel fietsontsluiting noord – zuid. 
Busexploitatie  Effecten op het exploitatiesaldo voor de 

busvervoerder 
++ ++ ++ Van busexploitatie wordt “mini-buca” van gemaakt. Indicatief effect: 

 Efficiency op en rond het station wordt veel beter. Dat scheelt 
minimaal tonnen per jaar. Ook zijn geen verkeersregelaars meer 
nodig.

 In variant B moeten de meeste bussen verder rijden (= licht 
negatief), maar daar staat tegenover dat sommige routes in variant 
B juist makkelijker worden. Op voorhand is niet te zeggen wat het 
saldo is (en daarmee of variant B beter of slechter scoort t.o.v. de A-
varianten). 

BuCa Rebel  

Woon- en 
vestigings-
klimaat

 Verbetering van het woon- en vestigingsklimaat 
zittende eigenaren en gebruikers  

+

+

0

0

+

0

0

0

+

++

0

+/-(?) 

Algemeen:  
‐ De verbeterde OV knoop heeft een positieve invloed op het direct 

omliggende gebied in alle varianten 
‐ De Impuls in het middengebied (groene hart) komt terug in alle 

varianten

Noord:  
‐ De noordzijde wordt rustiger en daarmee aantrekkelijker in alle 

varianten
‐ Variant A1 en A2 hinderen het bestaande gebouw aan de Noord-

Westzijde van het plangebied (TNT) 
‐ Variant A2 ligt vanuit de noordzijde in het zicht en is daarom minder 

aantrekkelijk (vanuit de Zuidzijde zit het verscholen achter de 
Wärtsilä hallen) 

Zuid:
‐ Variant B heeft extra voordeel dat de Zuidzijde aantrekkelijker wordt 

(meer locaties met adres aan doorgaande wegen, betere 
bereikbaarheid tov centrum, meer levendigheid). 

‐ Een groot aantal busbewegingen door het gebied in Variant B heeft 
een negatief effect op het woon- en vestigingsklimaat. 

‐ Alle varianten geven een hoogwaardiger ontsluiting van het station 
door de ‘knip’ in de Hanzelaan. 

West: 
‐ Variant B heeft effect op de wijk ten westen van Veerallee. Niet 

zeker is of positieve effect van het verder weg liggen van de weg en 
de vergroening of negatieve effect van de hoogteligging zal 
overheersen. 

Expert judgement 
Gebiedsteam 

Grond- en 
vastgoed 
exploitatie

 Verbetering van het woon- en vestigingsklimaat voor 
nieuwe partijen resulteert in: 

o Meer uit te geven gronden (volume), 
toegenomen waarde uit te geven kavels 
(grondprijs), snellere uitgifte kavels 

o Minder leegstand bestaand vastgoed 

0(?) 0(?) +(?) Van grondexploitatie wordt een “mini-buca” gemaakt. 
Indicatief effect: 

 Met name in variant B ontstaan mogelijkheden voor versnelling 
omdat het gebied aantrekkelijker wordt. 

Door beter woon- en vestigingsklimaat kan de leegstand van het 

Stedenbouwkundige analyse 
BuCa Rebel 
Expert Judgement 
gebiedsteam 

Effect 
Score tov 
0-variant 

Beschrijving  Bronnen / onderbouwing 
Onderdeel 

A1 A2 B
hebben allemaal het potentieel om de kansen van het gebied beter te 
benutten (waaronder warmtenet) 

Toekomstvasth
eid

    zie tekst in hoofdstuk X Expert judgement 
gebiedsteam 

Tijd  + + - Het is onzeker wanneer variant B gemaakt kan worden, omdat deze 
afhankelijk is van de wijzigingen in de sporen lay out door ProRail en 
wijziging bestemmingsplan. 

Planning Triode 
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03 Kaders

De toekomstige, ´organische’ ontwikkeling van 
de Spoorzone wordt omkaderd door het geldende 
(gemeentelijke) beleid, publiekrechtelijke regels en 
wettelijke eisen met betrekking tot milieu en veiligheid. 
We gaan achtereenvolgens in op het vestigingsbeleid 
van de gemeente Zwolle, het bestemmingsplan en 
de effecten van de bestaande milieucontouren op de 
vestigingsmogelijkheden. Daarnaast is het beleid ten 
aanzien van duurzaamheid van belang. Vanzelfsprekend 
kan de gemeenteraad kaders wijzigen als de ontwikkeling 
daarom vraagt.

3.1 Vestigingsbeleid

De stedenbouwkundige visie geeft een reëel beeld van 
de kansen die de Spoorzone biedt. Er worden mogelijke 
functies genoemd, gedachten over functiemenging 
en over potentiële gebruikers. Uitgaande van dit 
perspectief zal de gemeente initiatieven in het gebied 
optimaal proberen te faciliteren. Voor wonen valt te 
denken aan gemengd stedelijk wonen voor specifieke 
doelgroepen, waarbij ook gedacht kan worden aan 
studentenhuisvesting. Ook kantoren worden in het 
gemengd stedelijk werkgebied van de Spoorzone 
gefaciliteerd en de gemeente juicht de eventuele komst 
van een RGD-kantoor toe. Als het gaat om bedrijven, 
ziet de gemeente zeker potentie voor kleine startende 
bedrijven, bijvoorbeeld creatieve industrie, geclusterd 
rond een starterscentrum. Daarbij is de koppeling met 
onderwijs (Windesheim), en/of een combinatie met 
starterswoningen en andere faciliteiten interessant. 
De gemeente koestert de maakindustrie met zijn 
geschoolde werkgelegenheid van Wärtsila en Novek. 
Mochten deze bedrijven ooit vertrekken dan zouden 
de panden zich goed lenen voor herstructurering naar 
een (technologisch) starterscentrum met bijvoorbeeld 
bedrijfsscholen. 

Perifere detailhandel is in de Spoorzone niet gewenst, 
vanwege gewenste concentratie van detailhandel elders 
en vanwege de verkeersdruk die dit met zich meebrengt. 
Overige detailhandel en overigens ook horeca kan wel 
worden gefaciliteerd, mits ondersteunend aan de overige 
bestemmingen. Dus geen horecaconcentratiegebied, 
geen winkelcentrum. Leisure kan goed gefaciliteerd 
worden in de Spoorzone, bijvoorbeeld op de locatie 
van het voormalige Ecodrome. Het is denkbaar dat een 
evenementenhal of congrescentrum voor de Spoorzone  
kiest. Voor onderwijs of zorgvoorzieningen wordt op korte 
termijn geen vraag voorzien. Het gebied zou een prima 
locatie kunnen zijn voor de combinatie bibliotheek/zwolse 
8 (onderwijs)/startersfunctie, maar dit is vooralsnog niet 
de voorkeur van de betreffende partijen.

Inleiding

60



3.2 Bestemmingsplan

Momenteel wordt er in het kader van Zwolle op Orde 
gewerkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan 
Spoorzone. De actualisatie is conserverend van aard. 
Het is niet mogelijk is binnen het conserverende 
bestemmingsplan Spoorzone in te kunnen spelen 
op de gewenste toekomstige ontwikkeling van het 
gebied.  Reden is het ontbreken van financiële 
onderbouwingen of intentie overeenkomsten. Dit 
betekent dat er voor de meeste planonderdelen, zelfs 
voor de meeste ‘vaste planelementen’ een nieuwe 
planologische procedure gevolgd moet worden. Bij 
voorkeur worden alle nieuwe ontwikkelingen gebundeld 
tot één nieuw bestemmingsplan. Met het opstellen 
van dit bestemmingsplan kan pas worden gestart 
wanneer besluitvorming heeft plaatsgevonden over de 
randvoorwaarden en de financiële haalbaarheid van 
deze ontwikkelingen. Verder moet nadrukkelijk naar de 
begrenzing van het plangebied en de onderliggende 
onderzoeken van dit nieuwe bestemmingsplan worden 
gekeken. De effecten van de nieuwe ontwikkeling kunnen 
namelijk verder reiken dan het gebied Spoorzone. 
 
Ter plaatste van het voormalige sporen emplacement 
aan de zuidzijde, binnen de bestemming V-OV (verkeer-
openbaar vervoer), zijn de voorgestelde ingrepen voor de 
OV-knoop mogelijk. Dit betreft de scope-interventie voor 
de reizigerstunnel, inclusief retail.  

Onderdelen die tevens mogelijk binnen het 
conserverende Bestemmingsplan Spoorzone te 
realiseren zijn;
•	 fietsenstalling ter plaatse van de Westerlaangarage; 
•	 passerelle over de sporen, gelegen in de bestemming 

V-RV (verkeer-railverkeer);
•	 retail bestemming in het huidige stationsgebouw; 
•	 stationshal zuidzijde.

Voor de overige serie ingrepen is het nodig een procedure 
op te starten, dit geldt voor:
•	 het aanleggen van de busverbinding middels een 

tunnel of fly-over;
•	 het aanleggen van de gehele busterminal (slechts 2/3 

deel is te realiseren binnen de bestemming V-OV);
•	 eventuele fietsgebouwen aan de Westerlaan of 

Oosterlaan;
•	 fietsenstalling onder het stationsplein;
•	 stationshal centrumzijde;
•	 passerelle	over	de	IJsselallee.	
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3.3 Milieu en veiligheid

De hoge milieudruk in het gebied, veroorzaakt door 
verkeer, industrie, het spoorwegemplacement en het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en weg (de 
IJsselallee)	levert	beperkingen	voor	de	ontwikkeling	van	
bepaalde functies in het gebied. In het hoofdrapport is 
beschreven hoe bij het ontwikkelen van het toekomstige 
gebruik van het gebied rekening gehouden moet 
worden met deze nodige, maar niet onoverkomelijke 
milieukundige beperkingen. De beperkingen zijn 
in beeld gebracht door middel van kaarten waarop 
geluidcontouren en externe veiligheidszones zijn 
aangegeven. Tevens zijn de contouren gemonteerd op de 
kaarten uit de stedenbouwkundige visie.

Industrielawaai
Het gezoneerde industrieterrein, waar de bedrijven 
Wärtsila en Novek zijn gevestigd, beperkt de 
mogelijkheden voor geluidgevoelige functies in het 
gebied, zoals woningen, scholen, zorginstellingen, 
kinderopvang, etc. Binnen de 50 dB(A) zone zijn 
deze functies niet toelaatbaar (met uitzondering 
van woningen – binnen de zone, maar buiten het 
bedrijventerrein – die noodzakelijk zijn om redenen van 
grond- of bedrijfsgebondenheid, of dienen ter vervanging 
van bestaande bouw). Indien de bedrijfsvoering in de 
toekomst  zodanig wordt gewijzigd dat de zone kan 
worden opgeheven (bijvoorbeeld door het afstoten van 
lawaaimakende activiteiten), dan betekent dat meer 
mogelijkheden voor geluidgevoelige functies in het 
gebied. 
Het gebied wordt ook belast door het 
spoorwegemplacement. Hiervoor geldt dat gevoelige 
functies niet binnen de 55 dB(A) contour van het 
emplacement kunnen worden gerealiseerd. Er is 
een directe relatie met de toekomst van de spoorse 
voorzieningen (opstellen en servicen van treinstellen, 
het Technisch Centrum, etc.). Indien deze functies 
zoveel mogelijk op éénzelfde locatie worden gerealiseerd 
betekent dat een aanzienlijke reductie van het aantal 
rangeerbewegingen, met als gevolg een significant 
lagere geluidsbelasting op de omgeving en dus meer 
mogelijkheden voor geluidgevoelige functies bijvoorbeeld 
tussen het RGS terrein en het station.

Spoorweglawaai en verkeerslawaai
Het geluid afkomstig van het spoor en de 
hoofdinfrastructuur is duidelijk aanwezig in het gebied, 
maar levert geen onoverkomelijke beperkingen op ten 
aanzien van gevoelige functies. Door maatregelen aan 
de bron (bijvoorbeeld stil asfalt) of in de overdrachtssfeer 
(geluidschermen) of aan woningen (isolatie, dove 
gevel of vliesgevel) is heel wat mogelijk. Ook kan het 
juiste stedenbouwkundige ontwerp (bijvoorbeeld  
een “woonhof”) veel betekenen voor reductie van 
geluidoverlast. Echter de nabije omgeving van 
infrastructuur heeft over het algemeen een matige tot 
slechte leefomgevingskwaliteit vanwege geluid-,  maar 
ook NOx- en fijn stofemissies (lucht kwaliteit).

Externe veiligheid
Zowel	het	spoor	als	de	IJsselallee	zijn	transportroutes	
voor gevaarlijke stoffen. Vanuit de wetgeving geeft dit de 
volgende “harde” beperkingen:
•	 Binnen de PR 10-6 contour mag niet worden gebouwd. 

De contour ligt op 6 meter afstand van het spoor 
waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd.

•	 Binnen de PAG zone (Plasbrand AandachtsGebied) 
moeten ten aanzien van brandwerendheid speciale 
maatregelen worden getroffen aan gebouwen. De PAG 
zone strekt zich uit  tot 30 m afstand van het spoor 
waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Vanuit het gemeentelijk beleid gelden nog de volgende 
randvoorwaarden:
•	 Binnen de PAG zone geen verblijfsfuncties, wel 

functies als parkeren, opslag, etc.
•	 Tussen de 30 m en 250 m van het spoor geen functies, 

die een lage zelfredzaamheid met zich meebrengen, 
zoals kinderopvang, zorginstellingen, basisscholen, 
etc. Hoogbouw dient zover mogelijk van het spoor 
verwijderd. Toegang tot gebouwen en vluchtroutes aan 
de risicoluwe zijde van het gebouw en bereikbaarheid 
voor hulpdiensten optimaliseren.
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gezoneerde bedrijventerrein Wartsila/Stork*

geluidzone Wartsilae Stork lijnwerkplaats*

50 dB(A)

geluidcountour emplacement in dB(A)

50

55

gezoneerde bedrijventerrein Wartsila/Stork*

geluidzone Wartsilae Stork lijnwerkplaats*

50 dB(A)

geluidcountour emplacement in dB(A)

50

55

+B
os

R i o

! inrichting ongevallen gevaarlijke stoffen

vervoer gevaarlijke stoffen weg en spoor*

invloedsgebied plasbranden (0 - 30 m)

invloedsgebied BLEVE (30 - 250 m)

invloedsgebied brandbaar gas (250 - 300 m)

100% letaliteitszone (100m)

Industrielawaai

Contouren industrielawaai geprojecteerd op de variant fly-over

63



!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

! ! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
!

!
!

!
!

! ! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

! !
! !

! !

!

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

!
!

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! ! !

! !

! !

! !

! !

! !

!
!

!
!

! !
!

!

!
!

! !
! !

! !
! ! ! !

!

! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !

! !
! ! ! ! ! !

!

!

!
!

! ! ! !
! !

! !
! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !

!
!

! !

!
!

! !

!
!

! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!
!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!!

!!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!!

!!

!!

!!

!!
!!!!!!!!

!!
!!

!!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !
! !

!
!

!
!

! ! ! ! ! !
! !

! !
! !

! !
! !

! !

! !
! !

! !
! !

! !

!
!

!
!

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! ! ! !
! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
! !

!
!

!
!

!
!

!

! ! ! ! !
! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !

!
!

!
!

!
!

! !

! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!!

!!

!!

!!

!
!

!
!!!

!!

!!

!
!

!
!

!!

!!
!!

!
!

!
!

!
!

!!!!

!!
!!

!
!

!!
!!

!
!!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!!
!

!

!
!

!
!

!
!

!!
!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!
!

!
!

!!!!

!
!

!!

!!
!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !

! !
! !

! !

! !

! !
! !

!
!

!
!

!
!

! !

! !
!

!

!
!

!
!

! !

! !

! !

! !

! !

! ! !
!

!
!

! !

! !

! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! !

!

!
!

!
!

!
!

!
!

! ! ! !

! !

!
!

!
!

! !

! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

! !

! !

! !

!
!

!
!

!

! ! !
! !

!
! !

!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!!!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!!!!!!

!!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

! !
! ! ! !

! !

!
!

!
!

! ! ! ! ! !

!
!

!

!

!
!

!!

!!

!!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
! !

! !
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

! !

! ! ! !
! !

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!
!

!
!

! !
! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! !

!

!
!

!
! ! ! ! !

! !
! !

! !

! !

! !

! !
! !

! !
! !

! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !

!
!

!
!

! ! !
!

!
!

!
!

! !

!
! ! !

! !
! !

! !
! !

! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

! ! ! ! !
!

!

!

!

!
!

!
!

! !
!

!

!
!

!
!

! !

! !

! !

!
!

! !

! !

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
! !

! !

!

!
!

!
!

!
!

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! ! ! !
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !
! ! ! ! ! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!

!
! ! ! !

! !
! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !

! !

! !

!
!

!
!

! !
! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!!
!!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!
!!

!!

!
!

!
!

!!
!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

! ! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!
!

!
!

!
!

! !
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!

!

!
!

! !
! ! ! ! ! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! !

!

! !

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

! ! !!
!

! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! !

! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! ! ! ! ! !

!

!

!
!

! ! ! !
! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!
!!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!!!!!!!!
!!

!!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
!

!

!
!

! ! ! ! ! !

! !

!
!

! !

! !

!
!

! !

! !

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! ! ! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!

! ! ! ! !
! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!!

!

!!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!
!!

!
!

!
!

!
!

!!!!

!
!

!!

!
!

!!

!
!

!
!!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!
!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
!

!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! !

!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! !

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
! !

! !

!
! !

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
! !

!
!

! !

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!!!!!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!!!!
!!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!
!!

!!

!!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!! ! ! ! !

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
! !

! !
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

! ! ! !
! !

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
! !

! !
! !

! !
!

!

!
!

!
!

! !
! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!

!
!

!
!

! ! ! !
!

!

!
!

! !

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! !

!

!
!

!
!

! !

!
! ! !

! !
! !

! !
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
! !

! !
!

!

!

!

!
!

!
!

! !
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! ! ! !

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
! ! ! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!

!
! ! !

!

! !
! !

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! ! ! !

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!

!!
!!

!
!

!
!

!!
!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

! !
! !

! !

!
!

!!

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

D:\PROJECTS\ZL501-1-P_Spoorzone_Zwolle\geluidcontouren wegverkeer en railverkeer.mxd  06-11-2012  13:50:50

W
itt

ev
ee

n+
B

os

Geluidcontouren wegverkeer en railverkeer

1:5000
0 60 120 180 240 300 m

A1 liggend

Spoorzone Zwolle

formaat:
schaal:

opdrachtgever:
Spoorzone Zwolle
ZL501-1

projectnaam:
projectcode:

concept 3
06-11-2012

ing. C.Y. Vredevoort
ing. W. Brouwer

1

getekend:
gecontroleerd:
goedgekeurd:

versie:
datum:

tekeningnr:

´

gedigitaliseerd; Risicokaart Nederland

geluidbelasting wegverkeer*

dB Lden

< 49

55

60

65

geluidbelasting railverkeer*

dB
! ! ! ! ! ! 55

! ! ! ! ! ! 60

! ! ! ! ! ! 65

! ! ! ! ! ! 70

* het georefereren en digitaliseren 
levert een onzekerheid op in 

grenzen van ca. 15 meter

Spoorweglawaai en verkeerslawaai

Contouren spoorweglawaai en verkeerslawaai geprojecteerd op de variant fly-over

64



ee
n+

B
os

Risicokaart

! inrichting ongevallen gevaarlijke stoffen

vervoer gevaarlijke stoffen weg en spoor*

invloedsgebied plasbranden (0 - 30 m)

invloedsgebied BLEVE (30 - 250 m)

invloedsgebied brandbaar gas (250 - 300 m)

100% letaliteitszone (100m)

gezoneerde bedrijventerrein Wartsila/Stork*

geluidzone Wartsilae Stork lijnwerkplaats*

50 dB(A)

geluidcountour emplacement in dB(A)

50

55

+B
os

R i o

! inrichting ongevallen gevaarlijke stoffen

vervoer gevaarlijke stoffen weg en spoor*

invloedsgebied plasbranden (0 - 30 m)

invloedsgebied BLEVE (30 - 250 m)

invloedsgebied brandbaar gas (250 - 300 m)

100% letaliteitszone (100m)

Externe veiligheid

Contouren externe veiligheid geprojecteerd op de variant fly-over

65



3.4 Duurzaamheid

Zoals aangegeven in het visiedocument ‘Het beste 
van twee werelden’ is het einddoel het vinden van een 
goede balans tussen het goed functioneren van een 
hoog dynamisch vervoersknooppunt en een nieuw 
stedelijk gebied waar het prettig werken, verblijven 
en wonen is. Duurzaamheid is een essentieel leidend 
principe bij het maken van keuzes. Niet alleen dienen de 
gevonden ontwerpoplossingen toekomstvast te zijn, een 
duidelijke visie op water, bodem en energie is leidend. De 
Spoorzone wordt ontwikkeld tot een CO2-neutraal gebied. 
Bij de transformatie van het gebied wordt rekening 
gehouden met optimale benutting van zonne-energie, 
warmte-koude opslag (WKO) en duurzame opwekking 
van energie. Veiligheid en gezondheidsaspecten worden 
van begin af aan integraal meegenomen in de plannen.

Het gemeentelijk duurzaamheidbeleid is vooralsnog 
voornamelijk gericht op CO2 reductie en een langdurige 
balans tussen de 3 P’s (People, Planet, Profit). 
Duurzame energie is van en voor de inwoners van 
Zwolle. Lokale bronnen moeten zoveel mogelijk worden 
benut. De doelstelling is 20% CO2 reductie en 25% 
energielastenverlichting voor burgers en bedrijven in 
2020 ten opzichte van 2009.

Voor water geldt de “trits”: vasthouden (infiltreren) , 
bergen, vertraagd afvoeren. Vanwege klimaatverandering 
zal de neerslag in steeds grotere hoeveelheden en in 
kortere periodes voorkomen. De hierdoor ontstane 
plaatselijk overlast mag niet op de omgeving 
(aangrenzende gebieden) worden afgewenteld. Daarom 
dient het water zoveel mogelijk in eigen gebied te worden 
vastgehouden. Wat niet kan worden geïnfiltreerd in de 
bodem, dient te worden opgevangen in bergingsvijvers, 
en (de rest) tenslotte vertraagd te worden afgevoerd. 
Door een toename van de verharding in het gebied 
Spoorzone neemt de natuurlijke infiltratiecapaciteit af. 
Dit kan worden tegengegaan door aanleg van wegen 
met doorlatend wegdek en infiltratievoorzieningen bij 
gebouwen (verplicht op grond van de bouwverordening). 
Hiermee kan niet alle regenwater worden opgevangen 
en daarom moeten er voldoende bergingsvijvers 
worden aangelegd. Ook wadi’s kunnen de functie van 
waterberging (tijdelijk) vervullen. De capaciteit van de 
riolering is momenteel ten volle benut. Hier dient bij 
de ontwikkeling van het gebied rekening te worden 
gehouden.
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Het bestaande warmtenet in Hanzeland is een belangrijk 
element in de verduurzaming van de energievoorziening 
van de Spoorzone. Het warmtenet kan namelijk worden 
uitgebreid ten behoeve van nieuwbouw, met name in 
de stationsomgeving. Momenteel wordt de warmte aan 
het warmtenet geleverd door een gasgestookte ketel, 
maar die kan worden vervangen door een warmtepomp 
installatie op basis van KWO of een biogas gestookte 
WKK installatie. Ook kan geothermie worden ingezet, 
maar de warmteproductie van een dergelijk systeem is 
groter dan de energievraag van het gebied. Er zal dus 
naar afzetmogelijkheden buiten het gebied gezocht 
moeten worden.
De ondergrond van de Spoorzone is geschikt voor de 
toepassing van bodemenergiesystemen, zowel open 
systemen (WKO en recirculatie) als gesloten systemen 
(bodemwarmtewisselaars). 
Waterberging en bebouwing kunnen worden 
gecombineerd (bouwen boven water). Hiermee kan een 
compacter stedelijk gebied worden gerealiseerd dat toch 
de eigen wateropgave verwerkt. Ook zal het toegenomen 
wateroppervlak een dempende werking hebben op 
eventuele hitte-eilanden in het gebied. Er dient voldoende 
ruimte te worden gereserveerd voor oppervlaktewater 

als berging voor de piekafvoer regenwater. Met name de 
ontwikkeling van de stationsomgeving aan de zuidkant 
van het spoor zorgt voor een aanzienlijke toename 
van verhard oppervlak. Het regenwater moet worden 
opgevangen, in de bodem geïnfiltreerd of afgevoerd naar 
bergingsvijvers elders in het gebied. Deze maatregel 
betekent geen extra beslag op de capaciteit van de 
riolering (profit), en vermindert hittestress (people). 
Groenvoorzieningen hebben veel functies die de kwaliteit 
van de leefomgeving verbeteren. Voorbeelden zijn: 

•	 Opvang van fijn stof afkomstig van verkeersemissies 
op te vangen en daarmee verbetering van de luchtkwa-
liteit van het gebied;

•	 Sport en recreatie;
•	 Stadslandbouw;
•	 Vermindering hittestress;
•	 Waterberging (wadi’s). 

Het tijdelijk anders bestemmen van braakliggende 
terreinen brengt flexibiliteit  in de ruimtelijke 
ontwikkeling. De bovengenoemde groenfuncties kunnen 
daar een rol in spelen.
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Bijlagen



omschrijving reactie
autoparkeren

Het huidige parkeren voor auto's niet verslechteren. Het aantal parkeerplaatsen zal worden bepaald volgens de daarvoor in 
het gemeentelijke parkeerbeleid geldende normen. Daar waar 
parkeerplaatsen vervallen, zullen deze worden gecompenseerd.

Bereikbaarheid Hanzeland

De interne en externe bereikbaarheid van de Spoorzone is heel erg slecht en blijft volgens de 
tekeningen ook heel erg slecht. Ook is er maar heel weinig vrije grond waar de gemeente nog wat 
kan doen. Dus waar slaan al die ambities op?

het verbeteren van de bereikbaarheid van Hanzeland, ten behoeve van 
zowel de zittende als evt. nieuwe bewoners en gebruikers vormt 
onderdeel van de plannen. Het is de verwachting dat op termijn gronden 
vrijkomen (de industriele bestemming vervalt) en herbestemming / 
nieuwbouw ter plaatse van de Wartsila-hallen is dan mogelijk. 

De ooit beloofde oplossing van de barrièrewerking van het spoor is nergens zichtbaar. een openbare noord-zuid verbinding voor langzaamverkeer vormt 
onderdeel van de plannen.

Ik vind het belangrijk dat er een goede toegankelijkheid van alle omgelegen gebieden is, die 
aantrekkelijk is voor iedereen.

het verbeteren van de bereikbaarheid van Hanzeland vormt onderdeel 
van de plannen.

De hoek bij Wartsila en de kom van het spoor liggen nu wel afzijdig en zijn omslachtig te bereiken. 
Maar wie ervaart dat als een probleem? De projectorganisatie?

de beperkte bereikbaarheid van Wartsila vormt een belemmering voor de 
evt. toekomstige ontwikkelmogelijkheden van het gebied.

Passerelle boven sporen lijkt me vrij nutteloos, ligt in geen één looproute. Waarom geen K+R voor 
stationsgebouw (noordplein), en alleen de veel drukkere taxi standplaats op plaats huidige 
streekbussen?

Passerelle ligt in de stedelijke looproute binnenstad - Station - 
Windesheim. K&R is voorzien aan de noordzijde. 

Verhouding capaciteit passerelle westzijde station en stationstunnel is dwaas. Passerelle kan 
achterwege blijven. 

De passarelle is in tegenstelling tot de reizigerstunnel altijd openbaar 
toegankelijk.

Veilige (vrije) fietspaden/routes. Passerelle ook voor fiets. Evt. aan de hand. De mogelijkheid hiertoe wordt onderzocht.
Maar: die verbinding, dat hangt allemaal af van de openbaarheid van de reizigerstunnel! Als dat 
niet via de bustunnel/ flyover kan, dan is de passerelle al wel helemaal nodig om naar de 
binnenstad te kunnen. Hoe kan ik deelnemen aan het Zwolse nachtleven? 

Inderdaad is de passarelle is in tegenstelling tot de reizigerstunnel altijd 
openbaar toegankelijk.

De presentatie gaat over ‘het gebied verbinden met de stad’ omdat: ‘de spoorlijn ligt in de weg’. De 
fly-over en de bustunnel voegen daar dan toch niets aan toe, aan dat verbinden?

fly-over of bustunnel zijn inderdaad exclusief bedoeld voor de bussen. 
Daarnaast zijn voorstellen voor langzaamverkeerroutes onderdeel van de 
plannen.

Busstation

Prima om alles naar de zuidzijde te bewegen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Hoe kies ik voor de centrumbus (lijn 4), blijft die wel vanaf de noordzijde station vertrekken? Nee, u kiest vanuit de reizigerstunnel voor het busperron waar alle 

bussen vertrekken. Er is wel een uitstaphalte aan de noordzijde.
Het busstation voor passagiers aan de noordkant, met eventueel een parkeerterrein (met 
chauffeursverblijf)  voor de bussen aan de zuidzijde. De bestaande tunnel kan gebruikt worden 
voor de busbewegingen van parkeerplaats naar station.

De te beperkte capaciteit van het huidige busstation en de van 
Karnebeektunnel vormen aanleiding voor het plan de busterminal naar de 
zuidzijde te verplaatsen.

Wanneer is het busstation klaar, hoe ziet het er uit, wat heeft het dan gekost, en hoe gaan de 
bussen lopen?

Het busstation zal niet eerder gereed zijn dan in ca. 2017.

Het verhaal van de stadsbussen komt niet duidelijk over. Zowel alle stads- als streekbussen worden naar de zuidzijde verplaatst.

Mooi dat het busverkeer aan de stadszijnde wordt weggehaald. Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Fietsparkeren

Mooi dat er lange termijn plannen gemaakt worden. Ik mis een gedegen visie over mogelijkheden 
qua fietsenstallingen aan de zuidzijde.

voor fietsparkeren zijn nog meerdere varianten mogelijk. Er is ervoor 
gekozen om het merendeel van de fietsenstallingen aan de centrumzijde 
te plaatsen, omdat het meeste fietsverkeer vanaf deze kant van de stad 
komt.

Helderheid over fietsenstalling. Als de fietsers vooral over Oosterlaan komen, dan daar ook 
voorzieningen treffen, naast stallingen aan de westzijde. (Dure) oplossing onder Stationsplein niet 
mijn voorkeur.

voor fietsparkeren zijn nog meerdere varianten mogelijk. Voor de 
betaalde stalling heeft het de voorkeur zo dicht mogelijk bij de 
reizigerstunnel te stallen, idealiter met een directe koppeling op het -1 
niveau.

Terecht wordt aangegeven dat hierbij een beperkte loopafstand tot het station erg belangrijk is. 
Aan de zuidzijde heeft het onze voorkeur om het fietsparkeren op te lossen via een grote 
fietsenstalling onder het busstation. Voor de noodzijde ligt onze voorkeur bij de voorgestelde optie 
om de parkeergarage aan de Westerlaan te vervangen door een grote fietsenstalling. Volgens dit 
alternatief zou de autoparkeergarage naar de zuidkant van het station worden verplaatst.  Dit is 
een zeer aantrekkelijke optie aangezien dit leidt tot een vermindering van het autoverkeer aan de 
noordkant. Dit zal de kwaliteit van het stationsgebied ten goede komen. Bovendien is de zuidkant 
van het station voor autoverkeer beter ontsloten. Wel vergt de verplaatsing aan de parkeergarage 
voor auto's naar de zuidzijde een goed functionerende passerelle over het spoor om een snelle 
loopverbinding met de noordzijde van het station (oa buitensociëteit) te houden.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Gebiedsontwikkeling

Het is een grote kans om voor Zwolle iets belangrijkst te doen, dat nog tientallen jaren of langer, 
misschien wel eeuwen, de uitstraling zal bepalen. De plannen zijn goed, alle respect, maar in de 
weergave mis ik het financiële aspect.

De financiële uitwerking komt in de volgende stap van de besluitvorming 
aan de orde. In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Prachtige plannen en ziet er mooi en logisch uit. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Mooi om Zwolle te verbeteren als regio. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Ik mis nog steeds een concrete richtinggevende projectplanning op de aspecten: beoogd resultaat, 
besluitvorming, uitvoering en kosten/wie betaalt wat?

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komen de genomende onderwerpen aan de orde in de 
volgende fasen. 
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loopverbinding met de noordzijde van het station (oa buitensociëteit) te houden.
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Gebiedsontwikkeling

Het is een grote kans om voor Zwolle iets belangrijkst te doen, dat nog tientallen jaren of langer, 
misschien wel eeuwen, de uitstraling zal bepalen. De plannen zijn goed, alle respect, maar in de 
weergave mis ik het financiële aspect.
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Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komen de genomende onderwerpen aan de orde in de 
volgende fasen. 

Wanneer moet er een bestemmingsplan op tafel liggen? Op dit moment werkt Zwolle nog niet aan 
een bestemmingsplan voor de Spoorzone. Vrijblijvender kan het niet!

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komt het opstellen van een bestemmingsplan of andere 
ruimtelijke procedure aan de orde. Momenteel wordt er in het kader van 
Zwolle op Orde een conserverend Bestemmingsplan voor de Spoorzone 
opgesteld.

Het lijkt op een speeltje voor de ambtenaren die naar hartelust zich kunnen uitleven. Ik mis de 
inbreng van de bewoners van Hanzeland (geen ondernemers).

Bewoners hebben hun inbreng via diverse kanalen kunnen geven. 
Tevens is er een klankbordgroep Spoorzone.

Laat Hanzeland zoals die is (een 0-scenario) maar dat heb ik niet gehoord want er moet vanuit de 
ambtenarij wat veranderen. 

Er zijn meerdere aanleidingen voor de plannen, waaronder de 
capaciteitsproblemen voor de bussen aan de noordzijde van het station, 
om af te wijken van de nulvariant. 

Zwolle heeft veel 'ambities', maar van een concrete visie, 'wat willen we' en 'wat willen we niet', en 
'kunnen we dat ook realiseren?' is ook na 6 jaar (!) nog steeds geen sprake.

de huidige planfase zal antwoord bieden op de gestelde vragen

Zwolle moet van Den Haag. Wil Zwolle zelf ook wat? Ik heb er nog niets van gemerkt. Afgezien 
van die eeuwige 'ambitiemantra'.

De raad heeft in verschillende besluiten op de gestelde vraag antwoord 
gegeven

Ik vind dat Zwolle op moet houden met al zijn 'ambities', want dat weten we nu wel. Zwolle hoeft 
maar drie dingen te doen, en dat goed en liefst ook snel: 1. een goed functionerend busstation. 2. 
de bereikbaarheidsproblemen van de Spoorzone aanpakken en oplossen. Al is het maar voor 
fietsers, voetgangers en moeders met kleine kinderen. Als de Spoorzone weer bereikbaar is dan 
komt de rest van zelf. 3. Ophouden met haar megalomane grote stads ambities (weer het 
zoveelste kantorencentrum) want daar is in de Spoorzone toch geen ruimte voor. Wel de weg vrij 
maken voor een 'organische kleine en middelschalige, pluriforme heterogene ontwikkeling', want 
daar is in Zwolle een grote behoefte aan. En daar leent het gebied zich uitstekend voor. Ga die 
organische ontwikkeling op een professionele manier faciliteren. Dat is al moeilijk genoeg. En al 
helemaal voor deze gemeente. Als Zwolle dat doet en goed doet komt het allemaal best op zijn 
pootjes terecht.

Geen reactie nodig. 

Ik ben over het algemeen tevreden met de voorstellen, maar vind dat de gemeente Zwolle wat 
meer lef mag tonen om dingen (verantwoord) groter en stedelijke aan te pakken.

Geen reactie nodig. 

Wat opvalt is dat van de bestaande pleinen in Hanzeland, te weten Lubeckplein en Hanzeplein 
nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Lubeckplein zou het stationsplein aan de zuidkant moeten 
worden. Daarvoor mogelijk het bestaande gebouw slopen (en als dit te 'creatief' wordt gevonden, 
de eerste twee lagen open maken - gebouw op palen); 

het gebruik en de evt. herinirichting van het Lubeckplein vormt onderdeel 
van de plannen.

Van belang is dat het Hanzeland het dode karakter verliest. Rond het Hanzeplein is het buiten 
kantoortijden onaangenaam.

het vergroten van de levendigheid in Hanzeland vormt onderdeel van de 
plannen

Het lijkt wel of Hanzeland zielig is, het is toch niet zo’n eiland? De bereikbaarheid van Hanzeland is onderdeel van de plannen. Tijdens 
de publiekspresentatie 23 januari 2013 is deze observatie meerdere 
keren door Hanzeland bewoners gedeeld. Het heeft gezorgd voor een 
nuancering in de plantoelichting.

Goede routes en uitlaad en oppik plaatsen. Mooie uitstraling wat past bij de oude binnenstad. De 
bestaande verkeersroutes versterken en verder optimeren. Geen verdere auto ontsluiting 
Hanzeland naar de binnenstad. Loop- en fietsroutes zijn er via de Van Karnebeektunnel en de 
nieuwe stationstunnel.

Tijdens de publiekspresentatie 23 januari 2013 is gebleken dat er weinig 
draagvlak was voor de overkappingsvariant, vooral vanwege de 
verhoogde verkeersintensiteiten rondom de binnenstad. Dit heeft 
meegwogen in de afweging.

Wat is er lansdschappelijk aan een bult in de stad? De ‘heuvel’ + routes en verbindingen komen samen in één 
ontwerpoplossing..

Goed werk voorbereid. Leuk ook mening te mogen geven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goed nagedacht over toekomstige ontwikkelingen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Een goede aanzet, goed voor meningsvorming. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goede combinatie tussen wonen, spoor en bedrijven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Raamwerk moet zo opgebouwd worden dat er in de toekomst gemakkelijk aansluiting gevonden 
kan worden bij nieuwe functies (bv Wärtsilä).

dit vormt onderdeel van de plannen

Het gaat erom, hoe zou dit stuk stad kunnen groeien tot een meer stedelijk gebied, dat is 
onderdeel van de gezamenlijke opdracht die is geformuleerd.

dit vormt onderdeel van de plannen

Bewoner Willemsvaart: ik kijk straks tegen een bult aan met bussen. [+ die komen allemaal bij de 
Rieteweg uit]

indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Ik mis een visie op effect afschaffen ov-studentenkaart en visie/alternatief inzet ander transport of 
andere (logistieke) wijze inzet busfrequenties (routes en piekbelasting). 

dit vormt inderdaad geen onderdeel van de opgave/plannen

De overall view is belangrijk en mist nu in de gepresenteerde plannen. een visie op het gehele gebied vormt uitgangspunt van de plannen
Een goede verbinding met de omliggende stadsdelen, en een schaal en korrelgrootte die daar bij 
past.

dit vormt onderdeel van de plannen

Goede aanzet. Niet teveel vanuit structuren en grote gebaren ontwikkelen, maar ook vanuit 
gebruik, beleving, functies etc..

dit vormt onderdeel van de plannen

Het is niet een vraag van moeten of niet moeten. Door de veelheid aan aansluitingen verwordt dit 
tot een knoop, het is zaak dit te optimaliseren.

dit vormt onderdeel van de plannen

De hoofdontsluiting station-binnenstad is enkel voorzien via de stationsweg; analyse van 
mogelijkheden gericht op de beide bruggen (Nw Haven en Sassenpoort) is aan te bevelen.

de verkeersafwikkeling vanuit de stationsweg richting Binnenstad valt 
buiten het bestek van de opgave/plannen

Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk overlast is en dat het veilig is. veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarden voor de plannen
Toevoeging van gebied Werkplaatsen aan stedelijk weefsel. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Onduidelijkheid over invulling van Kop van Hanzeland. Daardoor komt dit gebied in de 
beeldvorming en urgentie niet tot leven

situering van Kop van Hanzeland vormt onderdeel van de plannen

In zijn algemeenheid dringen wij er bij u aan de ambities voor de Spoorzone voor (ruimtelijke) 
kwaliteit en duurzaamheid zeer hoog te houden en te kiezen voor de meest ambitieuze varianten. 
De keuzes die nu worden gemaakt zullen voor tientallen jaren bepalend zijn voor het gebied. Uit 
onderzoek pleit dat investeren in duurzaamheid en kwaliteit op langere termijn meer oplevert dan 
het kost. Zwolle was in het landelijke project TEEB een van de pilotgemeenten waarbij dit is 
aangetoond. Wij pleiten er dan ook voor om vanuit deze systematiek uw investering in de 
Spoorzone te benaderen. Wij realiseer ons dat waarschijnlijk niet alle ambities in eek keer 
realiseerbaar zijn. Wij pleiten er voor dat in dat u in dat geval kiest voor een fasering in de 
uitvoering in plaats van genoegen te nemen met een lagere ambitie. 

fasering vormt onderdeel van de plannen

De stationsomgeving is, als onderdeel van de Spoorzone geen geïsoleerd stukje Zwolle. Hij ligt 
ingebed in de stad en is onderdeel van een groot netwerk van functies. In die zin hoort bij  de 
structuur van de omliggende gebieden aan te sluiten. Niet alleen qua vervoersaspecten maar ook 
qua groen en recreatieve verbindingen. Daarbij kan de Groene Scheg vanaf het Engelse Werk, 
langs de Nieuwe Veerallee en het Park Eekhout een groen, landschappelijke rijgdraad vormen 
tussen stad en Ijssel. Wij adviseren bij de planontwikkelingen de realisatie van deze groene scheg 
en belangrijke plek geven.

Groene scheg vormt nadrukkelijk onderdeel van de plannen

Milieu

Enig idee wat al dat nieuwe verkeer voor de omgeving van het station aan overlast gaat zorgen? Er is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd welke onderdeel vormt 
van de rapportage

Hoe zit het met de verkeersvervuiling (fijnstof?) in Hanzeland? En wat is de tijdsperiode voor het 
uitvoeren van deze plannen?

een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage. 
Uitvoering strekt zich uit over een lange periode, van 2014-2020

Er zijn verkeersmodellen doorgerekend, is er rekening gehouden met milieu-eisen? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage
Zijn de mileueffecten wel doordacht? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage

Ontsluitingsvarianten

De voorstellen zijn goed voor dit moment. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
De voorstellen hebben alle drie iets voor en iets tegen. Helaas kan ik ze qua kosten niet met 
elkaar vergelijken. 

De eindrapportage bevat de business case

In de plannen zou een busontsluiting via de bestaande fietstunnel naar de Veerallee meegenomen 
moeten worden. Met een verdere ontwikkeling van de Veerallee als verkeersader naar de 
binnenstad.

uit onderzoek is gebleken dat dit technisch niet mogelijk is ivm de 
hellingen.

De voorstellen zijn nog niet concreet en er is toch geen geld beschikbaar dus het blijven plannen. Geen reactie nodig. 

De Spoorzone vormt een gebied waar zeer grote aantallen reizigers samen komen en van 
vervoermiddel wisselen. Deze vervoersstromen vormen een grote belasting voor het milieu. Denk 
aan geluidsoverlast, ruimtebeslag, energieverbruik en luchtverontreiniging. Tevens doen de grote 
aantal bussen, auto's en (gestalde) fietsen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
stationsomgeving. Het verminderen van de verkeersdruk aan de noodkant van het station is 
dringend noodzakelijk om de kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Verplaatsing van het 
busstation naar de zuidzijde van het station is hierin een eerste stap en een prima keuze die snel 
ten uitvoer moet worden gebracht. 

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Waar gaan de voorzieningen op het Lubeckplein naar toe, daar maken we nu wel gebruik van? vooralsnog is niet voorzien dat deze verdwijnen
Van Zwolle Zuid naar de binnenstad,  ga je door Hanzeland? Wordt het een sluiproute of niet? de route buitenom heeft veel minder belemmeringen.

De 1200 bussen vanaf tunnel/fly-over is, in combinatie met ander verkeer, vragen om problemen. 
En dus niet erg lange termijn denken!

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Maak voor de 1200 bussen een aparte busbaan achter Kamperpoort langs. dit valt buiten het plangebied Spoorzone
Vraag me af of er ook over nagedacht is om de bussen aan de westzijde via de IJsselallee naar de 
snelweg en dan naar de pannenkoekendijk te laten rijden. Waarom dure oplossingen als er al een 
snelweg ligt. Maak hier gebruik van. Mogelijk met een paar kleine aanpassingen (voorrang 
bussen) nog  efficiënter te maken. Scheelt ook veel busverkeer over Willemskade.

deze mogelijkheid is onderzocht, maar betekent een te groot 
reistijdverlies voor de bussen en de busreizigers

Als de overkluizing (bus + auto) afvalt, resteert autoafwikkeling alleen via Ijsselalle! Dat is en blijft 
een kwetsbaar punt (te kwetspaar!).

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Wat is de toetrekkende werking van de nieuwe wegenstructuur voor verkeer dat extra van Zwolle 
Zuid Hanzeland in komt? Let ook op de onderbreking van de Hanzelaan, die zal een deel 
autoverkeer weghouden.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom ga je auto’s het Hanzeland intrekken terwijl het een stationsgebied is. (Dat is OV-
ontsloten... ) Wél extra toegang voor fietsers maken!

Met een extra verbinding ontstaat er veel meer een voorkant richting de 
stad (Nieuwe Veerallee , Willemskade).

Er komt veel meer druk op de Koggelaan, het is nú al knetterdruk met fietsers + voetgangers. Een terecht punt. Hiermee zal bij de verdere uitwerking rekening worden 
gehouden.

Wat zijn de kosten van de drie varianten?  zie de business case die deel uitmaakt van de rapportage
Wat is het verschil tussen een fly-over en een overkapping? De flyover is een civiel kunstwerk, de overkapping  ook een 

landschappelijke heuvel die met fietspaden, groen e.d. ingericht wordt.

Busverkeer – afleiding naar de Pannenkoekendijk: gaan alle bussen nu door de van 
Karnebeektunnel rijden? Hoeveel? 2/3e? Of allemaal naar de Veerallée, waarom worden ze niet 
meer noordwaarts ingevoegd in de Pannenkoekendijk zodat de Veerallée langer ontlast blijft? 

De Van Karnebeektunnel gaat van 1800 naar 600 bussen. Het overige 
2/3 deel van de bussen gaat over de nieuwe busverbinding richting 
Willemskade.

Kun je er dan niet anders tegenaan kijken, voetgangers en fietsers ontsluiten? Dan zou u dus voor 
de bustunnel of flyovervariant zijn? 

Ja, dat klopt.

Kunnen die bussen niet door de Koggetunnel. Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. 
Gaan er fietsen mee met de fly-over, bustunnel? Extra fiets- en voetgangersroutes Hanzeland zijn 
wel gewenst, de fietsroute met kinderen naar school is heel omslachtig nu! 

Nee, niet bij de bustunnel en flyover, wel bij de overkapping.

Er is al 6 jaar een gesprek over een bustunnel of flyover, nu komt er opeens een heuvel. Hebben 
we het dan 30 jaar niet goed gedaan? Kun je niet kleinere stappen zetten, en pas over 10 jaar 
kijken als Wartsila vrij komt of er dan ruimte is voor een verbinding? 

Toelichting: 1 het begint met kleinere stappen op korte termijn, daarna 
gaat de langere termijn meer over een toekomstperspectief. 2 We zijn nu 
al zorgvuldig aan het herschikken met busrouting op de 
Pannenkoekendijk, werken met Dynamisch Verkeersmanagement, dit 
koppelt door naar de ontsluitingsvarianten van dit project. 3 In de 
eindrapportage wordt de variant overkapping inderdaad naar de langere 
termijn vooruitgeschoven.

Tunnels en garages onder de grond geven altijd gedoe moet water in de tunnel. De kosten zijn 
daardoor achteraf altijd hoger. 

dit vormt een nadeel, inderdaad

Informeer mensen over de hoogte van de passerelle en de hoogte van de overkluizing. ca 6-7 meter
Het grootste probleem is dus de vele bus (bewegingen) is daar geen andere oplossing voor? 
Ander OV en/of routes? Wordt er rekening gehouden met effect afschaffen studenten OV-kaart? 

deze vragen liggen buiten de scope van de rapportage

Suggestie voor extra ontsluiting Hanzeland-Veeralle voor auto's, niet doen! Bussen eventueel wel. Geen reactie nodig. 

Waarom niet ontsluiten via de Koggelaan? Kostentechnisch lijkt mij dat meer voor de hand mbt te 
investeringen.

Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. Voor 
het autoverkeer geldt dezelfde bezwaren als de overkappingsvariant; 
toename van het autoverkeer op de binnenring. 

Ontsluitingstructuur naar de Veeralle/H. Smeegekade is uitermate relevant. Duidelijker en 
gedetailleerdere tekeningen/ontwerpen zijn relevant. 

Geen reactie nodig. 

Bussen naast auto’s, hoe gaat dat lopen? Er zijn veel kruisende bewegingen! De intensiteit van 
bussen op de Pannenkoekendijk gaat nu niet goed! Organiseer een busbaan buiten de 
Pannenkoekendijk om!

De Pannekoekendijk valt niet in het plangebied

Wanneer moet er een bestemmingsplan op tafel liggen? Op dit moment werkt Zwolle nog niet aan 
een bestemmingsplan voor de Spoorzone. Vrijblijvender kan het niet!

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komt het opstellen van een bestemmingsplan of andere 
ruimtelijke procedure aan de orde. Momenteel wordt er in het kader van 
Zwolle op Orde een conserverend Bestemmingsplan voor de Spoorzone 
opgesteld.

Het lijkt op een speeltje voor de ambtenaren die naar hartelust zich kunnen uitleven. Ik mis de 
inbreng van de bewoners van Hanzeland (geen ondernemers).

Bewoners hebben hun inbreng via diverse kanalen kunnen geven. 
Tevens is er een klankbordgroep Spoorzone.

Laat Hanzeland zoals die is (een 0-scenario) maar dat heb ik niet gehoord want er moet vanuit de 
ambtenarij wat veranderen. 

Er zijn meerdere aanleidingen voor de plannen, waaronder de 
capaciteitsproblemen voor de bussen aan de noordzijde van het station, 
om af te wijken van de nulvariant. 

Zwolle heeft veel 'ambities', maar van een concrete visie, 'wat willen we' en 'wat willen we niet', en 
'kunnen we dat ook realiseren?' is ook na 6 jaar (!) nog steeds geen sprake.

de huidige planfase zal antwoord bieden op de gestelde vragen

Zwolle moet van Den Haag. Wil Zwolle zelf ook wat? Ik heb er nog niets van gemerkt. Afgezien 
van die eeuwige 'ambitiemantra'.

De raad heeft in verschillende besluiten op de gestelde vraag antwoord 
gegeven

Ik vind dat Zwolle op moet houden met al zijn 'ambities', want dat weten we nu wel. Zwolle hoeft 
maar drie dingen te doen, en dat goed en liefst ook snel: 1. een goed functionerend busstation. 2. 
de bereikbaarheidsproblemen van de Spoorzone aanpakken en oplossen. Al is het maar voor 
fietsers, voetgangers en moeders met kleine kinderen. Als de Spoorzone weer bereikbaar is dan 
komt de rest van zelf. 3. Ophouden met haar megalomane grote stads ambities (weer het 
zoveelste kantorencentrum) want daar is in de Spoorzone toch geen ruimte voor. Wel de weg vrij 
maken voor een 'organische kleine en middelschalige, pluriforme heterogene ontwikkeling', want 
daar is in Zwolle een grote behoefte aan. En daar leent het gebied zich uitstekend voor. Ga die 
organische ontwikkeling op een professionele manier faciliteren. Dat is al moeilijk genoeg. En al 
helemaal voor deze gemeente. Als Zwolle dat doet en goed doet komt het allemaal best op zijn 
pootjes terecht.

Geen reactie nodig. 

Ik ben over het algemeen tevreden met de voorstellen, maar vind dat de gemeente Zwolle wat 
meer lef mag tonen om dingen (verantwoord) groter en stedelijke aan te pakken.

Geen reactie nodig. 

Wat opvalt is dat van de bestaande pleinen in Hanzeland, te weten Lubeckplein en Hanzeplein 
nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Lubeckplein zou het stationsplein aan de zuidkant moeten 
worden. Daarvoor mogelijk het bestaande gebouw slopen (en als dit te 'creatief' wordt gevonden, 
de eerste twee lagen open maken - gebouw op palen); 

het gebruik en de evt. herinirichting van het Lubeckplein vormt onderdeel 
van de plannen.

Van belang is dat het Hanzeland het dode karakter verliest. Rond het Hanzeplein is het buiten 
kantoortijden onaangenaam.

het vergroten van de levendigheid in Hanzeland vormt onderdeel van de 
plannen

Het lijkt wel of Hanzeland zielig is, het is toch niet zo’n eiland? De bereikbaarheid van Hanzeland is onderdeel van de plannen. Tijdens 
de publiekspresentatie 23 januari 2013 is deze observatie meerdere 
keren door Hanzeland bewoners gedeeld. Het heeft gezorgd voor een 
nuancering in de plantoelichting.

Goede routes en uitlaad en oppik plaatsen. Mooie uitstraling wat past bij de oude binnenstad. De 
bestaande verkeersroutes versterken en verder optimeren. Geen verdere auto ontsluiting 
Hanzeland naar de binnenstad. Loop- en fietsroutes zijn er via de Van Karnebeektunnel en de 
nieuwe stationstunnel.

Tijdens de publiekspresentatie 23 januari 2013 is gebleken dat er weinig 
draagvlak was voor de overkappingsvariant, vooral vanwege de 
verhoogde verkeersintensiteiten rondom de binnenstad. Dit heeft 
meegwogen in de afweging.

Wat is er lansdschappelijk aan een bult in de stad? De ‘heuvel’ + routes en verbindingen komen samen in één 
ontwerpoplossing..

Goed werk voorbereid. Leuk ook mening te mogen geven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goed nagedacht over toekomstige ontwikkelingen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Een goede aanzet, goed voor meningsvorming. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goede combinatie tussen wonen, spoor en bedrijven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Raamwerk moet zo opgebouwd worden dat er in de toekomst gemakkelijk aansluiting gevonden 
kan worden bij nieuwe functies (bv Wärtsilä).

dit vormt onderdeel van de plannen

Het gaat erom, hoe zou dit stuk stad kunnen groeien tot een meer stedelijk gebied, dat is 
onderdeel van de gezamenlijke opdracht die is geformuleerd.

dit vormt onderdeel van de plannen

Bewoner Willemsvaart: ik kijk straks tegen een bult aan met bussen. [+ die komen allemaal bij de 
Rieteweg uit]

indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Ik mis een visie op effect afschaffen ov-studentenkaart en visie/alternatief inzet ander transport of 
andere (logistieke) wijze inzet busfrequenties (routes en piekbelasting). 

dit vormt inderdaad geen onderdeel van de opgave/plannen

De overall view is belangrijk en mist nu in de gepresenteerde plannen. een visie op het gehele gebied vormt uitgangspunt van de plannen
Een goede verbinding met de omliggende stadsdelen, en een schaal en korrelgrootte die daar bij 
past.

dit vormt onderdeel van de plannen

Goede aanzet. Niet teveel vanuit structuren en grote gebaren ontwikkelen, maar ook vanuit 
gebruik, beleving, functies etc..

dit vormt onderdeel van de plannen

Het is niet een vraag van moeten of niet moeten. Door de veelheid aan aansluitingen verwordt dit 
tot een knoop, het is zaak dit te optimaliseren.

dit vormt onderdeel van de plannen

De hoofdontsluiting station-binnenstad is enkel voorzien via de stationsweg; analyse van 
mogelijkheden gericht op de beide bruggen (Nw Haven en Sassenpoort) is aan te bevelen.

de verkeersafwikkeling vanuit de stationsweg richting Binnenstad valt 
buiten het bestek van de opgave/plannen

Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk overlast is en dat het veilig is. veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarden voor de plannen
Toevoeging van gebied Werkplaatsen aan stedelijk weefsel. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Onduidelijkheid over invulling van Kop van Hanzeland. Daardoor komt dit gebied in de 
beeldvorming en urgentie niet tot leven

situering van Kop van Hanzeland vormt onderdeel van de plannen

In zijn algemeenheid dringen wij er bij u aan de ambities voor de Spoorzone voor (ruimtelijke) 
kwaliteit en duurzaamheid zeer hoog te houden en te kiezen voor de meest ambitieuze varianten. 
De keuzes die nu worden gemaakt zullen voor tientallen jaren bepalend zijn voor het gebied. Uit 
onderzoek pleit dat investeren in duurzaamheid en kwaliteit op langere termijn meer oplevert dan 
het kost. Zwolle was in het landelijke project TEEB een van de pilotgemeenten waarbij dit is 
aangetoond. Wij pleiten er dan ook voor om vanuit deze systematiek uw investering in de 
Spoorzone te benaderen. Wij realiseer ons dat waarschijnlijk niet alle ambities in eek keer 
realiseerbaar zijn. Wij pleiten er voor dat in dat u in dat geval kiest voor een fasering in de 
uitvoering in plaats van genoegen te nemen met een lagere ambitie. 

fasering vormt onderdeel van de plannen

De stationsomgeving is, als onderdeel van de Spoorzone geen geïsoleerd stukje Zwolle. Hij ligt 
ingebed in de stad en is onderdeel van een groot netwerk van functies. In die zin hoort bij  de 
structuur van de omliggende gebieden aan te sluiten. Niet alleen qua vervoersaspecten maar ook 
qua groen en recreatieve verbindingen. Daarbij kan de Groene Scheg vanaf het Engelse Werk, 
langs de Nieuwe Veerallee en het Park Eekhout een groen, landschappelijke rijgdraad vormen 
tussen stad en Ijssel. Wij adviseren bij de planontwikkelingen de realisatie van deze groene scheg 
en belangrijke plek geven.

Groene scheg vormt nadrukkelijk onderdeel van de plannen
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omschrijving reactie
autoparkeren

Het huidige parkeren voor auto's niet verslechteren. Het aantal parkeerplaatsen zal worden bepaald volgens de daarvoor in 
het gemeentelijke parkeerbeleid geldende normen. Daar waar 
parkeerplaatsen vervallen, zullen deze worden gecompenseerd.

Bereikbaarheid Hanzeland

De interne en externe bereikbaarheid van de Spoorzone is heel erg slecht en blijft volgens de 
tekeningen ook heel erg slecht. Ook is er maar heel weinig vrije grond waar de gemeente nog wat 
kan doen. Dus waar slaan al die ambities op?

het verbeteren van de bereikbaarheid van Hanzeland, ten behoeve van 
zowel de zittende als evt. nieuwe bewoners en gebruikers vormt 
onderdeel van de plannen. Het is de verwachting dat op termijn gronden 
vrijkomen (de industriele bestemming vervalt) en herbestemming / 
nieuwbouw ter plaatse van de Wartsila-hallen is dan mogelijk. 

De ooit beloofde oplossing van de barrièrewerking van het spoor is nergens zichtbaar. een openbare noord-zuid verbinding voor langzaamverkeer vormt 
onderdeel van de plannen.

Ik vind het belangrijk dat er een goede toegankelijkheid van alle omgelegen gebieden is, die 
aantrekkelijk is voor iedereen.

het verbeteren van de bereikbaarheid van Hanzeland vormt onderdeel 
van de plannen.

De hoek bij Wartsila en de kom van het spoor liggen nu wel afzijdig en zijn omslachtig te bereiken. 
Maar wie ervaart dat als een probleem? De projectorganisatie?

de beperkte bereikbaarheid van Wartsila vormt een belemmering voor de 
evt. toekomstige ontwikkelmogelijkheden van het gebied.

Passerelle boven sporen lijkt me vrij nutteloos, ligt in geen één looproute. Waarom geen K+R voor 
stationsgebouw (noordplein), en alleen de veel drukkere taxi standplaats op plaats huidige 
streekbussen?

Passerelle ligt in de stedelijke looproute binnenstad - Station - 
Windesheim. K&R is voorzien aan de noordzijde. 

Verhouding capaciteit passerelle westzijde station en stationstunnel is dwaas. Passerelle kan 
achterwege blijven. 

De passarelle is in tegenstelling tot de reizigerstunnel altijd openbaar 
toegankelijk.

Veilige (vrije) fietspaden/routes. Passerelle ook voor fiets. Evt. aan de hand. De mogelijkheid hiertoe wordt onderzocht.
Maar: die verbinding, dat hangt allemaal af van de openbaarheid van de reizigerstunnel! Als dat 
niet via de bustunnel/ flyover kan, dan is de passerelle al wel helemaal nodig om naar de 
binnenstad te kunnen. Hoe kan ik deelnemen aan het Zwolse nachtleven? 

Inderdaad is de passarelle is in tegenstelling tot de reizigerstunnel altijd 
openbaar toegankelijk.

De presentatie gaat over ‘het gebied verbinden met de stad’ omdat: ‘de spoorlijn ligt in de weg’. De 
fly-over en de bustunnel voegen daar dan toch niets aan toe, aan dat verbinden?

fly-over of bustunnel zijn inderdaad exclusief bedoeld voor de bussen. 
Daarnaast zijn voorstellen voor langzaamverkeerroutes onderdeel van de 
plannen.

Busstation

Prima om alles naar de zuidzijde te bewegen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Hoe kies ik voor de centrumbus (lijn 4), blijft die wel vanaf de noordzijde station vertrekken? Nee, u kiest vanuit de reizigerstunnel voor het busperron waar alle 

bussen vertrekken. Er is wel een uitstaphalte aan de noordzijde.
Het busstation voor passagiers aan de noordkant, met eventueel een parkeerterrein (met 
chauffeursverblijf)  voor de bussen aan de zuidzijde. De bestaande tunnel kan gebruikt worden 
voor de busbewegingen van parkeerplaats naar station.

De te beperkte capaciteit van het huidige busstation en de van 
Karnebeektunnel vormen aanleiding voor het plan de busterminal naar de 
zuidzijde te verplaatsen.

Wanneer is het busstation klaar, hoe ziet het er uit, wat heeft het dan gekost, en hoe gaan de 
bussen lopen?

Het busstation zal niet eerder gereed zijn dan in ca. 2017.

Het verhaal van de stadsbussen komt niet duidelijk over. Zowel alle stads- als streekbussen worden naar de zuidzijde verplaatst.

Mooi dat het busverkeer aan de stadszijnde wordt weggehaald. Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Fietsparkeren

Mooi dat er lange termijn plannen gemaakt worden. Ik mis een gedegen visie over mogelijkheden 
qua fietsenstallingen aan de zuidzijde.

voor fietsparkeren zijn nog meerdere varianten mogelijk. Er is ervoor 
gekozen om het merendeel van de fietsenstallingen aan de centrumzijde 
te plaatsen, omdat het meeste fietsverkeer vanaf deze kant van de stad 
komt.

Helderheid over fietsenstalling. Als de fietsers vooral over Oosterlaan komen, dan daar ook 
voorzieningen treffen, naast stallingen aan de westzijde. (Dure) oplossing onder Stationsplein niet 
mijn voorkeur.

voor fietsparkeren zijn nog meerdere varianten mogelijk. Voor de 
betaalde stalling heeft het de voorkeur zo dicht mogelijk bij de 
reizigerstunnel te stallen, idealiter met een directe koppeling op het -1 
niveau.

Terecht wordt aangegeven dat hierbij een beperkte loopafstand tot het station erg belangrijk is. 
Aan de zuidzijde heeft het onze voorkeur om het fietsparkeren op te lossen via een grote 
fietsenstalling onder het busstation. Voor de noodzijde ligt onze voorkeur bij de voorgestelde optie 
om de parkeergarage aan de Westerlaan te vervangen door een grote fietsenstalling. Volgens dit 
alternatief zou de autoparkeergarage naar de zuidkant van het station worden verplaatst.  Dit is 
een zeer aantrekkelijke optie aangezien dit leidt tot een vermindering van het autoverkeer aan de 
noordkant. Dit zal de kwaliteit van het stationsgebied ten goede komen. Bovendien is de zuidkant 
van het station voor autoverkeer beter ontsloten. Wel vergt de verplaatsing aan de parkeergarage 
voor auto's naar de zuidzijde een goed functionerende passerelle over het spoor om een snelle 
loopverbinding met de noordzijde van het station (oa buitensociëteit) te houden.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Gebiedsontwikkeling

Het is een grote kans om voor Zwolle iets belangrijkst te doen, dat nog tientallen jaren of langer, 
misschien wel eeuwen, de uitstraling zal bepalen. De plannen zijn goed, alle respect, maar in de 
weergave mis ik het financiële aspect.

De financiële uitwerking komt in de volgende stap van de besluitvorming 
aan de orde. In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Prachtige plannen en ziet er mooi en logisch uit. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Mooi om Zwolle te verbeteren als regio. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Ik mis nog steeds een concrete richtinggevende projectplanning op de aspecten: beoogd resultaat, 
besluitvorming, uitvoering en kosten/wie betaalt wat?

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komen de genomende onderwerpen aan de orde in de 
volgende fasen. 

omschrijving reactie
autoparkeren

Het huidige parkeren voor auto's niet verslechteren. Het aantal parkeerplaatsen zal worden bepaald volgens de daarvoor in 
het gemeentelijke parkeerbeleid geldende normen. Daar waar 
parkeerplaatsen vervallen, zullen deze worden gecompenseerd.

Bereikbaarheid Hanzeland

De interne en externe bereikbaarheid van de Spoorzone is heel erg slecht en blijft volgens de 
tekeningen ook heel erg slecht. Ook is er maar heel weinig vrije grond waar de gemeente nog wat 
kan doen. Dus waar slaan al die ambities op?

het verbeteren van de bereikbaarheid van Hanzeland, ten behoeve van 
zowel de zittende als evt. nieuwe bewoners en gebruikers vormt 
onderdeel van de plannen. Het is de verwachting dat op termijn gronden 
vrijkomen (de industriele bestemming vervalt) en herbestemming / 
nieuwbouw ter plaatse van de Wartsila-hallen is dan mogelijk. 

De ooit beloofde oplossing van de barrièrewerking van het spoor is nergens zichtbaar. een openbare noord-zuid verbinding voor langzaamverkeer vormt 
onderdeel van de plannen.

Ik vind het belangrijk dat er een goede toegankelijkheid van alle omgelegen gebieden is, die 
aantrekkelijk is voor iedereen.

het verbeteren van de bereikbaarheid van Hanzeland vormt onderdeel 
van de plannen.

De hoek bij Wartsila en de kom van het spoor liggen nu wel afzijdig en zijn omslachtig te bereiken. 
Maar wie ervaart dat als een probleem? De projectorganisatie?

de beperkte bereikbaarheid van Wartsila vormt een belemmering voor de 
evt. toekomstige ontwikkelmogelijkheden van het gebied.

Passerelle boven sporen lijkt me vrij nutteloos, ligt in geen één looproute. Waarom geen K+R voor 
stationsgebouw (noordplein), en alleen de veel drukkere taxi standplaats op plaats huidige 
streekbussen?

Passerelle ligt in de stedelijke looproute binnenstad - Station - 
Windesheim. K&R is voorzien aan de noordzijde. 

Verhouding capaciteit passerelle westzijde station en stationstunnel is dwaas. Passerelle kan 
achterwege blijven. 

De passarelle is in tegenstelling tot de reizigerstunnel altijd openbaar 
toegankelijk.

Veilige (vrije) fietspaden/routes. Passerelle ook voor fiets. Evt. aan de hand. De mogelijkheid hiertoe wordt onderzocht.
Maar: die verbinding, dat hangt allemaal af van de openbaarheid van de reizigerstunnel! Als dat 
niet via de bustunnel/ flyover kan, dan is de passerelle al wel helemaal nodig om naar de 
binnenstad te kunnen. Hoe kan ik deelnemen aan het Zwolse nachtleven? 

Inderdaad is de passarelle is in tegenstelling tot de reizigerstunnel altijd 
openbaar toegankelijk.

De presentatie gaat over ‘het gebied verbinden met de stad’ omdat: ‘de spoorlijn ligt in de weg’. De 
fly-over en de bustunnel voegen daar dan toch niets aan toe, aan dat verbinden?

fly-over of bustunnel zijn inderdaad exclusief bedoeld voor de bussen. 
Daarnaast zijn voorstellen voor langzaamverkeerroutes onderdeel van de 
plannen.

Busstation

Prima om alles naar de zuidzijde te bewegen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Hoe kies ik voor de centrumbus (lijn 4), blijft die wel vanaf de noordzijde station vertrekken? Nee, u kiest vanuit de reizigerstunnel voor het busperron waar alle 

bussen vertrekken. Er is wel een uitstaphalte aan de noordzijde.
Het busstation voor passagiers aan de noordkant, met eventueel een parkeerterrein (met 
chauffeursverblijf)  voor de bussen aan de zuidzijde. De bestaande tunnel kan gebruikt worden 
voor de busbewegingen van parkeerplaats naar station.

De te beperkte capaciteit van het huidige busstation en de van 
Karnebeektunnel vormen aanleiding voor het plan de busterminal naar de 
zuidzijde te verplaatsen.

Wanneer is het busstation klaar, hoe ziet het er uit, wat heeft het dan gekost, en hoe gaan de 
bussen lopen?

Het busstation zal niet eerder gereed zijn dan in ca. 2017.

Het verhaal van de stadsbussen komt niet duidelijk over. Zowel alle stads- als streekbussen worden naar de zuidzijde verplaatst.

Mooi dat het busverkeer aan de stadszijnde wordt weggehaald. Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Fietsparkeren

Mooi dat er lange termijn plannen gemaakt worden. Ik mis een gedegen visie over mogelijkheden 
qua fietsenstallingen aan de zuidzijde.

voor fietsparkeren zijn nog meerdere varianten mogelijk. Er is ervoor 
gekozen om het merendeel van de fietsenstallingen aan de centrumzijde 
te plaatsen, omdat het meeste fietsverkeer vanaf deze kant van de stad 
komt.

Helderheid over fietsenstalling. Als de fietsers vooral over Oosterlaan komen, dan daar ook 
voorzieningen treffen, naast stallingen aan de westzijde. (Dure) oplossing onder Stationsplein niet 
mijn voorkeur.

voor fietsparkeren zijn nog meerdere varianten mogelijk. Voor de 
betaalde stalling heeft het de voorkeur zo dicht mogelijk bij de 
reizigerstunnel te stallen, idealiter met een directe koppeling op het -1 
niveau.

Terecht wordt aangegeven dat hierbij een beperkte loopafstand tot het station erg belangrijk is. 
Aan de zuidzijde heeft het onze voorkeur om het fietsparkeren op te lossen via een grote 
fietsenstalling onder het busstation. Voor de noodzijde ligt onze voorkeur bij de voorgestelde optie 
om de parkeergarage aan de Westerlaan te vervangen door een grote fietsenstalling. Volgens dit 
alternatief zou de autoparkeergarage naar de zuidkant van het station worden verplaatst.  Dit is 
een zeer aantrekkelijke optie aangezien dit leidt tot een vermindering van het autoverkeer aan de 
noordkant. Dit zal de kwaliteit van het stationsgebied ten goede komen. Bovendien is de zuidkant 
van het station voor autoverkeer beter ontsloten. Wel vergt de verplaatsing aan de parkeergarage 
voor auto's naar de zuidzijde een goed functionerende passerelle over het spoor om een snelle 
loopverbinding met de noordzijde van het station (oa buitensociëteit) te houden.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Gebiedsontwikkeling

Het is een grote kans om voor Zwolle iets belangrijkst te doen, dat nog tientallen jaren of langer, 
misschien wel eeuwen, de uitstraling zal bepalen. De plannen zijn goed, alle respect, maar in de 
weergave mis ik het financiële aspect.

De financiële uitwerking komt in de volgende stap van de besluitvorming 
aan de orde. In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Prachtige plannen en ziet er mooi en logisch uit. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Mooi om Zwolle te verbeteren als regio. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Ik mis nog steeds een concrete richtinggevende projectplanning op de aspecten: beoogd resultaat, 
besluitvorming, uitvoering en kosten/wie betaalt wat?

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komen de genomende onderwerpen aan de orde in de 
volgende fasen. 

Wanneer moet er een bestemmingsplan op tafel liggen? Op dit moment werkt Zwolle nog niet aan 
een bestemmingsplan voor de Spoorzone. Vrijblijvender kan het niet!

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komt het opstellen van een bestemmingsplan of andere 
ruimtelijke procedure aan de orde. Momenteel wordt er in het kader van 
Zwolle op Orde een conserverend Bestemmingsplan voor de Spoorzone 
opgesteld.

Het lijkt op een speeltje voor de ambtenaren die naar hartelust zich kunnen uitleven. Ik mis de 
inbreng van de bewoners van Hanzeland (geen ondernemers).

Bewoners hebben hun inbreng via diverse kanalen kunnen geven. 
Tevens is er een klankbordgroep Spoorzone.

Laat Hanzeland zoals die is (een 0-scenario) maar dat heb ik niet gehoord want er moet vanuit de 
ambtenarij wat veranderen. 

Er zijn meerdere aanleidingen voor de plannen, waaronder de 
capaciteitsproblemen voor de bussen aan de noordzijde van het station, 
om af te wijken van de nulvariant. 

Zwolle heeft veel 'ambities', maar van een concrete visie, 'wat willen we' en 'wat willen we niet', en 
'kunnen we dat ook realiseren?' is ook na 6 jaar (!) nog steeds geen sprake.

de huidige planfase zal antwoord bieden op de gestelde vragen

Zwolle moet van Den Haag. Wil Zwolle zelf ook wat? Ik heb er nog niets van gemerkt. Afgezien 
van die eeuwige 'ambitiemantra'.

De raad heeft in verschillende besluiten op de gestelde vraag antwoord 
gegeven

Ik vind dat Zwolle op moet houden met al zijn 'ambities', want dat weten we nu wel. Zwolle hoeft 
maar drie dingen te doen, en dat goed en liefst ook snel: 1. een goed functionerend busstation. 2. 
de bereikbaarheidsproblemen van de Spoorzone aanpakken en oplossen. Al is het maar voor 
fietsers, voetgangers en moeders met kleine kinderen. Als de Spoorzone weer bereikbaar is dan 
komt de rest van zelf. 3. Ophouden met haar megalomane grote stads ambities (weer het 
zoveelste kantorencentrum) want daar is in de Spoorzone toch geen ruimte voor. Wel de weg vrij 
maken voor een 'organische kleine en middelschalige, pluriforme heterogene ontwikkeling', want 
daar is in Zwolle een grote behoefte aan. En daar leent het gebied zich uitstekend voor. Ga die 
organische ontwikkeling op een professionele manier faciliteren. Dat is al moeilijk genoeg. En al 
helemaal voor deze gemeente. Als Zwolle dat doet en goed doet komt het allemaal best op zijn 
pootjes terecht.

Geen reactie nodig. 

Ik ben over het algemeen tevreden met de voorstellen, maar vind dat de gemeente Zwolle wat 
meer lef mag tonen om dingen (verantwoord) groter en stedelijke aan te pakken.

Geen reactie nodig. 

Wat opvalt is dat van de bestaande pleinen in Hanzeland, te weten Lubeckplein en Hanzeplein 
nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Lubeckplein zou het stationsplein aan de zuidkant moeten 
worden. Daarvoor mogelijk het bestaande gebouw slopen (en als dit te 'creatief' wordt gevonden, 
de eerste twee lagen open maken - gebouw op palen); 

het gebruik en de evt. herinirichting van het Lubeckplein vormt onderdeel 
van de plannen.

Van belang is dat het Hanzeland het dode karakter verliest. Rond het Hanzeplein is het buiten 
kantoortijden onaangenaam.

het vergroten van de levendigheid in Hanzeland vormt onderdeel van de 
plannen

Het lijkt wel of Hanzeland zielig is, het is toch niet zo’n eiland? De bereikbaarheid van Hanzeland is onderdeel van de plannen. Tijdens 
de publiekspresentatie 23 januari 2013 is deze observatie meerdere 
keren door Hanzeland bewoners gedeeld. Het heeft gezorgd voor een 
nuancering in de plantoelichting.

Goede routes en uitlaad en oppik plaatsen. Mooie uitstraling wat past bij de oude binnenstad. De 
bestaande verkeersroutes versterken en verder optimeren. Geen verdere auto ontsluiting 
Hanzeland naar de binnenstad. Loop- en fietsroutes zijn er via de Van Karnebeektunnel en de 
nieuwe stationstunnel.

Tijdens de publiekspresentatie 23 januari 2013 is gebleken dat er weinig 
draagvlak was voor de overkappingsvariant, vooral vanwege de 
verhoogde verkeersintensiteiten rondom de binnenstad. Dit heeft 
meegwogen in de afweging.

Wat is er lansdschappelijk aan een bult in de stad? De ‘heuvel’ + routes en verbindingen komen samen in één 
ontwerpoplossing..

Goed werk voorbereid. Leuk ook mening te mogen geven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goed nagedacht over toekomstige ontwikkelingen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Een goede aanzet, goed voor meningsvorming. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goede combinatie tussen wonen, spoor en bedrijven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Raamwerk moet zo opgebouwd worden dat er in de toekomst gemakkelijk aansluiting gevonden 
kan worden bij nieuwe functies (bv Wärtsilä).

dit vormt onderdeel van de plannen

Het gaat erom, hoe zou dit stuk stad kunnen groeien tot een meer stedelijk gebied, dat is 
onderdeel van de gezamenlijke opdracht die is geformuleerd.

dit vormt onderdeel van de plannen

Bewoner Willemsvaart: ik kijk straks tegen een bult aan met bussen. [+ die komen allemaal bij de 
Rieteweg uit]

indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Ik mis een visie op effect afschaffen ov-studentenkaart en visie/alternatief inzet ander transport of 
andere (logistieke) wijze inzet busfrequenties (routes en piekbelasting). 

dit vormt inderdaad geen onderdeel van de opgave/plannen

De overall view is belangrijk en mist nu in de gepresenteerde plannen. een visie op het gehele gebied vormt uitgangspunt van de plannen
Een goede verbinding met de omliggende stadsdelen, en een schaal en korrelgrootte die daar bij 
past.

dit vormt onderdeel van de plannen

Goede aanzet. Niet teveel vanuit structuren en grote gebaren ontwikkelen, maar ook vanuit 
gebruik, beleving, functies etc..

dit vormt onderdeel van de plannen

Het is niet een vraag van moeten of niet moeten. Door de veelheid aan aansluitingen verwordt dit 
tot een knoop, het is zaak dit te optimaliseren.

dit vormt onderdeel van de plannen

De hoofdontsluiting station-binnenstad is enkel voorzien via de stationsweg; analyse van 
mogelijkheden gericht op de beide bruggen (Nw Haven en Sassenpoort) is aan te bevelen.

de verkeersafwikkeling vanuit de stationsweg richting Binnenstad valt 
buiten het bestek van de opgave/plannen

Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk overlast is en dat het veilig is. veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarden voor de plannen
Toevoeging van gebied Werkplaatsen aan stedelijk weefsel. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Onduidelijkheid over invulling van Kop van Hanzeland. Daardoor komt dit gebied in de 
beeldvorming en urgentie niet tot leven

situering van Kop van Hanzeland vormt onderdeel van de plannen

In zijn algemeenheid dringen wij er bij u aan de ambities voor de Spoorzone voor (ruimtelijke) 
kwaliteit en duurzaamheid zeer hoog te houden en te kiezen voor de meest ambitieuze varianten. 
De keuzes die nu worden gemaakt zullen voor tientallen jaren bepalend zijn voor het gebied. Uit 
onderzoek pleit dat investeren in duurzaamheid en kwaliteit op langere termijn meer oplevert dan 
het kost. Zwolle was in het landelijke project TEEB een van de pilotgemeenten waarbij dit is 
aangetoond. Wij pleiten er dan ook voor om vanuit deze systematiek uw investering in de 
Spoorzone te benaderen. Wij realiseer ons dat waarschijnlijk niet alle ambities in eek keer 
realiseerbaar zijn. Wij pleiten er voor dat in dat u in dat geval kiest voor een fasering in de 
uitvoering in plaats van genoegen te nemen met een lagere ambitie. 

fasering vormt onderdeel van de plannen

De stationsomgeving is, als onderdeel van de Spoorzone geen geïsoleerd stukje Zwolle. Hij ligt 
ingebed in de stad en is onderdeel van een groot netwerk van functies. In die zin hoort bij  de 
structuur van de omliggende gebieden aan te sluiten. Niet alleen qua vervoersaspecten maar ook 
qua groen en recreatieve verbindingen. Daarbij kan de Groene Scheg vanaf het Engelse Werk, 
langs de Nieuwe Veerallee en het Park Eekhout een groen, landschappelijke rijgdraad vormen 
tussen stad en Ijssel. Wij adviseren bij de planontwikkelingen de realisatie van deze groene scheg 
en belangrijke plek geven.

Groene scheg vormt nadrukkelijk onderdeel van de plannen

Milieu

Enig idee wat al dat nieuwe verkeer voor de omgeving van het station aan overlast gaat zorgen? Er is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd welke onderdeel vormt 
van de rapportage

Hoe zit het met de verkeersvervuiling (fijnstof?) in Hanzeland? En wat is de tijdsperiode voor het 
uitvoeren van deze plannen?

een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage. 
Uitvoering strekt zich uit over een lange periode, van 2014-2020

Er zijn verkeersmodellen doorgerekend, is er rekening gehouden met milieu-eisen? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage
Zijn de mileueffecten wel doordacht? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage

Ontsluitingsvarianten

De voorstellen zijn goed voor dit moment. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
De voorstellen hebben alle drie iets voor en iets tegen. Helaas kan ik ze qua kosten niet met 
elkaar vergelijken. 

De eindrapportage bevat de business case

In de plannen zou een busontsluiting via de bestaande fietstunnel naar de Veerallee meegenomen 
moeten worden. Met een verdere ontwikkeling van de Veerallee als verkeersader naar de 
binnenstad.

uit onderzoek is gebleken dat dit technisch niet mogelijk is ivm de 
hellingen.

De voorstellen zijn nog niet concreet en er is toch geen geld beschikbaar dus het blijven plannen. Geen reactie nodig. 

De Spoorzone vormt een gebied waar zeer grote aantallen reizigers samen komen en van 
vervoermiddel wisselen. Deze vervoersstromen vormen een grote belasting voor het milieu. Denk 
aan geluidsoverlast, ruimtebeslag, energieverbruik en luchtverontreiniging. Tevens doen de grote 
aantal bussen, auto's en (gestalde) fietsen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
stationsomgeving. Het verminderen van de verkeersdruk aan de noodkant van het station is 
dringend noodzakelijk om de kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Verplaatsing van het 
busstation naar de zuidzijde van het station is hierin een eerste stap en een prima keuze die snel 
ten uitvoer moet worden gebracht. 

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Waar gaan de voorzieningen op het Lubeckplein naar toe, daar maken we nu wel gebruik van? vooralsnog is niet voorzien dat deze verdwijnen
Van Zwolle Zuid naar de binnenstad,  ga je door Hanzeland? Wordt het een sluiproute of niet? de route buitenom heeft veel minder belemmeringen.

De 1200 bussen vanaf tunnel/fly-over is, in combinatie met ander verkeer, vragen om problemen. 
En dus niet erg lange termijn denken!

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Maak voor de 1200 bussen een aparte busbaan achter Kamperpoort langs. dit valt buiten het plangebied Spoorzone
Vraag me af of er ook over nagedacht is om de bussen aan de westzijde via de IJsselallee naar de 
snelweg en dan naar de pannenkoekendijk te laten rijden. Waarom dure oplossingen als er al een 
snelweg ligt. Maak hier gebruik van. Mogelijk met een paar kleine aanpassingen (voorrang 
bussen) nog  efficiënter te maken. Scheelt ook veel busverkeer over Willemskade.

deze mogelijkheid is onderzocht, maar betekent een te groot 
reistijdverlies voor de bussen en de busreizigers

Als de overkluizing (bus + auto) afvalt, resteert autoafwikkeling alleen via Ijsselalle! Dat is en blijft 
een kwetsbaar punt (te kwetspaar!).

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Wat is de toetrekkende werking van de nieuwe wegenstructuur voor verkeer dat extra van Zwolle 
Zuid Hanzeland in komt? Let ook op de onderbreking van de Hanzelaan, die zal een deel 
autoverkeer weghouden.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom ga je auto’s het Hanzeland intrekken terwijl het een stationsgebied is. (Dat is OV-
ontsloten... ) Wél extra toegang voor fietsers maken!

Met een extra verbinding ontstaat er veel meer een voorkant richting de 
stad (Nieuwe Veerallee , Willemskade).

Er komt veel meer druk op de Koggelaan, het is nú al knetterdruk met fietsers + voetgangers. Een terecht punt. Hiermee zal bij de verdere uitwerking rekening worden 
gehouden.

Wat zijn de kosten van de drie varianten?  zie de business case die deel uitmaakt van de rapportage
Wat is het verschil tussen een fly-over en een overkapping? De flyover is een civiel kunstwerk, de overkapping  ook een 

landschappelijke heuvel die met fietspaden, groen e.d. ingericht wordt.

Busverkeer – afleiding naar de Pannenkoekendijk: gaan alle bussen nu door de van 
Karnebeektunnel rijden? Hoeveel? 2/3e? Of allemaal naar de Veerallée, waarom worden ze niet 
meer noordwaarts ingevoegd in de Pannenkoekendijk zodat de Veerallée langer ontlast blijft? 

De Van Karnebeektunnel gaat van 1800 naar 600 bussen. Het overige 
2/3 deel van de bussen gaat over de nieuwe busverbinding richting 
Willemskade.

Kun je er dan niet anders tegenaan kijken, voetgangers en fietsers ontsluiten? Dan zou u dus voor 
de bustunnel of flyovervariant zijn? 

Ja, dat klopt.

Kunnen die bussen niet door de Koggetunnel. Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. 
Gaan er fietsen mee met de fly-over, bustunnel? Extra fiets- en voetgangersroutes Hanzeland zijn 
wel gewenst, de fietsroute met kinderen naar school is heel omslachtig nu! 

Nee, niet bij de bustunnel en flyover, wel bij de overkapping.

Er is al 6 jaar een gesprek over een bustunnel of flyover, nu komt er opeens een heuvel. Hebben 
we het dan 30 jaar niet goed gedaan? Kun je niet kleinere stappen zetten, en pas over 10 jaar 
kijken als Wartsila vrij komt of er dan ruimte is voor een verbinding? 

Toelichting: 1 het begint met kleinere stappen op korte termijn, daarna 
gaat de langere termijn meer over een toekomstperspectief. 2 We zijn nu 
al zorgvuldig aan het herschikken met busrouting op de 
Pannenkoekendijk, werken met Dynamisch Verkeersmanagement, dit 
koppelt door naar de ontsluitingsvarianten van dit project. 3 In de 
eindrapportage wordt de variant overkapping inderdaad naar de langere 
termijn vooruitgeschoven.

Tunnels en garages onder de grond geven altijd gedoe moet water in de tunnel. De kosten zijn 
daardoor achteraf altijd hoger. 

dit vormt een nadeel, inderdaad

Informeer mensen over de hoogte van de passerelle en de hoogte van de overkluizing. ca 6-7 meter
Het grootste probleem is dus de vele bus (bewegingen) is daar geen andere oplossing voor? 
Ander OV en/of routes? Wordt er rekening gehouden met effect afschaffen studenten OV-kaart? 

deze vragen liggen buiten de scope van de rapportage

Suggestie voor extra ontsluiting Hanzeland-Veeralle voor auto's, niet doen! Bussen eventueel wel. Geen reactie nodig. 

Waarom niet ontsluiten via de Koggelaan? Kostentechnisch lijkt mij dat meer voor de hand mbt te 
investeringen.

Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. Voor 
het autoverkeer geldt dezelfde bezwaren als de overkappingsvariant; 
toename van het autoverkeer op de binnenring. 

Ontsluitingstructuur naar de Veeralle/H. Smeegekade is uitermate relevant. Duidelijker en 
gedetailleerdere tekeningen/ontwerpen zijn relevant. 

Geen reactie nodig. 

Bussen naast auto’s, hoe gaat dat lopen? Er zijn veel kruisende bewegingen! De intensiteit van 
bussen op de Pannenkoekendijk gaat nu niet goed! Organiseer een busbaan buiten de 
Pannenkoekendijk om!

De Pannekoekendijk valt niet in het plangebied

Wanneer moet er een bestemmingsplan op tafel liggen? Op dit moment werkt Zwolle nog niet aan 
een bestemmingsplan voor de Spoorzone. Vrijblijvender kan het niet!

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komt het opstellen van een bestemmingsplan of andere 
ruimtelijke procedure aan de orde. Momenteel wordt er in het kader van 
Zwolle op Orde een conserverend Bestemmingsplan voor de Spoorzone 
opgesteld.

Het lijkt op een speeltje voor de ambtenaren die naar hartelust zich kunnen uitleven. Ik mis de 
inbreng van de bewoners van Hanzeland (geen ondernemers).

Bewoners hebben hun inbreng via diverse kanalen kunnen geven. 
Tevens is er een klankbordgroep Spoorzone.

Laat Hanzeland zoals die is (een 0-scenario) maar dat heb ik niet gehoord want er moet vanuit de 
ambtenarij wat veranderen. 

Er zijn meerdere aanleidingen voor de plannen, waaronder de 
capaciteitsproblemen voor de bussen aan de noordzijde van het station, 
om af te wijken van de nulvariant. 

Zwolle heeft veel 'ambities', maar van een concrete visie, 'wat willen we' en 'wat willen we niet', en 
'kunnen we dat ook realiseren?' is ook na 6 jaar (!) nog steeds geen sprake.

de huidige planfase zal antwoord bieden op de gestelde vragen

Zwolle moet van Den Haag. Wil Zwolle zelf ook wat? Ik heb er nog niets van gemerkt. Afgezien 
van die eeuwige 'ambitiemantra'.

De raad heeft in verschillende besluiten op de gestelde vraag antwoord 
gegeven

Ik vind dat Zwolle op moet houden met al zijn 'ambities', want dat weten we nu wel. Zwolle hoeft 
maar drie dingen te doen, en dat goed en liefst ook snel: 1. een goed functionerend busstation. 2. 
de bereikbaarheidsproblemen van de Spoorzone aanpakken en oplossen. Al is het maar voor 
fietsers, voetgangers en moeders met kleine kinderen. Als de Spoorzone weer bereikbaar is dan 
komt de rest van zelf. 3. Ophouden met haar megalomane grote stads ambities (weer het 
zoveelste kantorencentrum) want daar is in de Spoorzone toch geen ruimte voor. Wel de weg vrij 
maken voor een 'organische kleine en middelschalige, pluriforme heterogene ontwikkeling', want 
daar is in Zwolle een grote behoefte aan. En daar leent het gebied zich uitstekend voor. Ga die 
organische ontwikkeling op een professionele manier faciliteren. Dat is al moeilijk genoeg. En al 
helemaal voor deze gemeente. Als Zwolle dat doet en goed doet komt het allemaal best op zijn 
pootjes terecht.

Geen reactie nodig. 

Ik ben over het algemeen tevreden met de voorstellen, maar vind dat de gemeente Zwolle wat 
meer lef mag tonen om dingen (verantwoord) groter en stedelijke aan te pakken.

Geen reactie nodig. 

Wat opvalt is dat van de bestaande pleinen in Hanzeland, te weten Lubeckplein en Hanzeplein 
nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Lubeckplein zou het stationsplein aan de zuidkant moeten 
worden. Daarvoor mogelijk het bestaande gebouw slopen (en als dit te 'creatief' wordt gevonden, 
de eerste twee lagen open maken - gebouw op palen); 

het gebruik en de evt. herinirichting van het Lubeckplein vormt onderdeel 
van de plannen.

Van belang is dat het Hanzeland het dode karakter verliest. Rond het Hanzeplein is het buiten 
kantoortijden onaangenaam.

het vergroten van de levendigheid in Hanzeland vormt onderdeel van de 
plannen

Het lijkt wel of Hanzeland zielig is, het is toch niet zo’n eiland? De bereikbaarheid van Hanzeland is onderdeel van de plannen. Tijdens 
de publiekspresentatie 23 januari 2013 is deze observatie meerdere 
keren door Hanzeland bewoners gedeeld. Het heeft gezorgd voor een 
nuancering in de plantoelichting.

Goede routes en uitlaad en oppik plaatsen. Mooie uitstraling wat past bij de oude binnenstad. De 
bestaande verkeersroutes versterken en verder optimeren. Geen verdere auto ontsluiting 
Hanzeland naar de binnenstad. Loop- en fietsroutes zijn er via de Van Karnebeektunnel en de 
nieuwe stationstunnel.

Tijdens de publiekspresentatie 23 januari 2013 is gebleken dat er weinig 
draagvlak was voor de overkappingsvariant, vooral vanwege de 
verhoogde verkeersintensiteiten rondom de binnenstad. Dit heeft 
meegwogen in de afweging.

Wat is er lansdschappelijk aan een bult in de stad? De ‘heuvel’ + routes en verbindingen komen samen in één 
ontwerpoplossing..

Goed werk voorbereid. Leuk ook mening te mogen geven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goed nagedacht over toekomstige ontwikkelingen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Een goede aanzet, goed voor meningsvorming. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goede combinatie tussen wonen, spoor en bedrijven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Raamwerk moet zo opgebouwd worden dat er in de toekomst gemakkelijk aansluiting gevonden 
kan worden bij nieuwe functies (bv Wärtsilä).

dit vormt onderdeel van de plannen

Het gaat erom, hoe zou dit stuk stad kunnen groeien tot een meer stedelijk gebied, dat is 
onderdeel van de gezamenlijke opdracht die is geformuleerd.

dit vormt onderdeel van de plannen

Bewoner Willemsvaart: ik kijk straks tegen een bult aan met bussen. [+ die komen allemaal bij de 
Rieteweg uit]

indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Ik mis een visie op effect afschaffen ov-studentenkaart en visie/alternatief inzet ander transport of 
andere (logistieke) wijze inzet busfrequenties (routes en piekbelasting). 

dit vormt inderdaad geen onderdeel van de opgave/plannen

De overall view is belangrijk en mist nu in de gepresenteerde plannen. een visie op het gehele gebied vormt uitgangspunt van de plannen
Een goede verbinding met de omliggende stadsdelen, en een schaal en korrelgrootte die daar bij 
past.

dit vormt onderdeel van de plannen

Goede aanzet. Niet teveel vanuit structuren en grote gebaren ontwikkelen, maar ook vanuit 
gebruik, beleving, functies etc..

dit vormt onderdeel van de plannen

Het is niet een vraag van moeten of niet moeten. Door de veelheid aan aansluitingen verwordt dit 
tot een knoop, het is zaak dit te optimaliseren.

dit vormt onderdeel van de plannen

De hoofdontsluiting station-binnenstad is enkel voorzien via de stationsweg; analyse van 
mogelijkheden gericht op de beide bruggen (Nw Haven en Sassenpoort) is aan te bevelen.

de verkeersafwikkeling vanuit de stationsweg richting Binnenstad valt 
buiten het bestek van de opgave/plannen

Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk overlast is en dat het veilig is. veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarden voor de plannen
Toevoeging van gebied Werkplaatsen aan stedelijk weefsel. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Onduidelijkheid over invulling van Kop van Hanzeland. Daardoor komt dit gebied in de 
beeldvorming en urgentie niet tot leven

situering van Kop van Hanzeland vormt onderdeel van de plannen

In zijn algemeenheid dringen wij er bij u aan de ambities voor de Spoorzone voor (ruimtelijke) 
kwaliteit en duurzaamheid zeer hoog te houden en te kiezen voor de meest ambitieuze varianten. 
De keuzes die nu worden gemaakt zullen voor tientallen jaren bepalend zijn voor het gebied. Uit 
onderzoek pleit dat investeren in duurzaamheid en kwaliteit op langere termijn meer oplevert dan 
het kost. Zwolle was in het landelijke project TEEB een van de pilotgemeenten waarbij dit is 
aangetoond. Wij pleiten er dan ook voor om vanuit deze systematiek uw investering in de 
Spoorzone te benaderen. Wij realiseer ons dat waarschijnlijk niet alle ambities in eek keer 
realiseerbaar zijn. Wij pleiten er voor dat in dat u in dat geval kiest voor een fasering in de 
uitvoering in plaats van genoegen te nemen met een lagere ambitie. 

fasering vormt onderdeel van de plannen

De stationsomgeving is, als onderdeel van de Spoorzone geen geïsoleerd stukje Zwolle. Hij ligt 
ingebed in de stad en is onderdeel van een groot netwerk van functies. In die zin hoort bij  de 
structuur van de omliggende gebieden aan te sluiten. Niet alleen qua vervoersaspecten maar ook 
qua groen en recreatieve verbindingen. Daarbij kan de Groene Scheg vanaf het Engelse Werk, 
langs de Nieuwe Veerallee en het Park Eekhout een groen, landschappelijke rijgdraad vormen 
tussen stad en Ijssel. Wij adviseren bij de planontwikkelingen de realisatie van deze groene scheg 
en belangrijke plek geven.

Groene scheg vormt nadrukkelijk onderdeel van de plannen
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omschrijving reactie
autoparkeren

Het huidige parkeren voor auto's niet verslechteren. Het aantal parkeerplaatsen zal worden bepaald volgens de daarvoor in 
het gemeentelijke parkeerbeleid geldende normen. Daar waar 
parkeerplaatsen vervallen, zullen deze worden gecompenseerd.

Bereikbaarheid Hanzeland

De interne en externe bereikbaarheid van de Spoorzone is heel erg slecht en blijft volgens de 
tekeningen ook heel erg slecht. Ook is er maar heel weinig vrije grond waar de gemeente nog wat 
kan doen. Dus waar slaan al die ambities op?

het verbeteren van de bereikbaarheid van Hanzeland, ten behoeve van 
zowel de zittende als evt. nieuwe bewoners en gebruikers vormt 
onderdeel van de plannen. Het is de verwachting dat op termijn gronden 
vrijkomen (de industriele bestemming vervalt) en herbestemming / 
nieuwbouw ter plaatse van de Wartsila-hallen is dan mogelijk. 

De ooit beloofde oplossing van de barrièrewerking van het spoor is nergens zichtbaar. een openbare noord-zuid verbinding voor langzaamverkeer vormt 
onderdeel van de plannen.

Ik vind het belangrijk dat er een goede toegankelijkheid van alle omgelegen gebieden is, die 
aantrekkelijk is voor iedereen.

het verbeteren van de bereikbaarheid van Hanzeland vormt onderdeel 
van de plannen.

De hoek bij Wartsila en de kom van het spoor liggen nu wel afzijdig en zijn omslachtig te bereiken. 
Maar wie ervaart dat als een probleem? De projectorganisatie?

de beperkte bereikbaarheid van Wartsila vormt een belemmering voor de 
evt. toekomstige ontwikkelmogelijkheden van het gebied.

Passerelle boven sporen lijkt me vrij nutteloos, ligt in geen één looproute. Waarom geen K+R voor 
stationsgebouw (noordplein), en alleen de veel drukkere taxi standplaats op plaats huidige 
streekbussen?

Passerelle ligt in de stedelijke looproute binnenstad - Station - 
Windesheim. K&R is voorzien aan de noordzijde. 

Verhouding capaciteit passerelle westzijde station en stationstunnel is dwaas. Passerelle kan 
achterwege blijven. 

De passarelle is in tegenstelling tot de reizigerstunnel altijd openbaar 
toegankelijk.

Veilige (vrije) fietspaden/routes. Passerelle ook voor fiets. Evt. aan de hand. De mogelijkheid hiertoe wordt onderzocht.
Maar: die verbinding, dat hangt allemaal af van de openbaarheid van de reizigerstunnel! Als dat 
niet via de bustunnel/ flyover kan, dan is de passerelle al wel helemaal nodig om naar de 
binnenstad te kunnen. Hoe kan ik deelnemen aan het Zwolse nachtleven? 

Inderdaad is de passarelle is in tegenstelling tot de reizigerstunnel altijd 
openbaar toegankelijk.

De presentatie gaat over ‘het gebied verbinden met de stad’ omdat: ‘de spoorlijn ligt in de weg’. De 
fly-over en de bustunnel voegen daar dan toch niets aan toe, aan dat verbinden?

fly-over of bustunnel zijn inderdaad exclusief bedoeld voor de bussen. 
Daarnaast zijn voorstellen voor langzaamverkeerroutes onderdeel van de 
plannen.

Busstation

Prima om alles naar de zuidzijde te bewegen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Hoe kies ik voor de centrumbus (lijn 4), blijft die wel vanaf de noordzijde station vertrekken? Nee, u kiest vanuit de reizigerstunnel voor het busperron waar alle 

bussen vertrekken. Er is wel een uitstaphalte aan de noordzijde.
Het busstation voor passagiers aan de noordkant, met eventueel een parkeerterrein (met 
chauffeursverblijf)  voor de bussen aan de zuidzijde. De bestaande tunnel kan gebruikt worden 
voor de busbewegingen van parkeerplaats naar station.

De te beperkte capaciteit van het huidige busstation en de van 
Karnebeektunnel vormen aanleiding voor het plan de busterminal naar de 
zuidzijde te verplaatsen.

Wanneer is het busstation klaar, hoe ziet het er uit, wat heeft het dan gekost, en hoe gaan de 
bussen lopen?

Het busstation zal niet eerder gereed zijn dan in ca. 2017.

Het verhaal van de stadsbussen komt niet duidelijk over. Zowel alle stads- als streekbussen worden naar de zuidzijde verplaatst.

Mooi dat het busverkeer aan de stadszijnde wordt weggehaald. Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Fietsparkeren

Mooi dat er lange termijn plannen gemaakt worden. Ik mis een gedegen visie over mogelijkheden 
qua fietsenstallingen aan de zuidzijde.

voor fietsparkeren zijn nog meerdere varianten mogelijk. Er is ervoor 
gekozen om het merendeel van de fietsenstallingen aan de centrumzijde 
te plaatsen, omdat het meeste fietsverkeer vanaf deze kant van de stad 
komt.

Helderheid over fietsenstalling. Als de fietsers vooral over Oosterlaan komen, dan daar ook 
voorzieningen treffen, naast stallingen aan de westzijde. (Dure) oplossing onder Stationsplein niet 
mijn voorkeur.

voor fietsparkeren zijn nog meerdere varianten mogelijk. Voor de 
betaalde stalling heeft het de voorkeur zo dicht mogelijk bij de 
reizigerstunnel te stallen, idealiter met een directe koppeling op het -1 
niveau.

Terecht wordt aangegeven dat hierbij een beperkte loopafstand tot het station erg belangrijk is. 
Aan de zuidzijde heeft het onze voorkeur om het fietsparkeren op te lossen via een grote 
fietsenstalling onder het busstation. Voor de noodzijde ligt onze voorkeur bij de voorgestelde optie 
om de parkeergarage aan de Westerlaan te vervangen door een grote fietsenstalling. Volgens dit 
alternatief zou de autoparkeergarage naar de zuidkant van het station worden verplaatst.  Dit is 
een zeer aantrekkelijke optie aangezien dit leidt tot een vermindering van het autoverkeer aan de 
noordkant. Dit zal de kwaliteit van het stationsgebied ten goede komen. Bovendien is de zuidkant 
van het station voor autoverkeer beter ontsloten. Wel vergt de verplaatsing aan de parkeergarage 
voor auto's naar de zuidzijde een goed functionerende passerelle over het spoor om een snelle 
loopverbinding met de noordzijde van het station (oa buitensociëteit) te houden.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Gebiedsontwikkeling

Het is een grote kans om voor Zwolle iets belangrijkst te doen, dat nog tientallen jaren of langer, 
misschien wel eeuwen, de uitstraling zal bepalen. De plannen zijn goed, alle respect, maar in de 
weergave mis ik het financiële aspect.

De financiële uitwerking komt in de volgende stap van de besluitvorming 
aan de orde. In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Prachtige plannen en ziet er mooi en logisch uit. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Mooi om Zwolle te verbeteren als regio. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Ik mis nog steeds een concrete richtinggevende projectplanning op de aspecten: beoogd resultaat, 
besluitvorming, uitvoering en kosten/wie betaalt wat?

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komen de genomende onderwerpen aan de orde in de 
volgende fasen. 

Wanneer moet er een bestemmingsplan op tafel liggen? Op dit moment werkt Zwolle nog niet aan 
een bestemmingsplan voor de Spoorzone. Vrijblijvender kan het niet!

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komt het opstellen van een bestemmingsplan of andere 
ruimtelijke procedure aan de orde. Momenteel wordt er in het kader van 
Zwolle op Orde een conserverend Bestemmingsplan voor de Spoorzone 
opgesteld.

Het lijkt op een speeltje voor de ambtenaren die naar hartelust zich kunnen uitleven. Ik mis de 
inbreng van de bewoners van Hanzeland (geen ondernemers).

Bewoners hebben hun inbreng via diverse kanalen kunnen geven. 
Tevens is er een klankbordgroep Spoorzone.

Laat Hanzeland zoals die is (een 0-scenario) maar dat heb ik niet gehoord want er moet vanuit de 
ambtenarij wat veranderen. 

Er zijn meerdere aanleidingen voor de plannen, waaronder de 
capaciteitsproblemen voor de bussen aan de noordzijde van het station, 
om af te wijken van de nulvariant. 

Zwolle heeft veel 'ambities', maar van een concrete visie, 'wat willen we' en 'wat willen we niet', en 
'kunnen we dat ook realiseren?' is ook na 6 jaar (!) nog steeds geen sprake.

de huidige planfase zal antwoord bieden op de gestelde vragen

Zwolle moet van Den Haag. Wil Zwolle zelf ook wat? Ik heb er nog niets van gemerkt. Afgezien 
van die eeuwige 'ambitiemantra'.

De raad heeft in verschillende besluiten op de gestelde vraag antwoord 
gegeven

Ik vind dat Zwolle op moet houden met al zijn 'ambities', want dat weten we nu wel. Zwolle hoeft 
maar drie dingen te doen, en dat goed en liefst ook snel: 1. een goed functionerend busstation. 2. 
de bereikbaarheidsproblemen van de Spoorzone aanpakken en oplossen. Al is het maar voor 
fietsers, voetgangers en moeders met kleine kinderen. Als de Spoorzone weer bereikbaar is dan 
komt de rest van zelf. 3. Ophouden met haar megalomane grote stads ambities (weer het 
zoveelste kantorencentrum) want daar is in de Spoorzone toch geen ruimte voor. Wel de weg vrij 
maken voor een 'organische kleine en middelschalige, pluriforme heterogene ontwikkeling', want 
daar is in Zwolle een grote behoefte aan. En daar leent het gebied zich uitstekend voor. Ga die 
organische ontwikkeling op een professionele manier faciliteren. Dat is al moeilijk genoeg. En al 
helemaal voor deze gemeente. Als Zwolle dat doet en goed doet komt het allemaal best op zijn 
pootjes terecht.

Geen reactie nodig. 

Ik ben over het algemeen tevreden met de voorstellen, maar vind dat de gemeente Zwolle wat 
meer lef mag tonen om dingen (verantwoord) groter en stedelijke aan te pakken.

Geen reactie nodig. 

Wat opvalt is dat van de bestaande pleinen in Hanzeland, te weten Lubeckplein en Hanzeplein 
nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Lubeckplein zou het stationsplein aan de zuidkant moeten 
worden. Daarvoor mogelijk het bestaande gebouw slopen (en als dit te 'creatief' wordt gevonden, 
de eerste twee lagen open maken - gebouw op palen); 

het gebruik en de evt. herinirichting van het Lubeckplein vormt onderdeel 
van de plannen.

Van belang is dat het Hanzeland het dode karakter verliest. Rond het Hanzeplein is het buiten 
kantoortijden onaangenaam.

het vergroten van de levendigheid in Hanzeland vormt onderdeel van de 
plannen

Het lijkt wel of Hanzeland zielig is, het is toch niet zo’n eiland? De bereikbaarheid van Hanzeland is onderdeel van de plannen. Tijdens 
de publiekspresentatie 23 januari 2013 is deze observatie meerdere 
keren door Hanzeland bewoners gedeeld. Het heeft gezorgd voor een 
nuancering in de plantoelichting.

Goede routes en uitlaad en oppik plaatsen. Mooie uitstraling wat past bij de oude binnenstad. De 
bestaande verkeersroutes versterken en verder optimeren. Geen verdere auto ontsluiting 
Hanzeland naar de binnenstad. Loop- en fietsroutes zijn er via de Van Karnebeektunnel en de 
nieuwe stationstunnel.

Tijdens de publiekspresentatie 23 januari 2013 is gebleken dat er weinig 
draagvlak was voor de overkappingsvariant, vooral vanwege de 
verhoogde verkeersintensiteiten rondom de binnenstad. Dit heeft 
meegwogen in de afweging.

Wat is er lansdschappelijk aan een bult in de stad? De ‘heuvel’ + routes en verbindingen komen samen in één 
ontwerpoplossing..

Goed werk voorbereid. Leuk ook mening te mogen geven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goed nagedacht over toekomstige ontwikkelingen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Een goede aanzet, goed voor meningsvorming. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goede combinatie tussen wonen, spoor en bedrijven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Raamwerk moet zo opgebouwd worden dat er in de toekomst gemakkelijk aansluiting gevonden 
kan worden bij nieuwe functies (bv Wärtsilä).

dit vormt onderdeel van de plannen

Het gaat erom, hoe zou dit stuk stad kunnen groeien tot een meer stedelijk gebied, dat is 
onderdeel van de gezamenlijke opdracht die is geformuleerd.

dit vormt onderdeel van de plannen

Bewoner Willemsvaart: ik kijk straks tegen een bult aan met bussen. [+ die komen allemaal bij de 
Rieteweg uit]

indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Ik mis een visie op effect afschaffen ov-studentenkaart en visie/alternatief inzet ander transport of 
andere (logistieke) wijze inzet busfrequenties (routes en piekbelasting). 

dit vormt inderdaad geen onderdeel van de opgave/plannen

De overall view is belangrijk en mist nu in de gepresenteerde plannen. een visie op het gehele gebied vormt uitgangspunt van de plannen
Een goede verbinding met de omliggende stadsdelen, en een schaal en korrelgrootte die daar bij 
past.

dit vormt onderdeel van de plannen

Goede aanzet. Niet teveel vanuit structuren en grote gebaren ontwikkelen, maar ook vanuit 
gebruik, beleving, functies etc..

dit vormt onderdeel van de plannen

Het is niet een vraag van moeten of niet moeten. Door de veelheid aan aansluitingen verwordt dit 
tot een knoop, het is zaak dit te optimaliseren.

dit vormt onderdeel van de plannen

De hoofdontsluiting station-binnenstad is enkel voorzien via de stationsweg; analyse van 
mogelijkheden gericht op de beide bruggen (Nw Haven en Sassenpoort) is aan te bevelen.

de verkeersafwikkeling vanuit de stationsweg richting Binnenstad valt 
buiten het bestek van de opgave/plannen

Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk overlast is en dat het veilig is. veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarden voor de plannen
Toevoeging van gebied Werkplaatsen aan stedelijk weefsel. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Onduidelijkheid over invulling van Kop van Hanzeland. Daardoor komt dit gebied in de 
beeldvorming en urgentie niet tot leven

situering van Kop van Hanzeland vormt onderdeel van de plannen

In zijn algemeenheid dringen wij er bij u aan de ambities voor de Spoorzone voor (ruimtelijke) 
kwaliteit en duurzaamheid zeer hoog te houden en te kiezen voor de meest ambitieuze varianten. 
De keuzes die nu worden gemaakt zullen voor tientallen jaren bepalend zijn voor het gebied. Uit 
onderzoek pleit dat investeren in duurzaamheid en kwaliteit op langere termijn meer oplevert dan 
het kost. Zwolle was in het landelijke project TEEB een van de pilotgemeenten waarbij dit is 
aangetoond. Wij pleiten er dan ook voor om vanuit deze systematiek uw investering in de 
Spoorzone te benaderen. Wij realiseer ons dat waarschijnlijk niet alle ambities in eek keer 
realiseerbaar zijn. Wij pleiten er voor dat in dat u in dat geval kiest voor een fasering in de 
uitvoering in plaats van genoegen te nemen met een lagere ambitie. 

fasering vormt onderdeel van de plannen

De stationsomgeving is, als onderdeel van de Spoorzone geen geïsoleerd stukje Zwolle. Hij ligt 
ingebed in de stad en is onderdeel van een groot netwerk van functies. In die zin hoort bij  de 
structuur van de omliggende gebieden aan te sluiten. Niet alleen qua vervoersaspecten maar ook 
qua groen en recreatieve verbindingen. Daarbij kan de Groene Scheg vanaf het Engelse Werk, 
langs de Nieuwe Veerallee en het Park Eekhout een groen, landschappelijke rijgdraad vormen 
tussen stad en Ijssel. Wij adviseren bij de planontwikkelingen de realisatie van deze groene scheg 
en belangrijke plek geven.

Groene scheg vormt nadrukkelijk onderdeel van de plannen

Milieu

Enig idee wat al dat nieuwe verkeer voor de omgeving van het station aan overlast gaat zorgen? Er is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd welke onderdeel vormt 
van de rapportage

Hoe zit het met de verkeersvervuiling (fijnstof?) in Hanzeland? En wat is de tijdsperiode voor het 
uitvoeren van deze plannen?

een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage. 
Uitvoering strekt zich uit over een lange periode, van 2014-2020

Er zijn verkeersmodellen doorgerekend, is er rekening gehouden met milieu-eisen? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage
Zijn de mileueffecten wel doordacht? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage

Ontsluitingsvarianten

De voorstellen zijn goed voor dit moment. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
De voorstellen hebben alle drie iets voor en iets tegen. Helaas kan ik ze qua kosten niet met 
elkaar vergelijken. 

De eindrapportage bevat de business case

In de plannen zou een busontsluiting via de bestaande fietstunnel naar de Veerallee meegenomen 
moeten worden. Met een verdere ontwikkeling van de Veerallee als verkeersader naar de 
binnenstad.

uit onderzoek is gebleken dat dit technisch niet mogelijk is ivm de 
hellingen.

De voorstellen zijn nog niet concreet en er is toch geen geld beschikbaar dus het blijven plannen. Geen reactie nodig. 

De Spoorzone vormt een gebied waar zeer grote aantallen reizigers samen komen en van 
vervoermiddel wisselen. Deze vervoersstromen vormen een grote belasting voor het milieu. Denk 
aan geluidsoverlast, ruimtebeslag, energieverbruik en luchtverontreiniging. Tevens doen de grote 
aantal bussen, auto's en (gestalde) fietsen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
stationsomgeving. Het verminderen van de verkeersdruk aan de noodkant van het station is 
dringend noodzakelijk om de kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Verplaatsing van het 
busstation naar de zuidzijde van het station is hierin een eerste stap en een prima keuze die snel 
ten uitvoer moet worden gebracht. 

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Waar gaan de voorzieningen op het Lubeckplein naar toe, daar maken we nu wel gebruik van? vooralsnog is niet voorzien dat deze verdwijnen
Van Zwolle Zuid naar de binnenstad,  ga je door Hanzeland? Wordt het een sluiproute of niet? de route buitenom heeft veel minder belemmeringen.

De 1200 bussen vanaf tunnel/fly-over is, in combinatie met ander verkeer, vragen om problemen. 
En dus niet erg lange termijn denken!

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Maak voor de 1200 bussen een aparte busbaan achter Kamperpoort langs. dit valt buiten het plangebied Spoorzone
Vraag me af of er ook over nagedacht is om de bussen aan de westzijde via de IJsselallee naar de 
snelweg en dan naar de pannenkoekendijk te laten rijden. Waarom dure oplossingen als er al een 
snelweg ligt. Maak hier gebruik van. Mogelijk met een paar kleine aanpassingen (voorrang 
bussen) nog  efficiënter te maken. Scheelt ook veel busverkeer over Willemskade.

deze mogelijkheid is onderzocht, maar betekent een te groot 
reistijdverlies voor de bussen en de busreizigers

Als de overkluizing (bus + auto) afvalt, resteert autoafwikkeling alleen via Ijsselalle! Dat is en blijft 
een kwetsbaar punt (te kwetspaar!).

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Wat is de toetrekkende werking van de nieuwe wegenstructuur voor verkeer dat extra van Zwolle 
Zuid Hanzeland in komt? Let ook op de onderbreking van de Hanzelaan, die zal een deel 
autoverkeer weghouden.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom ga je auto’s het Hanzeland intrekken terwijl het een stationsgebied is. (Dat is OV-
ontsloten... ) Wél extra toegang voor fietsers maken!

Met een extra verbinding ontstaat er veel meer een voorkant richting de 
stad (Nieuwe Veerallee , Willemskade).

Er komt veel meer druk op de Koggelaan, het is nú al knetterdruk met fietsers + voetgangers. Een terecht punt. Hiermee zal bij de verdere uitwerking rekening worden 
gehouden.

Wat zijn de kosten van de drie varianten?  zie de business case die deel uitmaakt van de rapportage
Wat is het verschil tussen een fly-over en een overkapping? De flyover is een civiel kunstwerk, de overkapping  ook een 

landschappelijke heuvel die met fietspaden, groen e.d. ingericht wordt.

Busverkeer – afleiding naar de Pannenkoekendijk: gaan alle bussen nu door de van 
Karnebeektunnel rijden? Hoeveel? 2/3e? Of allemaal naar de Veerallée, waarom worden ze niet 
meer noordwaarts ingevoegd in de Pannenkoekendijk zodat de Veerallée langer ontlast blijft? 

De Van Karnebeektunnel gaat van 1800 naar 600 bussen. Het overige 
2/3 deel van de bussen gaat over de nieuwe busverbinding richting 
Willemskade.

Kun je er dan niet anders tegenaan kijken, voetgangers en fietsers ontsluiten? Dan zou u dus voor 
de bustunnel of flyovervariant zijn? 

Ja, dat klopt.

Kunnen die bussen niet door de Koggetunnel. Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. 
Gaan er fietsen mee met de fly-over, bustunnel? Extra fiets- en voetgangersroutes Hanzeland zijn 
wel gewenst, de fietsroute met kinderen naar school is heel omslachtig nu! 

Nee, niet bij de bustunnel en flyover, wel bij de overkapping.

Er is al 6 jaar een gesprek over een bustunnel of flyover, nu komt er opeens een heuvel. Hebben 
we het dan 30 jaar niet goed gedaan? Kun je niet kleinere stappen zetten, en pas over 10 jaar 
kijken als Wartsila vrij komt of er dan ruimte is voor een verbinding? 

Toelichting: 1 het begint met kleinere stappen op korte termijn, daarna 
gaat de langere termijn meer over een toekomstperspectief. 2 We zijn nu 
al zorgvuldig aan het herschikken met busrouting op de 
Pannenkoekendijk, werken met Dynamisch Verkeersmanagement, dit 
koppelt door naar de ontsluitingsvarianten van dit project. 3 In de 
eindrapportage wordt de variant overkapping inderdaad naar de langere 
termijn vooruitgeschoven.

Tunnels en garages onder de grond geven altijd gedoe moet water in de tunnel. De kosten zijn 
daardoor achteraf altijd hoger. 

dit vormt een nadeel, inderdaad

Informeer mensen over de hoogte van de passerelle en de hoogte van de overkluizing. ca 6-7 meter
Het grootste probleem is dus de vele bus (bewegingen) is daar geen andere oplossing voor? 
Ander OV en/of routes? Wordt er rekening gehouden met effect afschaffen studenten OV-kaart? 

deze vragen liggen buiten de scope van de rapportage

Suggestie voor extra ontsluiting Hanzeland-Veeralle voor auto's, niet doen! Bussen eventueel wel. Geen reactie nodig. 

Waarom niet ontsluiten via de Koggelaan? Kostentechnisch lijkt mij dat meer voor de hand mbt te 
investeringen.

Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. Voor 
het autoverkeer geldt dezelfde bezwaren als de overkappingsvariant; 
toename van het autoverkeer op de binnenring. 

Ontsluitingstructuur naar de Veeralle/H. Smeegekade is uitermate relevant. Duidelijker en 
gedetailleerdere tekeningen/ontwerpen zijn relevant. 

Geen reactie nodig. 

Bussen naast auto’s, hoe gaat dat lopen? Er zijn veel kruisende bewegingen! De intensiteit van 
bussen op de Pannenkoekendijk gaat nu niet goed! Organiseer een busbaan buiten de 
Pannenkoekendijk om!

De Pannekoekendijk valt niet in het plangebied

Verkijk je niet op de 6-7 m hoogte! Zie je die Peperbus nog wel? Onderdoorgangen zijn beter! Geen reactie nodig. 

Hecht veel belang aan goede oplossing voor openbaar vervoer, met daarbij het ongehinderd rijden 
van bussen. De 2e (bustunnel) en 3e variant (fly-over) scoren goed. Wel speelt eventuele 
geluidshinder een rol. De zwakkere punten zitten in de constructie van de brug. In de 
groep is er erkenning voor de stedelijke herontwikkelingsopgave. Variant 1 (overkluizing) 
scoort hoog, maar men is kritisch over de maakbaarheid. 

Geen reactie nodig. 

Probeer niet direct te gaan voor een goedkopere oplossing. Het argument wat als belangrijk naar 
voren komt, is de ontwikkeling van Hanzeland.

Geen reactie nodig. 

Is het verstandig het verkeer via een binnenring of via de Veerallee, Hanzeland in te krijgen? 
Waarom niet het verkeer meer naar buiten brengen.

de verkeerkundige aspecten vormen onderdeel van de afweging

Geen tweede A28 door de stad heen. Geen reactie nodig. 
Beter zicht op gevolgen iets verder van het station af als aantal en piekfrequenties busbewegingen 
gelijk blijft of toeneemt zal ongetwijfeld het capaciteitsprobleem gewoon verplaatst worden naar 
eerst volgende knooppunt een paar straatjes verderop dat zou zonde zijn.

reactie niet helemaal duidelijk

Waarom moet het busstation verplaats worden ? Voor de passagiers geeft het extra 
loopafstanden, zeker voor de passagiers die naar de binnenstad willen.

De congestie aan de noordzijde is, zeker met de nog te verwachten groei 
in het reizigersvervoer, wordt te groot. 

Ik mis de oplossingen voor de bewoners Willemsvaart en Willemskade. indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Verplaatsing busstation; ontsluiting bij voorkeur via overkapping (voor een betere aansluiting van 
de Kop op de stedelijke structuur), tweede keus is flyover.

Geen reactie nodig. 

Ontsluitingsvarianten - fly-over

Moderne uitstraling, mits goed in het landschap geplaatst. Als er wordt besloten om de fly-over als ontsluitingsvariant te realiseren
wordt dit als aandachtspunt meegenomen in het ontwerpproces. 

Snel te realiseren en economisch meest voordelig; Aanpasbaar in toekomstige situatie. Hoeft niet 
visueel minder aantrekkelijk te zijn. Geluidprobleem kan op te lossen zijn in balustrade. Veiliger 
aanlanding op kruisingen ivm overzicht.

Als er wordt besloten om de fly-over als ontsluitingsvariant te realiseren, 
dan wordt dit als aandachtspunt meegenomen. 

Omdat dit een mooi uitzicht geeft over het stationsgebied. Geen reactie nodig. 
Een fly-over met fietsstrook, maar zonder autoverkeer. Anders tunnel. er gaat geen fietsroute over de busfly-over, dat heeft enerzijds te maken 

met de toegepaste hellingen, anderzijds met de herkomst van 
fietsverkeer.

Flyover heeft niet de voorkeur met name gelet op eventuele geluidsoverlast. Geen reactie nodig. 
De investering moet je niet doen, alleen maar omdat het goedkoop is. Je doet dit voor toekomst 
van de stad.

de kwaliteit van de verbinding staat in de plannen voorop

Korte bouwtijd met de minste risico's. Meeste spreiding van het geluid en uitlaatgassen. Beter te 
benaderen bij brand of calamiteiten. Tunnel zal vooral aan de uitgangen lawaai en overlast 
bezorgen. De overkapping gaat veel te ver. De kop van Hanzeland ontsluiten kan je vergeten. 
Planologische misser die je moet accepteren. Maak er maar een mooi parkje van.

Geen reactie nodig. 

De fly-over en de tunnel passen het best in de bestaande verkeersstromen. Met de fly-over kan het 
Kamperlijntje blijven bestaan en dit heeft de voorkeur.

In de variant bustunnel kan de Kamperlijn ook blijven bestaan. 

Fly-overs als fenomeen, ook op andere plekken in Nederland? Een onderdoorgang is eigenlijk 
altijd beter.

geen reactie nodig. 

Flyover: Zorgen over de milieutechnische effecten. een milieu-onderzoek maakt deel uit van de rapportage

Ontsluitingsvarianten - overkapping

Geen toelichting bij de voorkeur voor de overkapping. Geen reactie nodig. 
Een overkapping geeft aan het overig verkeer het minste overlast, geen belemmering van 
stoplichten doorstroming kan snel. Aangezien Zwolle m.i. altijd de GOEDKOOPSTE oplossing 
kiest, zit dat er niet in, echt jammer.

Geen reactie nodig. 

Via de overkapping. Dit is een kwalitatief hoogstaande oplossing. Er moet wel een oplossing 
komen voor het Kamperlijntje, vooropgesteld dat de provincie dit (als light-rail) wenst te behouden.

Geen reactie nodig. 

Een overkapping geeft ook andere kansen die niet alleen gericht zijn op de bussen. tegenover dit voordeel staan ook nadelen
De overkapping geeft voor de Veeralle enorm veel negatieve effecten. Geen reactie nodig. 
Deze is prachtig, geeft mooie fietsroute naar de stad vanuit Zuid. Geen reactie nodig. 
De overkluizing gooit niet het potentieel van het gebied weg. Geen reactie nodig. 
Lijkt het best noord-zuid-west te verbinden voor meerdere transportwijzen (auto-fiets-voetverkeer). Geen reactie nodig. 

overkapping als je moet wachten en goede verlichting --> velligheid. veiligheid is belangrijke randvoorwaarde bij de (verdere) planvorming
Levert een integratie op van Hanzeland met de rest van Zwolle. Het is dus niet enkel een extra OV-
verbinding, maar veel meer ook een ontsluiting voor normaal verkeer met dit steeds belangrijker 
wordend gebied. Hierdoor zal ook de verkeersdruk op het viaduct in de IJsselallee afnemen en is 
de integratie van 2 kruisingen tot één (Rieteweg/Willemskade/Westerlaan) een grote verbetering. 
Mijns inziens kan de Kamperlijn iets zakken en onder de verhoogde ligging van de kap door naar 
het station, zeker als deze vertramd zal gaan worden.

Geen reactie nodig. 

Multifunctionaliteit en levensader voor een goede verbinding Kop en stedelijke structuur. Geen reactie nodig. 
Er wordt verzocht om op te passen met een zandlichaam, puur esthetisch gezien. indien de overkluizing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 

aandacht
Overkluizing: Goed liggend in de stad. Wel vragen met betrekking tot de realiseerbaarheid en de 
planning.

Geen reactie nodig. 

Krijgen we hiermee geen tweede doorsnijding van Hanzeland? En door een weg met veel bussen 
te maken, creeren we dan niet juist een niemandsland.

Dit vormt inderdaad een nadeel van de variant

Ontsluitingsvarianten - tunnel

Verkijk je niet op de 6-7 m hoogte! Zie je die Peperbus nog wel? Onderdoorgangen zijn beter! Geen reactie nodig. 

Hecht veel belang aan goede oplossing voor openbaar vervoer, met daarbij het ongehinderd rijden 
van bussen. De 2e (bustunnel) en 3e variant (fly-over) scoren goed. Wel speelt eventuele 
geluidshinder een rol. De zwakkere punten zitten in de constructie van de brug. In de 
groep is er erkenning voor de stedelijke herontwikkelingsopgave. Variant 1 (overkluizing) 
scoort hoog, maar men is kritisch over de maakbaarheid. 

Geen reactie nodig. 

Probeer niet direct te gaan voor een goedkopere oplossing. Het argument wat als belangrijk naar 
voren komt, is de ontwikkeling van Hanzeland.

Geen reactie nodig. 

Is het verstandig het verkeer via een binnenring of via de Veerallee, Hanzeland in te krijgen? 
Waarom niet het verkeer meer naar buiten brengen.

de verkeerkundige aspecten vormen onderdeel van de afweging

Geen tweede A28 door de stad heen. Geen reactie nodig. 
Beter zicht op gevolgen iets verder van het station af als aantal en piekfrequenties busbewegingen 
gelijk blijft of toeneemt zal ongetwijfeld het capaciteitsprobleem gewoon verplaatst worden naar 
eerst volgende knooppunt een paar straatjes verderop dat zou zonde zijn.

reactie niet helemaal duidelijk

Waarom moet het busstation verplaats worden ? Voor de passagiers geeft het extra 
loopafstanden, zeker voor de passagiers die naar de binnenstad willen.

De congestie aan de noordzijde is, zeker met de nog te verwachten groei 
in het reizigersvervoer, wordt te groot. 

Ik mis de oplossingen voor de bewoners Willemsvaart en Willemskade. indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Verplaatsing busstation; ontsluiting bij voorkeur via overkapping (voor een betere aansluiting van 
de Kop op de stedelijke structuur), tweede keus is flyover.

Geen reactie nodig. 

Ontsluitingsvarianten - fly-over

Moderne uitstraling, mits goed in het landschap geplaatst. Als er wordt besloten om de fly-over als ontsluitingsvariant te realiseren
wordt dit als aandachtspunt meegenomen in het ontwerpproces. 

Snel te realiseren en economisch meest voordelig; Aanpasbaar in toekomstige situatie. Hoeft niet 
visueel minder aantrekkelijk te zijn. Geluidprobleem kan op te lossen zijn in balustrade. Veiliger 
aanlanding op kruisingen ivm overzicht.

Als er wordt besloten om de fly-over als ontsluitingsvariant te realiseren, 
dan wordt dit als aandachtspunt meegenomen. 

Omdat dit een mooi uitzicht geeft over het stationsgebied. Geen reactie nodig. 
Een fly-over met fietsstrook, maar zonder autoverkeer. Anders tunnel. er gaat geen fietsroute over de busfly-over, dat heeft enerzijds te maken 

met de toegepaste hellingen, anderzijds met de herkomst van 
fietsverkeer.

Flyover heeft niet de voorkeur met name gelet op eventuele geluidsoverlast. Geen reactie nodig. 
De investering moet je niet doen, alleen maar omdat het goedkoop is. Je doet dit voor toekomst 
van de stad.

de kwaliteit van de verbinding staat in de plannen voorop

Korte bouwtijd met de minste risico's. Meeste spreiding van het geluid en uitlaatgassen. Beter te 
benaderen bij brand of calamiteiten. Tunnel zal vooral aan de uitgangen lawaai en overlast 
bezorgen. De overkapping gaat veel te ver. De kop van Hanzeland ontsluiten kan je vergeten. 
Planologische misser die je moet accepteren. Maak er maar een mooi parkje van.

Geen reactie nodig. 

De fly-over en de tunnel passen het best in de bestaande verkeersstromen. Met de fly-over kan het 
Kamperlijntje blijven bestaan en dit heeft de voorkeur.

In de variant bustunnel kan de Kamperlijn ook blijven bestaan. 

Fly-overs als fenomeen, ook op andere plekken in Nederland? Een onderdoorgang is eigenlijk 
altijd beter.

geen reactie nodig. 

Flyover: Zorgen over de milieutechnische effecten. een milieu-onderzoek maakt deel uit van de rapportage

Ontsluitingsvarianten - overkapping

Geen toelichting bij de voorkeur voor de overkapping. Geen reactie nodig. 
Een overkapping geeft aan het overig verkeer het minste overlast, geen belemmering van 
stoplichten doorstroming kan snel. Aangezien Zwolle m.i. altijd de GOEDKOOPSTE oplossing 
kiest, zit dat er niet in, echt jammer.

Geen reactie nodig. 

Via de overkapping. Dit is een kwalitatief hoogstaande oplossing. Er moet wel een oplossing 
komen voor het Kamperlijntje, vooropgesteld dat de provincie dit (als light-rail) wenst te behouden.

Geen reactie nodig. 

Een overkapping geeft ook andere kansen die niet alleen gericht zijn op de bussen. tegenover dit voordeel staan ook nadelen
De overkapping geeft voor de Veeralle enorm veel negatieve effecten. Geen reactie nodig. 
Deze is prachtig, geeft mooie fietsroute naar de stad vanuit Zuid. Geen reactie nodig. 
De overkluizing gooit niet het potentieel van het gebied weg. Geen reactie nodig. 
Lijkt het best noord-zuid-west te verbinden voor meerdere transportwijzen (auto-fiets-voetverkeer). Geen reactie nodig. 

overkapping als je moet wachten en goede verlichting --> velligheid. veiligheid is belangrijke randvoorwaarde bij de (verdere) planvorming
Levert een integratie op van Hanzeland met de rest van Zwolle. Het is dus niet enkel een extra OV-
verbinding, maar veel meer ook een ontsluiting voor normaal verkeer met dit steeds belangrijker 
wordend gebied. Hierdoor zal ook de verkeersdruk op het viaduct in de IJsselallee afnemen en is 
de integratie van 2 kruisingen tot één (Rieteweg/Willemskade/Westerlaan) een grote verbetering. 
Mijns inziens kan de Kamperlijn iets zakken en onder de verhoogde ligging van de kap door naar 
het station, zeker als deze vertramd zal gaan worden.

Geen reactie nodig. 

Multifunctionaliteit en levensader voor een goede verbinding Kop en stedelijke structuur. Geen reactie nodig. 
Er wordt verzocht om op te passen met een zandlichaam, puur esthetisch gezien. indien de overkluizing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 

aandacht
Overkluizing: Goed liggend in de stad. Wel vragen met betrekking tot de realiseerbaarheid en de 
planning.

Geen reactie nodig. 

Krijgen we hiermee geen tweede doorsnijding van Hanzeland? En door een weg met veel bussen 
te maken, creeren we dan niet juist een niemandsland.

Dit vormt inderdaad een nadeel van de variant

Ontsluitingsvarianten - tunnel

Milieu

Enig idee wat al dat nieuwe verkeer voor de omgeving van het station aan overlast gaat zorgen? Er is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd welke onderdeel vormt 
van de rapportage

Hoe zit het met de verkeersvervuiling (fijnstof?) in Hanzeland? En wat is de tijdsperiode voor het 
uitvoeren van deze plannen?

een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage. 
Uitvoering strekt zich uit over een lange periode, van 2014-2020

Er zijn verkeersmodellen doorgerekend, is er rekening gehouden met milieu-eisen? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage
Zijn de mileueffecten wel doordacht? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage

Ontsluitingsvarianten

De voorstellen zijn goed voor dit moment. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
De voorstellen hebben alle drie iets voor en iets tegen. Helaas kan ik ze qua kosten niet met 
elkaar vergelijken. 

De eindrapportage bevat de business case

In de plannen zou een busontsluiting via de bestaande fietstunnel naar de Veerallee meegenomen 
moeten worden. Met een verdere ontwikkeling van de Veerallee als verkeersader naar de 
binnenstad.

uit onderzoek is gebleken dat dit technisch niet mogelijk is ivm de 
hellingen.

De voorstellen zijn nog niet concreet en er is toch geen geld beschikbaar dus het blijven plannen. Geen reactie nodig. 

De Spoorzone vormt een gebied waar zeer grote aantallen reizigers samen komen en van 
vervoermiddel wisselen. Deze vervoersstromen vormen een grote belasting voor het milieu. Denk 
aan geluidsoverlast, ruimtebeslag, energieverbruik en luchtverontreiniging. Tevens doen de grote 
aantal bussen, auto's en (gestalde) fietsen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
stationsomgeving. Het verminderen van de verkeersdruk aan de noodkant van het station is 
dringend noodzakelijk om de kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Verplaatsing van het 
busstation naar de zuidzijde van het station is hierin een eerste stap en een prima keuze die snel 
ten uitvoer moet worden gebracht. 

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Waar gaan de voorzieningen op het Lubeckplein naar toe, daar maken we nu wel gebruik van? vooralsnog is niet voorzien dat deze verdwijnen
Van Zwolle Zuid naar de binnenstad,  ga je door Hanzeland? Wordt het een sluiproute of niet? de route buitenom heeft veel minder belemmeringen.

De 1200 bussen vanaf tunnel/fly-over is, in combinatie met ander verkeer, vragen om problemen. 
En dus niet erg lange termijn denken!

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Maak voor de 1200 bussen een aparte busbaan achter Kamperpoort langs. dit valt buiten het plangebied Spoorzone
Vraag me af of er ook over nagedacht is om de bussen aan de westzijde via de IJsselallee naar de 
snelweg en dan naar de pannenkoekendijk te laten rijden. Waarom dure oplossingen als er al een 
snelweg ligt. Maak hier gebruik van. Mogelijk met een paar kleine aanpassingen (voorrang 
bussen) nog  efficiënter te maken. Scheelt ook veel busverkeer over Willemskade.

deze mogelijkheid is onderzocht, maar betekent een te groot 
reistijdverlies voor de bussen en de busreizigers

Als de overkluizing (bus + auto) afvalt, resteert autoafwikkeling alleen via Ijsselalle! Dat is en blijft 
een kwetsbaar punt (te kwetspaar!).

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Wat is de toetrekkende werking van de nieuwe wegenstructuur voor verkeer dat extra van Zwolle 
Zuid Hanzeland in komt? Let ook op de onderbreking van de Hanzelaan, die zal een deel 
autoverkeer weghouden.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom ga je auto’s het Hanzeland intrekken terwijl het een stationsgebied is. (Dat is OV-
ontsloten... ) Wél extra toegang voor fietsers maken!

Met een extra verbinding ontstaat er veel meer een voorkant richting de 
stad (Nieuwe Veerallee , Willemskade).

Er komt veel meer druk op de Koggelaan, het is nú al knetterdruk met fietsers + voetgangers. Een terecht punt. Hiermee zal bij de verdere uitwerking rekening worden 
gehouden.

Wat zijn de kosten van de drie varianten?  zie de business case die deel uitmaakt van de rapportage
Wat is het verschil tussen een fly-over en een overkapping? De flyover is een civiel kunstwerk, de overkapping  ook een 

landschappelijke heuvel die met fietspaden, groen e.d. ingericht wordt.

Busverkeer – afleiding naar de Pannenkoekendijk: gaan alle bussen nu door de van 
Karnebeektunnel rijden? Hoeveel? 2/3e? Of allemaal naar de Veerallée, waarom worden ze niet 
meer noordwaarts ingevoegd in de Pannenkoekendijk zodat de Veerallée langer ontlast blijft? 

De Van Karnebeektunnel gaat van 1800 naar 600 bussen. Het overige 
2/3 deel van de bussen gaat over de nieuwe busverbinding richting 
Willemskade.

Kun je er dan niet anders tegenaan kijken, voetgangers en fietsers ontsluiten? Dan zou u dus voor 
de bustunnel of flyovervariant zijn? 

Ja, dat klopt.

Kunnen die bussen niet door de Koggetunnel. Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. 
Gaan er fietsen mee met de fly-over, bustunnel? Extra fiets- en voetgangersroutes Hanzeland zijn 
wel gewenst, de fietsroute met kinderen naar school is heel omslachtig nu! 

Nee, niet bij de bustunnel en flyover, wel bij de overkapping.

Er is al 6 jaar een gesprek over een bustunnel of flyover, nu komt er opeens een heuvel. Hebben 
we het dan 30 jaar niet goed gedaan? Kun je niet kleinere stappen zetten, en pas over 10 jaar 
kijken als Wartsila vrij komt of er dan ruimte is voor een verbinding? 

Toelichting: 1 het begint met kleinere stappen op korte termijn, daarna 
gaat de langere termijn meer over een toekomstperspectief. 2 We zijn nu 
al zorgvuldig aan het herschikken met busrouting op de 
Pannenkoekendijk, werken met Dynamisch Verkeersmanagement, dit 
koppelt door naar de ontsluitingsvarianten van dit project. 3 In de 
eindrapportage wordt de variant overkapping inderdaad naar de langere 
termijn vooruitgeschoven.

Tunnels en garages onder de grond geven altijd gedoe moet water in de tunnel. De kosten zijn 
daardoor achteraf altijd hoger. 

dit vormt een nadeel, inderdaad

Informeer mensen over de hoogte van de passerelle en de hoogte van de overkluizing. ca 6-7 meter
Het grootste probleem is dus de vele bus (bewegingen) is daar geen andere oplossing voor? 
Ander OV en/of routes? Wordt er rekening gehouden met effect afschaffen studenten OV-kaart? 

deze vragen liggen buiten de scope van de rapportage

Suggestie voor extra ontsluiting Hanzeland-Veeralle voor auto's, niet doen! Bussen eventueel wel. Geen reactie nodig. 

Waarom niet ontsluiten via de Koggelaan? Kostentechnisch lijkt mij dat meer voor de hand mbt te 
investeringen.

Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. Voor 
het autoverkeer geldt dezelfde bezwaren als de overkappingsvariant; 
toename van het autoverkeer op de binnenring. 

Ontsluitingstructuur naar de Veeralle/H. Smeegekade is uitermate relevant. Duidelijker en 
gedetailleerdere tekeningen/ontwerpen zijn relevant. 

Geen reactie nodig. 

Bussen naast auto’s, hoe gaat dat lopen? Er zijn veel kruisende bewegingen! De intensiteit van 
bussen op de Pannenkoekendijk gaat nu niet goed! Organiseer een busbaan buiten de 
Pannenkoekendijk om!

De Pannekoekendijk valt niet in het plangebied

Wanneer moet er een bestemmingsplan op tafel liggen? Op dit moment werkt Zwolle nog niet aan 
een bestemmingsplan voor de Spoorzone. Vrijblijvender kan het niet!

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komt het opstellen van een bestemmingsplan of andere 
ruimtelijke procedure aan de orde. Momenteel wordt er in het kader van 
Zwolle op Orde een conserverend Bestemmingsplan voor de Spoorzone 
opgesteld.

Het lijkt op een speeltje voor de ambtenaren die naar hartelust zich kunnen uitleven. Ik mis de 
inbreng van de bewoners van Hanzeland (geen ondernemers).

Bewoners hebben hun inbreng via diverse kanalen kunnen geven. 
Tevens is er een klankbordgroep Spoorzone.

Laat Hanzeland zoals die is (een 0-scenario) maar dat heb ik niet gehoord want er moet vanuit de 
ambtenarij wat veranderen. 

Er zijn meerdere aanleidingen voor de plannen, waaronder de 
capaciteitsproblemen voor de bussen aan de noordzijde van het station, 
om af te wijken van de nulvariant. 

Zwolle heeft veel 'ambities', maar van een concrete visie, 'wat willen we' en 'wat willen we niet', en 
'kunnen we dat ook realiseren?' is ook na 6 jaar (!) nog steeds geen sprake.

de huidige planfase zal antwoord bieden op de gestelde vragen

Zwolle moet van Den Haag. Wil Zwolle zelf ook wat? Ik heb er nog niets van gemerkt. Afgezien 
van die eeuwige 'ambitiemantra'.

De raad heeft in verschillende besluiten op de gestelde vraag antwoord 
gegeven

Ik vind dat Zwolle op moet houden met al zijn 'ambities', want dat weten we nu wel. Zwolle hoeft 
maar drie dingen te doen, en dat goed en liefst ook snel: 1. een goed functionerend busstation. 2. 
de bereikbaarheidsproblemen van de Spoorzone aanpakken en oplossen. Al is het maar voor 
fietsers, voetgangers en moeders met kleine kinderen. Als de Spoorzone weer bereikbaar is dan 
komt de rest van zelf. 3. Ophouden met haar megalomane grote stads ambities (weer het 
zoveelste kantorencentrum) want daar is in de Spoorzone toch geen ruimte voor. Wel de weg vrij 
maken voor een 'organische kleine en middelschalige, pluriforme heterogene ontwikkeling', want 
daar is in Zwolle een grote behoefte aan. En daar leent het gebied zich uitstekend voor. Ga die 
organische ontwikkeling op een professionele manier faciliteren. Dat is al moeilijk genoeg. En al 
helemaal voor deze gemeente. Als Zwolle dat doet en goed doet komt het allemaal best op zijn 
pootjes terecht.

Geen reactie nodig. 

Ik ben over het algemeen tevreden met de voorstellen, maar vind dat de gemeente Zwolle wat 
meer lef mag tonen om dingen (verantwoord) groter en stedelijke aan te pakken.

Geen reactie nodig. 

Wat opvalt is dat van de bestaande pleinen in Hanzeland, te weten Lubeckplein en Hanzeplein 
nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Lubeckplein zou het stationsplein aan de zuidkant moeten 
worden. Daarvoor mogelijk het bestaande gebouw slopen (en als dit te 'creatief' wordt gevonden, 
de eerste twee lagen open maken - gebouw op palen); 

het gebruik en de evt. herinirichting van het Lubeckplein vormt onderdeel 
van de plannen.

Van belang is dat het Hanzeland het dode karakter verliest. Rond het Hanzeplein is het buiten 
kantoortijden onaangenaam.

het vergroten van de levendigheid in Hanzeland vormt onderdeel van de 
plannen

Het lijkt wel of Hanzeland zielig is, het is toch niet zo’n eiland? De bereikbaarheid van Hanzeland is onderdeel van de plannen. Tijdens 
de publiekspresentatie 23 januari 2013 is deze observatie meerdere 
keren door Hanzeland bewoners gedeeld. Het heeft gezorgd voor een 
nuancering in de plantoelichting.

Goede routes en uitlaad en oppik plaatsen. Mooie uitstraling wat past bij de oude binnenstad. De 
bestaande verkeersroutes versterken en verder optimeren. Geen verdere auto ontsluiting 
Hanzeland naar de binnenstad. Loop- en fietsroutes zijn er via de Van Karnebeektunnel en de 
nieuwe stationstunnel.

Tijdens de publiekspresentatie 23 januari 2013 is gebleken dat er weinig 
draagvlak was voor de overkappingsvariant, vooral vanwege de 
verhoogde verkeersintensiteiten rondom de binnenstad. Dit heeft 
meegwogen in de afweging.

Wat is er lansdschappelijk aan een bult in de stad? De ‘heuvel’ + routes en verbindingen komen samen in één 
ontwerpoplossing..

Goed werk voorbereid. Leuk ook mening te mogen geven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goed nagedacht over toekomstige ontwikkelingen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Een goede aanzet, goed voor meningsvorming. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goede combinatie tussen wonen, spoor en bedrijven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Raamwerk moet zo opgebouwd worden dat er in de toekomst gemakkelijk aansluiting gevonden 
kan worden bij nieuwe functies (bv Wärtsilä).

dit vormt onderdeel van de plannen

Het gaat erom, hoe zou dit stuk stad kunnen groeien tot een meer stedelijk gebied, dat is 
onderdeel van de gezamenlijke opdracht die is geformuleerd.

dit vormt onderdeel van de plannen

Bewoner Willemsvaart: ik kijk straks tegen een bult aan met bussen. [+ die komen allemaal bij de 
Rieteweg uit]

indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Ik mis een visie op effect afschaffen ov-studentenkaart en visie/alternatief inzet ander transport of 
andere (logistieke) wijze inzet busfrequenties (routes en piekbelasting). 

dit vormt inderdaad geen onderdeel van de opgave/plannen

De overall view is belangrijk en mist nu in de gepresenteerde plannen. een visie op het gehele gebied vormt uitgangspunt van de plannen
Een goede verbinding met de omliggende stadsdelen, en een schaal en korrelgrootte die daar bij 
past.

dit vormt onderdeel van de plannen

Goede aanzet. Niet teveel vanuit structuren en grote gebaren ontwikkelen, maar ook vanuit 
gebruik, beleving, functies etc..

dit vormt onderdeel van de plannen

Het is niet een vraag van moeten of niet moeten. Door de veelheid aan aansluitingen verwordt dit 
tot een knoop, het is zaak dit te optimaliseren.

dit vormt onderdeel van de plannen

De hoofdontsluiting station-binnenstad is enkel voorzien via de stationsweg; analyse van 
mogelijkheden gericht op de beide bruggen (Nw Haven en Sassenpoort) is aan te bevelen.

de verkeersafwikkeling vanuit de stationsweg richting Binnenstad valt 
buiten het bestek van de opgave/plannen

Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk overlast is en dat het veilig is. veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarden voor de plannen
Toevoeging van gebied Werkplaatsen aan stedelijk weefsel. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Onduidelijkheid over invulling van Kop van Hanzeland. Daardoor komt dit gebied in de 
beeldvorming en urgentie niet tot leven

situering van Kop van Hanzeland vormt onderdeel van de plannen

In zijn algemeenheid dringen wij er bij u aan de ambities voor de Spoorzone voor (ruimtelijke) 
kwaliteit en duurzaamheid zeer hoog te houden en te kiezen voor de meest ambitieuze varianten. 
De keuzes die nu worden gemaakt zullen voor tientallen jaren bepalend zijn voor het gebied. Uit 
onderzoek pleit dat investeren in duurzaamheid en kwaliteit op langere termijn meer oplevert dan 
het kost. Zwolle was in het landelijke project TEEB een van de pilotgemeenten waarbij dit is 
aangetoond. Wij pleiten er dan ook voor om vanuit deze systematiek uw investering in de 
Spoorzone te benaderen. Wij realiseer ons dat waarschijnlijk niet alle ambities in eek keer 
realiseerbaar zijn. Wij pleiten er voor dat in dat u in dat geval kiest voor een fasering in de 
uitvoering in plaats van genoegen te nemen met een lagere ambitie. 

fasering vormt onderdeel van de plannen

De stationsomgeving is, als onderdeel van de Spoorzone geen geïsoleerd stukje Zwolle. Hij ligt 
ingebed in de stad en is onderdeel van een groot netwerk van functies. In die zin hoort bij  de 
structuur van de omliggende gebieden aan te sluiten. Niet alleen qua vervoersaspecten maar ook 
qua groen en recreatieve verbindingen. Daarbij kan de Groene Scheg vanaf het Engelse Werk, 
langs de Nieuwe Veerallee en het Park Eekhout een groen, landschappelijke rijgdraad vormen 
tussen stad en Ijssel. Wij adviseren bij de planontwikkelingen de realisatie van deze groene scheg 
en belangrijke plek geven.

Groene scheg vormt nadrukkelijk onderdeel van de plannen

ReactieOmschrijving
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omschrijving reactie
autoparkeren

Het huidige parkeren voor auto's niet verslechteren. Het aantal parkeerplaatsen zal worden bepaald volgens de daarvoor in 
het gemeentelijke parkeerbeleid geldende normen. Daar waar 
parkeerplaatsen vervallen, zullen deze worden gecompenseerd.

Bereikbaarheid Hanzeland

De interne en externe bereikbaarheid van de Spoorzone is heel erg slecht en blijft volgens de 
tekeningen ook heel erg slecht. Ook is er maar heel weinig vrije grond waar de gemeente nog wat 
kan doen. Dus waar slaan al die ambities op?

het verbeteren van de bereikbaarheid van Hanzeland, ten behoeve van 
zowel de zittende als evt. nieuwe bewoners en gebruikers vormt 
onderdeel van de plannen. Het is de verwachting dat op termijn gronden 
vrijkomen (de industriele bestemming vervalt) en herbestemming / 
nieuwbouw ter plaatse van de Wartsila-hallen is dan mogelijk. 

De ooit beloofde oplossing van de barrièrewerking van het spoor is nergens zichtbaar. een openbare noord-zuid verbinding voor langzaamverkeer vormt 
onderdeel van de plannen.

Ik vind het belangrijk dat er een goede toegankelijkheid van alle omgelegen gebieden is, die 
aantrekkelijk is voor iedereen.

het verbeteren van de bereikbaarheid van Hanzeland vormt onderdeel 
van de plannen.

De hoek bij Wartsila en de kom van het spoor liggen nu wel afzijdig en zijn omslachtig te bereiken. 
Maar wie ervaart dat als een probleem? De projectorganisatie?

de beperkte bereikbaarheid van Wartsila vormt een belemmering voor de 
evt. toekomstige ontwikkelmogelijkheden van het gebied.

Passerelle boven sporen lijkt me vrij nutteloos, ligt in geen één looproute. Waarom geen K+R voor 
stationsgebouw (noordplein), en alleen de veel drukkere taxi standplaats op plaats huidige 
streekbussen?

Passerelle ligt in de stedelijke looproute binnenstad - Station - 
Windesheim. K&R is voorzien aan de noordzijde. 

Verhouding capaciteit passerelle westzijde station en stationstunnel is dwaas. Passerelle kan 
achterwege blijven. 

De passarelle is in tegenstelling tot de reizigerstunnel altijd openbaar 
toegankelijk.

Veilige (vrije) fietspaden/routes. Passerelle ook voor fiets. Evt. aan de hand. De mogelijkheid hiertoe wordt onderzocht.
Maar: die verbinding, dat hangt allemaal af van de openbaarheid van de reizigerstunnel! Als dat 
niet via de bustunnel/ flyover kan, dan is de passerelle al wel helemaal nodig om naar de 
binnenstad te kunnen. Hoe kan ik deelnemen aan het Zwolse nachtleven? 

Inderdaad is de passarelle is in tegenstelling tot de reizigerstunnel altijd 
openbaar toegankelijk.

De presentatie gaat over ‘het gebied verbinden met de stad’ omdat: ‘de spoorlijn ligt in de weg’. De 
fly-over en de bustunnel voegen daar dan toch niets aan toe, aan dat verbinden?

fly-over of bustunnel zijn inderdaad exclusief bedoeld voor de bussen. 
Daarnaast zijn voorstellen voor langzaamverkeerroutes onderdeel van de 
plannen.

Busstation

Prima om alles naar de zuidzijde te bewegen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Hoe kies ik voor de centrumbus (lijn 4), blijft die wel vanaf de noordzijde station vertrekken? Nee, u kiest vanuit de reizigerstunnel voor het busperron waar alle 

bussen vertrekken. Er is wel een uitstaphalte aan de noordzijde.
Het busstation voor passagiers aan de noordkant, met eventueel een parkeerterrein (met 
chauffeursverblijf)  voor de bussen aan de zuidzijde. De bestaande tunnel kan gebruikt worden 
voor de busbewegingen van parkeerplaats naar station.

De te beperkte capaciteit van het huidige busstation en de van 
Karnebeektunnel vormen aanleiding voor het plan de busterminal naar de 
zuidzijde te verplaatsen.

Wanneer is het busstation klaar, hoe ziet het er uit, wat heeft het dan gekost, en hoe gaan de 
bussen lopen?

Het busstation zal niet eerder gereed zijn dan in ca. 2017.

Het verhaal van de stadsbussen komt niet duidelijk over. Zowel alle stads- als streekbussen worden naar de zuidzijde verplaatst.

Mooi dat het busverkeer aan de stadszijnde wordt weggehaald. Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Fietsparkeren

Mooi dat er lange termijn plannen gemaakt worden. Ik mis een gedegen visie over mogelijkheden 
qua fietsenstallingen aan de zuidzijde.

voor fietsparkeren zijn nog meerdere varianten mogelijk. Er is ervoor 
gekozen om het merendeel van de fietsenstallingen aan de centrumzijde 
te plaatsen, omdat het meeste fietsverkeer vanaf deze kant van de stad 
komt.

Helderheid over fietsenstalling. Als de fietsers vooral over Oosterlaan komen, dan daar ook 
voorzieningen treffen, naast stallingen aan de westzijde. (Dure) oplossing onder Stationsplein niet 
mijn voorkeur.

voor fietsparkeren zijn nog meerdere varianten mogelijk. Voor de 
betaalde stalling heeft het de voorkeur zo dicht mogelijk bij de 
reizigerstunnel te stallen, idealiter met een directe koppeling op het -1 
niveau.

Terecht wordt aangegeven dat hierbij een beperkte loopafstand tot het station erg belangrijk is. 
Aan de zuidzijde heeft het onze voorkeur om het fietsparkeren op te lossen via een grote 
fietsenstalling onder het busstation. Voor de noodzijde ligt onze voorkeur bij de voorgestelde optie 
om de parkeergarage aan de Westerlaan te vervangen door een grote fietsenstalling. Volgens dit 
alternatief zou de autoparkeergarage naar de zuidkant van het station worden verplaatst.  Dit is 
een zeer aantrekkelijke optie aangezien dit leidt tot een vermindering van het autoverkeer aan de 
noordkant. Dit zal de kwaliteit van het stationsgebied ten goede komen. Bovendien is de zuidkant 
van het station voor autoverkeer beter ontsloten. Wel vergt de verplaatsing aan de parkeergarage 
voor auto's naar de zuidzijde een goed functionerende passerelle over het spoor om een snelle 
loopverbinding met de noordzijde van het station (oa buitensociëteit) te houden.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Gebiedsontwikkeling

Het is een grote kans om voor Zwolle iets belangrijkst te doen, dat nog tientallen jaren of langer, 
misschien wel eeuwen, de uitstraling zal bepalen. De plannen zijn goed, alle respect, maar in de 
weergave mis ik het financiële aspect.

De financiële uitwerking komt in de volgende stap van de besluitvorming 
aan de orde. In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Prachtige plannen en ziet er mooi en logisch uit. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Mooi om Zwolle te verbeteren als regio. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Ik mis nog steeds een concrete richtinggevende projectplanning op de aspecten: beoogd resultaat, 
besluitvorming, uitvoering en kosten/wie betaalt wat?

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komen de genomende onderwerpen aan de orde in de 
volgende fasen. 

Wanneer moet er een bestemmingsplan op tafel liggen? Op dit moment werkt Zwolle nog niet aan 
een bestemmingsplan voor de Spoorzone. Vrijblijvender kan het niet!

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komt het opstellen van een bestemmingsplan of andere 
ruimtelijke procedure aan de orde. Momenteel wordt er in het kader van 
Zwolle op Orde een conserverend Bestemmingsplan voor de Spoorzone 
opgesteld.

Het lijkt op een speeltje voor de ambtenaren die naar hartelust zich kunnen uitleven. Ik mis de 
inbreng van de bewoners van Hanzeland (geen ondernemers).

Bewoners hebben hun inbreng via diverse kanalen kunnen geven. 
Tevens is er een klankbordgroep Spoorzone.

Laat Hanzeland zoals die is (een 0-scenario) maar dat heb ik niet gehoord want er moet vanuit de 
ambtenarij wat veranderen. 

Er zijn meerdere aanleidingen voor de plannen, waaronder de 
capaciteitsproblemen voor de bussen aan de noordzijde van het station, 
om af te wijken van de nulvariant. 

Zwolle heeft veel 'ambities', maar van een concrete visie, 'wat willen we' en 'wat willen we niet', en 
'kunnen we dat ook realiseren?' is ook na 6 jaar (!) nog steeds geen sprake.

de huidige planfase zal antwoord bieden op de gestelde vragen

Zwolle moet van Den Haag. Wil Zwolle zelf ook wat? Ik heb er nog niets van gemerkt. Afgezien 
van die eeuwige 'ambitiemantra'.

De raad heeft in verschillende besluiten op de gestelde vraag antwoord 
gegeven

Ik vind dat Zwolle op moet houden met al zijn 'ambities', want dat weten we nu wel. Zwolle hoeft 
maar drie dingen te doen, en dat goed en liefst ook snel: 1. een goed functionerend busstation. 2. 
de bereikbaarheidsproblemen van de Spoorzone aanpakken en oplossen. Al is het maar voor 
fietsers, voetgangers en moeders met kleine kinderen. Als de Spoorzone weer bereikbaar is dan 
komt de rest van zelf. 3. Ophouden met haar megalomane grote stads ambities (weer het 
zoveelste kantorencentrum) want daar is in de Spoorzone toch geen ruimte voor. Wel de weg vrij 
maken voor een 'organische kleine en middelschalige, pluriforme heterogene ontwikkeling', want 
daar is in Zwolle een grote behoefte aan. En daar leent het gebied zich uitstekend voor. Ga die 
organische ontwikkeling op een professionele manier faciliteren. Dat is al moeilijk genoeg. En al 
helemaal voor deze gemeente. Als Zwolle dat doet en goed doet komt het allemaal best op zijn 
pootjes terecht.

Geen reactie nodig. 

Ik ben over het algemeen tevreden met de voorstellen, maar vind dat de gemeente Zwolle wat 
meer lef mag tonen om dingen (verantwoord) groter en stedelijke aan te pakken.

Geen reactie nodig. 

Wat opvalt is dat van de bestaande pleinen in Hanzeland, te weten Lubeckplein en Hanzeplein 
nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Lubeckplein zou het stationsplein aan de zuidkant moeten 
worden. Daarvoor mogelijk het bestaande gebouw slopen (en als dit te 'creatief' wordt gevonden, 
de eerste twee lagen open maken - gebouw op palen); 

het gebruik en de evt. herinirichting van het Lubeckplein vormt onderdeel 
van de plannen.

Van belang is dat het Hanzeland het dode karakter verliest. Rond het Hanzeplein is het buiten 
kantoortijden onaangenaam.

het vergroten van de levendigheid in Hanzeland vormt onderdeel van de 
plannen

Het lijkt wel of Hanzeland zielig is, het is toch niet zo’n eiland? De bereikbaarheid van Hanzeland is onderdeel van de plannen. Tijdens 
de publiekspresentatie 23 januari 2013 is deze observatie meerdere 
keren door Hanzeland bewoners gedeeld. Het heeft gezorgd voor een 
nuancering in de plantoelichting.

Goede routes en uitlaad en oppik plaatsen. Mooie uitstraling wat past bij de oude binnenstad. De 
bestaande verkeersroutes versterken en verder optimeren. Geen verdere auto ontsluiting 
Hanzeland naar de binnenstad. Loop- en fietsroutes zijn er via de Van Karnebeektunnel en de 
nieuwe stationstunnel.

Tijdens de publiekspresentatie 23 januari 2013 is gebleken dat er weinig 
draagvlak was voor de overkappingsvariant, vooral vanwege de 
verhoogde verkeersintensiteiten rondom de binnenstad. Dit heeft 
meegwogen in de afweging.

Wat is er lansdschappelijk aan een bult in de stad? De ‘heuvel’ + routes en verbindingen komen samen in één 
ontwerpoplossing..

Goed werk voorbereid. Leuk ook mening te mogen geven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goed nagedacht over toekomstige ontwikkelingen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Een goede aanzet, goed voor meningsvorming. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goede combinatie tussen wonen, spoor en bedrijven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Raamwerk moet zo opgebouwd worden dat er in de toekomst gemakkelijk aansluiting gevonden 
kan worden bij nieuwe functies (bv Wärtsilä).

dit vormt onderdeel van de plannen

Het gaat erom, hoe zou dit stuk stad kunnen groeien tot een meer stedelijk gebied, dat is 
onderdeel van de gezamenlijke opdracht die is geformuleerd.

dit vormt onderdeel van de plannen

Bewoner Willemsvaart: ik kijk straks tegen een bult aan met bussen. [+ die komen allemaal bij de 
Rieteweg uit]

indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Ik mis een visie op effect afschaffen ov-studentenkaart en visie/alternatief inzet ander transport of 
andere (logistieke) wijze inzet busfrequenties (routes en piekbelasting). 

dit vormt inderdaad geen onderdeel van de opgave/plannen

De overall view is belangrijk en mist nu in de gepresenteerde plannen. een visie op het gehele gebied vormt uitgangspunt van de plannen
Een goede verbinding met de omliggende stadsdelen, en een schaal en korrelgrootte die daar bij 
past.

dit vormt onderdeel van de plannen

Goede aanzet. Niet teveel vanuit structuren en grote gebaren ontwikkelen, maar ook vanuit 
gebruik, beleving, functies etc..

dit vormt onderdeel van de plannen

Het is niet een vraag van moeten of niet moeten. Door de veelheid aan aansluitingen verwordt dit 
tot een knoop, het is zaak dit te optimaliseren.

dit vormt onderdeel van de plannen

De hoofdontsluiting station-binnenstad is enkel voorzien via de stationsweg; analyse van 
mogelijkheden gericht op de beide bruggen (Nw Haven en Sassenpoort) is aan te bevelen.

de verkeersafwikkeling vanuit de stationsweg richting Binnenstad valt 
buiten het bestek van de opgave/plannen

Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk overlast is en dat het veilig is. veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarden voor de plannen
Toevoeging van gebied Werkplaatsen aan stedelijk weefsel. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Onduidelijkheid over invulling van Kop van Hanzeland. Daardoor komt dit gebied in de 
beeldvorming en urgentie niet tot leven

situering van Kop van Hanzeland vormt onderdeel van de plannen

In zijn algemeenheid dringen wij er bij u aan de ambities voor de Spoorzone voor (ruimtelijke) 
kwaliteit en duurzaamheid zeer hoog te houden en te kiezen voor de meest ambitieuze varianten. 
De keuzes die nu worden gemaakt zullen voor tientallen jaren bepalend zijn voor het gebied. Uit 
onderzoek pleit dat investeren in duurzaamheid en kwaliteit op langere termijn meer oplevert dan 
het kost. Zwolle was in het landelijke project TEEB een van de pilotgemeenten waarbij dit is 
aangetoond. Wij pleiten er dan ook voor om vanuit deze systematiek uw investering in de 
Spoorzone te benaderen. Wij realiseer ons dat waarschijnlijk niet alle ambities in eek keer 
realiseerbaar zijn. Wij pleiten er voor dat in dat u in dat geval kiest voor een fasering in de 
uitvoering in plaats van genoegen te nemen met een lagere ambitie. 

fasering vormt onderdeel van de plannen

De stationsomgeving is, als onderdeel van de Spoorzone geen geïsoleerd stukje Zwolle. Hij ligt 
ingebed in de stad en is onderdeel van een groot netwerk van functies. In die zin hoort bij  de 
structuur van de omliggende gebieden aan te sluiten. Niet alleen qua vervoersaspecten maar ook 
qua groen en recreatieve verbindingen. Daarbij kan de Groene Scheg vanaf het Engelse Werk, 
langs de Nieuwe Veerallee en het Park Eekhout een groen, landschappelijke rijgdraad vormen 
tussen stad en Ijssel. Wij adviseren bij de planontwikkelingen de realisatie van deze groene scheg 
en belangrijke plek geven.

Groene scheg vormt nadrukkelijk onderdeel van de plannen

Milieu

Enig idee wat al dat nieuwe verkeer voor de omgeving van het station aan overlast gaat zorgen? Er is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd welke onderdeel vormt 
van de rapportage

Hoe zit het met de verkeersvervuiling (fijnstof?) in Hanzeland? En wat is de tijdsperiode voor het 
uitvoeren van deze plannen?

een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage. 
Uitvoering strekt zich uit over een lange periode, van 2014-2020

Er zijn verkeersmodellen doorgerekend, is er rekening gehouden met milieu-eisen? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage
Zijn de mileueffecten wel doordacht? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage

Ontsluitingsvarianten

De voorstellen zijn goed voor dit moment. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
De voorstellen hebben alle drie iets voor en iets tegen. Helaas kan ik ze qua kosten niet met 
elkaar vergelijken. 

De eindrapportage bevat de business case

In de plannen zou een busontsluiting via de bestaande fietstunnel naar de Veerallee meegenomen 
moeten worden. Met een verdere ontwikkeling van de Veerallee als verkeersader naar de 
binnenstad.

uit onderzoek is gebleken dat dit technisch niet mogelijk is ivm de 
hellingen.

De voorstellen zijn nog niet concreet en er is toch geen geld beschikbaar dus het blijven plannen. Geen reactie nodig. 

De Spoorzone vormt een gebied waar zeer grote aantallen reizigers samen komen en van 
vervoermiddel wisselen. Deze vervoersstromen vormen een grote belasting voor het milieu. Denk 
aan geluidsoverlast, ruimtebeslag, energieverbruik en luchtverontreiniging. Tevens doen de grote 
aantal bussen, auto's en (gestalde) fietsen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
stationsomgeving. Het verminderen van de verkeersdruk aan de noodkant van het station is 
dringend noodzakelijk om de kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Verplaatsing van het 
busstation naar de zuidzijde van het station is hierin een eerste stap en een prima keuze die snel 
ten uitvoer moet worden gebracht. 

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Waar gaan de voorzieningen op het Lubeckplein naar toe, daar maken we nu wel gebruik van? vooralsnog is niet voorzien dat deze verdwijnen
Van Zwolle Zuid naar de binnenstad,  ga je door Hanzeland? Wordt het een sluiproute of niet? de route buitenom heeft veel minder belemmeringen.

De 1200 bussen vanaf tunnel/fly-over is, in combinatie met ander verkeer, vragen om problemen. 
En dus niet erg lange termijn denken!

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Maak voor de 1200 bussen een aparte busbaan achter Kamperpoort langs. dit valt buiten het plangebied Spoorzone
Vraag me af of er ook over nagedacht is om de bussen aan de westzijde via de IJsselallee naar de 
snelweg en dan naar de pannenkoekendijk te laten rijden. Waarom dure oplossingen als er al een 
snelweg ligt. Maak hier gebruik van. Mogelijk met een paar kleine aanpassingen (voorrang 
bussen) nog  efficiënter te maken. Scheelt ook veel busverkeer over Willemskade.

deze mogelijkheid is onderzocht, maar betekent een te groot 
reistijdverlies voor de bussen en de busreizigers

Als de overkluizing (bus + auto) afvalt, resteert autoafwikkeling alleen via Ijsselalle! Dat is en blijft 
een kwetsbaar punt (te kwetspaar!).

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Wat is de toetrekkende werking van de nieuwe wegenstructuur voor verkeer dat extra van Zwolle 
Zuid Hanzeland in komt? Let ook op de onderbreking van de Hanzelaan, die zal een deel 
autoverkeer weghouden.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom ga je auto’s het Hanzeland intrekken terwijl het een stationsgebied is. (Dat is OV-
ontsloten... ) Wél extra toegang voor fietsers maken!

Met een extra verbinding ontstaat er veel meer een voorkant richting de 
stad (Nieuwe Veerallee , Willemskade).

Er komt veel meer druk op de Koggelaan, het is nú al knetterdruk met fietsers + voetgangers. Een terecht punt. Hiermee zal bij de verdere uitwerking rekening worden 
gehouden.

Wat zijn de kosten van de drie varianten?  zie de business case die deel uitmaakt van de rapportage
Wat is het verschil tussen een fly-over en een overkapping? De flyover is een civiel kunstwerk, de overkapping  ook een 

landschappelijke heuvel die met fietspaden, groen e.d. ingericht wordt.

Busverkeer – afleiding naar de Pannenkoekendijk: gaan alle bussen nu door de van 
Karnebeektunnel rijden? Hoeveel? 2/3e? Of allemaal naar de Veerallée, waarom worden ze niet 
meer noordwaarts ingevoegd in de Pannenkoekendijk zodat de Veerallée langer ontlast blijft? 

De Van Karnebeektunnel gaat van 1800 naar 600 bussen. Het overige 
2/3 deel van de bussen gaat over de nieuwe busverbinding richting 
Willemskade.

Kun je er dan niet anders tegenaan kijken, voetgangers en fietsers ontsluiten? Dan zou u dus voor 
de bustunnel of flyovervariant zijn? 

Ja, dat klopt.

Kunnen die bussen niet door de Koggetunnel. Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. 
Gaan er fietsen mee met de fly-over, bustunnel? Extra fiets- en voetgangersroutes Hanzeland zijn 
wel gewenst, de fietsroute met kinderen naar school is heel omslachtig nu! 

Nee, niet bij de bustunnel en flyover, wel bij de overkapping.

Er is al 6 jaar een gesprek over een bustunnel of flyover, nu komt er opeens een heuvel. Hebben 
we het dan 30 jaar niet goed gedaan? Kun je niet kleinere stappen zetten, en pas over 10 jaar 
kijken als Wartsila vrij komt of er dan ruimte is voor een verbinding? 

Toelichting: 1 het begint met kleinere stappen op korte termijn, daarna 
gaat de langere termijn meer over een toekomstperspectief. 2 We zijn nu 
al zorgvuldig aan het herschikken met busrouting op de 
Pannenkoekendijk, werken met Dynamisch Verkeersmanagement, dit 
koppelt door naar de ontsluitingsvarianten van dit project. 3 In de 
eindrapportage wordt de variant overkapping inderdaad naar de langere 
termijn vooruitgeschoven.

Tunnels en garages onder de grond geven altijd gedoe moet water in de tunnel. De kosten zijn 
daardoor achteraf altijd hoger. 

dit vormt een nadeel, inderdaad

Informeer mensen over de hoogte van de passerelle en de hoogte van de overkluizing. ca 6-7 meter
Het grootste probleem is dus de vele bus (bewegingen) is daar geen andere oplossing voor? 
Ander OV en/of routes? Wordt er rekening gehouden met effect afschaffen studenten OV-kaart? 

deze vragen liggen buiten de scope van de rapportage

Suggestie voor extra ontsluiting Hanzeland-Veeralle voor auto's, niet doen! Bussen eventueel wel. Geen reactie nodig. 

Waarom niet ontsluiten via de Koggelaan? Kostentechnisch lijkt mij dat meer voor de hand mbt te 
investeringen.

Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. Voor 
het autoverkeer geldt dezelfde bezwaren als de overkappingsvariant; 
toename van het autoverkeer op de binnenring. 

Ontsluitingstructuur naar de Veeralle/H. Smeegekade is uitermate relevant. Duidelijker en 
gedetailleerdere tekeningen/ontwerpen zijn relevant. 

Geen reactie nodig. 

Bussen naast auto’s, hoe gaat dat lopen? Er zijn veel kruisende bewegingen! De intensiteit van 
bussen op de Pannenkoekendijk gaat nu niet goed! Organiseer een busbaan buiten de 
Pannenkoekendijk om!

De Pannekoekendijk valt niet in het plangebied

Verkijk je niet op de 6-7 m hoogte! Zie je die Peperbus nog wel? Onderdoorgangen zijn beter! Geen reactie nodig. 

Hecht veel belang aan goede oplossing voor openbaar vervoer, met daarbij het ongehinderd rijden 
van bussen. De 2e (bustunnel) en 3e variant (fly-over) scoren goed. Wel speelt eventuele 
geluidshinder een rol. De zwakkere punten zitten in de constructie van de brug. In de 
groep is er erkenning voor de stedelijke herontwikkelingsopgave. Variant 1 (overkluizing) 
scoort hoog, maar men is kritisch over de maakbaarheid. 

Geen reactie nodig. 

Probeer niet direct te gaan voor een goedkopere oplossing. Het argument wat als belangrijk naar 
voren komt, is de ontwikkeling van Hanzeland.

Geen reactie nodig. 

Is het verstandig het verkeer via een binnenring of via de Veerallee, Hanzeland in te krijgen? 
Waarom niet het verkeer meer naar buiten brengen.

de verkeerkundige aspecten vormen onderdeel van de afweging

Geen tweede A28 door de stad heen. Geen reactie nodig. 
Beter zicht op gevolgen iets verder van het station af als aantal en piekfrequenties busbewegingen 
gelijk blijft of toeneemt zal ongetwijfeld het capaciteitsprobleem gewoon verplaatst worden naar 
eerst volgende knooppunt een paar straatjes verderop dat zou zonde zijn.

reactie niet helemaal duidelijk

Waarom moet het busstation verplaats worden ? Voor de passagiers geeft het extra 
loopafstanden, zeker voor de passagiers die naar de binnenstad willen.

De congestie aan de noordzijde is, zeker met de nog te verwachten groei 
in het reizigersvervoer, wordt te groot. 

Ik mis de oplossingen voor de bewoners Willemsvaart en Willemskade. indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Verplaatsing busstation; ontsluiting bij voorkeur via overkapping (voor een betere aansluiting van 
de Kop op de stedelijke structuur), tweede keus is flyover.

Geen reactie nodig. 

Ontsluitingsvarianten - fly-over

Moderne uitstraling, mits goed in het landschap geplaatst. Als er wordt besloten om de fly-over als ontsluitingsvariant te realiseren
wordt dit als aandachtspunt meegenomen in het ontwerpproces. 

Snel te realiseren en economisch meest voordelig; Aanpasbaar in toekomstige situatie. Hoeft niet 
visueel minder aantrekkelijk te zijn. Geluidprobleem kan op te lossen zijn in balustrade. Veiliger 
aanlanding op kruisingen ivm overzicht.

Als er wordt besloten om de fly-over als ontsluitingsvariant te realiseren, 
dan wordt dit als aandachtspunt meegenomen. 

Omdat dit een mooi uitzicht geeft over het stationsgebied. Geen reactie nodig. 
Een fly-over met fietsstrook, maar zonder autoverkeer. Anders tunnel. er gaat geen fietsroute over de busfly-over, dat heeft enerzijds te maken 

met de toegepaste hellingen, anderzijds met de herkomst van 
fietsverkeer.

Flyover heeft niet de voorkeur met name gelet op eventuele geluidsoverlast. Geen reactie nodig. 
De investering moet je niet doen, alleen maar omdat het goedkoop is. Je doet dit voor toekomst 
van de stad.

de kwaliteit van de verbinding staat in de plannen voorop

Korte bouwtijd met de minste risico's. Meeste spreiding van het geluid en uitlaatgassen. Beter te 
benaderen bij brand of calamiteiten. Tunnel zal vooral aan de uitgangen lawaai en overlast 
bezorgen. De overkapping gaat veel te ver. De kop van Hanzeland ontsluiten kan je vergeten. 
Planologische misser die je moet accepteren. Maak er maar een mooi parkje van.

Geen reactie nodig. 

De fly-over en de tunnel passen het best in de bestaande verkeersstromen. Met de fly-over kan het 
Kamperlijntje blijven bestaan en dit heeft de voorkeur.

In de variant bustunnel kan de Kamperlijn ook blijven bestaan. 

Fly-overs als fenomeen, ook op andere plekken in Nederland? Een onderdoorgang is eigenlijk 
altijd beter.

geen reactie nodig. 

Flyover: Zorgen over de milieutechnische effecten. een milieu-onderzoek maakt deel uit van de rapportage

Ontsluitingsvarianten - overkapping

Geen toelichting bij de voorkeur voor de overkapping. Geen reactie nodig. 
Een overkapping geeft aan het overig verkeer het minste overlast, geen belemmering van 
stoplichten doorstroming kan snel. Aangezien Zwolle m.i. altijd de GOEDKOOPSTE oplossing 
kiest, zit dat er niet in, echt jammer.

Geen reactie nodig. 

Via de overkapping. Dit is een kwalitatief hoogstaande oplossing. Er moet wel een oplossing 
komen voor het Kamperlijntje, vooropgesteld dat de provincie dit (als light-rail) wenst te behouden.

Geen reactie nodig. 

Een overkapping geeft ook andere kansen die niet alleen gericht zijn op de bussen. tegenover dit voordeel staan ook nadelen
De overkapping geeft voor de Veeralle enorm veel negatieve effecten. Geen reactie nodig. 
Deze is prachtig, geeft mooie fietsroute naar de stad vanuit Zuid. Geen reactie nodig. 
De overkluizing gooit niet het potentieel van het gebied weg. Geen reactie nodig. 
Lijkt het best noord-zuid-west te verbinden voor meerdere transportwijzen (auto-fiets-voetverkeer). Geen reactie nodig. 

overkapping als je moet wachten en goede verlichting --> velligheid. veiligheid is belangrijke randvoorwaarde bij de (verdere) planvorming
Levert een integratie op van Hanzeland met de rest van Zwolle. Het is dus niet enkel een extra OV-
verbinding, maar veel meer ook een ontsluiting voor normaal verkeer met dit steeds belangrijker 
wordend gebied. Hierdoor zal ook de verkeersdruk op het viaduct in de IJsselallee afnemen en is 
de integratie van 2 kruisingen tot één (Rieteweg/Willemskade/Westerlaan) een grote verbetering. 
Mijns inziens kan de Kamperlijn iets zakken en onder de verhoogde ligging van de kap door naar 
het station, zeker als deze vertramd zal gaan worden.

Geen reactie nodig. 

Multifunctionaliteit en levensader voor een goede verbinding Kop en stedelijke structuur. Geen reactie nodig. 
Er wordt verzocht om op te passen met een zandlichaam, puur esthetisch gezien. indien de overkluizing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 

aandacht
Overkluizing: Goed liggend in de stad. Wel vragen met betrekking tot de realiseerbaarheid en de 
planning.

Geen reactie nodig. 

Krijgen we hiermee geen tweede doorsnijding van Hanzeland? En door een weg met veel bussen 
te maken, creeren we dan niet juist een niemandsland.

Dit vormt inderdaad een nadeel van de variant

Ontsluitingsvarianten - tunnel

Verkijk je niet op de 6-7 m hoogte! Zie je die Peperbus nog wel? Onderdoorgangen zijn beter! Geen reactie nodig. 

Hecht veel belang aan goede oplossing voor openbaar vervoer, met daarbij het ongehinderd rijden 
van bussen. De 2e (bustunnel) en 3e variant (fly-over) scoren goed. Wel speelt eventuele 
geluidshinder een rol. De zwakkere punten zitten in de constructie van de brug. In de 
groep is er erkenning voor de stedelijke herontwikkelingsopgave. Variant 1 (overkluizing) 
scoort hoog, maar men is kritisch over de maakbaarheid. 

Geen reactie nodig. 

Probeer niet direct te gaan voor een goedkopere oplossing. Het argument wat als belangrijk naar 
voren komt, is de ontwikkeling van Hanzeland.

Geen reactie nodig. 

Is het verstandig het verkeer via een binnenring of via de Veerallee, Hanzeland in te krijgen? 
Waarom niet het verkeer meer naar buiten brengen.

de verkeerkundige aspecten vormen onderdeel van de afweging

Geen tweede A28 door de stad heen. Geen reactie nodig. 
Beter zicht op gevolgen iets verder van het station af als aantal en piekfrequenties busbewegingen 
gelijk blijft of toeneemt zal ongetwijfeld het capaciteitsprobleem gewoon verplaatst worden naar 
eerst volgende knooppunt een paar straatjes verderop dat zou zonde zijn.

reactie niet helemaal duidelijk

Waarom moet het busstation verplaats worden ? Voor de passagiers geeft het extra 
loopafstanden, zeker voor de passagiers die naar de binnenstad willen.

De congestie aan de noordzijde is, zeker met de nog te verwachten groei 
in het reizigersvervoer, wordt te groot. 

Ik mis de oplossingen voor de bewoners Willemsvaart en Willemskade. indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Verplaatsing busstation; ontsluiting bij voorkeur via overkapping (voor een betere aansluiting van 
de Kop op de stedelijke structuur), tweede keus is flyover.

Geen reactie nodig. 

Ontsluitingsvarianten - fly-over

Moderne uitstraling, mits goed in het landschap geplaatst. Als er wordt besloten om de fly-over als ontsluitingsvariant te realiseren
wordt dit als aandachtspunt meegenomen in het ontwerpproces. 

Snel te realiseren en economisch meest voordelig; Aanpasbaar in toekomstige situatie. Hoeft niet 
visueel minder aantrekkelijk te zijn. Geluidprobleem kan op te lossen zijn in balustrade. Veiliger 
aanlanding op kruisingen ivm overzicht.

Als er wordt besloten om de fly-over als ontsluitingsvariant te realiseren, 
dan wordt dit als aandachtspunt meegenomen. 

Omdat dit een mooi uitzicht geeft over het stationsgebied. Geen reactie nodig. 
Een fly-over met fietsstrook, maar zonder autoverkeer. Anders tunnel. er gaat geen fietsroute over de busfly-over, dat heeft enerzijds te maken 

met de toegepaste hellingen, anderzijds met de herkomst van 
fietsverkeer.

Flyover heeft niet de voorkeur met name gelet op eventuele geluidsoverlast. Geen reactie nodig. 
De investering moet je niet doen, alleen maar omdat het goedkoop is. Je doet dit voor toekomst 
van de stad.

de kwaliteit van de verbinding staat in de plannen voorop

Korte bouwtijd met de minste risico's. Meeste spreiding van het geluid en uitlaatgassen. Beter te 
benaderen bij brand of calamiteiten. Tunnel zal vooral aan de uitgangen lawaai en overlast 
bezorgen. De overkapping gaat veel te ver. De kop van Hanzeland ontsluiten kan je vergeten. 
Planologische misser die je moet accepteren. Maak er maar een mooi parkje van.

Geen reactie nodig. 

De fly-over en de tunnel passen het best in de bestaande verkeersstromen. Met de fly-over kan het 
Kamperlijntje blijven bestaan en dit heeft de voorkeur.

In de variant bustunnel kan de Kamperlijn ook blijven bestaan. 

Fly-overs als fenomeen, ook op andere plekken in Nederland? Een onderdoorgang is eigenlijk 
altijd beter.

geen reactie nodig. 

Flyover: Zorgen over de milieutechnische effecten. een milieu-onderzoek maakt deel uit van de rapportage

Ontsluitingsvarianten - overkapping

Geen toelichting bij de voorkeur voor de overkapping. Geen reactie nodig. 
Een overkapping geeft aan het overig verkeer het minste overlast, geen belemmering van 
stoplichten doorstroming kan snel. Aangezien Zwolle m.i. altijd de GOEDKOOPSTE oplossing 
kiest, zit dat er niet in, echt jammer.

Geen reactie nodig. 

Via de overkapping. Dit is een kwalitatief hoogstaande oplossing. Er moet wel een oplossing 
komen voor het Kamperlijntje, vooropgesteld dat de provincie dit (als light-rail) wenst te behouden.

Geen reactie nodig. 

Een overkapping geeft ook andere kansen die niet alleen gericht zijn op de bussen. tegenover dit voordeel staan ook nadelen
De overkapping geeft voor de Veeralle enorm veel negatieve effecten. Geen reactie nodig. 
Deze is prachtig, geeft mooie fietsroute naar de stad vanuit Zuid. Geen reactie nodig. 
De overkluizing gooit niet het potentieel van het gebied weg. Geen reactie nodig. 
Lijkt het best noord-zuid-west te verbinden voor meerdere transportwijzen (auto-fiets-voetverkeer). Geen reactie nodig. 

overkapping als je moet wachten en goede verlichting --> velligheid. veiligheid is belangrijke randvoorwaarde bij de (verdere) planvorming
Levert een integratie op van Hanzeland met de rest van Zwolle. Het is dus niet enkel een extra OV-
verbinding, maar veel meer ook een ontsluiting voor normaal verkeer met dit steeds belangrijker 
wordend gebied. Hierdoor zal ook de verkeersdruk op het viaduct in de IJsselallee afnemen en is 
de integratie van 2 kruisingen tot één (Rieteweg/Willemskade/Westerlaan) een grote verbetering. 
Mijns inziens kan de Kamperlijn iets zakken en onder de verhoogde ligging van de kap door naar 
het station, zeker als deze vertramd zal gaan worden.

Geen reactie nodig. 

Multifunctionaliteit en levensader voor een goede verbinding Kop en stedelijke structuur. Geen reactie nodig. 
Er wordt verzocht om op te passen met een zandlichaam, puur esthetisch gezien. indien de overkluizing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 

aandacht
Overkluizing: Goed liggend in de stad. Wel vragen met betrekking tot de realiseerbaarheid en de 
planning.

Geen reactie nodig. 

Krijgen we hiermee geen tweede doorsnijding van Hanzeland? En door een weg met veel bussen 
te maken, creeren we dan niet juist een niemandsland.

Dit vormt inderdaad een nadeel van de variant

Ontsluitingsvarianten - tunnel

Milieu

Enig idee wat al dat nieuwe verkeer voor de omgeving van het station aan overlast gaat zorgen? Er is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd welke onderdeel vormt 
van de rapportage

Hoe zit het met de verkeersvervuiling (fijnstof?) in Hanzeland? En wat is de tijdsperiode voor het 
uitvoeren van deze plannen?

een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage. 
Uitvoering strekt zich uit over een lange periode, van 2014-2020

Er zijn verkeersmodellen doorgerekend, is er rekening gehouden met milieu-eisen? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage
Zijn de mileueffecten wel doordacht? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage

Ontsluitingsvarianten

De voorstellen zijn goed voor dit moment. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
De voorstellen hebben alle drie iets voor en iets tegen. Helaas kan ik ze qua kosten niet met 
elkaar vergelijken. 

De eindrapportage bevat de business case

In de plannen zou een busontsluiting via de bestaande fietstunnel naar de Veerallee meegenomen 
moeten worden. Met een verdere ontwikkeling van de Veerallee als verkeersader naar de 
binnenstad.

uit onderzoek is gebleken dat dit technisch niet mogelijk is ivm de 
hellingen.

De voorstellen zijn nog niet concreet en er is toch geen geld beschikbaar dus het blijven plannen. Geen reactie nodig. 

De Spoorzone vormt een gebied waar zeer grote aantallen reizigers samen komen en van 
vervoermiddel wisselen. Deze vervoersstromen vormen een grote belasting voor het milieu. Denk 
aan geluidsoverlast, ruimtebeslag, energieverbruik en luchtverontreiniging. Tevens doen de grote 
aantal bussen, auto's en (gestalde) fietsen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
stationsomgeving. Het verminderen van de verkeersdruk aan de noodkant van het station is 
dringend noodzakelijk om de kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Verplaatsing van het 
busstation naar de zuidzijde van het station is hierin een eerste stap en een prima keuze die snel 
ten uitvoer moet worden gebracht. 

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Waar gaan de voorzieningen op het Lubeckplein naar toe, daar maken we nu wel gebruik van? vooralsnog is niet voorzien dat deze verdwijnen
Van Zwolle Zuid naar de binnenstad,  ga je door Hanzeland? Wordt het een sluiproute of niet? de route buitenom heeft veel minder belemmeringen.

De 1200 bussen vanaf tunnel/fly-over is, in combinatie met ander verkeer, vragen om problemen. 
En dus niet erg lange termijn denken!

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Maak voor de 1200 bussen een aparte busbaan achter Kamperpoort langs. dit valt buiten het plangebied Spoorzone
Vraag me af of er ook over nagedacht is om de bussen aan de westzijde via de IJsselallee naar de 
snelweg en dan naar de pannenkoekendijk te laten rijden. Waarom dure oplossingen als er al een 
snelweg ligt. Maak hier gebruik van. Mogelijk met een paar kleine aanpassingen (voorrang 
bussen) nog  efficiënter te maken. Scheelt ook veel busverkeer over Willemskade.

deze mogelijkheid is onderzocht, maar betekent een te groot 
reistijdverlies voor de bussen en de busreizigers

Als de overkluizing (bus + auto) afvalt, resteert autoafwikkeling alleen via Ijsselalle! Dat is en blijft 
een kwetsbaar punt (te kwetspaar!).

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Wat is de toetrekkende werking van de nieuwe wegenstructuur voor verkeer dat extra van Zwolle 
Zuid Hanzeland in komt? Let ook op de onderbreking van de Hanzelaan, die zal een deel 
autoverkeer weghouden.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom ga je auto’s het Hanzeland intrekken terwijl het een stationsgebied is. (Dat is OV-
ontsloten... ) Wél extra toegang voor fietsers maken!

Met een extra verbinding ontstaat er veel meer een voorkant richting de 
stad (Nieuwe Veerallee , Willemskade).

Er komt veel meer druk op de Koggelaan, het is nú al knetterdruk met fietsers + voetgangers. Een terecht punt. Hiermee zal bij de verdere uitwerking rekening worden 
gehouden.

Wat zijn de kosten van de drie varianten?  zie de business case die deel uitmaakt van de rapportage
Wat is het verschil tussen een fly-over en een overkapping? De flyover is een civiel kunstwerk, de overkapping  ook een 

landschappelijke heuvel die met fietspaden, groen e.d. ingericht wordt.

Busverkeer – afleiding naar de Pannenkoekendijk: gaan alle bussen nu door de van 
Karnebeektunnel rijden? Hoeveel? 2/3e? Of allemaal naar de Veerallée, waarom worden ze niet 
meer noordwaarts ingevoegd in de Pannenkoekendijk zodat de Veerallée langer ontlast blijft? 

De Van Karnebeektunnel gaat van 1800 naar 600 bussen. Het overige 
2/3 deel van de bussen gaat over de nieuwe busverbinding richting 
Willemskade.

Kun je er dan niet anders tegenaan kijken, voetgangers en fietsers ontsluiten? Dan zou u dus voor 
de bustunnel of flyovervariant zijn? 

Ja, dat klopt.

Kunnen die bussen niet door de Koggetunnel. Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. 
Gaan er fietsen mee met de fly-over, bustunnel? Extra fiets- en voetgangersroutes Hanzeland zijn 
wel gewenst, de fietsroute met kinderen naar school is heel omslachtig nu! 

Nee, niet bij de bustunnel en flyover, wel bij de overkapping.

Er is al 6 jaar een gesprek over een bustunnel of flyover, nu komt er opeens een heuvel. Hebben 
we het dan 30 jaar niet goed gedaan? Kun je niet kleinere stappen zetten, en pas over 10 jaar 
kijken als Wartsila vrij komt of er dan ruimte is voor een verbinding? 

Toelichting: 1 het begint met kleinere stappen op korte termijn, daarna 
gaat de langere termijn meer over een toekomstperspectief. 2 We zijn nu 
al zorgvuldig aan het herschikken met busrouting op de 
Pannenkoekendijk, werken met Dynamisch Verkeersmanagement, dit 
koppelt door naar de ontsluitingsvarianten van dit project. 3 In de 
eindrapportage wordt de variant overkapping inderdaad naar de langere 
termijn vooruitgeschoven.

Tunnels en garages onder de grond geven altijd gedoe moet water in de tunnel. De kosten zijn 
daardoor achteraf altijd hoger. 

dit vormt een nadeel, inderdaad

Informeer mensen over de hoogte van de passerelle en de hoogte van de overkluizing. ca 6-7 meter
Het grootste probleem is dus de vele bus (bewegingen) is daar geen andere oplossing voor? 
Ander OV en/of routes? Wordt er rekening gehouden met effect afschaffen studenten OV-kaart? 

deze vragen liggen buiten de scope van de rapportage

Suggestie voor extra ontsluiting Hanzeland-Veeralle voor auto's, niet doen! Bussen eventueel wel. Geen reactie nodig. 

Waarom niet ontsluiten via de Koggelaan? Kostentechnisch lijkt mij dat meer voor de hand mbt te 
investeringen.

Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. Voor 
het autoverkeer geldt dezelfde bezwaren als de overkappingsvariant; 
toename van het autoverkeer op de binnenring. 

Ontsluitingstructuur naar de Veeralle/H. Smeegekade is uitermate relevant. Duidelijker en 
gedetailleerdere tekeningen/ontwerpen zijn relevant. 

Geen reactie nodig. 

Bussen naast auto’s, hoe gaat dat lopen? Er zijn veel kruisende bewegingen! De intensiteit van 
bussen op de Pannenkoekendijk gaat nu niet goed! Organiseer een busbaan buiten de 
Pannenkoekendijk om!

De Pannekoekendijk valt niet in het plangebied

Wanneer moet er een bestemmingsplan op tafel liggen? Op dit moment werkt Zwolle nog niet aan 
een bestemmingsplan voor de Spoorzone. Vrijblijvender kan het niet!

Het project bevindt zich momenteel in de definitiefase. Nadat er besluiten 
zijn genomen komt het opstellen van een bestemmingsplan of andere 
ruimtelijke procedure aan de orde. Momenteel wordt er in het kader van 
Zwolle op Orde een conserverend Bestemmingsplan voor de Spoorzone 
opgesteld.

Het lijkt op een speeltje voor de ambtenaren die naar hartelust zich kunnen uitleven. Ik mis de 
inbreng van de bewoners van Hanzeland (geen ondernemers).

Bewoners hebben hun inbreng via diverse kanalen kunnen geven. 
Tevens is er een klankbordgroep Spoorzone.

Laat Hanzeland zoals die is (een 0-scenario) maar dat heb ik niet gehoord want er moet vanuit de 
ambtenarij wat veranderen. 

Er zijn meerdere aanleidingen voor de plannen, waaronder de 
capaciteitsproblemen voor de bussen aan de noordzijde van het station, 
om af te wijken van de nulvariant. 

Zwolle heeft veel 'ambities', maar van een concrete visie, 'wat willen we' en 'wat willen we niet', en 
'kunnen we dat ook realiseren?' is ook na 6 jaar (!) nog steeds geen sprake.

de huidige planfase zal antwoord bieden op de gestelde vragen

Zwolle moet van Den Haag. Wil Zwolle zelf ook wat? Ik heb er nog niets van gemerkt. Afgezien 
van die eeuwige 'ambitiemantra'.

De raad heeft in verschillende besluiten op de gestelde vraag antwoord 
gegeven

Ik vind dat Zwolle op moet houden met al zijn 'ambities', want dat weten we nu wel. Zwolle hoeft 
maar drie dingen te doen, en dat goed en liefst ook snel: 1. een goed functionerend busstation. 2. 
de bereikbaarheidsproblemen van de Spoorzone aanpakken en oplossen. Al is het maar voor 
fietsers, voetgangers en moeders met kleine kinderen. Als de Spoorzone weer bereikbaar is dan 
komt de rest van zelf. 3. Ophouden met haar megalomane grote stads ambities (weer het 
zoveelste kantorencentrum) want daar is in de Spoorzone toch geen ruimte voor. Wel de weg vrij 
maken voor een 'organische kleine en middelschalige, pluriforme heterogene ontwikkeling', want 
daar is in Zwolle een grote behoefte aan. En daar leent het gebied zich uitstekend voor. Ga die 
organische ontwikkeling op een professionele manier faciliteren. Dat is al moeilijk genoeg. En al 
helemaal voor deze gemeente. Als Zwolle dat doet en goed doet komt het allemaal best op zijn 
pootjes terecht.

Geen reactie nodig. 

Ik ben over het algemeen tevreden met de voorstellen, maar vind dat de gemeente Zwolle wat 
meer lef mag tonen om dingen (verantwoord) groter en stedelijke aan te pakken.

Geen reactie nodig. 

Wat opvalt is dat van de bestaande pleinen in Hanzeland, te weten Lubeckplein en Hanzeplein 
nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Lubeckplein zou het stationsplein aan de zuidkant moeten 
worden. Daarvoor mogelijk het bestaande gebouw slopen (en als dit te 'creatief' wordt gevonden, 
de eerste twee lagen open maken - gebouw op palen); 

het gebruik en de evt. herinirichting van het Lubeckplein vormt onderdeel 
van de plannen.

Van belang is dat het Hanzeland het dode karakter verliest. Rond het Hanzeplein is het buiten 
kantoortijden onaangenaam.

het vergroten van de levendigheid in Hanzeland vormt onderdeel van de 
plannen

Het lijkt wel of Hanzeland zielig is, het is toch niet zo’n eiland? De bereikbaarheid van Hanzeland is onderdeel van de plannen. Tijdens 
de publiekspresentatie 23 januari 2013 is deze observatie meerdere 
keren door Hanzeland bewoners gedeeld. Het heeft gezorgd voor een 
nuancering in de plantoelichting.

Goede routes en uitlaad en oppik plaatsen. Mooie uitstraling wat past bij de oude binnenstad. De 
bestaande verkeersroutes versterken en verder optimeren. Geen verdere auto ontsluiting 
Hanzeland naar de binnenstad. Loop- en fietsroutes zijn er via de Van Karnebeektunnel en de 
nieuwe stationstunnel.

Tijdens de publiekspresentatie 23 januari 2013 is gebleken dat er weinig 
draagvlak was voor de overkappingsvariant, vooral vanwege de 
verhoogde verkeersintensiteiten rondom de binnenstad. Dit heeft 
meegwogen in de afweging.

Wat is er lansdschappelijk aan een bult in de stad? De ‘heuvel’ + routes en verbindingen komen samen in één 
ontwerpoplossing..

Goed werk voorbereid. Leuk ook mening te mogen geven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goed nagedacht over toekomstige ontwikkelingen. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Een goede aanzet, goed voor meningsvorming. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Goede combinatie tussen wonen, spoor en bedrijven. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Raamwerk moet zo opgebouwd worden dat er in de toekomst gemakkelijk aansluiting gevonden 
kan worden bij nieuwe functies (bv Wärtsilä).

dit vormt onderdeel van de plannen

Het gaat erom, hoe zou dit stuk stad kunnen groeien tot een meer stedelijk gebied, dat is 
onderdeel van de gezamenlijke opdracht die is geformuleerd.

dit vormt onderdeel van de plannen

Bewoner Willemsvaart: ik kijk straks tegen een bult aan met bussen. [+ die komen allemaal bij de 
Rieteweg uit]

indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Ik mis een visie op effect afschaffen ov-studentenkaart en visie/alternatief inzet ander transport of 
andere (logistieke) wijze inzet busfrequenties (routes en piekbelasting). 

dit vormt inderdaad geen onderdeel van de opgave/plannen

De overall view is belangrijk en mist nu in de gepresenteerde plannen. een visie op het gehele gebied vormt uitgangspunt van de plannen
Een goede verbinding met de omliggende stadsdelen, en een schaal en korrelgrootte die daar bij 
past.

dit vormt onderdeel van de plannen

Goede aanzet. Niet teveel vanuit structuren en grote gebaren ontwikkelen, maar ook vanuit 
gebruik, beleving, functies etc..

dit vormt onderdeel van de plannen

Het is niet een vraag van moeten of niet moeten. Door de veelheid aan aansluitingen verwordt dit 
tot een knoop, het is zaak dit te optimaliseren.

dit vormt onderdeel van de plannen

De hoofdontsluiting station-binnenstad is enkel voorzien via de stationsweg; analyse van 
mogelijkheden gericht op de beide bruggen (Nw Haven en Sassenpoort) is aan te bevelen.

de verkeersafwikkeling vanuit de stationsweg richting Binnenstad valt 
buiten het bestek van de opgave/plannen

Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk overlast is en dat het veilig is. veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarden voor de plannen
Toevoeging van gebied Werkplaatsen aan stedelijk weefsel. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Onduidelijkheid over invulling van Kop van Hanzeland. Daardoor komt dit gebied in de 
beeldvorming en urgentie niet tot leven

situering van Kop van Hanzeland vormt onderdeel van de plannen

In zijn algemeenheid dringen wij er bij u aan de ambities voor de Spoorzone voor (ruimtelijke) 
kwaliteit en duurzaamheid zeer hoog te houden en te kiezen voor de meest ambitieuze varianten. 
De keuzes die nu worden gemaakt zullen voor tientallen jaren bepalend zijn voor het gebied. Uit 
onderzoek pleit dat investeren in duurzaamheid en kwaliteit op langere termijn meer oplevert dan 
het kost. Zwolle was in het landelijke project TEEB een van de pilotgemeenten waarbij dit is 
aangetoond. Wij pleiten er dan ook voor om vanuit deze systematiek uw investering in de 
Spoorzone te benaderen. Wij realiseer ons dat waarschijnlijk niet alle ambities in eek keer 
realiseerbaar zijn. Wij pleiten er voor dat in dat u in dat geval kiest voor een fasering in de 
uitvoering in plaats van genoegen te nemen met een lagere ambitie. 

fasering vormt onderdeel van de plannen

De stationsomgeving is, als onderdeel van de Spoorzone geen geïsoleerd stukje Zwolle. Hij ligt 
ingebed in de stad en is onderdeel van een groot netwerk van functies. In die zin hoort bij  de 
structuur van de omliggende gebieden aan te sluiten. Niet alleen qua vervoersaspecten maar ook 
qua groen en recreatieve verbindingen. Daarbij kan de Groene Scheg vanaf het Engelse Werk, 
langs de Nieuwe Veerallee en het Park Eekhout een groen, landschappelijke rijgdraad vormen 
tussen stad en Ijssel. Wij adviseren bij de planontwikkelingen de realisatie van deze groene scheg 
en belangrijke plek geven.

Groene scheg vormt nadrukkelijk onderdeel van de plannen

ReactieOmschrijving
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Milieu

Enig idee wat al dat nieuwe verkeer voor de omgeving van het station aan overlast gaat zorgen? Er is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd welke onderdeel vormt 
van de rapportage

Hoe zit het met de verkeersvervuiling (fijnstof?) in Hanzeland? En wat is de tijdsperiode voor het 
uitvoeren van deze plannen?

een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage. 
Uitvoering strekt zich uit over een lange periode, van 2014-2020

Er zijn verkeersmodellen doorgerekend, is er rekening gehouden met milieu-eisen? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage
Zijn de mileueffecten wel doordacht? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage

Ontsluitingsvarianten

De voorstellen zijn goed voor dit moment. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
De voorstellen hebben alle drie iets voor en iets tegen. Helaas kan ik ze qua kosten niet met 
elkaar vergelijken. 

De eindrapportage bevat de business case

In de plannen zou een busontsluiting via de bestaande fietstunnel naar de Veerallee meegenomen 
moeten worden. Met een verdere ontwikkeling van de Veerallee als verkeersader naar de 
binnenstad.

uit onderzoek is gebleken dat dit technisch niet mogelijk is ivm de 
hellingen.

De voorstellen zijn nog niet concreet en er is toch geen geld beschikbaar dus het blijven plannen. Geen reactie nodig. 

De Spoorzone vormt een gebied waar zeer grote aantallen reizigers samen komen en van 
vervoermiddel wisselen. Deze vervoersstromen vormen een grote belasting voor het milieu. Denk 
aan geluidsoverlast, ruimtebeslag, energieverbruik en luchtverontreiniging. Tevens doen de grote 
aantal bussen, auto's en (gestalde) fietsen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
stationsomgeving. Het verminderen van de verkeersdruk aan de noodkant van het station is 
dringend noodzakelijk om de kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Verplaatsing van het 
busstation naar de zuidzijde van het station is hierin een eerste stap en een prima keuze die snel 
ten uitvoer moet worden gebracht. 

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Waar gaan de voorzieningen op het Lubeckplein naar toe, daar maken we nu wel gebruik van? vooralsnog is niet voorzien dat deze verdwijnen
Van Zwolle Zuid naar de binnenstad,  ga je door Hanzeland? Wordt het een sluiproute of niet? de route buitenom heeft veel minder belemmeringen.

De 1200 bussen vanaf tunnel/fly-over is, in combinatie met ander verkeer, vragen om problemen. 
En dus niet erg lange termijn denken!

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Maak voor de 1200 bussen een aparte busbaan achter Kamperpoort langs. dit valt buiten het plangebied Spoorzone
Vraag me af of er ook over nagedacht is om de bussen aan de westzijde via de IJsselallee naar de 
snelweg en dan naar de pannenkoekendijk te laten rijden. Waarom dure oplossingen als er al een 
snelweg ligt. Maak hier gebruik van. Mogelijk met een paar kleine aanpassingen (voorrang 
bussen) nog  efficiënter te maken. Scheelt ook veel busverkeer over Willemskade.

deze mogelijkheid is onderzocht, maar betekent een te groot 
reistijdverlies voor de bussen en de busreizigers

Als de overkluizing (bus + auto) afvalt, resteert autoafwikkeling alleen via Ijsselalle! Dat is en blijft 
een kwetsbaar punt (te kwetspaar!).

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Wat is de toetrekkende werking van de nieuwe wegenstructuur voor verkeer dat extra van Zwolle 
Zuid Hanzeland in komt? Let ook op de onderbreking van de Hanzelaan, die zal een deel 
autoverkeer weghouden.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom ga je auto’s het Hanzeland intrekken terwijl het een stationsgebied is. (Dat is OV-
ontsloten... ) Wél extra toegang voor fietsers maken!

Met een extra verbinding ontstaat er veel meer een voorkant richting de 
stad (Nieuwe Veerallee , Willemskade).

Er komt veel meer druk op de Koggelaan, het is nú al knetterdruk met fietsers + voetgangers. Een terecht punt. Hiermee zal bij de verdere uitwerking rekening worden 
gehouden.

Wat zijn de kosten van de drie varianten?  zie de business case die deel uitmaakt van de rapportage
Wat is het verschil tussen een fly-over en een overkapping? De flyover is een civiel kunstwerk, de overkapping  ook een 

landschappelijke heuvel die met fietspaden, groen e.d. ingericht wordt.

Busverkeer – afleiding naar de Pannenkoekendijk: gaan alle bussen nu door de van 
Karnebeektunnel rijden? Hoeveel? 2/3e? Of allemaal naar de Veerallée, waarom worden ze niet 
meer noordwaarts ingevoegd in de Pannenkoekendijk zodat de Veerallée langer ontlast blijft? 

De Van Karnebeektunnel gaat van 1800 naar 600 bussen. Het overige 
2/3 deel van de bussen gaat over de nieuwe busverbinding richting 
Willemskade.

Kun je er dan niet anders tegenaan kijken, voetgangers en fietsers ontsluiten? Dan zou u dus voor 
de bustunnel of flyovervariant zijn? 

Ja, dat klopt.

Kunnen die bussen niet door de Koggetunnel. Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. 
Gaan er fietsen mee met de fly-over, bustunnel? Extra fiets- en voetgangersroutes Hanzeland zijn 
wel gewenst, de fietsroute met kinderen naar school is heel omslachtig nu! 

Nee, niet bij de bustunnel en flyover, wel bij de overkapping.

Er is al 6 jaar een gesprek over een bustunnel of flyover, nu komt er opeens een heuvel. Hebben 
we het dan 30 jaar niet goed gedaan? Kun je niet kleinere stappen zetten, en pas over 10 jaar 
kijken als Wartsila vrij komt of er dan ruimte is voor een verbinding? 

Toelichting: 1 het begint met kleinere stappen op korte termijn, daarna 
gaat de langere termijn meer over een toekomstperspectief. 2 We zijn nu 
al zorgvuldig aan het herschikken met busrouting op de 
Pannenkoekendijk, werken met Dynamisch Verkeersmanagement, dit 
koppelt door naar de ontsluitingsvarianten van dit project. 3 In de 
eindrapportage wordt de variant overkapping inderdaad naar de langere 
termijn vooruitgeschoven.

Tunnels en garages onder de grond geven altijd gedoe moet water in de tunnel. De kosten zijn 
daardoor achteraf altijd hoger. 

dit vormt een nadeel, inderdaad

Informeer mensen over de hoogte van de passerelle en de hoogte van de overkluizing. ca 6-7 meter
Het grootste probleem is dus de vele bus (bewegingen) is daar geen andere oplossing voor? 
Ander OV en/of routes? Wordt er rekening gehouden met effect afschaffen studenten OV-kaart? 

deze vragen liggen buiten de scope van de rapportage

Suggestie voor extra ontsluiting Hanzeland-Veeralle voor auto's, niet doen! Bussen eventueel wel. Geen reactie nodig. 

Waarom niet ontsluiten via de Koggelaan? Kostentechnisch lijkt mij dat meer voor de hand mbt te 
investeringen.

Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. Voor 
het autoverkeer geldt dezelfde bezwaren als de overkappingsvariant; 
toename van het autoverkeer op de binnenring. 

Ontsluitingstructuur naar de Veeralle/H. Smeegekade is uitermate relevant. Duidelijker en 
gedetailleerdere tekeningen/ontwerpen zijn relevant. 

Geen reactie nodig. 

Bussen naast auto’s, hoe gaat dat lopen? Er zijn veel kruisende bewegingen! De intensiteit van 
bussen op de Pannenkoekendijk gaat nu niet goed! Organiseer een busbaan buiten de 
Pannenkoekendijk om!

De Pannekoekendijk valt niet in het plangebied

Uit het zicht. Snel te realiseren. Behoudt ruimte voor verdere ontwikkelingen op de grond bovenop 
de tunnel. Wel breder gebruik van de tunnel (bus, fiets en auto) voor een betere ontsluiting van het 
gebied!

de bustunnel wordt niet toegankelijk voor fiets- en autoverkeer. Naast het 
feit dat de lange, bochtige tunnel een sociaal onveilig gevoel kan geven, 
komt deze verbinding aan de achterkant van het gebied te liggen, het 
geeft het gebied geen hoogwaardige stedelijke verbinding. 

De overkapping is meest visionair en zou zeker heel veel voor de stad doen. Er zijn echter wel 
veel onzekerheden, risico's en bezwaren aan verbonden. Hiermee is het de vraag of zelfs maar de 
belangrijkste daarvan opgelost kunnen worden. Geluidsoverlast wordt hiervan niet genoemd, maar 
die zal er toch wel zijn, neem ik aan. Van de Fly-over vrees ik dat hij er log zal uitzien. En de 
geluidsoverlast is ook niet fijn. Mijn voorkeur gaat derhalve uit naar de tunnel, als zijnde het meest 
realistisch. Het ontwikkelpotentieel van het plangebied wordt minder belemmerd dan bij de Fly-
over. Dat de emissies geconcentreerd zijn aan de tunnelmonden is misschien minder een zwakte 
dan een mogelijkheid. 

Geen reactie nodig. 

Met een tunnel. Toenemende verkeersbewegingen  geeft onveilige, onrustig en vervuilend beeld. 
Toekomst is om dit zoveel mogelijk onder de grond te concentreren.

Geen reactie nodig. 

Een tunnel is minder zichtbaar. Geen reactie nodig. 
Een tunnel geeft de minste horizonvervuiling. Geen reactie nodig. 
De harde en pijnlijk stedenbouwkundige ervaring is dat de leefbaarheid van een stad er het minste 
onder lijdt als je dit soort zwaar en frequent verkeer onder de grond stopt. Dus: EEN TUNNEL!

Geen reactie nodig. 

Ik zou eigenlijk het liefst een overkapping/(sporen in een tunnel) zien, maar dat betekent opheffing 
van het Kamperlijntje. En dat zou ik dan weer niet graag zien. Ik denk dat een fly-over een vrij 
rommelig beeld zal geven tussen het Wärtsilä complex en de gebouwen aan de noordzijde van het 
station en denk dat een tunnel mooier ingepast kan worden in dit gebied.

Geen reactie nodig. 

Hiermee zijn er geen bussen meer aan de noord-kant van het station, en verpesten ze niet nog 
meer de omgeving als met een Fly-over.

Geen reactie nodig. 

Geen toelichting bij de voorkeur voor de tunnel. Geen reactie nodig. 
Matige oplossingen. Tunnel makkelijkst zonder een al te grote achteruitgang van het 
stadsaangezicht.

Geen reactie nodig. 

Tunnel is het meest 'duurzaam'. Geen impact voor gebouwde omgeving en vanuit oogpunt van 
milieu meest wenselijk. 

Geen reactie nodig. 

De bustunnel is voor het aanzicht het mooiste. Laat in de keuze ook de milieuhinder voor de 
omgeving meewegen en de ruimtelijke kwaliteit. 

Geen reactie nodig. 

Dit houdt de mogelijkheden open voor toekomstige ontwikkelingen op het maaiveld. En minste 
kans op verloedering. 

Geen reactie nodig. 

De genoemde voor- en nadelen tov fly-over: visuele gevolgen, geluidsoverlast, makkelijker te 
realiseren. Toegevoegde waarde van overkapping zie ik nog niet erg, vooral de nadelen zijn groot 
zoals Kamperlijn, gevolgen Wartsila en verkeersdrukte.

Geen reactie nodig. 

Dit is het minst zichtbaar voor de omgeving. Geen reactie nodig. 
Zo veel mogelijk uit het zicht. Kansen voor een groene scheg Veerallee e.o. optimaal. Geen reactie nodig. 
snel te realiseren, minst ingrijpende ingreep in gebied, geen directe problemen met "kamperlijn", 
kortste klap qua afstand dus efficiënt en effectief.

Geen reactie nodig. 

Geen verstoring van het stadsbeeld en minder ingrijpend voor de omgeving. Geen reactie nodig. 
Voor de ontsluiting van dit nieuwe busstation liggen momenteel drie alternatieven voor. Een Fly-
over, een bustunnel en een 'overkapping'. Wij zijn van mening dat de Fly-over 'landschappelijk' 
onmogelijk fraai is in te passen. Een fly-over zal een negatieve uitstraling hebben op toekomstige 
ontwikkelingen. De fly-over zelf zal zorgen voor met name geluidsoverlast in een groot gebied 
rondom de Spoorzone. Door de aanleg van een fly-over worden de toekomstige baten van 
investering in ruimtelijk kwaliteit en duurzaamheid sterk verminderd. Niet voor niets is men in Delft 
decennia lang bezig geweest de fly-over voor het spoor die dwars door de stad loopt ondergronds 
te krijgen. De voorkeur gaat uit naar de aanleg van een bustunnel. Deze heeft geen gevolgen voor 
de omgeving en is een prima vorm van meervoudig ruimtegebruik. Verder voldoet hij op alle 
mogelijke manieren aan de eisen voor een vlotte doorstroming van de bussen.

Geen reactie nodig. 

Minst ingrijpend in stadslandschap en geen overbodige verkeersdrukte in hanzeland Geen reactie nodig. 
Bustunnel: Een goede verbetering. Vragen over wat dit brengt aan ontwikkelpotentieel voor de 
stad.

Geen reactie nodig. 

Waarom er nu een andere keuze gemaakt zou moeten dan een bustunnel. Zwolle heeft al diverse 
tunnels, dus waarom nu voor iets anders kiezen. 

Geen reactie nodig. 

Ontsluitingsvarianten - passerelle over de sporen

De Passerelle over het spoor: kunnen daar geen fietsers over, en ook geen invaliden? Zorg voor 
routes voor minder validen! Maak de passerelle hiervoor geschikt, want de reigerstunnel is ook al 
niet meer openbaar.

Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Geef de passerelle toegang tot de busterminal! dit behoort nog tot de mogelijkheden
Verbinding van zuid naar noord (Centrum). Als reizigerstunnel niet openbaar is dan resteert 
slechts een passarelle voor voetgangers. Dit geeft Hanzeland niet de gewenste verankering aan 
de rest van de stad. Dit is te beperkt en gaat ten koste van de bereikbaarheid van de binnenstad. 
Maak openbare route van reizigerstraverse, is ook goed voor de detailhandel daar. Op zondag ook 
geopend, prima aanvulling dus;

De openbaarheid van de reizigerstunnel vormt nog een punt voor verder 
onderzoek

Uitvoering passerelle geschikt maken voor mindervaliden en fietsers. Ook duidelijk maken hoe de 
aansluiting is op de spoor- en busperrons 

Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming. Er komt geen directe aantakking passerelle - 
spoorperrons. De aantakking passerelle - busterminal is wel mogelijk. 

Ontsluitingsvarianten - route Windesheim

Is er genoeg inpassingsruimte voor die route Windesheim? Je hebt 8m. nodig voor een fiets- en 
voetpad!

Dat detailniveau wordt later uitgewerkt. Duidelijk is wel dat het kruispunt 
IJsselallee - Hanzeallee aangepast moet worden. 

Mensen steken nu schuin over bij het Hanzeplein, dat gaat fout! Inderdaad een knelpunt waarmee in de verdere planvorming rekening
gehouden zal worden

De route naar Windesheim, zit die er wel goed in? Het ontwerp begeleidt de voetgangers vanaf het station met een 
wandelpromenade in de centrale groene ruimte, en van daar af verder 
naar het zuiden.

Fietsers worden nu van de sokken gereden  als ze de Koggelaan oversteken, het is chaos nu en 
die Koggelaan wordt dus nog drukker! Kun je niet langs het spoor bij de fietssnelweg naar 
Windesheim lopen? Dat is maar 100 m langer…

die route wordt waarschijnlijk als langer ervaren en niet gebruikt.

Laat voetgangersverbinding naar Windesheim over de IJsselallee er snel komen! Zie advies van 
werkgroep van enkele jaren geleden. De tijd dringt om dit nu op te lossen. Zorg voor een 
aantrekkelijk looppad van Lubeckplein naar Hanzeplein met interessante functies daaraan etc.. De 
Koggelaan moet juist de belangrijkste verbindende ader worden in Hanzeland, niet de Hanzelaan!

vormt onderdeel van de plannen

Organische gebiedsontwikkeling

Ik ben het met de visie op het gebied eens. Het is een voorwaarde voor een centrale functie in 
opleidingen, dienstverlening en industrie.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Creatie van zuidplein en de doorgaande weg afsluiten is prima. De overall layout is goed. Rondom 
zuidplein moeten wel fraaie wanden worden opgetrokken, meer leegte is ook niet verkeerd (want 
busplein is nu wel erg afgesloten van zuidplein).

Door de transparantie van de stationshal zuidzijde is de busterminal 
vanaf het nieuwe stationsplein zichtbaar. 

Een plein voor het Lübeckplein komt vreemd op mij over. Door het wegvallen van het sporenemplacement komt het Lubeckplein 
erg ver van het station en de nieuwe busterminal te liggen. Het nieuwe 
stationsplein biedt direct zicht op de bussen en de treinen. Het 
Lubeckplein krijgt een andere betekenis.

De leefbaarheid vind ik het belangrijkste in het gebied. leefbaarheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in de planvorming
Landmarks. Hoogbouw rond het station (liefst een mix van wonen én werken) maakt het gebied 
herkenbaarder en geeft het een meer stedelijke allure. Een goede locatie in mijn ogen is de 
voormalige PTT-locatie, dat er nu een beetje verloederd uit ziet wanneer men Zwolle binnen komt 
rijden met de trein.

beide locaties zijn in beeld voor gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling organisch laten plaatsvinden. Functies niet wegjagen of verdringen. dit komt overeen met de visie van partijen
Ik mis een landmark, dit is wel belangrijk voor Zwolle. Geen reactie nodig. 
De Noordzijde moet karakter en levendigheid behouden. Het moet geen leeg, mooi, functieloos 
decor worden. 

Geen reactie nodig. 

Maak van het Lübeckplein een ECHT plein (daar is niet veel voor nodig) en stimuleer dat we het 
als een echt plein gaan gebruiken.

Lubeckplein vormt onderdeel van de plannen

Dynamiek: mengen van functies, De stedenbouwkundige visie stelt een fijnmazige programmatische korrel 
voor, vergelijkbaar met de centrumzijde van de sporen. Bijvoorbeeld het 
mengen van woon- en kantoorfuncties langs de Hanzelaan en wonen 
gecombineerd met voorzieningen op het werkplaatsenterrein.

In veel steden ligt de stad aan de voorkant van het station en ziet de achterkant er desolaat uit. 
Het zou geweldig zijn als hier de achterkant inderdaad gelijkwaardig gemaakt zou kunnen worden. 
Twee van de genoemde varianten zijn monofunctioneel en vragen dus om aanvulling. Zo is het 
nodig dat er van het Lübeckplein en de omgeving iets aantrekkelijks gemaakt wordt: de keuze van 
jaren geleden voor al die rode steen moet beslist worden omgebogen. De uitstraling is nu 
drukkend. De bestrating zou vervangen kunnen worden door iets anders, misschien meer groen. 
Er moet iets zijn dat mensen trekt. In ieder geval een paar goede winkels (Oldenhof Kookwinkel in 
één pand?). Een echte AH? Een goede bloemenwinkel Maar ook wat anders, een nieuw museum 
misschien? een Filmhuis? Een (alternatief) theater" een gebouw waarin mensen hun bijzondere 
verzamelingen kunnen tentoonstellen". In de vrijkomende werkplaatsen van Wärtsilä". Ik las dat de 
ondernemers in het Centrum van plan zijn gratis WiFi ter beschikking te stellen. Dit is natuurlijk 
ook iets voor Assendorp en Hanzeland. 

Geen reactie nodig. 

Verbetering van de zuidzijde door thema oude industrie icm kantoorzone te mengen. Kantoor waar 
nu de reizigerstunnel in uit kwam vormt aan de achterzijde een koude onaantrekkelijke wand. 

vormt onderdeel van de plannen

Versterken van aantrekkelijkheid op het gebied van bereikbaarheid, winkels/voorzieningen en
kwalitatieve uitstraling gebied dmv meer groen voor zowel aanwonenden alsmede reizigers dient 
dat centraal te staan. Liever minder bus en auto bewegingen aangezien steeds meer reizigers 
kiezen voor lopen of fiets

Geen reactie nodig. 

Ik mis een winkelcentrum naast het station zoals Pizza in Eindhoven, waar een Zara, Primark, 
Bijenkorf, of Saturn in kan komen. En straat artiesten, een uitgaansgelegenheid zoals een echt 
casino (niet zoals de gokhal in het stadion maar met tafelspelen) zoals Holland Casino achter de 
Jaarbeurs in Utrecht en een club.

Een winkelcentrum in de Spoorzone past niet binnen het vestigingsbeleid 
van de gemeente Zwolle. 

Op zo weinig mogelijk grond zoveel mogelijk functies creëren. Dus niet alle bouwonderdelen 
uitsmeren over een groter gebied maar liever de lucht in om alle compact te houden.

meervoudig ruimtegebruik heeft inderdaad, mits betaalbaar, de voorkeur

Prima voorstellen. Creëer ruimte om te bouwen en denk in niveaus. Met andere woorden, meer 
stapelen van de verschillende functies. 

meervoudig ruimtegebruik heeft inderdaad, mits betaalbaar, de voorkeur

Wij pleiten er voor dat u met het oog op zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik het toepassen aan 
meervoudig ruimtegebruik als uitgangspunten neemt voor uw keuzes. Stapen van functies zoals 
bijvoorbeeld een combinatie van ondergronds (fiets)parkeren, daarboven kantoren en (op de 
daken) energiewinning of aanleg van groene daktuinen. 

meervoudig ruimtegebruik heeft inderdaad, mits betaalbaar, de voorkeur

Het belangrijkste is de samenhang tussen wonen, werken en vervoer. Dat komt voldoende in 
beeld.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

OV-knoop

Ik vind het belangrijk dat er nog een busstation in de buurt van het centrum van de stad komt waar 
mensen die met de bus reizen en over moeten stappen, over kunnen stappen zonder via het 
(zuidelijke)stationsplein te moeten reizen.

Aan de Pannekoekendijk komt een centrumhalte.

Ik mis een 'kiss and ride'. Een K&R is onderdeel van de plannen, zowel aan de centrumzijde als de 
zuidzijde van het station. 

Een OV knooppunt moet met name uitblinken in korte looproutes. Dat lijkt gelukt. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
De voorstellen zijn goed, maar kan wat uitgebreider. Geen reactie nodig. 
De plannen zijn goed bedacht. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Ik mis een P&R (hoeveel en hoe duur?), kiss & ride, fietsenstalling. P&R, Kiss en Ride en fietsenstallingen zijn meegenomen in de

planvorming. Voor de P&R hanteerd de NS standaard tarieven. 
Ik wil graag zien dat het verwachte aantal reizigers goed onderbouwd wordt. Straks ligt er een 
mooie tunnel en komt het er op neer dat het niet nodig was geweest.

NS, ProRail en provincie hanteren gevalideerde modellen voor de 
prognose van het aantal reizigers

Extra station in Stadshagen en Zwolle-Zuid. Zwolle verdient meer stations. dit valt buiten de scope van de Spoorzone

Ik mis een voorziening waar je kunt verblijven als er vertragingen zijn. Helaas is de 
stationsrestauratie verdwenen. Waarom niet iets met een zelfbedieningsconcept als La Place of 
zo.

NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten 
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

De voorstellen zijn prima, maar denk aan de voorzieningen. NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

Mag best ambitieus zijn. Geen reactie nodig. 
Ambiteus en fraai. Geen reactie nodig. 
Op de renders van het gebied zag ik dat het met de passerelle en de fietsenstalling aan het 
noordelijke stationsplein moeilijk zal worden om de (hopelijk nog steeds toekomstige) tram uit 
Kampen door te trekken naar het stationsplein/centrum. Ik vind dat de gemeente nog steeds moet 
streven naar het doortrekken van de tramverbinding. Met het oog op een toekomstige groei van 
Zwolle en het stationsgebied moet er rekening gehouden worden met een eventueel tramnetwerk 
waarvan dit gebied het knooppunt kan worden.

Over de Kamperlijn wordt medio 2013 een besluit genomen

De gekozen oplossingen zijn oké, maar behoeven nog wel verdere uitwerking. Geen reactie nodig. 
Ik zou graag een ontsluiting zien van de perrons bij v. Karnebeek vanwege de veiligheid (meer dan 
1 uitgang). 

Voor het aantal perronuitgangen heeft NS landelijk beleid, in verband met 
de veiligheid

Redelijke oplossingen. Maar door het ontbreken van de financiële gegevens is het lastig denken 
en 'kiezen'. 

In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Let op dat het stationsplein geen saaie omgeving wordt. Suggesties: Speelstukjes voor kinderen 
(en volwassenen). Veel zitjes, groen. Horeca gelegenheden. Iets van een muziektent oid. 

het creeren van levendigheid vormt een belangrijk aandachtspunt in de 
verdere planvorming

De gekozen oplossingen zijn goed doordacht en erg mooi verbeeld. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Idee om taxi's aan Noordzijde standplaatsen te geven direct op de Oosterlaan (huidig busstation) de plaatsing van taxi's vormt onderdeel van de plannen

Denk ook aan openbare toiletten. vormt aandachtspunt bij verdere planvorming
Bouw op de toekomst (uitbreiding en groei). Geen reactie nodig. 
Ik vind het een goed plein met ruimtelijke oplossingen. Geen reactie nodig. 
Blijft de Lunentunnel open? Die gebruiken we. (Of was het een ander tunneltje, naar een 
winkelcentrumpje met C1000?).

Ja, de Lunentunnel blijft in gebruik voor bewoners van Zwolle zuid. 

Varianten zijn duidelijk verschillend dus het is goed dat meerdere opties worden aangeboden ter 
vergelijking.

Geen reactie nodig. 

Zwolle heeft maar 1 station, de verkeersmachine heeft ook maar 1 plek in de stad. Doe het daar 
goed.

Geen reactie nodig. 

Goede voorzieningen, openbare gelegenheden, groen voorzieningen. Geen reactie nodig. 
De combinatie van ov en toegankelijkheid en verbinding stadsdelen is inderdaad belangrijk ik mis 
een beetje de mogelijkheid om meteen fietsverkeer (over de spoorbruggen??) te combineren. 

de combinatie van de busverbinding met een fietsverbinding is niet 
aantrekkelijk voor fietsers

Geen van de gekozen oplossingen is in alle opzichte goed. Geen reactie nodig. 
Dat er een stationshal komt aan beide zijden met daarin voldoende voorzieningen voor de reiziger 
en commercieele ruimten. zie voorbeeld stationshal Utrecht .

stationhallen aan beide zijden maken onderdeel uit van de plannen

Verdieping van de plannen noodzakelijk. dit komt in de volgende fase
Dat er weinig out-of-the-box is gedacht. Je kan ook denken aan 2e station richting IJssel of Voorst. Geen reactie nodig. 

De concentratie van het ov op één plaats vind ik erg belangrijk. Geen reactie nodig. 
Ik vind een snelle directe verbindingen met de regio en de rest van het land belangrijk. Geen reactie nodig. 

OV-knoop - zuidzijde

Het huidige economische klimaat vormt ook discussiepunt. Wetende dat er in ambities keuzes 
gemaakt moeten worden gezien, hoopt het publiek dat nu gemaakte keuzes niet later tot 
kapitaalvernietiging zal leiden. In het verlengde daarvan zou er volgens het publiek gewaakt 
moeten worden voor compromissen die op de korte termijn tot suboptimale oplossingen leiden. 

Geen reactie nodig. 

5) De gepresenteerde plannen voor de trapopgang naar het nieuwe stationsplein in plaats van de 
lange, smalle tunnel die uitkomt op het Lübeckplein wordt goed ontvangen. Mensen vinden het fijn 
dat ze niet in een “fuik” hoeven te lopen en direct na het busstation omhoog kunnen bewegen. 
Daarentegen zijn er ook mensen die willen weten of én een trap naar maaiveld kan worden 
gemaakt én een tunnel naar het Lübeckplein. Dit zou voor sociaal onveilige situaties leiden en is 
daarom niet gewenst. Met betrekking tot het nieuwe stationsplein aan de zuidzijde wordt 
opgemerkt dat dit volledig in de schaduw ligt, waardoor het een uitdaging wordt om dit tot een 
aangename verblijfslocatie te maken. 

Geen reactie nodig. 

Het verplaatsen van de bussen leidt tot een korte discussie. Al snel wordt duidelijk dat het 
verplaatsen van de bussen noodzakelijk is. Wel wordt opgemerkt dat de gekozen busplatform-
variant  ook voor slechtzienden goed bruikbaar moet zijn. Met name de dynamische haltering en 
de aanwijzing ervan is een aandachtspunt. 

Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Unanieme voorkeur voor de ambitieuze variant. Dat kan geen discussie zijn met 30.000 reizigers. 
Het is beter om hoog in te steken, het kan altijd nog minder. Begin weinig ambitieus en het grote 
risico is dat het nooit meer iets wordt. Men vraagt aandacht voor de orientatie vanuit het station. Er 
rijst toch een blinde wand, dus goede geleiding is nodig. Station moet ook vanuit de omgeving 
goed herkenbaar en vindbaar zijn.

geen reactie nodig. 

Evenwicht in stationstoegangen; voor zuid niveau ambitieus, voor noord kan het eenvoudiger, 
omdat daar het oude stationsgebouw structuur geeft aan het plein, haakse oplossing niet perse 
nodig

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - noordzijde

De aanwezigen waarderen het erg dat het oude stationsgebouw weer de ruimte krijgt om zich te 
manifesteren.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Een kwalitatief en aangenaam (dwz ambitieus) stationsgebouw Noordzijde, juist omdat men deze 
stationszijde het allerbelangrijkste vindt gaat men voor de haakse trap qua begeleiding historisch 
gebouw en route stad.

Geen reactie nodig. 

Zorg in ieder geval dat de logistiek aan de zuidzijde goed opgelost is, een comfortabel en mooi 
stationsgebouw zou mooi zijn, maar de noordzijde heeft de prioriteit.

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - autoparkeren

Verkijk je niet op de 6-7 m hoogte! Zie je die Peperbus nog wel? Onderdoorgangen zijn beter! Geen reactie nodig. 

Hecht veel belang aan goede oplossing voor openbaar vervoer, met daarbij het ongehinderd rijden 
van bussen. De 2e (bustunnel) en 3e variant (fly-over) scoren goed. Wel speelt eventuele 
geluidshinder een rol. De zwakkere punten zitten in de constructie van de brug. In de 
groep is er erkenning voor de stedelijke herontwikkelingsopgave. Variant 1 (overkluizing) 
scoort hoog, maar men is kritisch over de maakbaarheid. 

Geen reactie nodig. 

Probeer niet direct te gaan voor een goedkopere oplossing. Het argument wat als belangrijk naar 
voren komt, is de ontwikkeling van Hanzeland.

Geen reactie nodig. 

Is het verstandig het verkeer via een binnenring of via de Veerallee, Hanzeland in te krijgen? 
Waarom niet het verkeer meer naar buiten brengen.

de verkeerkundige aspecten vormen onderdeel van de afweging

Geen tweede A28 door de stad heen. Geen reactie nodig. 
Beter zicht op gevolgen iets verder van het station af als aantal en piekfrequenties busbewegingen 
gelijk blijft of toeneemt zal ongetwijfeld het capaciteitsprobleem gewoon verplaatst worden naar 
eerst volgende knooppunt een paar straatjes verderop dat zou zonde zijn.

reactie niet helemaal duidelijk

Waarom moet het busstation verplaats worden ? Voor de passagiers geeft het extra 
loopafstanden, zeker voor de passagiers die naar de binnenstad willen.

De congestie aan de noordzijde is, zeker met de nog te verwachten groei 
in het reizigersvervoer, wordt te groot. 

Ik mis de oplossingen voor de bewoners Willemsvaart en Willemskade. indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Verplaatsing busstation; ontsluiting bij voorkeur via overkapping (voor een betere aansluiting van 
de Kop op de stedelijke structuur), tweede keus is flyover.

Geen reactie nodig. 

Ontsluitingsvarianten - fly-over

Moderne uitstraling, mits goed in het landschap geplaatst. Als er wordt besloten om de fly-over als ontsluitingsvariant te realiseren
wordt dit als aandachtspunt meegenomen in het ontwerpproces. 

Snel te realiseren en economisch meest voordelig; Aanpasbaar in toekomstige situatie. Hoeft niet 
visueel minder aantrekkelijk te zijn. Geluidprobleem kan op te lossen zijn in balustrade. Veiliger 
aanlanding op kruisingen ivm overzicht.

Als er wordt besloten om de fly-over als ontsluitingsvariant te realiseren, 
dan wordt dit als aandachtspunt meegenomen. 

Omdat dit een mooi uitzicht geeft over het stationsgebied. Geen reactie nodig. 
Een fly-over met fietsstrook, maar zonder autoverkeer. Anders tunnel. er gaat geen fietsroute over de busfly-over, dat heeft enerzijds te maken 

met de toegepaste hellingen, anderzijds met de herkomst van 
fietsverkeer.

Flyover heeft niet de voorkeur met name gelet op eventuele geluidsoverlast. Geen reactie nodig. 
De investering moet je niet doen, alleen maar omdat het goedkoop is. Je doet dit voor toekomst 
van de stad.

de kwaliteit van de verbinding staat in de plannen voorop

Korte bouwtijd met de minste risico's. Meeste spreiding van het geluid en uitlaatgassen. Beter te 
benaderen bij brand of calamiteiten. Tunnel zal vooral aan de uitgangen lawaai en overlast 
bezorgen. De overkapping gaat veel te ver. De kop van Hanzeland ontsluiten kan je vergeten. 
Planologische misser die je moet accepteren. Maak er maar een mooi parkje van.

Geen reactie nodig. 

De fly-over en de tunnel passen het best in de bestaande verkeersstromen. Met de fly-over kan het 
Kamperlijntje blijven bestaan en dit heeft de voorkeur.

In de variant bustunnel kan de Kamperlijn ook blijven bestaan. 

Fly-overs als fenomeen, ook op andere plekken in Nederland? Een onderdoorgang is eigenlijk 
altijd beter.

geen reactie nodig. 

Flyover: Zorgen over de milieutechnische effecten. een milieu-onderzoek maakt deel uit van de rapportage

Ontsluitingsvarianten - overkapping

Geen toelichting bij de voorkeur voor de overkapping. Geen reactie nodig. 
Een overkapping geeft aan het overig verkeer het minste overlast, geen belemmering van 
stoplichten doorstroming kan snel. Aangezien Zwolle m.i. altijd de GOEDKOOPSTE oplossing 
kiest, zit dat er niet in, echt jammer.

Geen reactie nodig. 

Via de overkapping. Dit is een kwalitatief hoogstaande oplossing. Er moet wel een oplossing 
komen voor het Kamperlijntje, vooropgesteld dat de provincie dit (als light-rail) wenst te behouden.

Geen reactie nodig. 

Een overkapping geeft ook andere kansen die niet alleen gericht zijn op de bussen. tegenover dit voordeel staan ook nadelen
De overkapping geeft voor de Veeralle enorm veel negatieve effecten. Geen reactie nodig. 
Deze is prachtig, geeft mooie fietsroute naar de stad vanuit Zuid. Geen reactie nodig. 
De overkluizing gooit niet het potentieel van het gebied weg. Geen reactie nodig. 
Lijkt het best noord-zuid-west te verbinden voor meerdere transportwijzen (auto-fiets-voetverkeer). Geen reactie nodig. 

overkapping als je moet wachten en goede verlichting --> velligheid. veiligheid is belangrijke randvoorwaarde bij de (verdere) planvorming
Levert een integratie op van Hanzeland met de rest van Zwolle. Het is dus niet enkel een extra OV-
verbinding, maar veel meer ook een ontsluiting voor normaal verkeer met dit steeds belangrijker 
wordend gebied. Hierdoor zal ook de verkeersdruk op het viaduct in de IJsselallee afnemen en is 
de integratie van 2 kruisingen tot één (Rieteweg/Willemskade/Westerlaan) een grote verbetering. 
Mijns inziens kan de Kamperlijn iets zakken en onder de verhoogde ligging van de kap door naar 
het station, zeker als deze vertramd zal gaan worden.

Geen reactie nodig. 

Multifunctionaliteit en levensader voor een goede verbinding Kop en stedelijke structuur. Geen reactie nodig. 
Er wordt verzocht om op te passen met een zandlichaam, puur esthetisch gezien. indien de overkluizing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 

aandacht
Overkluizing: Goed liggend in de stad. Wel vragen met betrekking tot de realiseerbaarheid en de 
planning.

Geen reactie nodig. 

Krijgen we hiermee geen tweede doorsnijding van Hanzeland? En door een weg met veel bussen 
te maken, creeren we dan niet juist een niemandsland.

Dit vormt inderdaad een nadeel van de variant

Ontsluitingsvarianten - tunnel

De OV-knoop moet voor alle modaliteiten sluiten zonder ellenlange overstaptijden of afstanden. Het optimaliseren van overstaptijden vormt een belangrijke doelstelling 
van de plannen

Welke oplossingen? Ik zie alleen wat abstracte plaatjes, maar niets concreets.
Hoezo 'gekozen'? Er is nog helemaal niets gekozen. Zelfs de plaats van het busstation is nog 
steeds een principebesluit. Dus geen besluit.

besluiten zullen worden genomen op basis van de rapportage welke 
mede is gebaseerd op inspraak door bewoners

Goede informatie en veilig overal kunnen komen. Nu mis ik de borden welke trein van welk perron 
vertrekt. Graag ook op de traverse meerdere malen ophangen.

dit valt binnen de opdracht van Prorail en NS

Verplaatsing van het busstation is heel goed. Zeker als dit nog een echt geïntegreerd wordt met 
het treinstation (5e perron).

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Ik ben heel erg blij met het eiland perron dat vanuit de OV-tunnel bereikbaar is. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Het belangrijkste voor de OV-knoop is, dat daar binnen alles perfect loopt en dat is de 
verantwoordelijkheid van ProRail en NS. Maar evenzo belangrijk is de afwikkeling naar buiten. Ik 
kan niet beoordelen of het in te richten busstation ruim genoeg is opgezet. Is het niet een beetje 
krap?

De beoogde busterminal biedt voldoende ruimte en kan evt. zelfs nog wat 
groei verwerken

Zeer positief tegenover het verplaatsen van het busstation naar de zuidkant. Geen reactie nodig. 
Verbetering zuidzijde station, maar verslechterde verkeersdruk Hanzeland. Graag ook oog voor 
leefbaarheid. Besluit om bussen aan zuidzijde te plaatsen geeft een probleem waar nog wel een 
(beter) doordachte oplossing voor moet komen.

Geen reactie nodig. 

Ik mis het ontwerp van de zuidzijde stationshal. maakt onderdeel uit van de plannen
De entree van de reizigerstunnel aan noordkant vindt ik mooi, ze is niet te nadrukkelijk aanwezig. 
Meer volume concurreert met stationsgebouw (negatief) en tonvormige bouwwerken horen boven 
de sporen (functioneel grote overspanning).

Geen reactie nodig. 

Goed bedacht. Maar deze zijn vast te duur. Inderdaad zijn daar op dit moment geen budgetten voor, zie Business 
Case in de rapportage. 

Een overdekte stationshal (ivm wachten in slecht weer) is wenselijk. Geen reactie nodig. 
In plaats van een 'draai in de trap' zouden de reizigers ook door duidelijk andere (kleur) bestrating 
in de richting van het stationsplein kunnen worden bewogen. 

Geen reactie nodig. 

Kies voor ambitie qua ontwerp! Niet te conservatief, prettige wacht en verblijfsruimte. Geen reactie nodig. 
Mooie hal maken. Geen reactie nodig. 
Een volwaardige stationshal aan de zuidzijde hoort bij een groot station als Zwolle. Zwolle wordt 
een enkele keer vergeleken met grote stations zoals Rotterdam Centraal. Met name aan een 
droog en beschut ontvangstdomein wordt veel waarde gehecht. Wel heerst bij het publiek een 
realiteitszin dat aan ambitieuze plannen ook een hoger prijskaartje hangt.

Geen reactie nodig. 

De meningen over OV-knoop noord zijn niet uitgesproken, ook al door de sterke voorkeur voor 
ambities op Zuid (al hoeft het een het andere niet uit te sluiten natuurlijk). Wel zijn de opvattingen 
over de haakse variant overwegend negatief: sociale en fysieke onveiligheid en oriëntatie scoren 
slecht.

Geen reactie nodig. 

Het creëren van een nieuw stationsplein aan de zuidzijde heeft directe gevolgen voor het 
functioneren (en functie) van het Lübeckplein. Er wordt opgemerkt dat het plein al moeizaam 
functioneert en dat het voor ondernemers lastig is om ‘hun hoofd boven water te houden’. Door de 
nieuwe entree direct voor het busplatform en de nieuw beoogde looproute naar Windesheim zal de 
levendigheid van het plein nog verder afnemen, met directe gevolgen voor de ondernemers en de 
voorzieningen op en rondom het plein. In de planvorming dient een nieuwe functie te worden 
bedacht voor het Lübeckplein.

Geen reactie nodig. 

Waarom geen kleinere OV (bussen en taxi's)  die volledig elektrisch rijden. Scheelt veel uitstoot en 
geluidsoverlast.

valt buiten het bestek van de opgave

OV kan vééél efficiënter. Bussen rijden vaak leeg rond. Grote vervuilende bussen horen 
gewoonweg niet meer in centrum stad thuis. Erg veel overlast voor aanwonenden en overig 
verkeer. Kies voor kleine elektrische oplossingen in de stad en oude buitenwijken. Levert naast 
forse besparingen ook veel minder overlast op. Neem voorbeeld aan andere grote Europese 
steden. Bv Oostenrijk en Scandinavische landen.

valt buiten het bestek van de opgave

Ben bang dat er veel uitlaatgassen en lawaaioverlast komt bij de Van Karnebeektunnel. Geen 
goed doordacht plan voor fietsers. Geen behoefte aan herinrichting stationsplein, is tochtgat door 
hoge bebouwing. Niet prettig te verblijven.

Geen reactie nodig. 

Een landmark. Met minimaal de hoogte van de Ijsseltoren om dit gebied duidelijk te markeren. dit is nog niet onderzocht

Ik mis een 100 meter hoge woontoren met een woon/commerciële functie. En wat kan dienen als 
herkenningspunt van het station. En aansluiting op het nachtnet,.. nachtbussen die naar het 
station gaan.

Een landmark is nog niet onderzocht. De nachtbussen blijven uiteraard 
rijden.

Berijdbaarheid van af de stad, lopen of met de fiets voor mensen die niet mobiel zijn. Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Bustunnel is de mooiste oplossing. De overkapping lijkt geknutseld (en erg duur?). Geen reactie nodig. 
De noordkant van station aan centrum kant zou niet meer bereikbaar moeten zijn voor OV/taxi's. 
Alleen nog afhalers. Scheelt veel verkeersdrukte in centrumgebied.

de verplaatsing van de busterminal betekent al een aanzienlijk afname 
van de verkeerskdruk

Route voor inwoners Oosterlaan + achterliggende straten Assendorp richting Veeralle - A28 loopt 
nu voor station langs. Mocht deze route onverhoopt minder doorstromen (bv door evt ontmoedigen 
autoverkeer Noordzijde station), dan bestaat risico van grotere verkeersdruk op de 
Hortensiastraat, omdat mensen dan wellicht via @@ industrie @@ terrein? en IJsselallee willen 
rijden. Hierop is de Hortensiatraat niet berekend en niet ingericht. M.i. is het wenselijk dat dat geen 
alternatieve route wordt. 

vormt onderdeel van de verkeerskundige analyse

De Oosterlaan en Westerlaan zijn erg druk qua autoverkeer. Als dit een doorgaande weg blijft, is 
het voor voetgangers gevaarlijk oversteken. Er zullen ook mensen stoppen om snel iemand uit te 
auto te zetten direct aan het station. De voetganger en fietser moet goed beschermd worden tegen 
deze autostroom.

(verkeers)veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in verdere 
planvorming

Kijk goed naar hoe de doorgaande autoverkeersstroom Ooster- en Westerlaan zich manifesteert 
ten opzichte van de fietsers en voetgangers. Vooral omdat mensen die bekend zijn met het gebied 
niet het gehele stationsplein zullen aflopen.  Maar afbuigen naar het noorden en via de 
Stationsweg naar de Terborchstraat zullen gaan. Dit is momenteel geen veilige oversteekplaats.

(verkeers)veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in verdere 
planvorming

Zorg voor goede openbare  toiletvoorzieningen aan beide zijden van het station. Nu is alles gericht 
op snelheid van jongeren en niet op wat rust voor senioren.

vormt aandachtspunt bij verdere planvorming

ReactieOmschrijving
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Milieu

Enig idee wat al dat nieuwe verkeer voor de omgeving van het station aan overlast gaat zorgen? Er is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd welke onderdeel vormt 
van de rapportage

Hoe zit het met de verkeersvervuiling (fijnstof?) in Hanzeland? En wat is de tijdsperiode voor het 
uitvoeren van deze plannen?

een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage. 
Uitvoering strekt zich uit over een lange periode, van 2014-2020

Er zijn verkeersmodellen doorgerekend, is er rekening gehouden met milieu-eisen? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage
Zijn de mileueffecten wel doordacht? een milieukundig onderzoek vormt onderdeel van de rapportage

Ontsluitingsvarianten

De voorstellen zijn goed voor dit moment. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
De voorstellen hebben alle drie iets voor en iets tegen. Helaas kan ik ze qua kosten niet met 
elkaar vergelijken. 

De eindrapportage bevat de business case

In de plannen zou een busontsluiting via de bestaande fietstunnel naar de Veerallee meegenomen 
moeten worden. Met een verdere ontwikkeling van de Veerallee als verkeersader naar de 
binnenstad.

uit onderzoek is gebleken dat dit technisch niet mogelijk is ivm de 
hellingen.

De voorstellen zijn nog niet concreet en er is toch geen geld beschikbaar dus het blijven plannen. Geen reactie nodig. 

De Spoorzone vormt een gebied waar zeer grote aantallen reizigers samen komen en van 
vervoermiddel wisselen. Deze vervoersstromen vormen een grote belasting voor het milieu. Denk 
aan geluidsoverlast, ruimtebeslag, energieverbruik en luchtverontreiniging. Tevens doen de grote 
aantal bussen, auto's en (gestalde) fietsen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
stationsomgeving. Het verminderen van de verkeersdruk aan de noodkant van het station is 
dringend noodzakelijk om de kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Verplaatsing van het 
busstation naar de zuidzijde van het station is hierin een eerste stap en een prima keuze die snel 
ten uitvoer moet worden gebracht. 

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Waar gaan de voorzieningen op het Lubeckplein naar toe, daar maken we nu wel gebruik van? vooralsnog is niet voorzien dat deze verdwijnen
Van Zwolle Zuid naar de binnenstad,  ga je door Hanzeland? Wordt het een sluiproute of niet? de route buitenom heeft veel minder belemmeringen.

De 1200 bussen vanaf tunnel/fly-over is, in combinatie met ander verkeer, vragen om problemen. 
En dus niet erg lange termijn denken!

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Maak voor de 1200 bussen een aparte busbaan achter Kamperpoort langs. dit valt buiten het plangebied Spoorzone
Vraag me af of er ook over nagedacht is om de bussen aan de westzijde via de IJsselallee naar de 
snelweg en dan naar de pannenkoekendijk te laten rijden. Waarom dure oplossingen als er al een 
snelweg ligt. Maak hier gebruik van. Mogelijk met een paar kleine aanpassingen (voorrang 
bussen) nog  efficiënter te maken. Scheelt ook veel busverkeer over Willemskade.

deze mogelijkheid is onderzocht, maar betekent een te groot 
reistijdverlies voor de bussen en de busreizigers

Als de overkluizing (bus + auto) afvalt, resteert autoafwikkeling alleen via Ijsselalle! Dat is en blijft 
een kwetsbaar punt (te kwetspaar!).

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Wat is de toetrekkende werking van de nieuwe wegenstructuur voor verkeer dat extra van Zwolle 
Zuid Hanzeland in komt? Let ook op de onderbreking van de Hanzelaan, die zal een deel 
autoverkeer weghouden.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom ga je auto’s het Hanzeland intrekken terwijl het een stationsgebied is. (Dat is OV-
ontsloten... ) Wél extra toegang voor fietsers maken!

Met een extra verbinding ontstaat er veel meer een voorkant richting de 
stad (Nieuwe Veerallee , Willemskade).

Er komt veel meer druk op de Koggelaan, het is nú al knetterdruk met fietsers + voetgangers. Een terecht punt. Hiermee zal bij de verdere uitwerking rekening worden 
gehouden.

Wat zijn de kosten van de drie varianten?  zie de business case die deel uitmaakt van de rapportage
Wat is het verschil tussen een fly-over en een overkapping? De flyover is een civiel kunstwerk, de overkapping  ook een 

landschappelijke heuvel die met fietspaden, groen e.d. ingericht wordt.

Busverkeer – afleiding naar de Pannenkoekendijk: gaan alle bussen nu door de van 
Karnebeektunnel rijden? Hoeveel? 2/3e? Of allemaal naar de Veerallée, waarom worden ze niet 
meer noordwaarts ingevoegd in de Pannenkoekendijk zodat de Veerallée langer ontlast blijft? 

De Van Karnebeektunnel gaat van 1800 naar 600 bussen. Het overige 
2/3 deel van de bussen gaat over de nieuwe busverbinding richting 
Willemskade.

Kun je er dan niet anders tegenaan kijken, voetgangers en fietsers ontsluiten? Dan zou u dus voor 
de bustunnel of flyovervariant zijn? 

Ja, dat klopt.

Kunnen die bussen niet door de Koggetunnel. Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. 
Gaan er fietsen mee met de fly-over, bustunnel? Extra fiets- en voetgangersroutes Hanzeland zijn 
wel gewenst, de fietsroute met kinderen naar school is heel omslachtig nu! 

Nee, niet bij de bustunnel en flyover, wel bij de overkapping.

Er is al 6 jaar een gesprek over een bustunnel of flyover, nu komt er opeens een heuvel. Hebben 
we het dan 30 jaar niet goed gedaan? Kun je niet kleinere stappen zetten, en pas over 10 jaar 
kijken als Wartsila vrij komt of er dan ruimte is voor een verbinding? 

Toelichting: 1 het begint met kleinere stappen op korte termijn, daarna 
gaat de langere termijn meer over een toekomstperspectief. 2 We zijn nu 
al zorgvuldig aan het herschikken met busrouting op de 
Pannenkoekendijk, werken met Dynamisch Verkeersmanagement, dit 
koppelt door naar de ontsluitingsvarianten van dit project. 3 In de 
eindrapportage wordt de variant overkapping inderdaad naar de langere 
termijn vooruitgeschoven.

Tunnels en garages onder de grond geven altijd gedoe moet water in de tunnel. De kosten zijn 
daardoor achteraf altijd hoger. 

dit vormt een nadeel, inderdaad

Informeer mensen over de hoogte van de passerelle en de hoogte van de overkluizing. ca 6-7 meter
Het grootste probleem is dus de vele bus (bewegingen) is daar geen andere oplossing voor? 
Ander OV en/of routes? Wordt er rekening gehouden met effect afschaffen studenten OV-kaart? 

deze vragen liggen buiten de scope van de rapportage

Suggestie voor extra ontsluiting Hanzeland-Veeralle voor auto's, niet doen! Bussen eventueel wel. Geen reactie nodig. 

Waarom niet ontsluiten via de Koggelaan? Kostentechnisch lijkt mij dat meer voor de hand mbt te 
investeringen.

Nee, de busroute is langer en de tunnel is niet hoog/diep genoeg. Voor 
het autoverkeer geldt dezelfde bezwaren als de overkappingsvariant; 
toename van het autoverkeer op de binnenring. 

Ontsluitingstructuur naar de Veeralle/H. Smeegekade is uitermate relevant. Duidelijker en 
gedetailleerdere tekeningen/ontwerpen zijn relevant. 

Geen reactie nodig. 

Bussen naast auto’s, hoe gaat dat lopen? Er zijn veel kruisende bewegingen! De intensiteit van 
bussen op de Pannenkoekendijk gaat nu niet goed! Organiseer een busbaan buiten de 
Pannenkoekendijk om!

De Pannekoekendijk valt niet in het plangebied

Uit het zicht. Snel te realiseren. Behoudt ruimte voor verdere ontwikkelingen op de grond bovenop 
de tunnel. Wel breder gebruik van de tunnel (bus, fiets en auto) voor een betere ontsluiting van het 
gebied!

de bustunnel wordt niet toegankelijk voor fiets- en autoverkeer. Naast het 
feit dat de lange, bochtige tunnel een sociaal onveilig gevoel kan geven, 
komt deze verbinding aan de achterkant van het gebied te liggen, het 
geeft het gebied geen hoogwaardige stedelijke verbinding. 

De overkapping is meest visionair en zou zeker heel veel voor de stad doen. Er zijn echter wel 
veel onzekerheden, risico's en bezwaren aan verbonden. Hiermee is het de vraag of zelfs maar de 
belangrijkste daarvan opgelost kunnen worden. Geluidsoverlast wordt hiervan niet genoemd, maar 
die zal er toch wel zijn, neem ik aan. Van de Fly-over vrees ik dat hij er log zal uitzien. En de 
geluidsoverlast is ook niet fijn. Mijn voorkeur gaat derhalve uit naar de tunnel, als zijnde het meest 
realistisch. Het ontwikkelpotentieel van het plangebied wordt minder belemmerd dan bij de Fly-
over. Dat de emissies geconcentreerd zijn aan de tunnelmonden is misschien minder een zwakte 
dan een mogelijkheid. 

Geen reactie nodig. 

Met een tunnel. Toenemende verkeersbewegingen  geeft onveilige, onrustig en vervuilend beeld. 
Toekomst is om dit zoveel mogelijk onder de grond te concentreren.

Geen reactie nodig. 

Een tunnel is minder zichtbaar. Geen reactie nodig. 
Een tunnel geeft de minste horizonvervuiling. Geen reactie nodig. 
De harde en pijnlijk stedenbouwkundige ervaring is dat de leefbaarheid van een stad er het minste 
onder lijdt als je dit soort zwaar en frequent verkeer onder de grond stopt. Dus: EEN TUNNEL!

Geen reactie nodig. 

Ik zou eigenlijk het liefst een overkapping/(sporen in een tunnel) zien, maar dat betekent opheffing 
van het Kamperlijntje. En dat zou ik dan weer niet graag zien. Ik denk dat een fly-over een vrij 
rommelig beeld zal geven tussen het Wärtsilä complex en de gebouwen aan de noordzijde van het 
station en denk dat een tunnel mooier ingepast kan worden in dit gebied.

Geen reactie nodig. 

Hiermee zijn er geen bussen meer aan de noord-kant van het station, en verpesten ze niet nog 
meer de omgeving als met een Fly-over.

Geen reactie nodig. 

Geen toelichting bij de voorkeur voor de tunnel. Geen reactie nodig. 
Matige oplossingen. Tunnel makkelijkst zonder een al te grote achteruitgang van het 
stadsaangezicht.

Geen reactie nodig. 

Tunnel is het meest 'duurzaam'. Geen impact voor gebouwde omgeving en vanuit oogpunt van 
milieu meest wenselijk. 

Geen reactie nodig. 

De bustunnel is voor het aanzicht het mooiste. Laat in de keuze ook de milieuhinder voor de 
omgeving meewegen en de ruimtelijke kwaliteit. 

Geen reactie nodig. 

Dit houdt de mogelijkheden open voor toekomstige ontwikkelingen op het maaiveld. En minste 
kans op verloedering. 

Geen reactie nodig. 

De genoemde voor- en nadelen tov fly-over: visuele gevolgen, geluidsoverlast, makkelijker te 
realiseren. Toegevoegde waarde van overkapping zie ik nog niet erg, vooral de nadelen zijn groot 
zoals Kamperlijn, gevolgen Wartsila en verkeersdrukte.

Geen reactie nodig. 

Dit is het minst zichtbaar voor de omgeving. Geen reactie nodig. 
Zo veel mogelijk uit het zicht. Kansen voor een groene scheg Veerallee e.o. optimaal. Geen reactie nodig. 
snel te realiseren, minst ingrijpende ingreep in gebied, geen directe problemen met "kamperlijn", 
kortste klap qua afstand dus efficiënt en effectief.

Geen reactie nodig. 

Geen verstoring van het stadsbeeld en minder ingrijpend voor de omgeving. Geen reactie nodig. 
Voor de ontsluiting van dit nieuwe busstation liggen momenteel drie alternatieven voor. Een Fly-
over, een bustunnel en een 'overkapping'. Wij zijn van mening dat de Fly-over 'landschappelijk' 
onmogelijk fraai is in te passen. Een fly-over zal een negatieve uitstraling hebben op toekomstige 
ontwikkelingen. De fly-over zelf zal zorgen voor met name geluidsoverlast in een groot gebied 
rondom de Spoorzone. Door de aanleg van een fly-over worden de toekomstige baten van 
investering in ruimtelijk kwaliteit en duurzaamheid sterk verminderd. Niet voor niets is men in Delft 
decennia lang bezig geweest de fly-over voor het spoor die dwars door de stad loopt ondergronds 
te krijgen. De voorkeur gaat uit naar de aanleg van een bustunnel. Deze heeft geen gevolgen voor 
de omgeving en is een prima vorm van meervoudig ruimtegebruik. Verder voldoet hij op alle 
mogelijke manieren aan de eisen voor een vlotte doorstroming van de bussen.

Geen reactie nodig. 

Minst ingrijpend in stadslandschap en geen overbodige verkeersdrukte in hanzeland Geen reactie nodig. 
Bustunnel: Een goede verbetering. Vragen over wat dit brengt aan ontwikkelpotentieel voor de 
stad.

Geen reactie nodig. 

Waarom er nu een andere keuze gemaakt zou moeten dan een bustunnel. Zwolle heeft al diverse 
tunnels, dus waarom nu voor iets anders kiezen. 

Geen reactie nodig. 

Ontsluitingsvarianten - passerelle over de sporen

De Passerelle over het spoor: kunnen daar geen fietsers over, en ook geen invaliden? Zorg voor 
routes voor minder validen! Maak de passerelle hiervoor geschikt, want de reigerstunnel is ook al 
niet meer openbaar.

Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Geef de passerelle toegang tot de busterminal! dit behoort nog tot de mogelijkheden
Verbinding van zuid naar noord (Centrum). Als reizigerstunnel niet openbaar is dan resteert 
slechts een passarelle voor voetgangers. Dit geeft Hanzeland niet de gewenste verankering aan 
de rest van de stad. Dit is te beperkt en gaat ten koste van de bereikbaarheid van de binnenstad. 
Maak openbare route van reizigerstraverse, is ook goed voor de detailhandel daar. Op zondag ook 
geopend, prima aanvulling dus;

De openbaarheid van de reizigerstunnel vormt nog een punt voor verder 
onderzoek

Uitvoering passerelle geschikt maken voor mindervaliden en fietsers. Ook duidelijk maken hoe de 
aansluiting is op de spoor- en busperrons 

Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming. Er komt geen directe aantakking passerelle - 
spoorperrons. De aantakking passerelle - busterminal is wel mogelijk. 

Ontsluitingsvarianten - route Windesheim

Is er genoeg inpassingsruimte voor die route Windesheim? Je hebt 8m. nodig voor een fiets- en 
voetpad!

Dat detailniveau wordt later uitgewerkt. Duidelijk is wel dat het kruispunt 
IJsselallee - Hanzeallee aangepast moet worden. 

Mensen steken nu schuin over bij het Hanzeplein, dat gaat fout! Inderdaad een knelpunt waarmee in de verdere planvorming rekening
gehouden zal worden

De route naar Windesheim, zit die er wel goed in? Het ontwerp begeleidt de voetgangers vanaf het station met een 
wandelpromenade in de centrale groene ruimte, en van daar af verder 
naar het zuiden.

Fietsers worden nu van de sokken gereden  als ze de Koggelaan oversteken, het is chaos nu en 
die Koggelaan wordt dus nog drukker! Kun je niet langs het spoor bij de fietssnelweg naar 
Windesheim lopen? Dat is maar 100 m langer…

die route wordt waarschijnlijk als langer ervaren en niet gebruikt.

Laat voetgangersverbinding naar Windesheim over de IJsselallee er snel komen! Zie advies van 
werkgroep van enkele jaren geleden. De tijd dringt om dit nu op te lossen. Zorg voor een 
aantrekkelijk looppad van Lubeckplein naar Hanzeplein met interessante functies daaraan etc.. De 
Koggelaan moet juist de belangrijkste verbindende ader worden in Hanzeland, niet de Hanzelaan!

vormt onderdeel van de plannen

Organische gebiedsontwikkeling

Ik ben het met de visie op het gebied eens. Het is een voorwaarde voor een centrale functie in 
opleidingen, dienstverlening en industrie.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Creatie van zuidplein en de doorgaande weg afsluiten is prima. De overall layout is goed. Rondom 
zuidplein moeten wel fraaie wanden worden opgetrokken, meer leegte is ook niet verkeerd (want 
busplein is nu wel erg afgesloten van zuidplein).

Door de transparantie van de stationshal zuidzijde is de busterminal 
vanaf het nieuwe stationsplein zichtbaar. 

Een plein voor het Lübeckplein komt vreemd op mij over. Door het wegvallen van het sporenemplacement komt het Lubeckplein 
erg ver van het station en de nieuwe busterminal te liggen. Het nieuwe 
stationsplein biedt direct zicht op de bussen en de treinen. Het 
Lubeckplein krijgt een andere betekenis.

De leefbaarheid vind ik het belangrijkste in het gebied. leefbaarheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in de planvorming
Landmarks. Hoogbouw rond het station (liefst een mix van wonen én werken) maakt het gebied 
herkenbaarder en geeft het een meer stedelijke allure. Een goede locatie in mijn ogen is de 
voormalige PTT-locatie, dat er nu een beetje verloederd uit ziet wanneer men Zwolle binnen komt 
rijden met de trein.

beide locaties zijn in beeld voor gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling organisch laten plaatsvinden. Functies niet wegjagen of verdringen. dit komt overeen met de visie van partijen
Ik mis een landmark, dit is wel belangrijk voor Zwolle. Geen reactie nodig. 
De Noordzijde moet karakter en levendigheid behouden. Het moet geen leeg, mooi, functieloos 
decor worden. 

Geen reactie nodig. 

Maak van het Lübeckplein een ECHT plein (daar is niet veel voor nodig) en stimuleer dat we het 
als een echt plein gaan gebruiken.

Lubeckplein vormt onderdeel van de plannen

Dynamiek: mengen van functies, De stedenbouwkundige visie stelt een fijnmazige programmatische korrel 
voor, vergelijkbaar met de centrumzijde van de sporen. Bijvoorbeeld het 
mengen van woon- en kantoorfuncties langs de Hanzelaan en wonen 
gecombineerd met voorzieningen op het werkplaatsenterrein.

In veel steden ligt de stad aan de voorkant van het station en ziet de achterkant er desolaat uit. 
Het zou geweldig zijn als hier de achterkant inderdaad gelijkwaardig gemaakt zou kunnen worden. 
Twee van de genoemde varianten zijn monofunctioneel en vragen dus om aanvulling. Zo is het 
nodig dat er van het Lübeckplein en de omgeving iets aantrekkelijks gemaakt wordt: de keuze van 
jaren geleden voor al die rode steen moet beslist worden omgebogen. De uitstraling is nu 
drukkend. De bestrating zou vervangen kunnen worden door iets anders, misschien meer groen. 
Er moet iets zijn dat mensen trekt. In ieder geval een paar goede winkels (Oldenhof Kookwinkel in 
één pand?). Een echte AH? Een goede bloemenwinkel Maar ook wat anders, een nieuw museum 
misschien? een Filmhuis? Een (alternatief) theater" een gebouw waarin mensen hun bijzondere 
verzamelingen kunnen tentoonstellen". In de vrijkomende werkplaatsen van Wärtsilä". Ik las dat de 
ondernemers in het Centrum van plan zijn gratis WiFi ter beschikking te stellen. Dit is natuurlijk 
ook iets voor Assendorp en Hanzeland. 

Geen reactie nodig. 

Verbetering van de zuidzijde door thema oude industrie icm kantoorzone te mengen. Kantoor waar 
nu de reizigerstunnel in uit kwam vormt aan de achterzijde een koude onaantrekkelijke wand. 

vormt onderdeel van de plannen

Versterken van aantrekkelijkheid op het gebied van bereikbaarheid, winkels/voorzieningen en
kwalitatieve uitstraling gebied dmv meer groen voor zowel aanwonenden alsmede reizigers dient 
dat centraal te staan. Liever minder bus en auto bewegingen aangezien steeds meer reizigers 
kiezen voor lopen of fiets

Geen reactie nodig. 

Ik mis een winkelcentrum naast het station zoals Pizza in Eindhoven, waar een Zara, Primark, 
Bijenkorf, of Saturn in kan komen. En straat artiesten, een uitgaansgelegenheid zoals een echt 
casino (niet zoals de gokhal in het stadion maar met tafelspelen) zoals Holland Casino achter de 
Jaarbeurs in Utrecht en een club.

Een winkelcentrum in de Spoorzone past niet binnen het vestigingsbeleid 
van de gemeente Zwolle. 

Op zo weinig mogelijk grond zoveel mogelijk functies creëren. Dus niet alle bouwonderdelen 
uitsmeren over een groter gebied maar liever de lucht in om alle compact te houden.

meervoudig ruimtegebruik heeft inderdaad, mits betaalbaar, de voorkeur

Prima voorstellen. Creëer ruimte om te bouwen en denk in niveaus. Met andere woorden, meer 
stapelen van de verschillende functies. 

meervoudig ruimtegebruik heeft inderdaad, mits betaalbaar, de voorkeur

Wij pleiten er voor dat u met het oog op zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik het toepassen aan 
meervoudig ruimtegebruik als uitgangspunten neemt voor uw keuzes. Stapen van functies zoals 
bijvoorbeeld een combinatie van ondergronds (fiets)parkeren, daarboven kantoren en (op de 
daken) energiewinning of aanleg van groene daktuinen. 

meervoudig ruimtegebruik heeft inderdaad, mits betaalbaar, de voorkeur

Het belangrijkste is de samenhang tussen wonen, werken en vervoer. Dat komt voldoende in 
beeld.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

OV-knoop

Ik vind het belangrijk dat er nog een busstation in de buurt van het centrum van de stad komt waar 
mensen die met de bus reizen en over moeten stappen, over kunnen stappen zonder via het 
(zuidelijke)stationsplein te moeten reizen.

Aan de Pannekoekendijk komt een centrumhalte.

Ik mis een 'kiss and ride'. Een K&R is onderdeel van de plannen, zowel aan de centrumzijde als de 
zuidzijde van het station. 

Een OV knooppunt moet met name uitblinken in korte looproutes. Dat lijkt gelukt. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
De voorstellen zijn goed, maar kan wat uitgebreider. Geen reactie nodig. 
De plannen zijn goed bedacht. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Ik mis een P&R (hoeveel en hoe duur?), kiss & ride, fietsenstalling. P&R, Kiss en Ride en fietsenstallingen zijn meegenomen in de

planvorming. Voor de P&R hanteerd de NS standaard tarieven. 
Ik wil graag zien dat het verwachte aantal reizigers goed onderbouwd wordt. Straks ligt er een 
mooie tunnel en komt het er op neer dat het niet nodig was geweest.

NS, ProRail en provincie hanteren gevalideerde modellen voor de 
prognose van het aantal reizigers

Extra station in Stadshagen en Zwolle-Zuid. Zwolle verdient meer stations. dit valt buiten de scope van de Spoorzone

Ik mis een voorziening waar je kunt verblijven als er vertragingen zijn. Helaas is de 
stationsrestauratie verdwenen. Waarom niet iets met een zelfbedieningsconcept als La Place of 
zo.

NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten 
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

De voorstellen zijn prima, maar denk aan de voorzieningen. NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

Mag best ambitieus zijn. Geen reactie nodig. 
Ambiteus en fraai. Geen reactie nodig. 
Op de renders van het gebied zag ik dat het met de passerelle en de fietsenstalling aan het 
noordelijke stationsplein moeilijk zal worden om de (hopelijk nog steeds toekomstige) tram uit 
Kampen door te trekken naar het stationsplein/centrum. Ik vind dat de gemeente nog steeds moet 
streven naar het doortrekken van de tramverbinding. Met het oog op een toekomstige groei van 
Zwolle en het stationsgebied moet er rekening gehouden worden met een eventueel tramnetwerk 
waarvan dit gebied het knooppunt kan worden.

Over de Kamperlijn wordt medio 2013 een besluit genomen

De gekozen oplossingen zijn oké, maar behoeven nog wel verdere uitwerking. Geen reactie nodig. 
Ik zou graag een ontsluiting zien van de perrons bij v. Karnebeek vanwege de veiligheid (meer dan 
1 uitgang). 

Voor het aantal perronuitgangen heeft NS landelijk beleid, in verband met 
de veiligheid

Redelijke oplossingen. Maar door het ontbreken van de financiële gegevens is het lastig denken 
en 'kiezen'. 

In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Let op dat het stationsplein geen saaie omgeving wordt. Suggesties: Speelstukjes voor kinderen 
(en volwassenen). Veel zitjes, groen. Horeca gelegenheden. Iets van een muziektent oid. 

het creeren van levendigheid vormt een belangrijk aandachtspunt in de 
verdere planvorming

De gekozen oplossingen zijn goed doordacht en erg mooi verbeeld. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Idee om taxi's aan Noordzijde standplaatsen te geven direct op de Oosterlaan (huidig busstation) de plaatsing van taxi's vormt onderdeel van de plannen

Denk ook aan openbare toiletten. vormt aandachtspunt bij verdere planvorming
Bouw op de toekomst (uitbreiding en groei). Geen reactie nodig. 
Ik vind het een goed plein met ruimtelijke oplossingen. Geen reactie nodig. 
Blijft de Lunentunnel open? Die gebruiken we. (Of was het een ander tunneltje, naar een 
winkelcentrumpje met C1000?).

Ja, de Lunentunnel blijft in gebruik voor bewoners van Zwolle zuid. 

Varianten zijn duidelijk verschillend dus het is goed dat meerdere opties worden aangeboden ter 
vergelijking.

Geen reactie nodig. 

Zwolle heeft maar 1 station, de verkeersmachine heeft ook maar 1 plek in de stad. Doe het daar 
goed.

Geen reactie nodig. 

Goede voorzieningen, openbare gelegenheden, groen voorzieningen. Geen reactie nodig. 
De combinatie van ov en toegankelijkheid en verbinding stadsdelen is inderdaad belangrijk ik mis 
een beetje de mogelijkheid om meteen fietsverkeer (over de spoorbruggen??) te combineren. 

de combinatie van de busverbinding met een fietsverbinding is niet 
aantrekkelijk voor fietsers

Geen van de gekozen oplossingen is in alle opzichte goed. Geen reactie nodig. 
Dat er een stationshal komt aan beide zijden met daarin voldoende voorzieningen voor de reiziger 
en commercieele ruimten. zie voorbeeld stationshal Utrecht .

stationhallen aan beide zijden maken onderdeel uit van de plannen

Verdieping van de plannen noodzakelijk. dit komt in de volgende fase
Dat er weinig out-of-the-box is gedacht. Je kan ook denken aan 2e station richting IJssel of Voorst. Geen reactie nodig. 

De concentratie van het ov op één plaats vind ik erg belangrijk. Geen reactie nodig. 
Ik vind een snelle directe verbindingen met de regio en de rest van het land belangrijk. Geen reactie nodig. 

OV-knoop - zuidzijde

Het huidige economische klimaat vormt ook discussiepunt. Wetende dat er in ambities keuzes 
gemaakt moeten worden gezien, hoopt het publiek dat nu gemaakte keuzes niet later tot 
kapitaalvernietiging zal leiden. In het verlengde daarvan zou er volgens het publiek gewaakt 
moeten worden voor compromissen die op de korte termijn tot suboptimale oplossingen leiden. 

Geen reactie nodig. 

5) De gepresenteerde plannen voor de trapopgang naar het nieuwe stationsplein in plaats van de 
lange, smalle tunnel die uitkomt op het Lübeckplein wordt goed ontvangen. Mensen vinden het fijn 
dat ze niet in een “fuik” hoeven te lopen en direct na het busstation omhoog kunnen bewegen. 
Daarentegen zijn er ook mensen die willen weten of én een trap naar maaiveld kan worden 
gemaakt én een tunnel naar het Lübeckplein. Dit zou voor sociaal onveilige situaties leiden en is 
daarom niet gewenst. Met betrekking tot het nieuwe stationsplein aan de zuidzijde wordt 
opgemerkt dat dit volledig in de schaduw ligt, waardoor het een uitdaging wordt om dit tot een 
aangename verblijfslocatie te maken. 

Geen reactie nodig. 

Het verplaatsen van de bussen leidt tot een korte discussie. Al snel wordt duidelijk dat het 
verplaatsen van de bussen noodzakelijk is. Wel wordt opgemerkt dat de gekozen busplatform-
variant  ook voor slechtzienden goed bruikbaar moet zijn. Met name de dynamische haltering en 
de aanwijzing ervan is een aandachtspunt. 

Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Unanieme voorkeur voor de ambitieuze variant. Dat kan geen discussie zijn met 30.000 reizigers. 
Het is beter om hoog in te steken, het kan altijd nog minder. Begin weinig ambitieus en het grote 
risico is dat het nooit meer iets wordt. Men vraagt aandacht voor de orientatie vanuit het station. Er 
rijst toch een blinde wand, dus goede geleiding is nodig. Station moet ook vanuit de omgeving 
goed herkenbaar en vindbaar zijn.

geen reactie nodig. 

Evenwicht in stationstoegangen; voor zuid niveau ambitieus, voor noord kan het eenvoudiger, 
omdat daar het oude stationsgebouw structuur geeft aan het plein, haakse oplossing niet perse 
nodig

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - noordzijde

De aanwezigen waarderen het erg dat het oude stationsgebouw weer de ruimte krijgt om zich te 
manifesteren.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Een kwalitatief en aangenaam (dwz ambitieus) stationsgebouw Noordzijde, juist omdat men deze 
stationszijde het allerbelangrijkste vindt gaat men voor de haakse trap qua begeleiding historisch 
gebouw en route stad.

Geen reactie nodig. 

Zorg in ieder geval dat de logistiek aan de zuidzijde goed opgelost is, een comfortabel en mooi 
stationsgebouw zou mooi zijn, maar de noordzijde heeft de prioriteit.

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - autoparkeren

Verkijk je niet op de 6-7 m hoogte! Zie je die Peperbus nog wel? Onderdoorgangen zijn beter! Geen reactie nodig. 

Hecht veel belang aan goede oplossing voor openbaar vervoer, met daarbij het ongehinderd rijden 
van bussen. De 2e (bustunnel) en 3e variant (fly-over) scoren goed. Wel speelt eventuele 
geluidshinder een rol. De zwakkere punten zitten in de constructie van de brug. In de 
groep is er erkenning voor de stedelijke herontwikkelingsopgave. Variant 1 (overkluizing) 
scoort hoog, maar men is kritisch over de maakbaarheid. 

Geen reactie nodig. 

Probeer niet direct te gaan voor een goedkopere oplossing. Het argument wat als belangrijk naar 
voren komt, is de ontwikkeling van Hanzeland.

Geen reactie nodig. 

Is het verstandig het verkeer via een binnenring of via de Veerallee, Hanzeland in te krijgen? 
Waarom niet het verkeer meer naar buiten brengen.

de verkeerkundige aspecten vormen onderdeel van de afweging

Geen tweede A28 door de stad heen. Geen reactie nodig. 
Beter zicht op gevolgen iets verder van het station af als aantal en piekfrequenties busbewegingen 
gelijk blijft of toeneemt zal ongetwijfeld het capaciteitsprobleem gewoon verplaatst worden naar 
eerst volgende knooppunt een paar straatjes verderop dat zou zonde zijn.

reactie niet helemaal duidelijk

Waarom moet het busstation verplaats worden ? Voor de passagiers geeft het extra 
loopafstanden, zeker voor de passagiers die naar de binnenstad willen.

De congestie aan de noordzijde is, zeker met de nog te verwachten groei 
in het reizigersvervoer, wordt te groot. 

Ik mis de oplossingen voor de bewoners Willemsvaart en Willemskade. indien de overkluzing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 
aandacht

Verplaatsing busstation; ontsluiting bij voorkeur via overkapping (voor een betere aansluiting van 
de Kop op de stedelijke structuur), tweede keus is flyover.

Geen reactie nodig. 

Ontsluitingsvarianten - fly-over

Moderne uitstraling, mits goed in het landschap geplaatst. Als er wordt besloten om de fly-over als ontsluitingsvariant te realiseren
wordt dit als aandachtspunt meegenomen in het ontwerpproces. 

Snel te realiseren en economisch meest voordelig; Aanpasbaar in toekomstige situatie. Hoeft niet 
visueel minder aantrekkelijk te zijn. Geluidprobleem kan op te lossen zijn in balustrade. Veiliger 
aanlanding op kruisingen ivm overzicht.

Als er wordt besloten om de fly-over als ontsluitingsvariant te realiseren, 
dan wordt dit als aandachtspunt meegenomen. 

Omdat dit een mooi uitzicht geeft over het stationsgebied. Geen reactie nodig. 
Een fly-over met fietsstrook, maar zonder autoverkeer. Anders tunnel. er gaat geen fietsroute over de busfly-over, dat heeft enerzijds te maken 

met de toegepaste hellingen, anderzijds met de herkomst van 
fietsverkeer.

Flyover heeft niet de voorkeur met name gelet op eventuele geluidsoverlast. Geen reactie nodig. 
De investering moet je niet doen, alleen maar omdat het goedkoop is. Je doet dit voor toekomst 
van de stad.

de kwaliteit van de verbinding staat in de plannen voorop

Korte bouwtijd met de minste risico's. Meeste spreiding van het geluid en uitlaatgassen. Beter te 
benaderen bij brand of calamiteiten. Tunnel zal vooral aan de uitgangen lawaai en overlast 
bezorgen. De overkapping gaat veel te ver. De kop van Hanzeland ontsluiten kan je vergeten. 
Planologische misser die je moet accepteren. Maak er maar een mooi parkje van.

Geen reactie nodig. 

De fly-over en de tunnel passen het best in de bestaande verkeersstromen. Met de fly-over kan het 
Kamperlijntje blijven bestaan en dit heeft de voorkeur.

In de variant bustunnel kan de Kamperlijn ook blijven bestaan. 

Fly-overs als fenomeen, ook op andere plekken in Nederland? Een onderdoorgang is eigenlijk 
altijd beter.

geen reactie nodig. 

Flyover: Zorgen over de milieutechnische effecten. een milieu-onderzoek maakt deel uit van de rapportage

Ontsluitingsvarianten - overkapping

Geen toelichting bij de voorkeur voor de overkapping. Geen reactie nodig. 
Een overkapping geeft aan het overig verkeer het minste overlast, geen belemmering van 
stoplichten doorstroming kan snel. Aangezien Zwolle m.i. altijd de GOEDKOOPSTE oplossing 
kiest, zit dat er niet in, echt jammer.

Geen reactie nodig. 

Via de overkapping. Dit is een kwalitatief hoogstaande oplossing. Er moet wel een oplossing 
komen voor het Kamperlijntje, vooropgesteld dat de provincie dit (als light-rail) wenst te behouden.

Geen reactie nodig. 

Een overkapping geeft ook andere kansen die niet alleen gericht zijn op de bussen. tegenover dit voordeel staan ook nadelen
De overkapping geeft voor de Veeralle enorm veel negatieve effecten. Geen reactie nodig. 
Deze is prachtig, geeft mooie fietsroute naar de stad vanuit Zuid. Geen reactie nodig. 
De overkluizing gooit niet het potentieel van het gebied weg. Geen reactie nodig. 
Lijkt het best noord-zuid-west te verbinden voor meerdere transportwijzen (auto-fiets-voetverkeer). Geen reactie nodig. 

overkapping als je moet wachten en goede verlichting --> velligheid. veiligheid is belangrijke randvoorwaarde bij de (verdere) planvorming
Levert een integratie op van Hanzeland met de rest van Zwolle. Het is dus niet enkel een extra OV-
verbinding, maar veel meer ook een ontsluiting voor normaal verkeer met dit steeds belangrijker 
wordend gebied. Hierdoor zal ook de verkeersdruk op het viaduct in de IJsselallee afnemen en is 
de integratie van 2 kruisingen tot één (Rieteweg/Willemskade/Westerlaan) een grote verbetering. 
Mijns inziens kan de Kamperlijn iets zakken en onder de verhoogde ligging van de kap door naar 
het station, zeker als deze vertramd zal gaan worden.

Geen reactie nodig. 

Multifunctionaliteit en levensader voor een goede verbinding Kop en stedelijke structuur. Geen reactie nodig. 
Er wordt verzocht om op te passen met een zandlichaam, puur esthetisch gezien. indien de overkluizing zou worden gerealiseerd vraagt de inpassing veel 

aandacht
Overkluizing: Goed liggend in de stad. Wel vragen met betrekking tot de realiseerbaarheid en de 
planning.

Geen reactie nodig. 

Krijgen we hiermee geen tweede doorsnijding van Hanzeland? En door een weg met veel bussen 
te maken, creeren we dan niet juist een niemandsland.

Dit vormt inderdaad een nadeel van de variant

Ontsluitingsvarianten - tunnel

De OV-knoop moet voor alle modaliteiten sluiten zonder ellenlange overstaptijden of afstanden. Het optimaliseren van overstaptijden vormt een belangrijke doelstelling 
van de plannen

Welke oplossingen? Ik zie alleen wat abstracte plaatjes, maar niets concreets.
Hoezo 'gekozen'? Er is nog helemaal niets gekozen. Zelfs de plaats van het busstation is nog 
steeds een principebesluit. Dus geen besluit.

besluiten zullen worden genomen op basis van de rapportage welke 
mede is gebaseerd op inspraak door bewoners

Goede informatie en veilig overal kunnen komen. Nu mis ik de borden welke trein van welk perron 
vertrekt. Graag ook op de traverse meerdere malen ophangen.

dit valt binnen de opdracht van Prorail en NS

Verplaatsing van het busstation is heel goed. Zeker als dit nog een echt geïntegreerd wordt met 
het treinstation (5e perron).

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Ik ben heel erg blij met het eiland perron dat vanuit de OV-tunnel bereikbaar is. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Het belangrijkste voor de OV-knoop is, dat daar binnen alles perfect loopt en dat is de 
verantwoordelijkheid van ProRail en NS. Maar evenzo belangrijk is de afwikkeling naar buiten. Ik 
kan niet beoordelen of het in te richten busstation ruim genoeg is opgezet. Is het niet een beetje 
krap?

De beoogde busterminal biedt voldoende ruimte en kan evt. zelfs nog wat 
groei verwerken

Zeer positief tegenover het verplaatsen van het busstation naar de zuidkant. Geen reactie nodig. 
Verbetering zuidzijde station, maar verslechterde verkeersdruk Hanzeland. Graag ook oog voor 
leefbaarheid. Besluit om bussen aan zuidzijde te plaatsen geeft een probleem waar nog wel een 
(beter) doordachte oplossing voor moet komen.

Geen reactie nodig. 

Ik mis het ontwerp van de zuidzijde stationshal. maakt onderdeel uit van de plannen
De entree van de reizigerstunnel aan noordkant vindt ik mooi, ze is niet te nadrukkelijk aanwezig. 
Meer volume concurreert met stationsgebouw (negatief) en tonvormige bouwwerken horen boven 
de sporen (functioneel grote overspanning).

Geen reactie nodig. 

Goed bedacht. Maar deze zijn vast te duur. Inderdaad zijn daar op dit moment geen budgetten voor, zie Business 
Case in de rapportage. 

Een overdekte stationshal (ivm wachten in slecht weer) is wenselijk. Geen reactie nodig. 
In plaats van een 'draai in de trap' zouden de reizigers ook door duidelijk andere (kleur) bestrating 
in de richting van het stationsplein kunnen worden bewogen. 

Geen reactie nodig. 

Kies voor ambitie qua ontwerp! Niet te conservatief, prettige wacht en verblijfsruimte. Geen reactie nodig. 
Mooie hal maken. Geen reactie nodig. 
Een volwaardige stationshal aan de zuidzijde hoort bij een groot station als Zwolle. Zwolle wordt 
een enkele keer vergeleken met grote stations zoals Rotterdam Centraal. Met name aan een 
droog en beschut ontvangstdomein wordt veel waarde gehecht. Wel heerst bij het publiek een 
realiteitszin dat aan ambitieuze plannen ook een hoger prijskaartje hangt.

Geen reactie nodig. 

De meningen over OV-knoop noord zijn niet uitgesproken, ook al door de sterke voorkeur voor 
ambities op Zuid (al hoeft het een het andere niet uit te sluiten natuurlijk). Wel zijn de opvattingen 
over de haakse variant overwegend negatief: sociale en fysieke onveiligheid en oriëntatie scoren 
slecht.

Geen reactie nodig. 

Het creëren van een nieuw stationsplein aan de zuidzijde heeft directe gevolgen voor het 
functioneren (en functie) van het Lübeckplein. Er wordt opgemerkt dat het plein al moeizaam 
functioneert en dat het voor ondernemers lastig is om ‘hun hoofd boven water te houden’. Door de 
nieuwe entree direct voor het busplatform en de nieuw beoogde looproute naar Windesheim zal de 
levendigheid van het plein nog verder afnemen, met directe gevolgen voor de ondernemers en de 
voorzieningen op en rondom het plein. In de planvorming dient een nieuwe functie te worden 
bedacht voor het Lübeckplein.

Geen reactie nodig. 

Waarom geen kleinere OV (bussen en taxi's)  die volledig elektrisch rijden. Scheelt veel uitstoot en 
geluidsoverlast.

valt buiten het bestek van de opgave

OV kan vééél efficiënter. Bussen rijden vaak leeg rond. Grote vervuilende bussen horen 
gewoonweg niet meer in centrum stad thuis. Erg veel overlast voor aanwonenden en overig 
verkeer. Kies voor kleine elektrische oplossingen in de stad en oude buitenwijken. Levert naast 
forse besparingen ook veel minder overlast op. Neem voorbeeld aan andere grote Europese 
steden. Bv Oostenrijk en Scandinavische landen.

valt buiten het bestek van de opgave

Ben bang dat er veel uitlaatgassen en lawaaioverlast komt bij de Van Karnebeektunnel. Geen 
goed doordacht plan voor fietsers. Geen behoefte aan herinrichting stationsplein, is tochtgat door 
hoge bebouwing. Niet prettig te verblijven.

Geen reactie nodig. 

Een landmark. Met minimaal de hoogte van de Ijsseltoren om dit gebied duidelijk te markeren. dit is nog niet onderzocht

Ik mis een 100 meter hoge woontoren met een woon/commerciële functie. En wat kan dienen als 
herkenningspunt van het station. En aansluiting op het nachtnet,.. nachtbussen die naar het 
station gaan.

Een landmark is nog niet onderzocht. De nachtbussen blijven uiteraard 
rijden.

Berijdbaarheid van af de stad, lopen of met de fiets voor mensen die niet mobiel zijn. Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Bustunnel is de mooiste oplossing. De overkapping lijkt geknutseld (en erg duur?). Geen reactie nodig. 
De noordkant van station aan centrum kant zou niet meer bereikbaar moeten zijn voor OV/taxi's. 
Alleen nog afhalers. Scheelt veel verkeersdrukte in centrumgebied.

de verplaatsing van de busterminal betekent al een aanzienlijk afname 
van de verkeerskdruk

Route voor inwoners Oosterlaan + achterliggende straten Assendorp richting Veeralle - A28 loopt 
nu voor station langs. Mocht deze route onverhoopt minder doorstromen (bv door evt ontmoedigen 
autoverkeer Noordzijde station), dan bestaat risico van grotere verkeersdruk op de 
Hortensiastraat, omdat mensen dan wellicht via @@ industrie @@ terrein? en IJsselallee willen 
rijden. Hierop is de Hortensiatraat niet berekend en niet ingericht. M.i. is het wenselijk dat dat geen 
alternatieve route wordt. 

vormt onderdeel van de verkeerskundige analyse

De Oosterlaan en Westerlaan zijn erg druk qua autoverkeer. Als dit een doorgaande weg blijft, is 
het voor voetgangers gevaarlijk oversteken. Er zullen ook mensen stoppen om snel iemand uit te 
auto te zetten direct aan het station. De voetganger en fietser moet goed beschermd worden tegen 
deze autostroom.

(verkeers)veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in verdere 
planvorming

Kijk goed naar hoe de doorgaande autoverkeersstroom Ooster- en Westerlaan zich manifesteert 
ten opzichte van de fietsers en voetgangers. Vooral omdat mensen die bekend zijn met het gebied 
niet het gehele stationsplein zullen aflopen.  Maar afbuigen naar het noorden en via de 
Stationsweg naar de Terborchstraat zullen gaan. Dit is momenteel geen veilige oversteekplaats.

(verkeers)veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in verdere 
planvorming

Zorg voor goede openbare  toiletvoorzieningen aan beide zijden van het station. Nu is alles gericht 
op snelheid van jongeren en niet op wat rust voor senioren.

vormt aandachtspunt bij verdere planvorming
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De OV-knoop moet voor alle modaliteiten sluiten zonder ellenlange overstaptijden of afstanden. Het optimaliseren van overstaptijden vormt een belangrijke doelstelling 
van de plannen

Welke oplossingen? Ik zie alleen wat abstracte plaatjes, maar niets concreets.
Hoezo 'gekozen'? Er is nog helemaal niets gekozen. Zelfs de plaats van het busstation is nog 
steeds een principebesluit. Dus geen besluit.

besluiten zullen worden genomen op basis van de rapportage welke 
mede is gebaseerd op inspraak door bewoners

Goede informatie en veilig overal kunnen komen. Nu mis ik de borden welke trein van welk perron 
vertrekt. Graag ook op de traverse meerdere malen ophangen.

dit valt binnen de opdracht van Prorail en NS

Verplaatsing van het busstation is heel goed. Zeker als dit nog een echt geïntegreerd wordt met 
het treinstation (5e perron).

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Ik ben heel erg blij met het eiland perron dat vanuit de OV-tunnel bereikbaar is. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Het belangrijkste voor de OV-knoop is, dat daar binnen alles perfect loopt en dat is de 
verantwoordelijkheid van ProRail en NS. Maar evenzo belangrijk is de afwikkeling naar buiten. Ik 
kan niet beoordelen of het in te richten busstation ruim genoeg is opgezet. Is het niet een beetje 
krap?

De beoogde busterminal biedt voldoende ruimte en kan evt. zelfs nog wat 
groei verwerken

Zeer positief tegenover het verplaatsen van het busstation naar de zuidkant. Geen reactie nodig. 
Verbetering zuidzijde station, maar verslechterde verkeersdruk Hanzeland. Graag ook oog voor 
leefbaarheid. Besluit om bussen aan zuidzijde te plaatsen geeft een probleem waar nog wel een 
(beter) doordachte oplossing voor moet komen.

Geen reactie nodig. 

Ik mis het ontwerp van de zuidzijde stationshal. maakt onderdeel uit van de plannen
De entree van de reizigerstunnel aan noordkant vindt ik mooi, ze is niet te nadrukkelijk aanwezig. 
Meer volume concurreert met stationsgebouw (negatief) en tonvormige bouwwerken horen boven 
de sporen (functioneel grote overspanning).

Geen reactie nodig. 

Goed bedacht. Maar deze zijn vast te duur. Inderdaad zijn daar op dit moment geen budgetten voor, zie Business 
Case in de rapportage. 

Een overdekte stationshal (ivm wachten in slecht weer) is wenselijk. Geen reactie nodig. 
In plaats van een 'draai in de trap' zouden de reizigers ook door duidelijk andere (kleur) bestrating 
in de richting van het stationsplein kunnen worden bewogen. 

Geen reactie nodig. 

Kies voor ambitie qua ontwerp! Niet te conservatief, prettige wacht en verblijfsruimte. Geen reactie nodig. 
Mooie hal maken. Geen reactie nodig. 
Een volwaardige stationshal aan de zuidzijde hoort bij een groot station als Zwolle. Zwolle wordt 
een enkele keer vergeleken met grote stations zoals Rotterdam Centraal. Met name aan een 
droog en beschut ontvangstdomein wordt veel waarde gehecht. Wel heerst bij het publiek een 
realiteitszin dat aan ambitieuze plannen ook een hoger prijskaartje hangt.

Geen reactie nodig. 

De meningen over OV-knoop noord zijn niet uitgesproken, ook al door de sterke voorkeur voor 
ambities op Zuid (al hoeft het een het andere niet uit te sluiten natuurlijk). Wel zijn de opvattingen 
over de haakse variant overwegend negatief: sociale en fysieke onveiligheid en oriëntatie scoren 
slecht.

Geen reactie nodig. 

Het creëren van een nieuw stationsplein aan de zuidzijde heeft directe gevolgen voor het 
functioneren (en functie) van het Lübeckplein. Er wordt opgemerkt dat het plein al moeizaam 
functioneert en dat het voor ondernemers lastig is om ‘hun hoofd boven water te houden’. Door de 
nieuwe entree direct voor het busplatform en de nieuw beoogde looproute naar Windesheim zal de 
levendigheid van het plein nog verder afnemen, met directe gevolgen voor de ondernemers en de 
voorzieningen op en rondom het plein. In de planvorming dient een nieuwe functie te worden 
bedacht voor het Lübeckplein.

Geen reactie nodig. 

Waarom geen kleinere OV (bussen en taxi's)  die volledig elektrisch rijden. Scheelt veel uitstoot en 
geluidsoverlast.

valt buiten het bestek van de opgave

OV kan vééél efficiënter. Bussen rijden vaak leeg rond. Grote vervuilende bussen horen 
gewoonweg niet meer in centrum stad thuis. Erg veel overlast voor aanwonenden en overig 
verkeer. Kies voor kleine elektrische oplossingen in de stad en oude buitenwijken. Levert naast 
forse besparingen ook veel minder overlast op. Neem voorbeeld aan andere grote Europese 
steden. Bv Oostenrijk en Scandinavische landen.

valt buiten het bestek van de opgave

Ben bang dat er veel uitlaatgassen en lawaaioverlast komt bij de Van Karnebeektunnel. Geen 
goed doordacht plan voor fietsers. Geen behoefte aan herinrichting stationsplein, is tochtgat door 
hoge bebouwing. Niet prettig te verblijven.

Geen reactie nodig. 

Een landmark. Met minimaal de hoogte van de Ijsseltoren om dit gebied duidelijk te markeren. dit is nog niet onderzocht

Ik mis een 100 meter hoge woontoren met een woon/commerciële functie. En wat kan dienen als 
herkenningspunt van het station. En aansluiting op het nachtnet,.. nachtbussen die naar het 
station gaan.

Een landmark is nog niet onderzocht. De nachtbussen blijven uiteraard 
rijden.

Berijdbaarheid van af de stad, lopen of met de fiets voor mensen die niet mobiel zijn. Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Bustunnel is de mooiste oplossing. De overkapping lijkt geknutseld (en erg duur?). Geen reactie nodig. 
De noordkant van station aan centrum kant zou niet meer bereikbaar moeten zijn voor OV/taxi's. 
Alleen nog afhalers. Scheelt veel verkeersdrukte in centrumgebied.

de verplaatsing van de busterminal betekent al een aanzienlijk afname 
van de verkeerskdruk

Route voor inwoners Oosterlaan + achterliggende straten Assendorp richting Veeralle - A28 loopt 
nu voor station langs. Mocht deze route onverhoopt minder doorstromen (bv door evt ontmoedigen 
autoverkeer Noordzijde station), dan bestaat risico van grotere verkeersdruk op de 
Hortensiastraat, omdat mensen dan wellicht via @@ industrie @@ terrein? en IJsselallee willen 
rijden. Hierop is de Hortensiatraat niet berekend en niet ingericht. M.i. is het wenselijk dat dat geen 
alternatieve route wordt. 

vormt onderdeel van de verkeerskundige analyse

De Oosterlaan en Westerlaan zijn erg druk qua autoverkeer. Als dit een doorgaande weg blijft, is 
het voor voetgangers gevaarlijk oversteken. Er zullen ook mensen stoppen om snel iemand uit te 
auto te zetten direct aan het station. De voetganger en fietser moet goed beschermd worden tegen 
deze autostroom.

(verkeers)veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in verdere 
planvorming

Kijk goed naar hoe de doorgaande autoverkeersstroom Ooster- en Westerlaan zich manifesteert 
ten opzichte van de fietsers en voetgangers. Vooral omdat mensen die bekend zijn met het gebied 
niet het gehele stationsplein zullen aflopen.  Maar afbuigen naar het noorden en via de 
Stationsweg naar de Terborchstraat zullen gaan. Dit is momenteel geen veilige oversteekplaats.

(verkeers)veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in verdere 
planvorming

Zorg voor goede openbare  toiletvoorzieningen aan beide zijden van het station. Nu is alles gericht 
op snelheid van jongeren en niet op wat rust voor senioren.

vormt aandachtspunt bij verdere planvorming

Ik mis een voorziening waar je kunt verblijven als er vertragingen zijn. Helaas is de 
stationsrestauratie verdwenen. Waarom niet iets met een zelfbedieningsconcept als La Place of 
zo.

NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten 
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

De voorstellen zijn prima, maar denk aan de voorzieningen. NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

Mag best ambitieus zijn. Geen reactie nodig. 
Ambiteus en fraai. Geen reactie nodig. 
Op de renders van het gebied zag ik dat het met de passerelle en de fietsenstalling aan het 
noordelijke stationsplein moeilijk zal worden om de (hopelijk nog steeds toekomstige) tram uit 
Kampen door te trekken naar het stationsplein/centrum. Ik vind dat de gemeente nog steeds moet 
streven naar het doortrekken van de tramverbinding. Met het oog op een toekomstige groei van 
Zwolle en het stationsgebied moet er rekening gehouden worden met een eventueel tramnetwerk 
waarvan dit gebied het knooppunt kan worden.

Over de Kamperlijn wordt medio 2013 een besluit genomen

De gekozen oplossingen zijn oké, maar behoeven nog wel verdere uitwerking. Geen reactie nodig. 
Ik zou graag een ontsluiting zien van de perrons bij v. Karnebeek vanwege de veiligheid (meer dan 
1 uitgang). 

Voor het aantal perronuitgangen heeft NS landelijk beleid, in verband met 
de veiligheid

Redelijke oplossingen. Maar door het ontbreken van de financiële gegevens is het lastig denken 
en 'kiezen'. 

In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Let op dat het stationsplein geen saaie omgeving wordt. Suggesties: Speelstukjes voor kinderen 
(en volwassenen). Veel zitjes, groen. Horeca gelegenheden. Iets van een muziektent oid. 

het creeren van levendigheid vormt een belangrijk aandachtspunt in de 
verdere planvorming

De gekozen oplossingen zijn goed doordacht en erg mooi verbeeld. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Idee om taxi's aan Noordzijde standplaatsen te geven direct op de Oosterlaan (huidig busstation) de plaatsing van taxi's vormt onderdeel van de plannen

Denk ook aan openbare toiletten. vormt aandachtspunt bij verdere planvorming
Bouw op de toekomst (uitbreiding en groei). Geen reactie nodig. 
Ik vind het een goed plein met ruimtelijke oplossingen. Geen reactie nodig. 
Blijft de Lunentunnel open? Die gebruiken we. (Of was het een ander tunneltje, naar een 
winkelcentrumpje met C1000?).

Ja, de Lunentunnel blijft in gebruik voor bewoners van Zwolle zuid. 

Varianten zijn duidelijk verschillend dus het is goed dat meerdere opties worden aangeboden ter 
vergelijking.

Geen reactie nodig. 

Zwolle heeft maar 1 station, de verkeersmachine heeft ook maar 1 plek in de stad. Doe het daar 
goed.

Geen reactie nodig. 

Goede voorzieningen, openbare gelegenheden, groen voorzieningen. Geen reactie nodig. 
De combinatie van ov en toegankelijkheid en verbinding stadsdelen is inderdaad belangrijk ik mis 
een beetje de mogelijkheid om meteen fietsverkeer (over de spoorbruggen??) te combineren. 

de combinatie van de busverbinding met een fietsverbinding is niet 
aantrekkelijk voor fietsers

Geen van de gekozen oplossingen is in alle opzichte goed. Geen reactie nodig. 
Dat er een stationshal komt aan beide zijden met daarin voldoende voorzieningen voor de reiziger 
en commercieele ruimten. zie voorbeeld stationshal Utrecht .

stationhallen aan beide zijden maken onderdeel uit van de plannen

Verdieping van de plannen noodzakelijk. dit komt in de volgende fase
Dat er weinig out-of-the-box is gedacht. Je kan ook denken aan 2e station richting IJssel of Voorst. Geen reactie nodig. 

De concentratie van het ov op één plaats vind ik erg belangrijk. Geen reactie nodig. 
Ik vind een snelle directe verbindingen met de regio en de rest van het land belangrijk. Geen reactie nodig. 

OV-knoop - zuidzijde

Het huidige economische klimaat vormt ook discussiepunt. Wetende dat er in ambities keuzes 
gemaakt moeten worden gezien, hoopt het publiek dat nu gemaakte keuzes niet later tot 
kapitaalvernietiging zal leiden. In het verlengde daarvan zou er volgens het publiek gewaakt 
moeten worden voor compromissen die op de korte termijn tot suboptimale oplossingen leiden. 

Geen reactie nodig. 

5) De gepresenteerde plannen voor de trapopgang naar het nieuwe stationsplein in plaats van de 
lange, smalle tunnel die uitkomt op het Lübeckplein wordt goed ontvangen. Mensen vinden het fijn 
dat ze niet in een “fuik” hoeven te lopen en direct na het busstation omhoog kunnen bewegen. 
Daarentegen zijn er ook mensen die willen weten of én een trap naar maaiveld kan worden 
gemaakt én een tunnel naar het Lübeckplein. Dit zou voor sociaal onveilige situaties leiden en is 
daarom niet gewenst. Met betrekking tot het nieuwe stationsplein aan de zuidzijde wordt 
opgemerkt dat dit volledig in de schaduw ligt, waardoor het een uitdaging wordt om dit tot een 
aangename verblijfslocatie te maken. 

Geen reactie nodig. 

Het verplaatsen van de bussen leidt tot een korte discussie. Al snel wordt duidelijk dat het 
verplaatsen van de bussen noodzakelijk is. Wel wordt opgemerkt dat de gekozen busplatform-
variant  ook voor slechtzienden goed bruikbaar moet zijn. Met name de dynamische haltering en 
de aanwijzing ervan is een aandachtspunt. 

Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Unanieme voorkeur voor de ambitieuze variant. Dat kan geen discussie zijn met 30.000 reizigers. 
Het is beter om hoog in te steken, het kan altijd nog minder. Begin weinig ambitieus en het grote 
risico is dat het nooit meer iets wordt. Men vraagt aandacht voor de orientatie vanuit het station. Er 
rijst toch een blinde wand, dus goede geleiding is nodig. Station moet ook vanuit de omgeving 
goed herkenbaar en vindbaar zijn.

geen reactie nodig. 

Evenwicht in stationstoegangen; voor zuid niveau ambitieus, voor noord kan het eenvoudiger, 
omdat daar het oude stationsgebouw structuur geeft aan het plein, haakse oplossing niet perse 
nodig

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - noordzijde

De aanwezigen waarderen het erg dat het oude stationsgebouw weer de ruimte krijgt om zich te 
manifesteren.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Een kwalitatief en aangenaam (dwz ambitieus) stationsgebouw Noordzijde, juist omdat men deze 
stationszijde het allerbelangrijkste vindt gaat men voor de haakse trap qua begeleiding historisch 
gebouw en route stad.

Geen reactie nodig. 

Zorg in ieder geval dat de logistiek aan de zuidzijde goed opgelost is, een comfortabel en mooi 
stationsgebouw zou mooi zijn, maar de noordzijde heeft de prioriteit.

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - autoparkeren

Ik mis een voorziening waar je kunt verblijven als er vertragingen zijn. Helaas is de 
stationsrestauratie verdwenen. Waarom niet iets met een zelfbedieningsconcept als La Place of 
zo.

NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten 
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

De voorstellen zijn prima, maar denk aan de voorzieningen. NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

Mag best ambitieus zijn. Geen reactie nodig. 
Ambiteus en fraai. Geen reactie nodig. 
Op de renders van het gebied zag ik dat het met de passerelle en de fietsenstalling aan het 
noordelijke stationsplein moeilijk zal worden om de (hopelijk nog steeds toekomstige) tram uit 
Kampen door te trekken naar het stationsplein/centrum. Ik vind dat de gemeente nog steeds moet 
streven naar het doortrekken van de tramverbinding. Met het oog op een toekomstige groei van 
Zwolle en het stationsgebied moet er rekening gehouden worden met een eventueel tramnetwerk 
waarvan dit gebied het knooppunt kan worden.

Over de Kamperlijn wordt medio 2013 een besluit genomen

De gekozen oplossingen zijn oké, maar behoeven nog wel verdere uitwerking. Geen reactie nodig. 
Ik zou graag een ontsluiting zien van de perrons bij v. Karnebeek vanwege de veiligheid (meer dan 
1 uitgang). 

Voor het aantal perronuitgangen heeft NS landelijk beleid, in verband met 
de veiligheid

Redelijke oplossingen. Maar door het ontbreken van de financiële gegevens is het lastig denken 
en 'kiezen'. 

In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Let op dat het stationsplein geen saaie omgeving wordt. Suggesties: Speelstukjes voor kinderen 
(en volwassenen). Veel zitjes, groen. Horeca gelegenheden. Iets van een muziektent oid. 

het creeren van levendigheid vormt een belangrijk aandachtspunt in de 
verdere planvorming

De gekozen oplossingen zijn goed doordacht en erg mooi verbeeld. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Idee om taxi's aan Noordzijde standplaatsen te geven direct op de Oosterlaan (huidig busstation) de plaatsing van taxi's vormt onderdeel van de plannen

Denk ook aan openbare toiletten. vormt aandachtspunt bij verdere planvorming
Bouw op de toekomst (uitbreiding en groei). Geen reactie nodig. 
Ik vind het een goed plein met ruimtelijke oplossingen. Geen reactie nodig. 
Blijft de Lunentunnel open? Die gebruiken we. (Of was het een ander tunneltje, naar een 
winkelcentrumpje met C1000?).

Ja, de Lunentunnel blijft in gebruik voor bewoners van Zwolle zuid. 

Varianten zijn duidelijk verschillend dus het is goed dat meerdere opties worden aangeboden ter 
vergelijking.

Geen reactie nodig. 

Zwolle heeft maar 1 station, de verkeersmachine heeft ook maar 1 plek in de stad. Doe het daar 
goed.

Geen reactie nodig. 

Goede voorzieningen, openbare gelegenheden, groen voorzieningen. Geen reactie nodig. 
De combinatie van ov en toegankelijkheid en verbinding stadsdelen is inderdaad belangrijk ik mis 
een beetje de mogelijkheid om meteen fietsverkeer (over de spoorbruggen??) te combineren. 

de combinatie van de busverbinding met een fietsverbinding is niet 
aantrekkelijk voor fietsers

Geen van de gekozen oplossingen is in alle opzichte goed. Geen reactie nodig. 
Dat er een stationshal komt aan beide zijden met daarin voldoende voorzieningen voor de reiziger 
en commercieele ruimten. zie voorbeeld stationshal Utrecht .

stationhallen aan beide zijden maken onderdeel uit van de plannen

Verdieping van de plannen noodzakelijk. dit komt in de volgende fase
Dat er weinig out-of-the-box is gedacht. Je kan ook denken aan 2e station richting IJssel of Voorst. Geen reactie nodig. 

De concentratie van het ov op één plaats vind ik erg belangrijk. Geen reactie nodig. 
Ik vind een snelle directe verbindingen met de regio en de rest van het land belangrijk. Geen reactie nodig. 

OV-knoop - zuidzijde

Het huidige economische klimaat vormt ook discussiepunt. Wetende dat er in ambities keuzes 
gemaakt moeten worden gezien, hoopt het publiek dat nu gemaakte keuzes niet later tot 
kapitaalvernietiging zal leiden. In het verlengde daarvan zou er volgens het publiek gewaakt 
moeten worden voor compromissen die op de korte termijn tot suboptimale oplossingen leiden. 

Geen reactie nodig. 

5) De gepresenteerde plannen voor de trapopgang naar het nieuwe stationsplein in plaats van de 
lange, smalle tunnel die uitkomt op het Lübeckplein wordt goed ontvangen. Mensen vinden het fijn 
dat ze niet in een “fuik” hoeven te lopen en direct na het busstation omhoog kunnen bewegen. 
Daarentegen zijn er ook mensen die willen weten of én een trap naar maaiveld kan worden 
gemaakt én een tunnel naar het Lübeckplein. Dit zou voor sociaal onveilige situaties leiden en is 
daarom niet gewenst. Met betrekking tot het nieuwe stationsplein aan de zuidzijde wordt 
opgemerkt dat dit volledig in de schaduw ligt, waardoor het een uitdaging wordt om dit tot een 
aangename verblijfslocatie te maken. 

Geen reactie nodig. 

Het verplaatsen van de bussen leidt tot een korte discussie. Al snel wordt duidelijk dat het 
verplaatsen van de bussen noodzakelijk is. Wel wordt opgemerkt dat de gekozen busplatform-
variant  ook voor slechtzienden goed bruikbaar moet zijn. Met name de dynamische haltering en 
de aanwijzing ervan is een aandachtspunt. 

Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Unanieme voorkeur voor de ambitieuze variant. Dat kan geen discussie zijn met 30.000 reizigers. 
Het is beter om hoog in te steken, het kan altijd nog minder. Begin weinig ambitieus en het grote 
risico is dat het nooit meer iets wordt. Men vraagt aandacht voor de orientatie vanuit het station. Er 
rijst toch een blinde wand, dus goede geleiding is nodig. Station moet ook vanuit de omgeving 
goed herkenbaar en vindbaar zijn.

geen reactie nodig. 

Evenwicht in stationstoegangen; voor zuid niveau ambitieus, voor noord kan het eenvoudiger, 
omdat daar het oude stationsgebouw structuur geeft aan het plein, haakse oplossing niet perse 
nodig

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - noordzijde

De aanwezigen waarderen het erg dat het oude stationsgebouw weer de ruimte krijgt om zich te 
manifesteren.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Een kwalitatief en aangenaam (dwz ambitieus) stationsgebouw Noordzijde, juist omdat men deze 
stationszijde het allerbelangrijkste vindt gaat men voor de haakse trap qua begeleiding historisch 
gebouw en route stad.

Geen reactie nodig. 

Zorg in ieder geval dat de logistiek aan de zuidzijde goed opgelost is, een comfortabel en mooi 
stationsgebouw zou mooi zijn, maar de noordzijde heeft de prioriteit.

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - autoparkeren

Verhoogde parkeerdruk in wijk achter Westerlaan wanneer parkeer garage bij station verdwijnt tbv 
fietsenstalling. Zie ook terechte opmerking van manager Nieuwe Buitensociëteit in de 1e 
discussieronde OV-noord. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Voor het goed functioneren van de OV-knoop is het belangrijk dat er voldoende 
parkeergelegenheid bij het station is voor auto's.

voldoende parkeergelegenheid vormt onderdeel van de opgave

Verplaatsen parkeergarage Westerlaan is niet logisch omdat deze nu vooral gebruikt wordt tbv de 
Buitensociëteit.

reactie niet helemaal duidelijk

Er moet bij de Buitensociëteit voldoende parkeergelegenheid over blijven als de parkeergarage 
verdwijnt. Dus de parkeergarage aan de Westerlaan niet slopen tbv fietsparkeren. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Grootste zorg is het verdwijnen (in één van de plannen) van de P voor auto's tegenover de 
Buitensociëteit. Er zal overlast ontstaat in de omliggende wijk door geparkeerde auto's.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Naast ruimte voor fietsen worden ook vragen gesteld over de ruimte voor auto’s. Hiervoor wordt 
aandacht gevraagd. Iemand uit het publiek geeft aan dat idealiter de K+R ook gebruikt zou moeten 
kunnen worden voor ‘korte’ stops van bijvoorbeeld max. 30 min. 

Geen reactie nodig. 

Daarnaast waren er vragen over het auto parkeren. Waar moeten bezoekers van de hotels en 
bedrijven aan de centrumzijde hun auto parkeren als de parkeergarage een fietsparkeergarage 
wordt. Parkeren aan de zuidzijde is voor veel van hen te ver.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

OV-knoop - fietsparkeren

Ik mis een goede loop en fietsroutes en voldoende veilige fietsenstalling. beide maken onderdeel uit van de plannen
s Ochtend gaan heel veel mensen met hun fiets naar het station en moet daar hun 10.000-en 
fietsen kwijt. Even later komen er weer heel veel mensen uit het station die ergens in Zwolle 
moeten zijn. Ga nu EINDELIJK eens met een goed fiets-'sharing' plan beginnen. Dan ben je niet 
alleen veel van die fietsen stallingen kwijt, maar ook een deel van het busvervoer! (En ben je ook 
nog eens echt innovatief en duurzaam bezig.). 

valt buiten het bestek van de opgave

Hoe zit het met de toegankelijkheid en veiligheid van de fietsenstalling onder stationsplein? beide aspecten vormen belangrijke randvoorwaarden bij het ontwerp
Fietsparkeren levert op spitstijden ook een hoge voetgangersdichtheid voor de stalling naar het 
OV op. En ook voor mensen die op het station aankomen en met de gestalde fiets verder reizen. 
Zijn de gebouwen, gangen, deuren en looproutes hierop berekend?

ja, daarop zijn zij berekend

Parkeergarage voor fietsen aan de Westerlaan,.. Zullen de fietsers wel naar de hogere 
verdiepingen gaan?

nader onderzoek, op basis van vergelijkbare oplossingen elders, zal dit 
moeten uitwijzen

Met betrekking tot het fietsparkeren lijkt de meerderheid een fietsoplossing op het maaiveld als 
minst aantrekkelijk te ervaren. Mensen vragen zich af of er voldoende ruimte is voor voldoende 
fietsparkeerplekken op maaiveld. De meest nette situatie wordt het fietsparkeren onder het 
busstation genoemd. Ook wordt gevraagd of er geen bewaakte fietsenstalling aan de zuidzijde 
nodig is. Geconcludeerd wordt dat een aangename bewaakte fietsenstalling (met toezicht) enkel 
op noord is te realiseren. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes, met name 
aan de noordzijde is dit nu een probleem. 

Geen reactie nodig. 

Waar de fietsers in welke hoeveelheden vandaan. hiervan zijn globale schattingen gemaakt, zie rapportage
De fietsparkeermogelijkheid op de Westerlaan werd positief ontvangen en de puzzel van het 
fietparkeren op de Oosterlaan werd door de beperkte ruimte en de mogelijke perronuitbreiding ook 
door de bezoekers, als een complexe opgave gezien. Er waren met name vragen over 
toegankelijkheid wanneer fietsparkeren dubbellaags of hoger zou worden.

Geen reactie nodig. 

Uitgesproken voorkeur voor fietsparkeren Westerlaan, de negatieve impact op ruimte en kwaliteit 
bij Oosterlaan-focus wordt zwaar gewogen. De Westerlaanoplossing ziet men in relatie tot de 
knoop het beste functioneren. Specifieke aandachtspunten zijn: waarschijnlijk zware 
bodemvervuiling aan Westerlaan vanwege vroegere overslagactiviteiten (Haven-spoor). Bij 
gebouwde fietsvoorzieningen heeft men zorgen over kwaliteit, comfort (hellingen!), sociale 
veiligheid. Bestaan er voorbeelden in Nederland van dit soort gebouwen? Tapis roulants spreekt 
deze groep wel aan (ook bij ondergrondse stalling).

Geen reactie nodig. 

Variant oostgebouw zuidzijde wordt onderschreven mn vanwege ligging herkomstgebied en de 
toegevoegde waarde voor de stationshal. Wel wordt aandacht gevraagd voor bewaking, men is 
beducht voor sociale onveiligheid in een  fietsgebouw. West scoort ook goed op de goede positie, 
maar wordt minder goed geacht vanwege de impact op gebiedsontwikeling. Onder het busstation 
stuit op sociale veiligheidsweerstand. Maaiveld kent geen voorstanders.

Geen reactie nodig. 

Het fietsparkeren is nadrukkelijk voor deze groep minder belangrijk, zeker wanneer er geen 
toereikende budgetten zijn, een verspreide fietsparkeeroplossing is prima en heeft ook de 
voorkeur; vanwege betere faseerbaarheid, aansluitend op de diverse fietsersstromen, en sociale 
veiligheid.

Geen reactie nodig. 

Er zijn grote vraagtekens bij de gebouwde fietsenstallingen, in meerdere bouwlagen in een 
onbewaakte (want onbetaalde) vorm! vraag; zijn hier voorbeelden (met de vergelijkbare enorme 
aantallen) van in NL? 

Geen reactie nodig. 

Ik ben erg benieuwd naar oplossingen voor het parkeren van fietsen. maken onderdeel uit van de plannen

OV-knoop - passerelle over de sporen

Veel bezoekers hadden vragen over de toegankelijkheid van de tunnel in verband met de OV 
Chipkaartpoortjes. Sommigen hebben geen OV kaart maar zouden wel graag door de tunnel 
willen.

Het creeren van een openbare verbinding tussen de centrumzijde en 
zuidzijde van het station is een voorwaarde voor de verdere planvorming. 

‘We gaan de reizigerstunnel sluiten’ en ‘misschien’ komt er dan een passerelle. De komst van OVCP is een landelijke discussie, het is lastig om daar 
invloed op te hebben.

Verhoogde parkeerdruk in wijk achter Westerlaan wanneer parkeer garage bij station verdwijnt tbv 
fietsenstalling. Zie ook terechte opmerking van manager Nieuwe Buitensociëteit in de 1e 
discussieronde OV-noord. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Voor het goed functioneren van de OV-knoop is het belangrijk dat er voldoende 
parkeergelegenheid bij het station is voor auto's.

voldoende parkeergelegenheid vormt onderdeel van de opgave

Verplaatsen parkeergarage Westerlaan is niet logisch omdat deze nu vooral gebruikt wordt tbv de 
Buitensociëteit.

reactie niet helemaal duidelijk

Er moet bij de Buitensociëteit voldoende parkeergelegenheid over blijven als de parkeergarage 
verdwijnt. Dus de parkeergarage aan de Westerlaan niet slopen tbv fietsparkeren. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Grootste zorg is het verdwijnen (in één van de plannen) van de P voor auto's tegenover de 
Buitensociëteit. Er zal overlast ontstaat in de omliggende wijk door geparkeerde auto's.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Naast ruimte voor fietsen worden ook vragen gesteld over de ruimte voor auto’s. Hiervoor wordt 
aandacht gevraagd. Iemand uit het publiek geeft aan dat idealiter de K+R ook gebruikt zou moeten 
kunnen worden voor ‘korte’ stops van bijvoorbeeld max. 30 min. 

Geen reactie nodig. 

Daarnaast waren er vragen over het auto parkeren. Waar moeten bezoekers van de hotels en 
bedrijven aan de centrumzijde hun auto parkeren als de parkeergarage een fietsparkeergarage 
wordt. Parkeren aan de zuidzijde is voor veel van hen te ver.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

OV-knoop - fietsparkeren

Ik mis een goede loop en fietsroutes en voldoende veilige fietsenstalling. beide maken onderdeel uit van de plannen
s Ochtend gaan heel veel mensen met hun fiets naar het station en moet daar hun 10.000-en 
fietsen kwijt. Even later komen er weer heel veel mensen uit het station die ergens in Zwolle 
moeten zijn. Ga nu EINDELIJK eens met een goed fiets-'sharing' plan beginnen. Dan ben je niet 
alleen veel van die fietsen stallingen kwijt, maar ook een deel van het busvervoer! (En ben je ook 
nog eens echt innovatief en duurzaam bezig.). 

valt buiten het bestek van de opgave

Hoe zit het met de toegankelijkheid en veiligheid van de fietsenstalling onder stationsplein? beide aspecten vormen belangrijke randvoorwaarden bij het ontwerp
Fietsparkeren levert op spitstijden ook een hoge voetgangersdichtheid voor de stalling naar het 
OV op. En ook voor mensen die op het station aankomen en met de gestalde fiets verder reizen. 
Zijn de gebouwen, gangen, deuren en looproutes hierop berekend?

ja, daarop zijn zij berekend

Parkeergarage voor fietsen aan de Westerlaan,.. Zullen de fietsers wel naar de hogere 
verdiepingen gaan?

nader onderzoek, op basis van vergelijkbare oplossingen elders, zal dit 
moeten uitwijzen

Met betrekking tot het fietsparkeren lijkt de meerderheid een fietsoplossing op het maaiveld als 
minst aantrekkelijk te ervaren. Mensen vragen zich af of er voldoende ruimte is voor voldoende 
fietsparkeerplekken op maaiveld. De meest nette situatie wordt het fietsparkeren onder het 
busstation genoemd. Ook wordt gevraagd of er geen bewaakte fietsenstalling aan de zuidzijde 
nodig is. Geconcludeerd wordt dat een aangename bewaakte fietsenstalling (met toezicht) enkel 
op noord is te realiseren. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes, met name 
aan de noordzijde is dit nu een probleem. 

Geen reactie nodig. 

Waar de fietsers in welke hoeveelheden vandaan. hiervan zijn globale schattingen gemaakt, zie rapportage
De fietsparkeermogelijkheid op de Westerlaan werd positief ontvangen en de puzzel van het 
fietparkeren op de Oosterlaan werd door de beperkte ruimte en de mogelijke perronuitbreiding ook 
door de bezoekers, als een complexe opgave gezien. Er waren met name vragen over 
toegankelijkheid wanneer fietsparkeren dubbellaags of hoger zou worden.

Geen reactie nodig. 

Uitgesproken voorkeur voor fietsparkeren Westerlaan, de negatieve impact op ruimte en kwaliteit 
bij Oosterlaan-focus wordt zwaar gewogen. De Westerlaanoplossing ziet men in relatie tot de 
knoop het beste functioneren. Specifieke aandachtspunten zijn: waarschijnlijk zware 
bodemvervuiling aan Westerlaan vanwege vroegere overslagactiviteiten (Haven-spoor). Bij 
gebouwde fietsvoorzieningen heeft men zorgen over kwaliteit, comfort (hellingen!), sociale 
veiligheid. Bestaan er voorbeelden in Nederland van dit soort gebouwen? Tapis roulants spreekt 
deze groep wel aan (ook bij ondergrondse stalling).

Geen reactie nodig. 

Variant oostgebouw zuidzijde wordt onderschreven mn vanwege ligging herkomstgebied en de 
toegevoegde waarde voor de stationshal. Wel wordt aandacht gevraagd voor bewaking, men is 
beducht voor sociale onveiligheid in een  fietsgebouw. West scoort ook goed op de goede positie, 
maar wordt minder goed geacht vanwege de impact op gebiedsontwikeling. Onder het busstation 
stuit op sociale veiligheidsweerstand. Maaiveld kent geen voorstanders.

Geen reactie nodig. 

Het fietsparkeren is nadrukkelijk voor deze groep minder belangrijk, zeker wanneer er geen 
toereikende budgetten zijn, een verspreide fietsparkeeroplossing is prima en heeft ook de 
voorkeur; vanwege betere faseerbaarheid, aansluitend op de diverse fietsersstromen, en sociale 
veiligheid.

Geen reactie nodig. 

Er zijn grote vraagtekens bij de gebouwde fietsenstallingen, in meerdere bouwlagen in een 
onbewaakte (want onbetaalde) vorm! vraag; zijn hier voorbeelden (met de vergelijkbare enorme 
aantallen) van in NL? 

Geen reactie nodig. 

Ik ben erg benieuwd naar oplossingen voor het parkeren van fietsen. maken onderdeel uit van de plannen

OV-knoop - passerelle over de sporen

Veel bezoekers hadden vragen over de toegankelijkheid van de tunnel in verband met de OV 
Chipkaartpoortjes. Sommigen hebben geen OV kaart maar zouden wel graag door de tunnel 
willen.

Het creeren van een openbare verbinding tussen de centrumzijde en 
zuidzijde van het station is een voorwaarde voor de verdere planvorming. 

‘We gaan de reizigerstunnel sluiten’ en ‘misschien’ komt er dan een passerelle. De komst van OVCP is een landelijke discussie, het is lastig om daar 
invloed op te hebben.

De nieuwe reizigerspassage zal, naar verwachting, worden voorzien van OVCP-poorten. De 
OVCP-poorten leiden tot de nodige discussie en wordt als negatieve ontwikkeling ervaren. 
Hierdoor wordt de passage ‘semi-openbaar’ gebied en alleen toegankelijk voor mensen met een 
OV-chipkaart. Dit heeft directe gevolgen voor de verbinding tussen noord en zuid. Ook wordt 
aangegeven dat idealiter het busstation bereikbaar moet zijn zonder eerst door de OVCP-poorten 
van de NS te moeten. Aan een openbare route tussen noord en zuid wordt veel waarde gehecht. 
De passerelle zou een mogelijke oplossing kunnen zijn en wordt als zeer belangrijk bestempeld. 
Tegelijkertijd zijn over de passerelle nog veel onduidelijkheden, met name met betrekking tot de 
bereikbaarheid; de passerelle moet toegankelijk zijn voor mindervalide en idealiter ook voor 
fietsers. Duidelijk is dat de passerelle volgens het publiek hoort tussen de ‘vaste planelementen’.

Geen reactie nodig. 

De passerelle werd zeer positief ontvangen. Er bleek duidelijk behoefte aan deze passerelle en er 
werden direct vragen gesteld over de toegankelijkheid: de hoogte, breedte, aanwezigheid van 
liften. Ook waren er vragen over hoe de kwaliteit van deze verbinding zich verhoudt tot de 
nadrukkelijk groter gedimensioneerde stationstunnel.

Geen reactie nodig. 

De voetgangersbrug, die de enige direct voor iedereen openbare toegang noorzijde-zuidzijde is, 
blijft volledig onderbelicht het uitsluitend voor ov-reizigers toegankelijk maken van de 
stationstunnel is wel een domper en zwakt al die mooie plaatjes over 'open' verbinding noord-zuid 
wel erg af.

een openbare noord-zuid verbinding voor langzaamverkeer vormt 
onderdeel van de plannen.

OV-knoop - route Windesheim

De nieuwe route voor de Windesheim-studenten wordt met open armen ontvangen, maar wel 
wordt eraan getwijfeld of de studenten zich laten gemakkelijk laten sturen. Volgens het publiek is 
de kans groot dat zij de kortste, in plaats van meest plezierige, route naar Windesheim zullen 
kiezen. Wellicht zijn aanvullende maatregelen nodig?

Door de nieuwe uitgang van de reizigerstunnel ten noorden van de 
Hanzelaan worden de loopafstanden richting Windesheim via het 
Hanzeplein interessanter. 

Leden van mijn gezin fietsen dagelijks vanuit Zwolle-Zuid, Hanzelaan naar de scholen. De stroom 
scholieren van het station naar Windesheim houdt geen rekening met kruisende fietsers. In de 
oplossing met een overgang over de IJsselallee blijft de stroom voetgangers over de weg door 
Hanzeland. Zou aan deze situatie ook wat gedaan kunnen worden?

Dit is inderdaad een knelpunt. Het zal worden meegenomen in de 
planvorming in de volgende fase.

Samenhang met de rest van de stad en andere projecten

De oplossingen zijn creatief, maar missen de verdere samenhang met bv.. Het Ecodrome, de 
IJsselhallen en het spoor naast het Engelse Werk, en Wärtsilä.

Geen reactie nodig. 

Een goed idee. Maar is de rest van Zwolle daar ook op berekend op het toenemend aantal 
reizigers? Kan Zwolle wel zoveel mensen aan?

reactie niet helemaal duidelijk

Overkapping, goed plan! Miste wel het grote plaatje bv integrale visie icm 'in de ban van de ring'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Verbinding leggen met 'In de Ban van de Ring'. Hoeveel auto's wil je valkbij de binnenstad'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage
Er is vanzelfsprekend een hele duidelijke 'link' met 'In de ban van de ring'. Dit ontkennen in de 
planvorming is absurd.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom heeft dit project geen samenhang met de herschikking van busroutes over de 
Pannenkoekendijk?

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Let ook op de toekomst van het Kamperlijntje. Allereerst moet worden vastgesteld dat de opheffing van de Kamperlijn 
voorwaardelijk is voor de realisatie van de overkapping (B). Met 
betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, waarbij 
opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door een 
busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

De overkapping gaat ten koste van de Kamperlijn. Dat is zeer slecht! Het komt i.d.d. doordat de Veerallée mede verhoogd moet worden op die 
plek. De optie van een sneltram zou wel passen bij dit ontwerp, maar die 
is achterhaald. Ook verbussing van de Kamperlijn is mogelijk met dit 
ontwerp.

Is het nou een overkapping zonder Kamperlijn, of de Kamperlijn, maar dan geen overkapping? Ja, dat klopt.

Ik mis een visie/plan op het kamperlijntje. Er is geen rekening gehouden met eventuele 
vertramming (en eventuele verlenging naar het Sophia ziekenhuis zoals ooit bedacht) Is de 
provincie hierover niet gepolst? 

Met betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, 
waarbij opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door 
een busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

Gaan de Kamperlijn en de overkapping niet samen? Niet als treinverbinding. 
Wat voor effect hebben dit soort plannen op de kwesties in de rest van de stad? Wat krijgt prioriteit 
als zo’n groot project gaat spelen? Is er een focus op dit ontwerp, terwijl de Kamperlijn 
ondergesneeuwd wordt?

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

De fly-over is niet mooi, de tunnel door de schuine doorsteek onnodig lang. De overkapping is de 
mooiste oplossing maar betekent het einde van het bestaande Kamperlijntje. Een alternatief voor 
de voorgestelde tunnel is een tunnel parallel aan de bestaande fietstunnel bij het Ecodrome, die is 
nl. korter en dus goedkoper aan te leggen

De voorgestelde alternatieve oplossing is niet mogelijk vanwege de steile 
hellingen die dan nodig zouden zijn & langere reistijden. 

Zorg ervoor dat de technische en financieel-economische maakbaarheid onder controle gehouden 
wordt. Zijdelings raakt dit het Kamperlijn besluit. De KBG-leden vinden dit belang groter dan het 
belang van het behouden van het Kamperlijntje. 

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

Waar vindt de fietssnelweg vanaf de rode brug aansluiting op het fietsnet? de verbinding met bestaande fietsnetwerken is geillustreerd in de 
rapportage

Daarnaast mis ik een goed plan voor de zone langs de Westerlaan en dan met name het oude 
postkantoor.

uitwerkingen voor deellocaties komen in een volgende fase

Houdt rekening met/ wat zegt het ontwerp over voldoende entree’s de Veeralléebuurt in, en de 
verbinding van deze buurt met de Rieteweg, binnenstad en de aansluiting op de verhoogde 
Veeralléeweg over de overkapping!

de genoemde verbindingen vallen buiten het plangebied van de 
Spoorzone

Het Koekoeksjong van het groeiende aantal reizigers en het groeieffect voor de stad Zwolle. Zijn 
de berekeningen van de reizigersgroei wel goed doorgewerkt? 

de berekeningen zijn prognoses gemaakt met gevalideerde modellen

Spoorse voorzieningen

De OV-knoop moet voor alle modaliteiten sluiten zonder ellenlange overstaptijden of afstanden. Het optimaliseren van overstaptijden vormt een belangrijke doelstelling 
van de plannen

Welke oplossingen? Ik zie alleen wat abstracte plaatjes, maar niets concreets.
Hoezo 'gekozen'? Er is nog helemaal niets gekozen. Zelfs de plaats van het busstation is nog 
steeds een principebesluit. Dus geen besluit.

besluiten zullen worden genomen op basis van de rapportage welke 
mede is gebaseerd op inspraak door bewoners

Goede informatie en veilig overal kunnen komen. Nu mis ik de borden welke trein van welk perron 
vertrekt. Graag ook op de traverse meerdere malen ophangen.

dit valt binnen de opdracht van Prorail en NS

Verplaatsing van het busstation is heel goed. Zeker als dit nog een echt geïntegreerd wordt met 
het treinstation (5e perron).

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Ik ben heel erg blij met het eiland perron dat vanuit de OV-tunnel bereikbaar is. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Het belangrijkste voor de OV-knoop is, dat daar binnen alles perfect loopt en dat is de 
verantwoordelijkheid van ProRail en NS. Maar evenzo belangrijk is de afwikkeling naar buiten. Ik 
kan niet beoordelen of het in te richten busstation ruim genoeg is opgezet. Is het niet een beetje 
krap?

De beoogde busterminal biedt voldoende ruimte en kan evt. zelfs nog wat 
groei verwerken

Zeer positief tegenover het verplaatsen van het busstation naar de zuidkant. Geen reactie nodig. 
Verbetering zuidzijde station, maar verslechterde verkeersdruk Hanzeland. Graag ook oog voor 
leefbaarheid. Besluit om bussen aan zuidzijde te plaatsen geeft een probleem waar nog wel een 
(beter) doordachte oplossing voor moet komen.

Geen reactie nodig. 

Ik mis het ontwerp van de zuidzijde stationshal. maakt onderdeel uit van de plannen
De entree van de reizigerstunnel aan noordkant vindt ik mooi, ze is niet te nadrukkelijk aanwezig. 
Meer volume concurreert met stationsgebouw (negatief) en tonvormige bouwwerken horen boven 
de sporen (functioneel grote overspanning).

Geen reactie nodig. 

Goed bedacht. Maar deze zijn vast te duur. Inderdaad zijn daar op dit moment geen budgetten voor, zie Business 
Case in de rapportage. 

Een overdekte stationshal (ivm wachten in slecht weer) is wenselijk. Geen reactie nodig. 
In plaats van een 'draai in de trap' zouden de reizigers ook door duidelijk andere (kleur) bestrating 
in de richting van het stationsplein kunnen worden bewogen. 

Geen reactie nodig. 

Kies voor ambitie qua ontwerp! Niet te conservatief, prettige wacht en verblijfsruimte. Geen reactie nodig. 
Mooie hal maken. Geen reactie nodig. 
Een volwaardige stationshal aan de zuidzijde hoort bij een groot station als Zwolle. Zwolle wordt 
een enkele keer vergeleken met grote stations zoals Rotterdam Centraal. Met name aan een 
droog en beschut ontvangstdomein wordt veel waarde gehecht. Wel heerst bij het publiek een 
realiteitszin dat aan ambitieuze plannen ook een hoger prijskaartje hangt.

Geen reactie nodig. 

De meningen over OV-knoop noord zijn niet uitgesproken, ook al door de sterke voorkeur voor 
ambities op Zuid (al hoeft het een het andere niet uit te sluiten natuurlijk). Wel zijn de opvattingen 
over de haakse variant overwegend negatief: sociale en fysieke onveiligheid en oriëntatie scoren 
slecht.

Geen reactie nodig. 

Het creëren van een nieuw stationsplein aan de zuidzijde heeft directe gevolgen voor het 
functioneren (en functie) van het Lübeckplein. Er wordt opgemerkt dat het plein al moeizaam 
functioneert en dat het voor ondernemers lastig is om ‘hun hoofd boven water te houden’. Door de 
nieuwe entree direct voor het busplatform en de nieuw beoogde looproute naar Windesheim zal de 
levendigheid van het plein nog verder afnemen, met directe gevolgen voor de ondernemers en de 
voorzieningen op en rondom het plein. In de planvorming dient een nieuwe functie te worden 
bedacht voor het Lübeckplein.

Geen reactie nodig. 

Waarom geen kleinere OV (bussen en taxi's)  die volledig elektrisch rijden. Scheelt veel uitstoot en 
geluidsoverlast.

valt buiten het bestek van de opgave

OV kan vééél efficiënter. Bussen rijden vaak leeg rond. Grote vervuilende bussen horen 
gewoonweg niet meer in centrum stad thuis. Erg veel overlast voor aanwonenden en overig 
verkeer. Kies voor kleine elektrische oplossingen in de stad en oude buitenwijken. Levert naast 
forse besparingen ook veel minder overlast op. Neem voorbeeld aan andere grote Europese 
steden. Bv Oostenrijk en Scandinavische landen.

valt buiten het bestek van de opgave

Ben bang dat er veel uitlaatgassen en lawaaioverlast komt bij de Van Karnebeektunnel. Geen 
goed doordacht plan voor fietsers. Geen behoefte aan herinrichting stationsplein, is tochtgat door 
hoge bebouwing. Niet prettig te verblijven.

Geen reactie nodig. 

Een landmark. Met minimaal de hoogte van de Ijsseltoren om dit gebied duidelijk te markeren. dit is nog niet onderzocht

Ik mis een 100 meter hoge woontoren met een woon/commerciële functie. En wat kan dienen als 
herkenningspunt van het station. En aansluiting op het nachtnet,.. nachtbussen die naar het 
station gaan.

Een landmark is nog niet onderzocht. De nachtbussen blijven uiteraard 
rijden.

Berijdbaarheid van af de stad, lopen of met de fiets voor mensen die niet mobiel zijn. Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Bustunnel is de mooiste oplossing. De overkapping lijkt geknutseld (en erg duur?). Geen reactie nodig. 
De noordkant van station aan centrum kant zou niet meer bereikbaar moeten zijn voor OV/taxi's. 
Alleen nog afhalers. Scheelt veel verkeersdrukte in centrumgebied.

de verplaatsing van de busterminal betekent al een aanzienlijk afname 
van de verkeerskdruk

Route voor inwoners Oosterlaan + achterliggende straten Assendorp richting Veeralle - A28 loopt 
nu voor station langs. Mocht deze route onverhoopt minder doorstromen (bv door evt ontmoedigen 
autoverkeer Noordzijde station), dan bestaat risico van grotere verkeersdruk op de 
Hortensiastraat, omdat mensen dan wellicht via @@ industrie @@ terrein? en IJsselallee willen 
rijden. Hierop is de Hortensiatraat niet berekend en niet ingericht. M.i. is het wenselijk dat dat geen 
alternatieve route wordt. 

vormt onderdeel van de verkeerskundige analyse

De Oosterlaan en Westerlaan zijn erg druk qua autoverkeer. Als dit een doorgaande weg blijft, is 
het voor voetgangers gevaarlijk oversteken. Er zullen ook mensen stoppen om snel iemand uit te 
auto te zetten direct aan het station. De voetganger en fietser moet goed beschermd worden tegen 
deze autostroom.

(verkeers)veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in verdere 
planvorming

Kijk goed naar hoe de doorgaande autoverkeersstroom Ooster- en Westerlaan zich manifesteert 
ten opzichte van de fietsers en voetgangers. Vooral omdat mensen die bekend zijn met het gebied 
niet het gehele stationsplein zullen aflopen.  Maar afbuigen naar het noorden en via de 
Stationsweg naar de Terborchstraat zullen gaan. Dit is momenteel geen veilige oversteekplaats.

(verkeers)veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in verdere 
planvorming

Zorg voor goede openbare  toiletvoorzieningen aan beide zijden van het station. Nu is alles gericht 
op snelheid van jongeren en niet op wat rust voor senioren.

vormt aandachtspunt bij verdere planvorming
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De OV-knoop moet voor alle modaliteiten sluiten zonder ellenlange overstaptijden of afstanden. Het optimaliseren van overstaptijden vormt een belangrijke doelstelling 
van de plannen

Welke oplossingen? Ik zie alleen wat abstracte plaatjes, maar niets concreets.
Hoezo 'gekozen'? Er is nog helemaal niets gekozen. Zelfs de plaats van het busstation is nog 
steeds een principebesluit. Dus geen besluit.

besluiten zullen worden genomen op basis van de rapportage welke 
mede is gebaseerd op inspraak door bewoners

Goede informatie en veilig overal kunnen komen. Nu mis ik de borden welke trein van welk perron 
vertrekt. Graag ook op de traverse meerdere malen ophangen.

dit valt binnen de opdracht van Prorail en NS

Verplaatsing van het busstation is heel goed. Zeker als dit nog een echt geïntegreerd wordt met 
het treinstation (5e perron).

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Ik ben heel erg blij met het eiland perron dat vanuit de OV-tunnel bereikbaar is. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Het belangrijkste voor de OV-knoop is, dat daar binnen alles perfect loopt en dat is de 
verantwoordelijkheid van ProRail en NS. Maar evenzo belangrijk is de afwikkeling naar buiten. Ik 
kan niet beoordelen of het in te richten busstation ruim genoeg is opgezet. Is het niet een beetje 
krap?

De beoogde busterminal biedt voldoende ruimte en kan evt. zelfs nog wat 
groei verwerken

Zeer positief tegenover het verplaatsen van het busstation naar de zuidkant. Geen reactie nodig. 
Verbetering zuidzijde station, maar verslechterde verkeersdruk Hanzeland. Graag ook oog voor 
leefbaarheid. Besluit om bussen aan zuidzijde te plaatsen geeft een probleem waar nog wel een 
(beter) doordachte oplossing voor moet komen.

Geen reactie nodig. 

Ik mis het ontwerp van de zuidzijde stationshal. maakt onderdeel uit van de plannen
De entree van de reizigerstunnel aan noordkant vindt ik mooi, ze is niet te nadrukkelijk aanwezig. 
Meer volume concurreert met stationsgebouw (negatief) en tonvormige bouwwerken horen boven 
de sporen (functioneel grote overspanning).

Geen reactie nodig. 

Goed bedacht. Maar deze zijn vast te duur. Inderdaad zijn daar op dit moment geen budgetten voor, zie Business 
Case in de rapportage. 

Een overdekte stationshal (ivm wachten in slecht weer) is wenselijk. Geen reactie nodig. 
In plaats van een 'draai in de trap' zouden de reizigers ook door duidelijk andere (kleur) bestrating 
in de richting van het stationsplein kunnen worden bewogen. 

Geen reactie nodig. 

Kies voor ambitie qua ontwerp! Niet te conservatief, prettige wacht en verblijfsruimte. Geen reactie nodig. 
Mooie hal maken. Geen reactie nodig. 
Een volwaardige stationshal aan de zuidzijde hoort bij een groot station als Zwolle. Zwolle wordt 
een enkele keer vergeleken met grote stations zoals Rotterdam Centraal. Met name aan een 
droog en beschut ontvangstdomein wordt veel waarde gehecht. Wel heerst bij het publiek een 
realiteitszin dat aan ambitieuze plannen ook een hoger prijskaartje hangt.

Geen reactie nodig. 

De meningen over OV-knoop noord zijn niet uitgesproken, ook al door de sterke voorkeur voor 
ambities op Zuid (al hoeft het een het andere niet uit te sluiten natuurlijk). Wel zijn de opvattingen 
over de haakse variant overwegend negatief: sociale en fysieke onveiligheid en oriëntatie scoren 
slecht.

Geen reactie nodig. 

Het creëren van een nieuw stationsplein aan de zuidzijde heeft directe gevolgen voor het 
functioneren (en functie) van het Lübeckplein. Er wordt opgemerkt dat het plein al moeizaam 
functioneert en dat het voor ondernemers lastig is om ‘hun hoofd boven water te houden’. Door de 
nieuwe entree direct voor het busplatform en de nieuw beoogde looproute naar Windesheim zal de 
levendigheid van het plein nog verder afnemen, met directe gevolgen voor de ondernemers en de 
voorzieningen op en rondom het plein. In de planvorming dient een nieuwe functie te worden 
bedacht voor het Lübeckplein.

Geen reactie nodig. 

Waarom geen kleinere OV (bussen en taxi's)  die volledig elektrisch rijden. Scheelt veel uitstoot en 
geluidsoverlast.

valt buiten het bestek van de opgave

OV kan vééél efficiënter. Bussen rijden vaak leeg rond. Grote vervuilende bussen horen 
gewoonweg niet meer in centrum stad thuis. Erg veel overlast voor aanwonenden en overig 
verkeer. Kies voor kleine elektrische oplossingen in de stad en oude buitenwijken. Levert naast 
forse besparingen ook veel minder overlast op. Neem voorbeeld aan andere grote Europese 
steden. Bv Oostenrijk en Scandinavische landen.

valt buiten het bestek van de opgave

Ben bang dat er veel uitlaatgassen en lawaaioverlast komt bij de Van Karnebeektunnel. Geen 
goed doordacht plan voor fietsers. Geen behoefte aan herinrichting stationsplein, is tochtgat door 
hoge bebouwing. Niet prettig te verblijven.

Geen reactie nodig. 

Een landmark. Met minimaal de hoogte van de Ijsseltoren om dit gebied duidelijk te markeren. dit is nog niet onderzocht

Ik mis een 100 meter hoge woontoren met een woon/commerciële functie. En wat kan dienen als 
herkenningspunt van het station. En aansluiting op het nachtnet,.. nachtbussen die naar het 
station gaan.

Een landmark is nog niet onderzocht. De nachtbussen blijven uiteraard 
rijden.

Berijdbaarheid van af de stad, lopen of met de fiets voor mensen die niet mobiel zijn. Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Bustunnel is de mooiste oplossing. De overkapping lijkt geknutseld (en erg duur?). Geen reactie nodig. 
De noordkant van station aan centrum kant zou niet meer bereikbaar moeten zijn voor OV/taxi's. 
Alleen nog afhalers. Scheelt veel verkeersdrukte in centrumgebied.

de verplaatsing van de busterminal betekent al een aanzienlijk afname 
van de verkeerskdruk

Route voor inwoners Oosterlaan + achterliggende straten Assendorp richting Veeralle - A28 loopt 
nu voor station langs. Mocht deze route onverhoopt minder doorstromen (bv door evt ontmoedigen 
autoverkeer Noordzijde station), dan bestaat risico van grotere verkeersdruk op de 
Hortensiastraat, omdat mensen dan wellicht via @@ industrie @@ terrein? en IJsselallee willen 
rijden. Hierop is de Hortensiatraat niet berekend en niet ingericht. M.i. is het wenselijk dat dat geen 
alternatieve route wordt. 

vormt onderdeel van de verkeerskundige analyse

De Oosterlaan en Westerlaan zijn erg druk qua autoverkeer. Als dit een doorgaande weg blijft, is 
het voor voetgangers gevaarlijk oversteken. Er zullen ook mensen stoppen om snel iemand uit te 
auto te zetten direct aan het station. De voetganger en fietser moet goed beschermd worden tegen 
deze autostroom.

(verkeers)veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in verdere 
planvorming

Kijk goed naar hoe de doorgaande autoverkeersstroom Ooster- en Westerlaan zich manifesteert 
ten opzichte van de fietsers en voetgangers. Vooral omdat mensen die bekend zijn met het gebied 
niet het gehele stationsplein zullen aflopen.  Maar afbuigen naar het noorden en via de 
Stationsweg naar de Terborchstraat zullen gaan. Dit is momenteel geen veilige oversteekplaats.

(verkeers)veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in verdere 
planvorming

Zorg voor goede openbare  toiletvoorzieningen aan beide zijden van het station. Nu is alles gericht 
op snelheid van jongeren en niet op wat rust voor senioren.

vormt aandachtspunt bij verdere planvorming

Ik mis een voorziening waar je kunt verblijven als er vertragingen zijn. Helaas is de 
stationsrestauratie verdwenen. Waarom niet iets met een zelfbedieningsconcept als La Place of 
zo.

NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten 
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

De voorstellen zijn prima, maar denk aan de voorzieningen. NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

Mag best ambitieus zijn. Geen reactie nodig. 
Ambiteus en fraai. Geen reactie nodig. 
Op de renders van het gebied zag ik dat het met de passerelle en de fietsenstalling aan het 
noordelijke stationsplein moeilijk zal worden om de (hopelijk nog steeds toekomstige) tram uit 
Kampen door te trekken naar het stationsplein/centrum. Ik vind dat de gemeente nog steeds moet 
streven naar het doortrekken van de tramverbinding. Met het oog op een toekomstige groei van 
Zwolle en het stationsgebied moet er rekening gehouden worden met een eventueel tramnetwerk 
waarvan dit gebied het knooppunt kan worden.

Over de Kamperlijn wordt medio 2013 een besluit genomen

De gekozen oplossingen zijn oké, maar behoeven nog wel verdere uitwerking. Geen reactie nodig. 
Ik zou graag een ontsluiting zien van de perrons bij v. Karnebeek vanwege de veiligheid (meer dan 
1 uitgang). 

Voor het aantal perronuitgangen heeft NS landelijk beleid, in verband met 
de veiligheid

Redelijke oplossingen. Maar door het ontbreken van de financiële gegevens is het lastig denken 
en 'kiezen'. 

In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Let op dat het stationsplein geen saaie omgeving wordt. Suggesties: Speelstukjes voor kinderen 
(en volwassenen). Veel zitjes, groen. Horeca gelegenheden. Iets van een muziektent oid. 

het creeren van levendigheid vormt een belangrijk aandachtspunt in de 
verdere planvorming

De gekozen oplossingen zijn goed doordacht en erg mooi verbeeld. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Idee om taxi's aan Noordzijde standplaatsen te geven direct op de Oosterlaan (huidig busstation) de plaatsing van taxi's vormt onderdeel van de plannen

Denk ook aan openbare toiletten. vormt aandachtspunt bij verdere planvorming
Bouw op de toekomst (uitbreiding en groei). Geen reactie nodig. 
Ik vind het een goed plein met ruimtelijke oplossingen. Geen reactie nodig. 
Blijft de Lunentunnel open? Die gebruiken we. (Of was het een ander tunneltje, naar een 
winkelcentrumpje met C1000?).

Ja, de Lunentunnel blijft in gebruik voor bewoners van Zwolle zuid. 

Varianten zijn duidelijk verschillend dus het is goed dat meerdere opties worden aangeboden ter 
vergelijking.

Geen reactie nodig. 

Zwolle heeft maar 1 station, de verkeersmachine heeft ook maar 1 plek in de stad. Doe het daar 
goed.

Geen reactie nodig. 

Goede voorzieningen, openbare gelegenheden, groen voorzieningen. Geen reactie nodig. 
De combinatie van ov en toegankelijkheid en verbinding stadsdelen is inderdaad belangrijk ik mis 
een beetje de mogelijkheid om meteen fietsverkeer (over de spoorbruggen??) te combineren. 

de combinatie van de busverbinding met een fietsverbinding is niet 
aantrekkelijk voor fietsers

Geen van de gekozen oplossingen is in alle opzichte goed. Geen reactie nodig. 
Dat er een stationshal komt aan beide zijden met daarin voldoende voorzieningen voor de reiziger 
en commercieele ruimten. zie voorbeeld stationshal Utrecht .

stationhallen aan beide zijden maken onderdeel uit van de plannen

Verdieping van de plannen noodzakelijk. dit komt in de volgende fase
Dat er weinig out-of-the-box is gedacht. Je kan ook denken aan 2e station richting IJssel of Voorst. Geen reactie nodig. 

De concentratie van het ov op één plaats vind ik erg belangrijk. Geen reactie nodig. 
Ik vind een snelle directe verbindingen met de regio en de rest van het land belangrijk. Geen reactie nodig. 

OV-knoop - zuidzijde

Het huidige economische klimaat vormt ook discussiepunt. Wetende dat er in ambities keuzes 
gemaakt moeten worden gezien, hoopt het publiek dat nu gemaakte keuzes niet later tot 
kapitaalvernietiging zal leiden. In het verlengde daarvan zou er volgens het publiek gewaakt 
moeten worden voor compromissen die op de korte termijn tot suboptimale oplossingen leiden. 

Geen reactie nodig. 

5) De gepresenteerde plannen voor de trapopgang naar het nieuwe stationsplein in plaats van de 
lange, smalle tunnel die uitkomt op het Lübeckplein wordt goed ontvangen. Mensen vinden het fijn 
dat ze niet in een “fuik” hoeven te lopen en direct na het busstation omhoog kunnen bewegen. 
Daarentegen zijn er ook mensen die willen weten of én een trap naar maaiveld kan worden 
gemaakt én een tunnel naar het Lübeckplein. Dit zou voor sociaal onveilige situaties leiden en is 
daarom niet gewenst. Met betrekking tot het nieuwe stationsplein aan de zuidzijde wordt 
opgemerkt dat dit volledig in de schaduw ligt, waardoor het een uitdaging wordt om dit tot een 
aangename verblijfslocatie te maken. 

Geen reactie nodig. 

Het verplaatsen van de bussen leidt tot een korte discussie. Al snel wordt duidelijk dat het 
verplaatsen van de bussen noodzakelijk is. Wel wordt opgemerkt dat de gekozen busplatform-
variant  ook voor slechtzienden goed bruikbaar moet zijn. Met name de dynamische haltering en 
de aanwijzing ervan is een aandachtspunt. 

Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Unanieme voorkeur voor de ambitieuze variant. Dat kan geen discussie zijn met 30.000 reizigers. 
Het is beter om hoog in te steken, het kan altijd nog minder. Begin weinig ambitieus en het grote 
risico is dat het nooit meer iets wordt. Men vraagt aandacht voor de orientatie vanuit het station. Er 
rijst toch een blinde wand, dus goede geleiding is nodig. Station moet ook vanuit de omgeving 
goed herkenbaar en vindbaar zijn.

geen reactie nodig. 

Evenwicht in stationstoegangen; voor zuid niveau ambitieus, voor noord kan het eenvoudiger, 
omdat daar het oude stationsgebouw structuur geeft aan het plein, haakse oplossing niet perse 
nodig

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - noordzijde

De aanwezigen waarderen het erg dat het oude stationsgebouw weer de ruimte krijgt om zich te 
manifesteren.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Een kwalitatief en aangenaam (dwz ambitieus) stationsgebouw Noordzijde, juist omdat men deze 
stationszijde het allerbelangrijkste vindt gaat men voor de haakse trap qua begeleiding historisch 
gebouw en route stad.

Geen reactie nodig. 

Zorg in ieder geval dat de logistiek aan de zuidzijde goed opgelost is, een comfortabel en mooi 
stationsgebouw zou mooi zijn, maar de noordzijde heeft de prioriteit.

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - autoparkeren

Ik mis een voorziening waar je kunt verblijven als er vertragingen zijn. Helaas is de 
stationsrestauratie verdwenen. Waarom niet iets met een zelfbedieningsconcept als La Place of 
zo.

NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten 
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

De voorstellen zijn prima, maar denk aan de voorzieningen. NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

Mag best ambitieus zijn. Geen reactie nodig. 
Ambiteus en fraai. Geen reactie nodig. 
Op de renders van het gebied zag ik dat het met de passerelle en de fietsenstalling aan het 
noordelijke stationsplein moeilijk zal worden om de (hopelijk nog steeds toekomstige) tram uit 
Kampen door te trekken naar het stationsplein/centrum. Ik vind dat de gemeente nog steeds moet 
streven naar het doortrekken van de tramverbinding. Met het oog op een toekomstige groei van 
Zwolle en het stationsgebied moet er rekening gehouden worden met een eventueel tramnetwerk 
waarvan dit gebied het knooppunt kan worden.

Over de Kamperlijn wordt medio 2013 een besluit genomen

De gekozen oplossingen zijn oké, maar behoeven nog wel verdere uitwerking. Geen reactie nodig. 
Ik zou graag een ontsluiting zien van de perrons bij v. Karnebeek vanwege de veiligheid (meer dan 
1 uitgang). 

Voor het aantal perronuitgangen heeft NS landelijk beleid, in verband met 
de veiligheid

Redelijke oplossingen. Maar door het ontbreken van de financiële gegevens is het lastig denken 
en 'kiezen'. 

In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Let op dat het stationsplein geen saaie omgeving wordt. Suggesties: Speelstukjes voor kinderen 
(en volwassenen). Veel zitjes, groen. Horeca gelegenheden. Iets van een muziektent oid. 

het creeren van levendigheid vormt een belangrijk aandachtspunt in de 
verdere planvorming

De gekozen oplossingen zijn goed doordacht en erg mooi verbeeld. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Idee om taxi's aan Noordzijde standplaatsen te geven direct op de Oosterlaan (huidig busstation) de plaatsing van taxi's vormt onderdeel van de plannen

Denk ook aan openbare toiletten. vormt aandachtspunt bij verdere planvorming
Bouw op de toekomst (uitbreiding en groei). Geen reactie nodig. 
Ik vind het een goed plein met ruimtelijke oplossingen. Geen reactie nodig. 
Blijft de Lunentunnel open? Die gebruiken we. (Of was het een ander tunneltje, naar een 
winkelcentrumpje met C1000?).

Ja, de Lunentunnel blijft in gebruik voor bewoners van Zwolle zuid. 

Varianten zijn duidelijk verschillend dus het is goed dat meerdere opties worden aangeboden ter 
vergelijking.

Geen reactie nodig. 

Zwolle heeft maar 1 station, de verkeersmachine heeft ook maar 1 plek in de stad. Doe het daar 
goed.

Geen reactie nodig. 

Goede voorzieningen, openbare gelegenheden, groen voorzieningen. Geen reactie nodig. 
De combinatie van ov en toegankelijkheid en verbinding stadsdelen is inderdaad belangrijk ik mis 
een beetje de mogelijkheid om meteen fietsverkeer (over de spoorbruggen??) te combineren. 

de combinatie van de busverbinding met een fietsverbinding is niet 
aantrekkelijk voor fietsers

Geen van de gekozen oplossingen is in alle opzichte goed. Geen reactie nodig. 
Dat er een stationshal komt aan beide zijden met daarin voldoende voorzieningen voor de reiziger 
en commercieele ruimten. zie voorbeeld stationshal Utrecht .

stationhallen aan beide zijden maken onderdeel uit van de plannen

Verdieping van de plannen noodzakelijk. dit komt in de volgende fase
Dat er weinig out-of-the-box is gedacht. Je kan ook denken aan 2e station richting IJssel of Voorst. Geen reactie nodig. 

De concentratie van het ov op één plaats vind ik erg belangrijk. Geen reactie nodig. 
Ik vind een snelle directe verbindingen met de regio en de rest van het land belangrijk. Geen reactie nodig. 

OV-knoop - zuidzijde

Het huidige economische klimaat vormt ook discussiepunt. Wetende dat er in ambities keuzes 
gemaakt moeten worden gezien, hoopt het publiek dat nu gemaakte keuzes niet later tot 
kapitaalvernietiging zal leiden. In het verlengde daarvan zou er volgens het publiek gewaakt 
moeten worden voor compromissen die op de korte termijn tot suboptimale oplossingen leiden. 

Geen reactie nodig. 

5) De gepresenteerde plannen voor de trapopgang naar het nieuwe stationsplein in plaats van de 
lange, smalle tunnel die uitkomt op het Lübeckplein wordt goed ontvangen. Mensen vinden het fijn 
dat ze niet in een “fuik” hoeven te lopen en direct na het busstation omhoog kunnen bewegen. 
Daarentegen zijn er ook mensen die willen weten of én een trap naar maaiveld kan worden 
gemaakt én een tunnel naar het Lübeckplein. Dit zou voor sociaal onveilige situaties leiden en is 
daarom niet gewenst. Met betrekking tot het nieuwe stationsplein aan de zuidzijde wordt 
opgemerkt dat dit volledig in de schaduw ligt, waardoor het een uitdaging wordt om dit tot een 
aangename verblijfslocatie te maken. 

Geen reactie nodig. 

Het verplaatsen van de bussen leidt tot een korte discussie. Al snel wordt duidelijk dat het 
verplaatsen van de bussen noodzakelijk is. Wel wordt opgemerkt dat de gekozen busplatform-
variant  ook voor slechtzienden goed bruikbaar moet zijn. Met name de dynamische haltering en 
de aanwijzing ervan is een aandachtspunt. 

Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Unanieme voorkeur voor de ambitieuze variant. Dat kan geen discussie zijn met 30.000 reizigers. 
Het is beter om hoog in te steken, het kan altijd nog minder. Begin weinig ambitieus en het grote 
risico is dat het nooit meer iets wordt. Men vraagt aandacht voor de orientatie vanuit het station. Er 
rijst toch een blinde wand, dus goede geleiding is nodig. Station moet ook vanuit de omgeving 
goed herkenbaar en vindbaar zijn.

geen reactie nodig. 

Evenwicht in stationstoegangen; voor zuid niveau ambitieus, voor noord kan het eenvoudiger, 
omdat daar het oude stationsgebouw structuur geeft aan het plein, haakse oplossing niet perse 
nodig

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - noordzijde

De aanwezigen waarderen het erg dat het oude stationsgebouw weer de ruimte krijgt om zich te 
manifesteren.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Een kwalitatief en aangenaam (dwz ambitieus) stationsgebouw Noordzijde, juist omdat men deze 
stationszijde het allerbelangrijkste vindt gaat men voor de haakse trap qua begeleiding historisch 
gebouw en route stad.

Geen reactie nodig. 

Zorg in ieder geval dat de logistiek aan de zuidzijde goed opgelost is, een comfortabel en mooi 
stationsgebouw zou mooi zijn, maar de noordzijde heeft de prioriteit.

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - autoparkeren

Verhoogde parkeerdruk in wijk achter Westerlaan wanneer parkeer garage bij station verdwijnt tbv 
fietsenstalling. Zie ook terechte opmerking van manager Nieuwe Buitensociëteit in de 1e 
discussieronde OV-noord. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Voor het goed functioneren van de OV-knoop is het belangrijk dat er voldoende 
parkeergelegenheid bij het station is voor auto's.

voldoende parkeergelegenheid vormt onderdeel van de opgave

Verplaatsen parkeergarage Westerlaan is niet logisch omdat deze nu vooral gebruikt wordt tbv de 
Buitensociëteit.

reactie niet helemaal duidelijk

Er moet bij de Buitensociëteit voldoende parkeergelegenheid over blijven als de parkeergarage 
verdwijnt. Dus de parkeergarage aan de Westerlaan niet slopen tbv fietsparkeren. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Grootste zorg is het verdwijnen (in één van de plannen) van de P voor auto's tegenover de 
Buitensociëteit. Er zal overlast ontstaat in de omliggende wijk door geparkeerde auto's.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Naast ruimte voor fietsen worden ook vragen gesteld over de ruimte voor auto’s. Hiervoor wordt 
aandacht gevraagd. Iemand uit het publiek geeft aan dat idealiter de K+R ook gebruikt zou moeten 
kunnen worden voor ‘korte’ stops van bijvoorbeeld max. 30 min. 

Geen reactie nodig. 

Daarnaast waren er vragen over het auto parkeren. Waar moeten bezoekers van de hotels en 
bedrijven aan de centrumzijde hun auto parkeren als de parkeergarage een fietsparkeergarage 
wordt. Parkeren aan de zuidzijde is voor veel van hen te ver.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

OV-knoop - fietsparkeren

Ik mis een goede loop en fietsroutes en voldoende veilige fietsenstalling. beide maken onderdeel uit van de plannen
s Ochtend gaan heel veel mensen met hun fiets naar het station en moet daar hun 10.000-en 
fietsen kwijt. Even later komen er weer heel veel mensen uit het station die ergens in Zwolle 
moeten zijn. Ga nu EINDELIJK eens met een goed fiets-'sharing' plan beginnen. Dan ben je niet 
alleen veel van die fietsen stallingen kwijt, maar ook een deel van het busvervoer! (En ben je ook 
nog eens echt innovatief en duurzaam bezig.). 

valt buiten het bestek van de opgave

Hoe zit het met de toegankelijkheid en veiligheid van de fietsenstalling onder stationsplein? beide aspecten vormen belangrijke randvoorwaarden bij het ontwerp
Fietsparkeren levert op spitstijden ook een hoge voetgangersdichtheid voor de stalling naar het 
OV op. En ook voor mensen die op het station aankomen en met de gestalde fiets verder reizen. 
Zijn de gebouwen, gangen, deuren en looproutes hierop berekend?

ja, daarop zijn zij berekend

Parkeergarage voor fietsen aan de Westerlaan,.. Zullen de fietsers wel naar de hogere 
verdiepingen gaan?

nader onderzoek, op basis van vergelijkbare oplossingen elders, zal dit 
moeten uitwijzen

Met betrekking tot het fietsparkeren lijkt de meerderheid een fietsoplossing op het maaiveld als 
minst aantrekkelijk te ervaren. Mensen vragen zich af of er voldoende ruimte is voor voldoende 
fietsparkeerplekken op maaiveld. De meest nette situatie wordt het fietsparkeren onder het 
busstation genoemd. Ook wordt gevraagd of er geen bewaakte fietsenstalling aan de zuidzijde 
nodig is. Geconcludeerd wordt dat een aangename bewaakte fietsenstalling (met toezicht) enkel 
op noord is te realiseren. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes, met name 
aan de noordzijde is dit nu een probleem. 

Geen reactie nodig. 

Waar de fietsers in welke hoeveelheden vandaan. hiervan zijn globale schattingen gemaakt, zie rapportage
De fietsparkeermogelijkheid op de Westerlaan werd positief ontvangen en de puzzel van het 
fietparkeren op de Oosterlaan werd door de beperkte ruimte en de mogelijke perronuitbreiding ook 
door de bezoekers, als een complexe opgave gezien. Er waren met name vragen over 
toegankelijkheid wanneer fietsparkeren dubbellaags of hoger zou worden.

Geen reactie nodig. 

Uitgesproken voorkeur voor fietsparkeren Westerlaan, de negatieve impact op ruimte en kwaliteit 
bij Oosterlaan-focus wordt zwaar gewogen. De Westerlaanoplossing ziet men in relatie tot de 
knoop het beste functioneren. Specifieke aandachtspunten zijn: waarschijnlijk zware 
bodemvervuiling aan Westerlaan vanwege vroegere overslagactiviteiten (Haven-spoor). Bij 
gebouwde fietsvoorzieningen heeft men zorgen over kwaliteit, comfort (hellingen!), sociale 
veiligheid. Bestaan er voorbeelden in Nederland van dit soort gebouwen? Tapis roulants spreekt 
deze groep wel aan (ook bij ondergrondse stalling).

Geen reactie nodig. 

Variant oostgebouw zuidzijde wordt onderschreven mn vanwege ligging herkomstgebied en de 
toegevoegde waarde voor de stationshal. Wel wordt aandacht gevraagd voor bewaking, men is 
beducht voor sociale onveiligheid in een  fietsgebouw. West scoort ook goed op de goede positie, 
maar wordt minder goed geacht vanwege de impact op gebiedsontwikeling. Onder het busstation 
stuit op sociale veiligheidsweerstand. Maaiveld kent geen voorstanders.

Geen reactie nodig. 

Het fietsparkeren is nadrukkelijk voor deze groep minder belangrijk, zeker wanneer er geen 
toereikende budgetten zijn, een verspreide fietsparkeeroplossing is prima en heeft ook de 
voorkeur; vanwege betere faseerbaarheid, aansluitend op de diverse fietsersstromen, en sociale 
veiligheid.

Geen reactie nodig. 

Er zijn grote vraagtekens bij de gebouwde fietsenstallingen, in meerdere bouwlagen in een 
onbewaakte (want onbetaalde) vorm! vraag; zijn hier voorbeelden (met de vergelijkbare enorme 
aantallen) van in NL? 

Geen reactie nodig. 

Ik ben erg benieuwd naar oplossingen voor het parkeren van fietsen. maken onderdeel uit van de plannen

OV-knoop - passerelle over de sporen

Veel bezoekers hadden vragen over de toegankelijkheid van de tunnel in verband met de OV 
Chipkaartpoortjes. Sommigen hebben geen OV kaart maar zouden wel graag door de tunnel 
willen.

Het creeren van een openbare verbinding tussen de centrumzijde en 
zuidzijde van het station is een voorwaarde voor de verdere planvorming. 

‘We gaan de reizigerstunnel sluiten’ en ‘misschien’ komt er dan een passerelle. De komst van OVCP is een landelijke discussie, het is lastig om daar 
invloed op te hebben.

Verhoogde parkeerdruk in wijk achter Westerlaan wanneer parkeer garage bij station verdwijnt tbv 
fietsenstalling. Zie ook terechte opmerking van manager Nieuwe Buitensociëteit in de 1e 
discussieronde OV-noord. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Voor het goed functioneren van de OV-knoop is het belangrijk dat er voldoende 
parkeergelegenheid bij het station is voor auto's.

voldoende parkeergelegenheid vormt onderdeel van de opgave

Verplaatsen parkeergarage Westerlaan is niet logisch omdat deze nu vooral gebruikt wordt tbv de 
Buitensociëteit.

reactie niet helemaal duidelijk

Er moet bij de Buitensociëteit voldoende parkeergelegenheid over blijven als de parkeergarage 
verdwijnt. Dus de parkeergarage aan de Westerlaan niet slopen tbv fietsparkeren. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Grootste zorg is het verdwijnen (in één van de plannen) van de P voor auto's tegenover de 
Buitensociëteit. Er zal overlast ontstaat in de omliggende wijk door geparkeerde auto's.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Naast ruimte voor fietsen worden ook vragen gesteld over de ruimte voor auto’s. Hiervoor wordt 
aandacht gevraagd. Iemand uit het publiek geeft aan dat idealiter de K+R ook gebruikt zou moeten 
kunnen worden voor ‘korte’ stops van bijvoorbeeld max. 30 min. 

Geen reactie nodig. 

Daarnaast waren er vragen over het auto parkeren. Waar moeten bezoekers van de hotels en 
bedrijven aan de centrumzijde hun auto parkeren als de parkeergarage een fietsparkeergarage 
wordt. Parkeren aan de zuidzijde is voor veel van hen te ver.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

OV-knoop - fietsparkeren

Ik mis een goede loop en fietsroutes en voldoende veilige fietsenstalling. beide maken onderdeel uit van de plannen
s Ochtend gaan heel veel mensen met hun fiets naar het station en moet daar hun 10.000-en 
fietsen kwijt. Even later komen er weer heel veel mensen uit het station die ergens in Zwolle 
moeten zijn. Ga nu EINDELIJK eens met een goed fiets-'sharing' plan beginnen. Dan ben je niet 
alleen veel van die fietsen stallingen kwijt, maar ook een deel van het busvervoer! (En ben je ook 
nog eens echt innovatief en duurzaam bezig.). 

valt buiten het bestek van de opgave

Hoe zit het met de toegankelijkheid en veiligheid van de fietsenstalling onder stationsplein? beide aspecten vormen belangrijke randvoorwaarden bij het ontwerp
Fietsparkeren levert op spitstijden ook een hoge voetgangersdichtheid voor de stalling naar het 
OV op. En ook voor mensen die op het station aankomen en met de gestalde fiets verder reizen. 
Zijn de gebouwen, gangen, deuren en looproutes hierop berekend?

ja, daarop zijn zij berekend

Parkeergarage voor fietsen aan de Westerlaan,.. Zullen de fietsers wel naar de hogere 
verdiepingen gaan?

nader onderzoek, op basis van vergelijkbare oplossingen elders, zal dit 
moeten uitwijzen

Met betrekking tot het fietsparkeren lijkt de meerderheid een fietsoplossing op het maaiveld als 
minst aantrekkelijk te ervaren. Mensen vragen zich af of er voldoende ruimte is voor voldoende 
fietsparkeerplekken op maaiveld. De meest nette situatie wordt het fietsparkeren onder het 
busstation genoemd. Ook wordt gevraagd of er geen bewaakte fietsenstalling aan de zuidzijde 
nodig is. Geconcludeerd wordt dat een aangename bewaakte fietsenstalling (met toezicht) enkel 
op noord is te realiseren. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes, met name 
aan de noordzijde is dit nu een probleem. 

Geen reactie nodig. 

Waar de fietsers in welke hoeveelheden vandaan. hiervan zijn globale schattingen gemaakt, zie rapportage
De fietsparkeermogelijkheid op de Westerlaan werd positief ontvangen en de puzzel van het 
fietparkeren op de Oosterlaan werd door de beperkte ruimte en de mogelijke perronuitbreiding ook 
door de bezoekers, als een complexe opgave gezien. Er waren met name vragen over 
toegankelijkheid wanneer fietsparkeren dubbellaags of hoger zou worden.

Geen reactie nodig. 

Uitgesproken voorkeur voor fietsparkeren Westerlaan, de negatieve impact op ruimte en kwaliteit 
bij Oosterlaan-focus wordt zwaar gewogen. De Westerlaanoplossing ziet men in relatie tot de 
knoop het beste functioneren. Specifieke aandachtspunten zijn: waarschijnlijk zware 
bodemvervuiling aan Westerlaan vanwege vroegere overslagactiviteiten (Haven-spoor). Bij 
gebouwde fietsvoorzieningen heeft men zorgen over kwaliteit, comfort (hellingen!), sociale 
veiligheid. Bestaan er voorbeelden in Nederland van dit soort gebouwen? Tapis roulants spreekt 
deze groep wel aan (ook bij ondergrondse stalling).

Geen reactie nodig. 

Variant oostgebouw zuidzijde wordt onderschreven mn vanwege ligging herkomstgebied en de 
toegevoegde waarde voor de stationshal. Wel wordt aandacht gevraagd voor bewaking, men is 
beducht voor sociale onveiligheid in een  fietsgebouw. West scoort ook goed op de goede positie, 
maar wordt minder goed geacht vanwege de impact op gebiedsontwikeling. Onder het busstation 
stuit op sociale veiligheidsweerstand. Maaiveld kent geen voorstanders.

Geen reactie nodig. 

Het fietsparkeren is nadrukkelijk voor deze groep minder belangrijk, zeker wanneer er geen 
toereikende budgetten zijn, een verspreide fietsparkeeroplossing is prima en heeft ook de 
voorkeur; vanwege betere faseerbaarheid, aansluitend op de diverse fietsersstromen, en sociale 
veiligheid.

Geen reactie nodig. 

Er zijn grote vraagtekens bij de gebouwde fietsenstallingen, in meerdere bouwlagen in een 
onbewaakte (want onbetaalde) vorm! vraag; zijn hier voorbeelden (met de vergelijkbare enorme 
aantallen) van in NL? 

Geen reactie nodig. 

Ik ben erg benieuwd naar oplossingen voor het parkeren van fietsen. maken onderdeel uit van de plannen

OV-knoop - passerelle over de sporen

Veel bezoekers hadden vragen over de toegankelijkheid van de tunnel in verband met de OV 
Chipkaartpoortjes. Sommigen hebben geen OV kaart maar zouden wel graag door de tunnel 
willen.

Het creeren van een openbare verbinding tussen de centrumzijde en 
zuidzijde van het station is een voorwaarde voor de verdere planvorming. 

‘We gaan de reizigerstunnel sluiten’ en ‘misschien’ komt er dan een passerelle. De komst van OVCP is een landelijke discussie, het is lastig om daar 
invloed op te hebben.

De nieuwe reizigerspassage zal, naar verwachting, worden voorzien van OVCP-poorten. De 
OVCP-poorten leiden tot de nodige discussie en wordt als negatieve ontwikkeling ervaren. 
Hierdoor wordt de passage ‘semi-openbaar’ gebied en alleen toegankelijk voor mensen met een 
OV-chipkaart. Dit heeft directe gevolgen voor de verbinding tussen noord en zuid. Ook wordt 
aangegeven dat idealiter het busstation bereikbaar moet zijn zonder eerst door de OVCP-poorten 
van de NS te moeten. Aan een openbare route tussen noord en zuid wordt veel waarde gehecht. 
De passerelle zou een mogelijke oplossing kunnen zijn en wordt als zeer belangrijk bestempeld. 
Tegelijkertijd zijn over de passerelle nog veel onduidelijkheden, met name met betrekking tot de 
bereikbaarheid; de passerelle moet toegankelijk zijn voor mindervalide en idealiter ook voor 
fietsers. Duidelijk is dat de passerelle volgens het publiek hoort tussen de ‘vaste planelementen’.

Geen reactie nodig. 

De passerelle werd zeer positief ontvangen. Er bleek duidelijk behoefte aan deze passerelle en er 
werden direct vragen gesteld over de toegankelijkheid: de hoogte, breedte, aanwezigheid van 
liften. Ook waren er vragen over hoe de kwaliteit van deze verbinding zich verhoudt tot de 
nadrukkelijk groter gedimensioneerde stationstunnel.

Geen reactie nodig. 

De voetgangersbrug, die de enige direct voor iedereen openbare toegang noorzijde-zuidzijde is, 
blijft volledig onderbelicht het uitsluitend voor ov-reizigers toegankelijk maken van de 
stationstunnel is wel een domper en zwakt al die mooie plaatjes over 'open' verbinding noord-zuid 
wel erg af.

een openbare noord-zuid verbinding voor langzaamverkeer vormt 
onderdeel van de plannen.

OV-knoop - route Windesheim

De nieuwe route voor de Windesheim-studenten wordt met open armen ontvangen, maar wel 
wordt eraan getwijfeld of de studenten zich laten gemakkelijk laten sturen. Volgens het publiek is 
de kans groot dat zij de kortste, in plaats van meest plezierige, route naar Windesheim zullen 
kiezen. Wellicht zijn aanvullende maatregelen nodig?

Door de nieuwe uitgang van de reizigerstunnel ten noorden van de 
Hanzelaan worden de loopafstanden richting Windesheim via het 
Hanzeplein interessanter. 

Leden van mijn gezin fietsen dagelijks vanuit Zwolle-Zuid, Hanzelaan naar de scholen. De stroom 
scholieren van het station naar Windesheim houdt geen rekening met kruisende fietsers. In de 
oplossing met een overgang over de IJsselallee blijft de stroom voetgangers over de weg door 
Hanzeland. Zou aan deze situatie ook wat gedaan kunnen worden?

Dit is inderdaad een knelpunt. Het zal worden meegenomen in de 
planvorming in de volgende fase.

Samenhang met de rest van de stad en andere projecten

De oplossingen zijn creatief, maar missen de verdere samenhang met bv.. Het Ecodrome, de 
IJsselhallen en het spoor naast het Engelse Werk, en Wärtsilä.

Geen reactie nodig. 

Een goed idee. Maar is de rest van Zwolle daar ook op berekend op het toenemend aantal 
reizigers? Kan Zwolle wel zoveel mensen aan?

reactie niet helemaal duidelijk

Overkapping, goed plan! Miste wel het grote plaatje bv integrale visie icm 'in de ban van de ring'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Verbinding leggen met 'In de Ban van de Ring'. Hoeveel auto's wil je valkbij de binnenstad'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage
Er is vanzelfsprekend een hele duidelijke 'link' met 'In de ban van de ring'. Dit ontkennen in de 
planvorming is absurd.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom heeft dit project geen samenhang met de herschikking van busroutes over de 
Pannenkoekendijk?

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Let ook op de toekomst van het Kamperlijntje. Allereerst moet worden vastgesteld dat de opheffing van de Kamperlijn 
voorwaardelijk is voor de realisatie van de overkapping (B). Met 
betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, waarbij 
opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door een 
busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

De overkapping gaat ten koste van de Kamperlijn. Dat is zeer slecht! Het komt i.d.d. doordat de Veerallée mede verhoogd moet worden op die 
plek. De optie van een sneltram zou wel passen bij dit ontwerp, maar die 
is achterhaald. Ook verbussing van de Kamperlijn is mogelijk met dit 
ontwerp.

Is het nou een overkapping zonder Kamperlijn, of de Kamperlijn, maar dan geen overkapping? Ja, dat klopt.

Ik mis een visie/plan op het kamperlijntje. Er is geen rekening gehouden met eventuele 
vertramming (en eventuele verlenging naar het Sophia ziekenhuis zoals ooit bedacht) Is de 
provincie hierover niet gepolst? 

Met betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, 
waarbij opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door 
een busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

Gaan de Kamperlijn en de overkapping niet samen? Niet als treinverbinding. 
Wat voor effect hebben dit soort plannen op de kwesties in de rest van de stad? Wat krijgt prioriteit 
als zo’n groot project gaat spelen? Is er een focus op dit ontwerp, terwijl de Kamperlijn 
ondergesneeuwd wordt?

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

De fly-over is niet mooi, de tunnel door de schuine doorsteek onnodig lang. De overkapping is de 
mooiste oplossing maar betekent het einde van het bestaande Kamperlijntje. Een alternatief voor 
de voorgestelde tunnel is een tunnel parallel aan de bestaande fietstunnel bij het Ecodrome, die is 
nl. korter en dus goedkoper aan te leggen

De voorgestelde alternatieve oplossing is niet mogelijk vanwege de steile 
hellingen die dan nodig zouden zijn & langere reistijden. 

Zorg ervoor dat de technische en financieel-economische maakbaarheid onder controle gehouden 
wordt. Zijdelings raakt dit het Kamperlijn besluit. De KBG-leden vinden dit belang groter dan het 
belang van het behouden van het Kamperlijntje. 

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

Waar vindt de fietssnelweg vanaf de rode brug aansluiting op het fietsnet? de verbinding met bestaande fietsnetwerken is geillustreerd in de 
rapportage

Daarnaast mis ik een goed plan voor de zone langs de Westerlaan en dan met name het oude 
postkantoor.

uitwerkingen voor deellocaties komen in een volgende fase

Houdt rekening met/ wat zegt het ontwerp over voldoende entree’s de Veeralléebuurt in, en de 
verbinding van deze buurt met de Rieteweg, binnenstad en de aansluiting op de verhoogde 
Veeralléeweg over de overkapping!

de genoemde verbindingen vallen buiten het plangebied van de 
Spoorzone

Het Koekoeksjong van het groeiende aantal reizigers en het groeieffect voor de stad Zwolle. Zijn 
de berekeningen van de reizigersgroei wel goed doorgewerkt? 

de berekeningen zijn prognoses gemaakt met gevalideerde modellen

Spoorse voorzieningen

De OV-knoop moet voor alle modaliteiten sluiten zonder ellenlange overstaptijden of afstanden. Het optimaliseren van overstaptijden vormt een belangrijke doelstelling 
van de plannen

Welke oplossingen? Ik zie alleen wat abstracte plaatjes, maar niets concreets.
Hoezo 'gekozen'? Er is nog helemaal niets gekozen. Zelfs de plaats van het busstation is nog 
steeds een principebesluit. Dus geen besluit.

besluiten zullen worden genomen op basis van de rapportage welke 
mede is gebaseerd op inspraak door bewoners

Goede informatie en veilig overal kunnen komen. Nu mis ik de borden welke trein van welk perron 
vertrekt. Graag ook op de traverse meerdere malen ophangen.

dit valt binnen de opdracht van Prorail en NS

Verplaatsing van het busstation is heel goed. Zeker als dit nog een echt geïntegreerd wordt met 
het treinstation (5e perron).

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Ik ben heel erg blij met het eiland perron dat vanuit de OV-tunnel bereikbaar is. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Het belangrijkste voor de OV-knoop is, dat daar binnen alles perfect loopt en dat is de 
verantwoordelijkheid van ProRail en NS. Maar evenzo belangrijk is de afwikkeling naar buiten. Ik 
kan niet beoordelen of het in te richten busstation ruim genoeg is opgezet. Is het niet een beetje 
krap?

De beoogde busterminal biedt voldoende ruimte en kan evt. zelfs nog wat 
groei verwerken

Zeer positief tegenover het verplaatsen van het busstation naar de zuidkant. Geen reactie nodig. 
Verbetering zuidzijde station, maar verslechterde verkeersdruk Hanzeland. Graag ook oog voor 
leefbaarheid. Besluit om bussen aan zuidzijde te plaatsen geeft een probleem waar nog wel een 
(beter) doordachte oplossing voor moet komen.

Geen reactie nodig. 

Ik mis het ontwerp van de zuidzijde stationshal. maakt onderdeel uit van de plannen
De entree van de reizigerstunnel aan noordkant vindt ik mooi, ze is niet te nadrukkelijk aanwezig. 
Meer volume concurreert met stationsgebouw (negatief) en tonvormige bouwwerken horen boven 
de sporen (functioneel grote overspanning).

Geen reactie nodig. 

Goed bedacht. Maar deze zijn vast te duur. Inderdaad zijn daar op dit moment geen budgetten voor, zie Business 
Case in de rapportage. 

Een overdekte stationshal (ivm wachten in slecht weer) is wenselijk. Geen reactie nodig. 
In plaats van een 'draai in de trap' zouden de reizigers ook door duidelijk andere (kleur) bestrating 
in de richting van het stationsplein kunnen worden bewogen. 

Geen reactie nodig. 

Kies voor ambitie qua ontwerp! Niet te conservatief, prettige wacht en verblijfsruimte. Geen reactie nodig. 
Mooie hal maken. Geen reactie nodig. 
Een volwaardige stationshal aan de zuidzijde hoort bij een groot station als Zwolle. Zwolle wordt 
een enkele keer vergeleken met grote stations zoals Rotterdam Centraal. Met name aan een 
droog en beschut ontvangstdomein wordt veel waarde gehecht. Wel heerst bij het publiek een 
realiteitszin dat aan ambitieuze plannen ook een hoger prijskaartje hangt.

Geen reactie nodig. 

De meningen over OV-knoop noord zijn niet uitgesproken, ook al door de sterke voorkeur voor 
ambities op Zuid (al hoeft het een het andere niet uit te sluiten natuurlijk). Wel zijn de opvattingen 
over de haakse variant overwegend negatief: sociale en fysieke onveiligheid en oriëntatie scoren 
slecht.

Geen reactie nodig. 

Het creëren van een nieuw stationsplein aan de zuidzijde heeft directe gevolgen voor het 
functioneren (en functie) van het Lübeckplein. Er wordt opgemerkt dat het plein al moeizaam 
functioneert en dat het voor ondernemers lastig is om ‘hun hoofd boven water te houden’. Door de 
nieuwe entree direct voor het busplatform en de nieuw beoogde looproute naar Windesheim zal de 
levendigheid van het plein nog verder afnemen, met directe gevolgen voor de ondernemers en de 
voorzieningen op en rondom het plein. In de planvorming dient een nieuwe functie te worden 
bedacht voor het Lübeckplein.

Geen reactie nodig. 

Waarom geen kleinere OV (bussen en taxi's)  die volledig elektrisch rijden. Scheelt veel uitstoot en 
geluidsoverlast.

valt buiten het bestek van de opgave

OV kan vééél efficiënter. Bussen rijden vaak leeg rond. Grote vervuilende bussen horen 
gewoonweg niet meer in centrum stad thuis. Erg veel overlast voor aanwonenden en overig 
verkeer. Kies voor kleine elektrische oplossingen in de stad en oude buitenwijken. Levert naast 
forse besparingen ook veel minder overlast op. Neem voorbeeld aan andere grote Europese 
steden. Bv Oostenrijk en Scandinavische landen.

valt buiten het bestek van de opgave

Ben bang dat er veel uitlaatgassen en lawaaioverlast komt bij de Van Karnebeektunnel. Geen 
goed doordacht plan voor fietsers. Geen behoefte aan herinrichting stationsplein, is tochtgat door 
hoge bebouwing. Niet prettig te verblijven.

Geen reactie nodig. 

Een landmark. Met minimaal de hoogte van de Ijsseltoren om dit gebied duidelijk te markeren. dit is nog niet onderzocht

Ik mis een 100 meter hoge woontoren met een woon/commerciële functie. En wat kan dienen als 
herkenningspunt van het station. En aansluiting op het nachtnet,.. nachtbussen die naar het 
station gaan.

Een landmark is nog niet onderzocht. De nachtbussen blijven uiteraard 
rijden.

Berijdbaarheid van af de stad, lopen of met de fiets voor mensen die niet mobiel zijn. Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Bustunnel is de mooiste oplossing. De overkapping lijkt geknutseld (en erg duur?). Geen reactie nodig. 
De noordkant van station aan centrum kant zou niet meer bereikbaar moeten zijn voor OV/taxi's. 
Alleen nog afhalers. Scheelt veel verkeersdrukte in centrumgebied.

de verplaatsing van de busterminal betekent al een aanzienlijk afname 
van de verkeerskdruk

Route voor inwoners Oosterlaan + achterliggende straten Assendorp richting Veeralle - A28 loopt 
nu voor station langs. Mocht deze route onverhoopt minder doorstromen (bv door evt ontmoedigen 
autoverkeer Noordzijde station), dan bestaat risico van grotere verkeersdruk op de 
Hortensiastraat, omdat mensen dan wellicht via @@ industrie @@ terrein? en IJsselallee willen 
rijden. Hierop is de Hortensiatraat niet berekend en niet ingericht. M.i. is het wenselijk dat dat geen 
alternatieve route wordt. 

vormt onderdeel van de verkeerskundige analyse

De Oosterlaan en Westerlaan zijn erg druk qua autoverkeer. Als dit een doorgaande weg blijft, is 
het voor voetgangers gevaarlijk oversteken. Er zullen ook mensen stoppen om snel iemand uit te 
auto te zetten direct aan het station. De voetganger en fietser moet goed beschermd worden tegen 
deze autostroom.

(verkeers)veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in verdere 
planvorming

Kijk goed naar hoe de doorgaande autoverkeersstroom Ooster- en Westerlaan zich manifesteert 
ten opzichte van de fietsers en voetgangers. Vooral omdat mensen die bekend zijn met het gebied 
niet het gehele stationsplein zullen aflopen.  Maar afbuigen naar het noorden en via de 
Stationsweg naar de Terborchstraat zullen gaan. Dit is momenteel geen veilige oversteekplaats.

(verkeers)veiligheid vormt een belangrijke randvoorwaarde in verdere 
planvorming

Zorg voor goede openbare  toiletvoorzieningen aan beide zijden van het station. Nu is alles gericht 
op snelheid van jongeren en niet op wat rust voor senioren.

vormt aandachtspunt bij verdere planvorming

ReactieOmschrijving
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Ik mis een voorziening waar je kunt verblijven als er vertragingen zijn. Helaas is de 
stationsrestauratie verdwenen. Waarom niet iets met een zelfbedieningsconcept als La Place of 
zo.

NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten 
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

De voorstellen zijn prima, maar denk aan de voorzieningen. NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

Mag best ambitieus zijn. Geen reactie nodig. 
Ambiteus en fraai. Geen reactie nodig. 
Op de renders van het gebied zag ik dat het met de passerelle en de fietsenstalling aan het 
noordelijke stationsplein moeilijk zal worden om de (hopelijk nog steeds toekomstige) tram uit 
Kampen door te trekken naar het stationsplein/centrum. Ik vind dat de gemeente nog steeds moet 
streven naar het doortrekken van de tramverbinding. Met het oog op een toekomstige groei van 
Zwolle en het stationsgebied moet er rekening gehouden worden met een eventueel tramnetwerk 
waarvan dit gebied het knooppunt kan worden.

Over de Kamperlijn wordt medio 2013 een besluit genomen

De gekozen oplossingen zijn oké, maar behoeven nog wel verdere uitwerking. Geen reactie nodig. 
Ik zou graag een ontsluiting zien van de perrons bij v. Karnebeek vanwege de veiligheid (meer dan 
1 uitgang). 

Voor het aantal perronuitgangen heeft NS landelijk beleid, in verband met 
de veiligheid

Redelijke oplossingen. Maar door het ontbreken van de financiële gegevens is het lastig denken 
en 'kiezen'. 

In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Let op dat het stationsplein geen saaie omgeving wordt. Suggesties: Speelstukjes voor kinderen 
(en volwassenen). Veel zitjes, groen. Horeca gelegenheden. Iets van een muziektent oid. 

het creeren van levendigheid vormt een belangrijk aandachtspunt in de 
verdere planvorming

De gekozen oplossingen zijn goed doordacht en erg mooi verbeeld. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Idee om taxi's aan Noordzijde standplaatsen te geven direct op de Oosterlaan (huidig busstation) de plaatsing van taxi's vormt onderdeel van de plannen

Denk ook aan openbare toiletten. vormt aandachtspunt bij verdere planvorming
Bouw op de toekomst (uitbreiding en groei). Geen reactie nodig. 
Ik vind het een goed plein met ruimtelijke oplossingen. Geen reactie nodig. 
Blijft de Lunentunnel open? Die gebruiken we. (Of was het een ander tunneltje, naar een 
winkelcentrumpje met C1000?).

Ja, de Lunentunnel blijft in gebruik voor bewoners van Zwolle zuid. 

Varianten zijn duidelijk verschillend dus het is goed dat meerdere opties worden aangeboden ter 
vergelijking.

Geen reactie nodig. 

Zwolle heeft maar 1 station, de verkeersmachine heeft ook maar 1 plek in de stad. Doe het daar 
goed.

Geen reactie nodig. 

Goede voorzieningen, openbare gelegenheden, groen voorzieningen. Geen reactie nodig. 
De combinatie van ov en toegankelijkheid en verbinding stadsdelen is inderdaad belangrijk ik mis 
een beetje de mogelijkheid om meteen fietsverkeer (over de spoorbruggen??) te combineren. 

de combinatie van de busverbinding met een fietsverbinding is niet 
aantrekkelijk voor fietsers

Geen van de gekozen oplossingen is in alle opzichte goed. Geen reactie nodig. 
Dat er een stationshal komt aan beide zijden met daarin voldoende voorzieningen voor de reiziger 
en commercieele ruimten. zie voorbeeld stationshal Utrecht .

stationhallen aan beide zijden maken onderdeel uit van de plannen

Verdieping van de plannen noodzakelijk. dit komt in de volgende fase
Dat er weinig out-of-the-box is gedacht. Je kan ook denken aan 2e station richting IJssel of Voorst. Geen reactie nodig. 

De concentratie van het ov op één plaats vind ik erg belangrijk. Geen reactie nodig. 
Ik vind een snelle directe verbindingen met de regio en de rest van het land belangrijk. Geen reactie nodig. 

OV-knoop - zuidzijde

Het huidige economische klimaat vormt ook discussiepunt. Wetende dat er in ambities keuzes 
gemaakt moeten worden gezien, hoopt het publiek dat nu gemaakte keuzes niet later tot 
kapitaalvernietiging zal leiden. In het verlengde daarvan zou er volgens het publiek gewaakt 
moeten worden voor compromissen die op de korte termijn tot suboptimale oplossingen leiden. 

Geen reactie nodig. 

5) De gepresenteerde plannen voor de trapopgang naar het nieuwe stationsplein in plaats van de 
lange, smalle tunnel die uitkomt op het Lübeckplein wordt goed ontvangen. Mensen vinden het fijn 
dat ze niet in een “fuik” hoeven te lopen en direct na het busstation omhoog kunnen bewegen. 
Daarentegen zijn er ook mensen die willen weten of én een trap naar maaiveld kan worden 
gemaakt én een tunnel naar het Lübeckplein. Dit zou voor sociaal onveilige situaties leiden en is 
daarom niet gewenst. Met betrekking tot het nieuwe stationsplein aan de zuidzijde wordt 
opgemerkt dat dit volledig in de schaduw ligt, waardoor het een uitdaging wordt om dit tot een 
aangename verblijfslocatie te maken. 

Geen reactie nodig. 

Het verplaatsen van de bussen leidt tot een korte discussie. Al snel wordt duidelijk dat het 
verplaatsen van de bussen noodzakelijk is. Wel wordt opgemerkt dat de gekozen busplatform-
variant  ook voor slechtzienden goed bruikbaar moet zijn. Met name de dynamische haltering en 
de aanwijzing ervan is een aandachtspunt. 

Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Unanieme voorkeur voor de ambitieuze variant. Dat kan geen discussie zijn met 30.000 reizigers. 
Het is beter om hoog in te steken, het kan altijd nog minder. Begin weinig ambitieus en het grote 
risico is dat het nooit meer iets wordt. Men vraagt aandacht voor de orientatie vanuit het station. Er 
rijst toch een blinde wand, dus goede geleiding is nodig. Station moet ook vanuit de omgeving 
goed herkenbaar en vindbaar zijn.

geen reactie nodig. 

Evenwicht in stationstoegangen; voor zuid niveau ambitieus, voor noord kan het eenvoudiger, 
omdat daar het oude stationsgebouw structuur geeft aan het plein, haakse oplossing niet perse 
nodig

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - noordzijde

De aanwezigen waarderen het erg dat het oude stationsgebouw weer de ruimte krijgt om zich te 
manifesteren.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Een kwalitatief en aangenaam (dwz ambitieus) stationsgebouw Noordzijde, juist omdat men deze 
stationszijde het allerbelangrijkste vindt gaat men voor de haakse trap qua begeleiding historisch 
gebouw en route stad.

Geen reactie nodig. 

Zorg in ieder geval dat de logistiek aan de zuidzijde goed opgelost is, een comfortabel en mooi 
stationsgebouw zou mooi zijn, maar de noordzijde heeft de prioriteit.

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - autoparkeren

Verhoogde parkeerdruk in wijk achter Westerlaan wanneer parkeer garage bij station verdwijnt tbv 
fietsenstalling. Zie ook terechte opmerking van manager Nieuwe Buitensociëteit in de 1e 
discussieronde OV-noord. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Voor het goed functioneren van de OV-knoop is het belangrijk dat er voldoende 
parkeergelegenheid bij het station is voor auto's.

voldoende parkeergelegenheid vormt onderdeel van de opgave

Verplaatsen parkeergarage Westerlaan is niet logisch omdat deze nu vooral gebruikt wordt tbv de 
Buitensociëteit.

reactie niet helemaal duidelijk

Er moet bij de Buitensociëteit voldoende parkeergelegenheid over blijven als de parkeergarage 
verdwijnt. Dus de parkeergarage aan de Westerlaan niet slopen tbv fietsparkeren. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Grootste zorg is het verdwijnen (in één van de plannen) van de P voor auto's tegenover de 
Buitensociëteit. Er zal overlast ontstaat in de omliggende wijk door geparkeerde auto's.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Naast ruimte voor fietsen worden ook vragen gesteld over de ruimte voor auto’s. Hiervoor wordt 
aandacht gevraagd. Iemand uit het publiek geeft aan dat idealiter de K+R ook gebruikt zou moeten 
kunnen worden voor ‘korte’ stops van bijvoorbeeld max. 30 min. 

Geen reactie nodig. 

Daarnaast waren er vragen over het auto parkeren. Waar moeten bezoekers van de hotels en 
bedrijven aan de centrumzijde hun auto parkeren als de parkeergarage een fietsparkeergarage 
wordt. Parkeren aan de zuidzijde is voor veel van hen te ver.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

OV-knoop - fietsparkeren

Ik mis een goede loop en fietsroutes en voldoende veilige fietsenstalling. beide maken onderdeel uit van de plannen
s Ochtend gaan heel veel mensen met hun fiets naar het station en moet daar hun 10.000-en 
fietsen kwijt. Even later komen er weer heel veel mensen uit het station die ergens in Zwolle 
moeten zijn. Ga nu EINDELIJK eens met een goed fiets-'sharing' plan beginnen. Dan ben je niet 
alleen veel van die fietsen stallingen kwijt, maar ook een deel van het busvervoer! (En ben je ook 
nog eens echt innovatief en duurzaam bezig.). 

valt buiten het bestek van de opgave

Hoe zit het met de toegankelijkheid en veiligheid van de fietsenstalling onder stationsplein? beide aspecten vormen belangrijke randvoorwaarden bij het ontwerp
Fietsparkeren levert op spitstijden ook een hoge voetgangersdichtheid voor de stalling naar het 
OV op. En ook voor mensen die op het station aankomen en met de gestalde fiets verder reizen. 
Zijn de gebouwen, gangen, deuren en looproutes hierop berekend?

ja, daarop zijn zij berekend

Parkeergarage voor fietsen aan de Westerlaan,.. Zullen de fietsers wel naar de hogere 
verdiepingen gaan?

nader onderzoek, op basis van vergelijkbare oplossingen elders, zal dit 
moeten uitwijzen

Met betrekking tot het fietsparkeren lijkt de meerderheid een fietsoplossing op het maaiveld als 
minst aantrekkelijk te ervaren. Mensen vragen zich af of er voldoende ruimte is voor voldoende 
fietsparkeerplekken op maaiveld. De meest nette situatie wordt het fietsparkeren onder het 
busstation genoemd. Ook wordt gevraagd of er geen bewaakte fietsenstalling aan de zuidzijde 
nodig is. Geconcludeerd wordt dat een aangename bewaakte fietsenstalling (met toezicht) enkel 
op noord is te realiseren. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes, met name 
aan de noordzijde is dit nu een probleem. 

Geen reactie nodig. 

Waar de fietsers in welke hoeveelheden vandaan. hiervan zijn globale schattingen gemaakt, zie rapportage
De fietsparkeermogelijkheid op de Westerlaan werd positief ontvangen en de puzzel van het 
fietparkeren op de Oosterlaan werd door de beperkte ruimte en de mogelijke perronuitbreiding ook 
door de bezoekers, als een complexe opgave gezien. Er waren met name vragen over 
toegankelijkheid wanneer fietsparkeren dubbellaags of hoger zou worden.

Geen reactie nodig. 

Uitgesproken voorkeur voor fietsparkeren Westerlaan, de negatieve impact op ruimte en kwaliteit 
bij Oosterlaan-focus wordt zwaar gewogen. De Westerlaanoplossing ziet men in relatie tot de 
knoop het beste functioneren. Specifieke aandachtspunten zijn: waarschijnlijk zware 
bodemvervuiling aan Westerlaan vanwege vroegere overslagactiviteiten (Haven-spoor). Bij 
gebouwde fietsvoorzieningen heeft men zorgen over kwaliteit, comfort (hellingen!), sociale 
veiligheid. Bestaan er voorbeelden in Nederland van dit soort gebouwen? Tapis roulants spreekt 
deze groep wel aan (ook bij ondergrondse stalling).

Geen reactie nodig. 

Variant oostgebouw zuidzijde wordt onderschreven mn vanwege ligging herkomstgebied en de 
toegevoegde waarde voor de stationshal. Wel wordt aandacht gevraagd voor bewaking, men is 
beducht voor sociale onveiligheid in een  fietsgebouw. West scoort ook goed op de goede positie, 
maar wordt minder goed geacht vanwege de impact op gebiedsontwikeling. Onder het busstation 
stuit op sociale veiligheidsweerstand. Maaiveld kent geen voorstanders.

Geen reactie nodig. 

Het fietsparkeren is nadrukkelijk voor deze groep minder belangrijk, zeker wanneer er geen 
toereikende budgetten zijn, een verspreide fietsparkeeroplossing is prima en heeft ook de 
voorkeur; vanwege betere faseerbaarheid, aansluitend op de diverse fietsersstromen, en sociale 
veiligheid.

Geen reactie nodig. 

Er zijn grote vraagtekens bij de gebouwde fietsenstallingen, in meerdere bouwlagen in een 
onbewaakte (want onbetaalde) vorm! vraag; zijn hier voorbeelden (met de vergelijkbare enorme 
aantallen) van in NL? 

Geen reactie nodig. 

Ik ben erg benieuwd naar oplossingen voor het parkeren van fietsen. maken onderdeel uit van de plannen

OV-knoop - passerelle over de sporen

Veel bezoekers hadden vragen over de toegankelijkheid van de tunnel in verband met de OV 
Chipkaartpoortjes. Sommigen hebben geen OV kaart maar zouden wel graag door de tunnel 
willen.

Het creeren van een openbare verbinding tussen de centrumzijde en 
zuidzijde van het station is een voorwaarde voor de verdere planvorming. 

‘We gaan de reizigerstunnel sluiten’ en ‘misschien’ komt er dan een passerelle. De komst van OVCP is een landelijke discussie, het is lastig om daar 
invloed op te hebben.

Verhoogde parkeerdruk in wijk achter Westerlaan wanneer parkeer garage bij station verdwijnt tbv 
fietsenstalling. Zie ook terechte opmerking van manager Nieuwe Buitensociëteit in de 1e 
discussieronde OV-noord. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Voor het goed functioneren van de OV-knoop is het belangrijk dat er voldoende 
parkeergelegenheid bij het station is voor auto's.

voldoende parkeergelegenheid vormt onderdeel van de opgave

Verplaatsen parkeergarage Westerlaan is niet logisch omdat deze nu vooral gebruikt wordt tbv de 
Buitensociëteit.

reactie niet helemaal duidelijk

Er moet bij de Buitensociëteit voldoende parkeergelegenheid over blijven als de parkeergarage 
verdwijnt. Dus de parkeergarage aan de Westerlaan niet slopen tbv fietsparkeren. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Grootste zorg is het verdwijnen (in één van de plannen) van de P voor auto's tegenover de 
Buitensociëteit. Er zal overlast ontstaat in de omliggende wijk door geparkeerde auto's.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Naast ruimte voor fietsen worden ook vragen gesteld over de ruimte voor auto’s. Hiervoor wordt 
aandacht gevraagd. Iemand uit het publiek geeft aan dat idealiter de K+R ook gebruikt zou moeten 
kunnen worden voor ‘korte’ stops van bijvoorbeeld max. 30 min. 

Geen reactie nodig. 

Daarnaast waren er vragen over het auto parkeren. Waar moeten bezoekers van de hotels en 
bedrijven aan de centrumzijde hun auto parkeren als de parkeergarage een fietsparkeergarage 
wordt. Parkeren aan de zuidzijde is voor veel van hen te ver.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

OV-knoop - fietsparkeren

Ik mis een goede loop en fietsroutes en voldoende veilige fietsenstalling. beide maken onderdeel uit van de plannen
s Ochtend gaan heel veel mensen met hun fiets naar het station en moet daar hun 10.000-en 
fietsen kwijt. Even later komen er weer heel veel mensen uit het station die ergens in Zwolle 
moeten zijn. Ga nu EINDELIJK eens met een goed fiets-'sharing' plan beginnen. Dan ben je niet 
alleen veel van die fietsen stallingen kwijt, maar ook een deel van het busvervoer! (En ben je ook 
nog eens echt innovatief en duurzaam bezig.). 

valt buiten het bestek van de opgave

Hoe zit het met de toegankelijkheid en veiligheid van de fietsenstalling onder stationsplein? beide aspecten vormen belangrijke randvoorwaarden bij het ontwerp
Fietsparkeren levert op spitstijden ook een hoge voetgangersdichtheid voor de stalling naar het 
OV op. En ook voor mensen die op het station aankomen en met de gestalde fiets verder reizen. 
Zijn de gebouwen, gangen, deuren en looproutes hierop berekend?

ja, daarop zijn zij berekend

Parkeergarage voor fietsen aan de Westerlaan,.. Zullen de fietsers wel naar de hogere 
verdiepingen gaan?

nader onderzoek, op basis van vergelijkbare oplossingen elders, zal dit 
moeten uitwijzen

Met betrekking tot het fietsparkeren lijkt de meerderheid een fietsoplossing op het maaiveld als 
minst aantrekkelijk te ervaren. Mensen vragen zich af of er voldoende ruimte is voor voldoende 
fietsparkeerplekken op maaiveld. De meest nette situatie wordt het fietsparkeren onder het 
busstation genoemd. Ook wordt gevraagd of er geen bewaakte fietsenstalling aan de zuidzijde 
nodig is. Geconcludeerd wordt dat een aangename bewaakte fietsenstalling (met toezicht) enkel 
op noord is te realiseren. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes, met name 
aan de noordzijde is dit nu een probleem. 

Geen reactie nodig. 

Waar de fietsers in welke hoeveelheden vandaan. hiervan zijn globale schattingen gemaakt, zie rapportage
De fietsparkeermogelijkheid op de Westerlaan werd positief ontvangen en de puzzel van het 
fietparkeren op de Oosterlaan werd door de beperkte ruimte en de mogelijke perronuitbreiding ook 
door de bezoekers, als een complexe opgave gezien. Er waren met name vragen over 
toegankelijkheid wanneer fietsparkeren dubbellaags of hoger zou worden.

Geen reactie nodig. 

Uitgesproken voorkeur voor fietsparkeren Westerlaan, de negatieve impact op ruimte en kwaliteit 
bij Oosterlaan-focus wordt zwaar gewogen. De Westerlaanoplossing ziet men in relatie tot de 
knoop het beste functioneren. Specifieke aandachtspunten zijn: waarschijnlijk zware 
bodemvervuiling aan Westerlaan vanwege vroegere overslagactiviteiten (Haven-spoor). Bij 
gebouwde fietsvoorzieningen heeft men zorgen over kwaliteit, comfort (hellingen!), sociale 
veiligheid. Bestaan er voorbeelden in Nederland van dit soort gebouwen? Tapis roulants spreekt 
deze groep wel aan (ook bij ondergrondse stalling).

Geen reactie nodig. 

Variant oostgebouw zuidzijde wordt onderschreven mn vanwege ligging herkomstgebied en de 
toegevoegde waarde voor de stationshal. Wel wordt aandacht gevraagd voor bewaking, men is 
beducht voor sociale onveiligheid in een  fietsgebouw. West scoort ook goed op de goede positie, 
maar wordt minder goed geacht vanwege de impact op gebiedsontwikeling. Onder het busstation 
stuit op sociale veiligheidsweerstand. Maaiveld kent geen voorstanders.

Geen reactie nodig. 

Het fietsparkeren is nadrukkelijk voor deze groep minder belangrijk, zeker wanneer er geen 
toereikende budgetten zijn, een verspreide fietsparkeeroplossing is prima en heeft ook de 
voorkeur; vanwege betere faseerbaarheid, aansluitend op de diverse fietsersstromen, en sociale 
veiligheid.

Geen reactie nodig. 

Er zijn grote vraagtekens bij de gebouwde fietsenstallingen, in meerdere bouwlagen in een 
onbewaakte (want onbetaalde) vorm! vraag; zijn hier voorbeelden (met de vergelijkbare enorme 
aantallen) van in NL? 

Geen reactie nodig. 

Ik ben erg benieuwd naar oplossingen voor het parkeren van fietsen. maken onderdeel uit van de plannen

OV-knoop - passerelle over de sporen

Veel bezoekers hadden vragen over de toegankelijkheid van de tunnel in verband met de OV 
Chipkaartpoortjes. Sommigen hebben geen OV kaart maar zouden wel graag door de tunnel 
willen.

Het creeren van een openbare verbinding tussen de centrumzijde en 
zuidzijde van het station is een voorwaarde voor de verdere planvorming. 

‘We gaan de reizigerstunnel sluiten’ en ‘misschien’ komt er dan een passerelle. De komst van OVCP is een landelijke discussie, het is lastig om daar 
invloed op te hebben.

De nieuwe reizigerspassage zal, naar verwachting, worden voorzien van OVCP-poorten. De 
OVCP-poorten leiden tot de nodige discussie en wordt als negatieve ontwikkeling ervaren. 
Hierdoor wordt de passage ‘semi-openbaar’ gebied en alleen toegankelijk voor mensen met een 
OV-chipkaart. Dit heeft directe gevolgen voor de verbinding tussen noord en zuid. Ook wordt 
aangegeven dat idealiter het busstation bereikbaar moet zijn zonder eerst door de OVCP-poorten 
van de NS te moeten. Aan een openbare route tussen noord en zuid wordt veel waarde gehecht. 
De passerelle zou een mogelijke oplossing kunnen zijn en wordt als zeer belangrijk bestempeld. 
Tegelijkertijd zijn over de passerelle nog veel onduidelijkheden, met name met betrekking tot de 
bereikbaarheid; de passerelle moet toegankelijk zijn voor mindervalide en idealiter ook voor 
fietsers. Duidelijk is dat de passerelle volgens het publiek hoort tussen de ‘vaste planelementen’.

Geen reactie nodig. 

De passerelle werd zeer positief ontvangen. Er bleek duidelijk behoefte aan deze passerelle en er 
werden direct vragen gesteld over de toegankelijkheid: de hoogte, breedte, aanwezigheid van 
liften. Ook waren er vragen over hoe de kwaliteit van deze verbinding zich verhoudt tot de 
nadrukkelijk groter gedimensioneerde stationstunnel.

Geen reactie nodig. 

De voetgangersbrug, die de enige direct voor iedereen openbare toegang noorzijde-zuidzijde is, 
blijft volledig onderbelicht het uitsluitend voor ov-reizigers toegankelijk maken van de 
stationstunnel is wel een domper en zwakt al die mooie plaatjes over 'open' verbinding noord-zuid 
wel erg af.

een openbare noord-zuid verbinding voor langzaamverkeer vormt 
onderdeel van de plannen.

OV-knoop - route Windesheim

De nieuwe route voor de Windesheim-studenten wordt met open armen ontvangen, maar wel 
wordt eraan getwijfeld of de studenten zich laten gemakkelijk laten sturen. Volgens het publiek is 
de kans groot dat zij de kortste, in plaats van meest plezierige, route naar Windesheim zullen 
kiezen. Wellicht zijn aanvullende maatregelen nodig?

Door de nieuwe uitgang van de reizigerstunnel ten noorden van de 
Hanzelaan worden de loopafstanden richting Windesheim via het 
Hanzeplein interessanter. 

Leden van mijn gezin fietsen dagelijks vanuit Zwolle-Zuid, Hanzelaan naar de scholen. De stroom 
scholieren van het station naar Windesheim houdt geen rekening met kruisende fietsers. In de 
oplossing met een overgang over de IJsselallee blijft de stroom voetgangers over de weg door 
Hanzeland. Zou aan deze situatie ook wat gedaan kunnen worden?

Dit is inderdaad een knelpunt. Het zal worden meegenomen in de 
planvorming in de volgende fase.

Samenhang met de rest van de stad en andere projecten

De oplossingen zijn creatief, maar missen de verdere samenhang met bv.. Het Ecodrome, de 
IJsselhallen en het spoor naast het Engelse Werk, en Wärtsilä.

Geen reactie nodig. 

Een goed idee. Maar is de rest van Zwolle daar ook op berekend op het toenemend aantal 
reizigers? Kan Zwolle wel zoveel mensen aan?

reactie niet helemaal duidelijk

Overkapping, goed plan! Miste wel het grote plaatje bv integrale visie icm 'in de ban van de ring'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Verbinding leggen met 'In de Ban van de Ring'. Hoeveel auto's wil je valkbij de binnenstad'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage
Er is vanzelfsprekend een hele duidelijke 'link' met 'In de ban van de ring'. Dit ontkennen in de 
planvorming is absurd.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom heeft dit project geen samenhang met de herschikking van busroutes over de 
Pannenkoekendijk?

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Let ook op de toekomst van het Kamperlijntje. Allereerst moet worden vastgesteld dat de opheffing van de Kamperlijn 
voorwaardelijk is voor de realisatie van de overkapping (B). Met 
betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, waarbij 
opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door een 
busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

De overkapping gaat ten koste van de Kamperlijn. Dat is zeer slecht! Het komt i.d.d. doordat de Veerallée mede verhoogd moet worden op die 
plek. De optie van een sneltram zou wel passen bij dit ontwerp, maar die 
is achterhaald. Ook verbussing van de Kamperlijn is mogelijk met dit 
ontwerp.

Is het nou een overkapping zonder Kamperlijn, of de Kamperlijn, maar dan geen overkapping? Ja, dat klopt.

Ik mis een visie/plan op het kamperlijntje. Er is geen rekening gehouden met eventuele 
vertramming (en eventuele verlenging naar het Sophia ziekenhuis zoals ooit bedacht) Is de 
provincie hierover niet gepolst? 

Met betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, 
waarbij opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door 
een busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

Gaan de Kamperlijn en de overkapping niet samen? Niet als treinverbinding. 
Wat voor effect hebben dit soort plannen op de kwesties in de rest van de stad? Wat krijgt prioriteit 
als zo’n groot project gaat spelen? Is er een focus op dit ontwerp, terwijl de Kamperlijn 
ondergesneeuwd wordt?

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

De fly-over is niet mooi, de tunnel door de schuine doorsteek onnodig lang. De overkapping is de 
mooiste oplossing maar betekent het einde van het bestaande Kamperlijntje. Een alternatief voor 
de voorgestelde tunnel is een tunnel parallel aan de bestaande fietstunnel bij het Ecodrome, die is 
nl. korter en dus goedkoper aan te leggen

De voorgestelde alternatieve oplossing is niet mogelijk vanwege de steile 
hellingen die dan nodig zouden zijn & langere reistijden. 

Zorg ervoor dat de technische en financieel-economische maakbaarheid onder controle gehouden 
wordt. Zijdelings raakt dit het Kamperlijn besluit. De KBG-leden vinden dit belang groter dan het 
belang van het behouden van het Kamperlijntje. 

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

Waar vindt de fietssnelweg vanaf de rode brug aansluiting op het fietsnet? de verbinding met bestaande fietsnetwerken is geillustreerd in de 
rapportage

Daarnaast mis ik een goed plan voor de zone langs de Westerlaan en dan met name het oude 
postkantoor.

uitwerkingen voor deellocaties komen in een volgende fase

Houdt rekening met/ wat zegt het ontwerp over voldoende entree’s de Veeralléebuurt in, en de 
verbinding van deze buurt met de Rieteweg, binnenstad en de aansluiting op de verhoogde 
Veeralléeweg over de overkapping!

de genoemde verbindingen vallen buiten het plangebied van de 
Spoorzone

Het Koekoeksjong van het groeiende aantal reizigers en het groeieffect voor de stad Zwolle. Zijn 
de berekeningen van de reizigersgroei wel goed doorgewerkt? 

de berekeningen zijn prognoses gemaakt met gevalideerde modellen

Spoorse voorzieningen
De nieuwe reizigerspassage zal, naar verwachting, worden voorzien van OVCP-poorten. De 
OVCP-poorten leiden tot de nodige discussie en wordt als negatieve ontwikkeling ervaren. 
Hierdoor wordt de passage ‘semi-openbaar’ gebied en alleen toegankelijk voor mensen met een 
OV-chipkaart. Dit heeft directe gevolgen voor de verbinding tussen noord en zuid. Ook wordt 
aangegeven dat idealiter het busstation bereikbaar moet zijn zonder eerst door de OVCP-poorten 
van de NS te moeten. Aan een openbare route tussen noord en zuid wordt veel waarde gehecht. 
De passerelle zou een mogelijke oplossing kunnen zijn en wordt als zeer belangrijk bestempeld. 
Tegelijkertijd zijn over de passerelle nog veel onduidelijkheden, met name met betrekking tot de 
bereikbaarheid; de passerelle moet toegankelijk zijn voor mindervalide en idealiter ook voor 
fietsers. Duidelijk is dat de passerelle volgens het publiek hoort tussen de ‘vaste planelementen’.

Geen reactie nodig. 

De passerelle werd zeer positief ontvangen. Er bleek duidelijk behoefte aan deze passerelle en er 
werden direct vragen gesteld over de toegankelijkheid: de hoogte, breedte, aanwezigheid van 
liften. Ook waren er vragen over hoe de kwaliteit van deze verbinding zich verhoudt tot de 
nadrukkelijk groter gedimensioneerde stationstunnel.

Geen reactie nodig. 

De voetgangersbrug, die de enige direct voor iedereen openbare toegang noorzijde-zuidzijde is, 
blijft volledig onderbelicht het uitsluitend voor ov-reizigers toegankelijk maken van de 
stationstunnel is wel een domper en zwakt al die mooie plaatjes over 'open' verbinding noord-zuid 
wel erg af.

een openbare noord-zuid verbinding voor langzaamverkeer vormt 
onderdeel van de plannen.

OV-knoop - route Windesheim

De nieuwe route voor de Windesheim-studenten wordt met open armen ontvangen, maar wel 
wordt eraan getwijfeld of de studenten zich laten gemakkelijk laten sturen. Volgens het publiek is 
de kans groot dat zij de kortste, in plaats van meest plezierige, route naar Windesheim zullen 
kiezen. Wellicht zijn aanvullende maatregelen nodig?

Door de nieuwe uitgang van de reizigerstunnel ten noorden van de 
Hanzelaan worden de loopafstanden richting Windesheim via het 
Hanzeplein interessanter. 

Leden van mijn gezin fietsen dagelijks vanuit Zwolle-Zuid, Hanzelaan naar de scholen. De stroom 
scholieren van het station naar Windesheim houdt geen rekening met kruisende fietsers. In de 
oplossing met een overgang over de IJsselallee blijft de stroom voetgangers over de weg door 
Hanzeland. Zou aan deze situatie ook wat gedaan kunnen worden?

Dit is inderdaad een knelpunt. Het zal worden meegenomen in de 
planvorming in de volgende fase.

Samenhang met de rest van de stad en andere projecten

De oplossingen zijn creatief, maar missen de verdere samenhang met bv.. Het Ecodrome, de 
IJsselhallen en het spoor naast het Engelse Werk, en Wärtsilä.

Geen reactie nodig. 

Een goed idee. Maar is de rest van Zwolle daar ook op berekend op het toenemend aantal 
reizigers? Kan Zwolle wel zoveel mensen aan?

reactie niet helemaal duidelijk

Overkapping, goed plan! Miste wel het grote plaatje bv integrale visie icm 'in de ban van de ring'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Verbinding leggen met 'In de Ban van de Ring'. Hoeveel auto's wil je valkbij de binnenstad'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage
Er is vanzelfsprekend een hele duidelijke 'link' met 'In de ban van de ring'. Dit ontkennen in de 
planvorming is absurd.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom heeft dit project geen samenhang met de herschikking van busroutes over de 
Pannenkoekendijk?

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Let ook op de toekomst van het Kamperlijntje. Allereerst moet worden vastgesteld dat de opheffing van de Kamperlijn 
voorwaardelijk is voor de realisatie van de overkapping (B). Met 
betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, waarbij 
opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door een 
busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

De overkapping gaat ten koste van de Kamperlijn. Dat is zeer slecht! Het komt i.d.d. doordat de Veerallée mede verhoogd moet worden op die 
plek. De optie van een sneltram zou wel passen bij dit ontwerp, maar die 
is achterhaald. Ook verbussing van de Kamperlijn is mogelijk met dit 
ontwerp.

Is het nou een overkapping zonder Kamperlijn, of de Kamperlijn, maar dan geen overkapping? Ja, dat klopt.

Ik mis een visie/plan op het kamperlijntje. Er is geen rekening gehouden met eventuele 
vertramming (en eventuele verlenging naar het Sophia ziekenhuis zoals ooit bedacht) Is de 
provincie hierover niet gepolst? 

Met betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, 
waarbij opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door 
een busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

Gaan de Kamperlijn en de overkapping niet samen? Niet als treinverbinding. 
Wat voor effect hebben dit soort plannen op de kwesties in de rest van de stad? Wat krijgt prioriteit 
als zo’n groot project gaat spelen? Is er een focus op dit ontwerp, terwijl de Kamperlijn 
ondergesneeuwd wordt?

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

De fly-over is niet mooi, de tunnel door de schuine doorsteek onnodig lang. De overkapping is de 
mooiste oplossing maar betekent het einde van het bestaande Kamperlijntje. Een alternatief voor 
de voorgestelde tunnel is een tunnel parallel aan de bestaande fietstunnel bij het Ecodrome, die is 
nl. korter en dus goedkoper aan te leggen

De voorgestelde alternatieve oplossing is niet mogelijk vanwege de steile 
hellingen die dan nodig zouden zijn & langere reistijden. 

Zorg ervoor dat de technische en financieel-economische maakbaarheid onder controle gehouden 
wordt. Zijdelings raakt dit het Kamperlijn besluit. De KBG-leden vinden dit belang groter dan het 
belang van het behouden van het Kamperlijntje. 

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

Waar vindt de fietssnelweg vanaf de rode brug aansluiting op het fietsnet? de verbinding met bestaande fietsnetwerken is geillustreerd in de 
rapportage

Daarnaast mis ik een goed plan voor de zone langs de Westerlaan en dan met name het oude 
postkantoor.

uitwerkingen voor deellocaties komen in een volgende fase

Houdt rekening met/ wat zegt het ontwerp over voldoende entree’s de Veeralléebuurt in, en de 
verbinding van deze buurt met de Rieteweg, binnenstad en de aansluiting op de verhoogde 
Veeralléeweg over de overkapping!

de genoemde verbindingen vallen buiten het plangebied van de 
Spoorzone

Het Koekoeksjong van het groeiende aantal reizigers en het groeieffect voor de stad Zwolle. Zijn 
de berekeningen van de reizigersgroei wel goed doorgewerkt? 

de berekeningen zijn prognoses gemaakt met gevalideerde modellen

Spoorse voorzieningen

Lijkt het u niet reeel  verstandiger om gezien de ervaringen in de buurt qua overlast de alternatieve 
toegangsroute naar RGS via de campus onmiddellijk te schrappen. 

valt buiten het bestek van de opgave

Er doemt nu m.i. een groot gevaar op voor het zogenaamde RGS-terrein, tussen het Engelse 
Werk/Spoolderbos en Windesheim/Greydanus. Als dit – voor alle toegedachte spoorvoorzieningen 
veel te kleine – terrein moet gaan dienen als ‘werkplaats’ met vele gebouwde voorzieningen en er 
dus sprake zal zijn van een ‘industriële bestemming’, wordt een beleid van decennia overboord 
gezet, waarin is gestreefd om de IJsselzone zoveel mogelijk ongeschonden te houden, dus waar 
mogelijk vrij te stellen van verdere bebouwing, lawaai- en lichtvervuiling. De opstelplaats van NS 
was het ‘maximum’. 

de genoemde aspecten maken deel uit van de afweging welke is 
gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen

Wij zijn van mening dat het technisch centrum het beste op Hessenpoort gevestigd kan worden. 
Met name het vooruitzicht dat voor dit centrum grote onderhoudsloodsen gebouwd moeten worden 
bepaalt deze keuze. Het zal gaan om loodsen waar complete treinstellen in gereden moeten 
kunne worden. het gaat dus om hoge gebouwen met vele tientallen meters lengte, tot wellicht 200 
meter! Wij zijn van mening dat dergelijke bouwvolumes niet passen in het kleinschalige groene 
landschap van de IJsselzone. Ze zullen een nieuwe barrière vormen tussen de IJsselzone 
enerzijds en het Engelse Werk en Spoolderbos anderzijds. 

de genoemde aspecten maken deel uit van de afweging welke is 
gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen

Toekomstvastheid en duurzaamheid

Overkapping wordt gemotiveerd met mogelijkheden voor een groene scheg. Meestal is het 
'klimaat' onder een weg op hoogte niet erg aantrekkelijk. Andere oplossingen voor de bus bieden 
juist meer mogelijkheden voor een groene scheg; 

Geen reactie nodig. 

Het gebied moet ook 'groen' gekleurd worden. Bomen, parkjes e.d. toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen
Ik zou graag meer groen aan de plannen willen toevoegen. Hierdoor wordt het een aantrekkelijke 
omgeving, ook sociaal gezien. 

toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Aangenaam verblijfsgebied zowel aan de noord- als aan de zuidzijde plein met veel groen, veilig. toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Er is veel van gedachten gewisseld over voornamelijk verkeersstromen. Ik hoop dat ook het 
groene gedeelte in de vorm van beplantingen en ecologische verbindingszones de nodige 
aandacht krijgen. 

toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Vanuit het Engelse Werk een groene long maken? Dat zie ik niet... Door in te zetten op een verscheidenheid aan routes vanaf de Ijssel,
langs het Engelse Werk, de Ecodrome locatie en de Nieuwe Veerallee, 
maar ook langs Windesheim en Spoorzone worden de relaties tussen 
deze verschillende deelgebieden versterkt. Als totaal vormen de 
deelgebieden samen een groene long in de stad. De toegankelijkheid is 
voorwaarde. Gebiedsentrees en onderdoorgangen genieten een hoge 
kwaliteit. De barrierewerking door het spoor vermindert. 

De verbinding met de groene zone van het Engelse Werk kan denk ik verbeterd worden, ik vraag 
me af of dit ook niet beter zonder het overkappingsplan uit te voeren is?

Ook zonder de overkappingsvariant blijft het de ambitie om de Groene 
Scheg als groene long in de stad te versterken. 

Leefbaarheid en groen voorziening, verkeersveiligheid verbeteren toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen. Leefbaarheid en 
verkeersveiligheid vormen inderdaad belangrijke randvoorwaarden.

Visie ontbreekt op Veerallee e.o., er wordt gesproken over groene scheg, wat is toekomst van 
garage, BAM-terrein, Ecodrome?

ontwerpvoorstellen voor de genoemde locaties vormen onderdeel van de 
plannen.

Verbinding Hanzeland - Centrum

Kunnen we niet eisen van de gemeente dat de reizigerstunnel openbaar blijft? gemeente heeft hierover beperkt zeggenschap. NS en ProRail besluiten 
hierover op grond van landelijk beleid

Verbinding Windesheim

De passerelle Windesheim, heeft die prioriteit? Maak die snel mogelijk! Hij kan vrij snel komen als het station aan de zuidzijde op orde wordt 
gebracht.

De oversteek naar Windesheim is voor de studenten te lang (en te hoog dus te windering), dus dat 
wordt niks. 

Geen reactie nodig. 

Ik mis oplossing voor de voetgangers naar Windesheim. een langzaamverkeerverbinding met Windesheim vormt onderdeel van 
de plannen

De voorstellen lijken mij de enige opties in grote lijnen. Ze zijn goed gepresenteerd. Goed dat de 
route voor Windesheim is meegenomen en nu over een fraai plein heen is gelegd.

Geen reactie nodig. 

Veilig kunnen oversteken aan beide zijden van het station vind ik belangrijk. Nu is er aan de 
zuidzijde een woonerf gemaakt. Denk ook aan het oversteken verderop over de Hanzelaan. 

veilige voetgangersverbindingen maken onderdeel uit van de plannen

Studenten zullen altijd de korste route naar Windesheim/Gredanus nemen! de looproute naar Windesheim vormt volgens de voorstellen een 
aantrekkelijker alternatief

Hoe groot is de opdracht om een alternatieve route Windesheim te ontwikkelen. reactie niet helemaal duidelijk
Wat zijn de belemmeringen om op korte termijn een passerelle te realiseren over de Ijsselallee 
naar Windesheim.

indien daarvoor wordt gekozen, kan de passarelle snel worden 
gerealiseerd

Spoorse voorzieningen

In de Rapportage over de Spoorzone verzoek ProRail om een besluit te nemen over de 
voorkeurslocatie van de 'Spoorse voorzieningen'. Daarbij lijkt er een keuze te zijn tussen het 'RGS-
terrein' en 'Hessenpoort'. Maar omdat ProRail de locatie 'Hessenpoort' vanwege de kosten en 
doorlooptijd als geen haalbare locatie verwerpt, is er helemaal geen keuze mogelijk. Dit terwijl 
ProRail het 'RGS-terrein' tot aan de kosten-batenanalyse ook nog als onhaalbaar heeft beschouwt. 

er is een afweging gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen, 
voor de locatie van het Technisch Centrum vindt momenteel een 
aanvullend onderzoek plaats 

Algemeen

In de afgelopen zes jaar heeft het Spoorzoneproject van de gemeente Zwolle niet meer 
opgeleverd dan een principebesluit (dus nog steeds geen 'besluit') over de plaats van het 
busstation. Daarom zou de gemeenteraad op korte termijn moeten laten uitzoeken waarom het 
Spoorzoneproject nog steeds niet uit de startblokken komt.

het is de intentie dat dit jaar daadwerkelijk besluiten genomen worden 

Lijkt het u niet reeel  verstandiger om gezien de ervaringen in de buurt qua overlast de alternatieve 
toegangsroute naar RGS via de campus onmiddellijk te schrappen. 

valt buiten het bestek van de opgave

Er doemt nu m.i. een groot gevaar op voor het zogenaamde RGS-terrein, tussen het Engelse 
Werk/Spoolderbos en Windesheim/Greydanus. Als dit – voor alle toegedachte spoorvoorzieningen 
veel te kleine – terrein moet gaan dienen als ‘werkplaats’ met vele gebouwde voorzieningen en er 
dus sprake zal zijn van een ‘industriële bestemming’, wordt een beleid van decennia overboord 
gezet, waarin is gestreefd om de IJsselzone zoveel mogelijk ongeschonden te houden, dus waar 
mogelijk vrij te stellen van verdere bebouwing, lawaai- en lichtvervuiling. De opstelplaats van NS 
was het ‘maximum’. 

de genoemde aspecten maken deel uit van de afweging welke is 
gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen

Wij zijn van mening dat het technisch centrum het beste op Hessenpoort gevestigd kan worden. 
Met name het vooruitzicht dat voor dit centrum grote onderhoudsloodsen gebouwd moeten worden 
bepaalt deze keuze. Het zal gaan om loodsen waar complete treinstellen in gereden moeten 
kunne worden. het gaat dus om hoge gebouwen met vele tientallen meters lengte, tot wellicht 200 
meter! Wij zijn van mening dat dergelijke bouwvolumes niet passen in het kleinschalige groene 
landschap van de IJsselzone. Ze zullen een nieuwe barrière vormen tussen de IJsselzone 
enerzijds en het Engelse Werk en Spoolderbos anderzijds. 

de genoemde aspecten maken deel uit van de afweging welke is 
gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen

Toekomstvastheid en duurzaamheid

Overkapping wordt gemotiveerd met mogelijkheden voor een groene scheg. Meestal is het 
'klimaat' onder een weg op hoogte niet erg aantrekkelijk. Andere oplossingen voor de bus bieden 
juist meer mogelijkheden voor een groene scheg; 

Geen reactie nodig. 

Het gebied moet ook 'groen' gekleurd worden. Bomen, parkjes e.d. toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen
Ik zou graag meer groen aan de plannen willen toevoegen. Hierdoor wordt het een aantrekkelijke 
omgeving, ook sociaal gezien. 

toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Aangenaam verblijfsgebied zowel aan de noord- als aan de zuidzijde plein met veel groen, veilig. toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Er is veel van gedachten gewisseld over voornamelijk verkeersstromen. Ik hoop dat ook het 
groene gedeelte in de vorm van beplantingen en ecologische verbindingszones de nodige 
aandacht krijgen. 

toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Vanuit het Engelse Werk een groene long maken? Dat zie ik niet... Door in te zetten op een verscheidenheid aan routes vanaf de Ijssel,
langs het Engelse Werk, de Ecodrome locatie en de Nieuwe Veerallee, 
maar ook langs Windesheim en Spoorzone worden de relaties tussen 
deze verschillende deelgebieden versterkt. Als totaal vormen de 
deelgebieden samen een groene long in de stad. De toegankelijkheid is 
voorwaarde. Gebiedsentrees en onderdoorgangen genieten een hoge 
kwaliteit. De barrierewerking door het spoor vermindert. 

De verbinding met de groene zone van het Engelse Werk kan denk ik verbeterd worden, ik vraag 
me af of dit ook niet beter zonder het overkappingsplan uit te voeren is?

Ook zonder de overkappingsvariant blijft het de ambitie om de Groene 
Scheg als groene long in de stad te versterken. 

Leefbaarheid en groen voorziening, verkeersveiligheid verbeteren toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen. Leefbaarheid en 
verkeersveiligheid vormen inderdaad belangrijke randvoorwaarden.

Visie ontbreekt op Veerallee e.o., er wordt gesproken over groene scheg, wat is toekomst van 
garage, BAM-terrein, Ecodrome?

ontwerpvoorstellen voor de genoemde locaties vormen onderdeel van de 
plannen.

Verbinding Hanzeland - Centrum

Kunnen we niet eisen van de gemeente dat de reizigerstunnel openbaar blijft? gemeente heeft hierover beperkt zeggenschap. NS en ProRail besluiten 
hierover op grond van landelijk beleid

Verbinding Windesheim

De passerelle Windesheim, heeft die prioriteit? Maak die snel mogelijk! Hij kan vrij snel komen als het station aan de zuidzijde op orde wordt 
gebracht.

De oversteek naar Windesheim is voor de studenten te lang (en te hoog dus te windering), dus dat 
wordt niks. 

Geen reactie nodig. 

Ik mis oplossing voor de voetgangers naar Windesheim. een langzaamverkeerverbinding met Windesheim vormt onderdeel van 
de plannen

De voorstellen lijken mij de enige opties in grote lijnen. Ze zijn goed gepresenteerd. Goed dat de 
route voor Windesheim is meegenomen en nu over een fraai plein heen is gelegd.

Geen reactie nodig. 

Veilig kunnen oversteken aan beide zijden van het station vind ik belangrijk. Nu is er aan de 
zuidzijde een woonerf gemaakt. Denk ook aan het oversteken verderop over de Hanzelaan. 

veilige voetgangersverbindingen maken onderdeel uit van de plannen

Studenten zullen altijd de korste route naar Windesheim/Gredanus nemen! de looproute naar Windesheim vormt volgens de voorstellen een 
aantrekkelijker alternatief

Hoe groot is de opdracht om een alternatieve route Windesheim te ontwikkelen. reactie niet helemaal duidelijk
Wat zijn de belemmeringen om op korte termijn een passerelle te realiseren over de Ijsselallee 
naar Windesheim.

indien daarvoor wordt gekozen, kan de passarelle snel worden 
gerealiseerd

Spoorse voorzieningen

In de Rapportage over de Spoorzone verzoek ProRail om een besluit te nemen over de 
voorkeurslocatie van de 'Spoorse voorzieningen'. Daarbij lijkt er een keuze te zijn tussen het 'RGS-
terrein' en 'Hessenpoort'. Maar omdat ProRail de locatie 'Hessenpoort' vanwege de kosten en 
doorlooptijd als geen haalbare locatie verwerpt, is er helemaal geen keuze mogelijk. Dit terwijl 
ProRail het 'RGS-terrein' tot aan de kosten-batenanalyse ook nog als onhaalbaar heeft beschouwt. 

er is een afweging gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen, 
voor de locatie van het Technisch Centrum vindt momenteel een 
aanvullend onderzoek plaats 

Algemeen

In de afgelopen zes jaar heeft het Spoorzoneproject van de gemeente Zwolle niet meer 
opgeleverd dan een principebesluit (dus nog steeds geen 'besluit') over de plaats van het 
busstation. Daarom zou de gemeenteraad op korte termijn moeten laten uitzoeken waarom het 
Spoorzoneproject nog steeds niet uit de startblokken komt.

het is de intentie dat dit jaar daadwerkelijk besluiten genomen worden 

ReactieOmschrijving

78



Ik mis een voorziening waar je kunt verblijven als er vertragingen zijn. Helaas is de 
stationsrestauratie verdwenen. Waarom niet iets met een zelfbedieningsconcept als La Place of 
zo.

NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten 
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

De voorstellen zijn prima, maar denk aan de voorzieningen. NS is verantwoordelijk voor goede reizigersvoorzieningen. Deze moeten
vanzelfsprekend wel rendabel zijn

Mag best ambitieus zijn. Geen reactie nodig. 
Ambiteus en fraai. Geen reactie nodig. 
Op de renders van het gebied zag ik dat het met de passerelle en de fietsenstalling aan het 
noordelijke stationsplein moeilijk zal worden om de (hopelijk nog steeds toekomstige) tram uit 
Kampen door te trekken naar het stationsplein/centrum. Ik vind dat de gemeente nog steeds moet 
streven naar het doortrekken van de tramverbinding. Met het oog op een toekomstige groei van 
Zwolle en het stationsgebied moet er rekening gehouden worden met een eventueel tramnetwerk 
waarvan dit gebied het knooppunt kan worden.

Over de Kamperlijn wordt medio 2013 een besluit genomen

De gekozen oplossingen zijn oké, maar behoeven nog wel verdere uitwerking. Geen reactie nodig. 
Ik zou graag een ontsluiting zien van de perrons bij v. Karnebeek vanwege de veiligheid (meer dan 
1 uitgang). 

Voor het aantal perronuitgangen heeft NS landelijk beleid, in verband met 
de veiligheid

Redelijke oplossingen. Maar door het ontbreken van de financiële gegevens is het lastig denken 
en 'kiezen'. 

In de eindrapportage is de Business Case opgenomen. 

Let op dat het stationsplein geen saaie omgeving wordt. Suggesties: Speelstukjes voor kinderen 
(en volwassenen). Veel zitjes, groen. Horeca gelegenheden. Iets van een muziektent oid. 

het creeren van levendigheid vormt een belangrijk aandachtspunt in de 
verdere planvorming

De gekozen oplossingen zijn goed doordacht en erg mooi verbeeld. Onderbouwing van de planvoorstellen. 
Idee om taxi's aan Noordzijde standplaatsen te geven direct op de Oosterlaan (huidig busstation) de plaatsing van taxi's vormt onderdeel van de plannen

Denk ook aan openbare toiletten. vormt aandachtspunt bij verdere planvorming
Bouw op de toekomst (uitbreiding en groei). Geen reactie nodig. 
Ik vind het een goed plein met ruimtelijke oplossingen. Geen reactie nodig. 
Blijft de Lunentunnel open? Die gebruiken we. (Of was het een ander tunneltje, naar een 
winkelcentrumpje met C1000?).

Ja, de Lunentunnel blijft in gebruik voor bewoners van Zwolle zuid. 

Varianten zijn duidelijk verschillend dus het is goed dat meerdere opties worden aangeboden ter 
vergelijking.

Geen reactie nodig. 

Zwolle heeft maar 1 station, de verkeersmachine heeft ook maar 1 plek in de stad. Doe het daar 
goed.

Geen reactie nodig. 

Goede voorzieningen, openbare gelegenheden, groen voorzieningen. Geen reactie nodig. 
De combinatie van ov en toegankelijkheid en verbinding stadsdelen is inderdaad belangrijk ik mis 
een beetje de mogelijkheid om meteen fietsverkeer (over de spoorbruggen??) te combineren. 

de combinatie van de busverbinding met een fietsverbinding is niet 
aantrekkelijk voor fietsers

Geen van de gekozen oplossingen is in alle opzichte goed. Geen reactie nodig. 
Dat er een stationshal komt aan beide zijden met daarin voldoende voorzieningen voor de reiziger 
en commercieele ruimten. zie voorbeeld stationshal Utrecht .

stationhallen aan beide zijden maken onderdeel uit van de plannen

Verdieping van de plannen noodzakelijk. dit komt in de volgende fase
Dat er weinig out-of-the-box is gedacht. Je kan ook denken aan 2e station richting IJssel of Voorst. Geen reactie nodig. 

De concentratie van het ov op één plaats vind ik erg belangrijk. Geen reactie nodig. 
Ik vind een snelle directe verbindingen met de regio en de rest van het land belangrijk. Geen reactie nodig. 

OV-knoop - zuidzijde

Het huidige economische klimaat vormt ook discussiepunt. Wetende dat er in ambities keuzes 
gemaakt moeten worden gezien, hoopt het publiek dat nu gemaakte keuzes niet later tot 
kapitaalvernietiging zal leiden. In het verlengde daarvan zou er volgens het publiek gewaakt 
moeten worden voor compromissen die op de korte termijn tot suboptimale oplossingen leiden. 

Geen reactie nodig. 

5) De gepresenteerde plannen voor de trapopgang naar het nieuwe stationsplein in plaats van de 
lange, smalle tunnel die uitkomt op het Lübeckplein wordt goed ontvangen. Mensen vinden het fijn 
dat ze niet in een “fuik” hoeven te lopen en direct na het busstation omhoog kunnen bewegen. 
Daarentegen zijn er ook mensen die willen weten of én een trap naar maaiveld kan worden 
gemaakt én een tunnel naar het Lübeckplein. Dit zou voor sociaal onveilige situaties leiden en is 
daarom niet gewenst. Met betrekking tot het nieuwe stationsplein aan de zuidzijde wordt 
opgemerkt dat dit volledig in de schaduw ligt, waardoor het een uitdaging wordt om dit tot een 
aangename verblijfslocatie te maken. 

Geen reactie nodig. 

Het verplaatsen van de bussen leidt tot een korte discussie. Al snel wordt duidelijk dat het 
verplaatsen van de bussen noodzakelijk is. Wel wordt opgemerkt dat de gekozen busplatform-
variant  ook voor slechtzienden goed bruikbaar moet zijn. Met name de dynamische haltering en 
de aanwijzing ervan is een aandachtspunt. 

Toegankelijkheid voor mindervaliden vormt belangrijk aandachtspunt bij 
verdere planvorming

Unanieme voorkeur voor de ambitieuze variant. Dat kan geen discussie zijn met 30.000 reizigers. 
Het is beter om hoog in te steken, het kan altijd nog minder. Begin weinig ambitieus en het grote 
risico is dat het nooit meer iets wordt. Men vraagt aandacht voor de orientatie vanuit het station. Er 
rijst toch een blinde wand, dus goede geleiding is nodig. Station moet ook vanuit de omgeving 
goed herkenbaar en vindbaar zijn.

geen reactie nodig. 

Evenwicht in stationstoegangen; voor zuid niveau ambitieus, voor noord kan het eenvoudiger, 
omdat daar het oude stationsgebouw structuur geeft aan het plein, haakse oplossing niet perse 
nodig

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - noordzijde

De aanwezigen waarderen het erg dat het oude stationsgebouw weer de ruimte krijgt om zich te 
manifesteren.

Onderbouwing van de planvoorstellen. 

Een kwalitatief en aangenaam (dwz ambitieus) stationsgebouw Noordzijde, juist omdat men deze 
stationszijde het allerbelangrijkste vindt gaat men voor de haakse trap qua begeleiding historisch 
gebouw en route stad.

Geen reactie nodig. 

Zorg in ieder geval dat de logistiek aan de zuidzijde goed opgelost is, een comfortabel en mooi 
stationsgebouw zou mooi zijn, maar de noordzijde heeft de prioriteit.

Geen reactie nodig. 

OV-knoop - autoparkeren

Verhoogde parkeerdruk in wijk achter Westerlaan wanneer parkeer garage bij station verdwijnt tbv 
fietsenstalling. Zie ook terechte opmerking van manager Nieuwe Buitensociëteit in de 1e 
discussieronde OV-noord. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Voor het goed functioneren van de OV-knoop is het belangrijk dat er voldoende 
parkeergelegenheid bij het station is voor auto's.

voldoende parkeergelegenheid vormt onderdeel van de opgave

Verplaatsen parkeergarage Westerlaan is niet logisch omdat deze nu vooral gebruikt wordt tbv de 
Buitensociëteit.

reactie niet helemaal duidelijk

Er moet bij de Buitensociëteit voldoende parkeergelegenheid over blijven als de parkeergarage 
verdwijnt. Dus de parkeergarage aan de Westerlaan niet slopen tbv fietsparkeren. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Grootste zorg is het verdwijnen (in één van de plannen) van de P voor auto's tegenover de 
Buitensociëteit. Er zal overlast ontstaat in de omliggende wijk door geparkeerde auto's.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Naast ruimte voor fietsen worden ook vragen gesteld over de ruimte voor auto’s. Hiervoor wordt 
aandacht gevraagd. Iemand uit het publiek geeft aan dat idealiter de K+R ook gebruikt zou moeten 
kunnen worden voor ‘korte’ stops van bijvoorbeeld max. 30 min. 

Geen reactie nodig. 

Daarnaast waren er vragen over het auto parkeren. Waar moeten bezoekers van de hotels en 
bedrijven aan de centrumzijde hun auto parkeren als de parkeergarage een fietsparkeergarage 
wordt. Parkeren aan de zuidzijde is voor veel van hen te ver.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

OV-knoop - fietsparkeren

Ik mis een goede loop en fietsroutes en voldoende veilige fietsenstalling. beide maken onderdeel uit van de plannen
s Ochtend gaan heel veel mensen met hun fiets naar het station en moet daar hun 10.000-en 
fietsen kwijt. Even later komen er weer heel veel mensen uit het station die ergens in Zwolle 
moeten zijn. Ga nu EINDELIJK eens met een goed fiets-'sharing' plan beginnen. Dan ben je niet 
alleen veel van die fietsen stallingen kwijt, maar ook een deel van het busvervoer! (En ben je ook 
nog eens echt innovatief en duurzaam bezig.). 

valt buiten het bestek van de opgave

Hoe zit het met de toegankelijkheid en veiligheid van de fietsenstalling onder stationsplein? beide aspecten vormen belangrijke randvoorwaarden bij het ontwerp
Fietsparkeren levert op spitstijden ook een hoge voetgangersdichtheid voor de stalling naar het 
OV op. En ook voor mensen die op het station aankomen en met de gestalde fiets verder reizen. 
Zijn de gebouwen, gangen, deuren en looproutes hierop berekend?

ja, daarop zijn zij berekend

Parkeergarage voor fietsen aan de Westerlaan,.. Zullen de fietsers wel naar de hogere 
verdiepingen gaan?

nader onderzoek, op basis van vergelijkbare oplossingen elders, zal dit 
moeten uitwijzen

Met betrekking tot het fietsparkeren lijkt de meerderheid een fietsoplossing op het maaiveld als 
minst aantrekkelijk te ervaren. Mensen vragen zich af of er voldoende ruimte is voor voldoende 
fietsparkeerplekken op maaiveld. De meest nette situatie wordt het fietsparkeren onder het 
busstation genoemd. Ook wordt gevraagd of er geen bewaakte fietsenstalling aan de zuidzijde 
nodig is. Geconcludeerd wordt dat een aangename bewaakte fietsenstalling (met toezicht) enkel 
op noord is te realiseren. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes, met name 
aan de noordzijde is dit nu een probleem. 

Geen reactie nodig. 

Waar de fietsers in welke hoeveelheden vandaan. hiervan zijn globale schattingen gemaakt, zie rapportage
De fietsparkeermogelijkheid op de Westerlaan werd positief ontvangen en de puzzel van het 
fietparkeren op de Oosterlaan werd door de beperkte ruimte en de mogelijke perronuitbreiding ook 
door de bezoekers, als een complexe opgave gezien. Er waren met name vragen over 
toegankelijkheid wanneer fietsparkeren dubbellaags of hoger zou worden.

Geen reactie nodig. 

Uitgesproken voorkeur voor fietsparkeren Westerlaan, de negatieve impact op ruimte en kwaliteit 
bij Oosterlaan-focus wordt zwaar gewogen. De Westerlaanoplossing ziet men in relatie tot de 
knoop het beste functioneren. Specifieke aandachtspunten zijn: waarschijnlijk zware 
bodemvervuiling aan Westerlaan vanwege vroegere overslagactiviteiten (Haven-spoor). Bij 
gebouwde fietsvoorzieningen heeft men zorgen over kwaliteit, comfort (hellingen!), sociale 
veiligheid. Bestaan er voorbeelden in Nederland van dit soort gebouwen? Tapis roulants spreekt 
deze groep wel aan (ook bij ondergrondse stalling).

Geen reactie nodig. 

Variant oostgebouw zuidzijde wordt onderschreven mn vanwege ligging herkomstgebied en de 
toegevoegde waarde voor de stationshal. Wel wordt aandacht gevraagd voor bewaking, men is 
beducht voor sociale onveiligheid in een  fietsgebouw. West scoort ook goed op de goede positie, 
maar wordt minder goed geacht vanwege de impact op gebiedsontwikeling. Onder het busstation 
stuit op sociale veiligheidsweerstand. Maaiveld kent geen voorstanders.

Geen reactie nodig. 

Het fietsparkeren is nadrukkelijk voor deze groep minder belangrijk, zeker wanneer er geen 
toereikende budgetten zijn, een verspreide fietsparkeeroplossing is prima en heeft ook de 
voorkeur; vanwege betere faseerbaarheid, aansluitend op de diverse fietsersstromen, en sociale 
veiligheid.

Geen reactie nodig. 

Er zijn grote vraagtekens bij de gebouwde fietsenstallingen, in meerdere bouwlagen in een 
onbewaakte (want onbetaalde) vorm! vraag; zijn hier voorbeelden (met de vergelijkbare enorme 
aantallen) van in NL? 

Geen reactie nodig. 

Ik ben erg benieuwd naar oplossingen voor het parkeren van fietsen. maken onderdeel uit van de plannen

OV-knoop - passerelle over de sporen

Veel bezoekers hadden vragen over de toegankelijkheid van de tunnel in verband met de OV 
Chipkaartpoortjes. Sommigen hebben geen OV kaart maar zouden wel graag door de tunnel 
willen.

Het creeren van een openbare verbinding tussen de centrumzijde en 
zuidzijde van het station is een voorwaarde voor de verdere planvorming. 

‘We gaan de reizigerstunnel sluiten’ en ‘misschien’ komt er dan een passerelle. De komst van OVCP is een landelijke discussie, het is lastig om daar 
invloed op te hebben.

Verhoogde parkeerdruk in wijk achter Westerlaan wanneer parkeer garage bij station verdwijnt tbv 
fietsenstalling. Zie ook terechte opmerking van manager Nieuwe Buitensociëteit in de 1e 
discussieronde OV-noord. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Voor het goed functioneren van de OV-knoop is het belangrijk dat er voldoende 
parkeergelegenheid bij het station is voor auto's.

voldoende parkeergelegenheid vormt onderdeel van de opgave

Verplaatsen parkeergarage Westerlaan is niet logisch omdat deze nu vooral gebruikt wordt tbv de 
Buitensociëteit.

reactie niet helemaal duidelijk

Er moet bij de Buitensociëteit voldoende parkeergelegenheid over blijven als de parkeergarage 
verdwijnt. Dus de parkeergarage aan de Westerlaan niet slopen tbv fietsparkeren. 

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Grootste zorg is het verdwijnen (in één van de plannen) van de P voor auto's tegenover de 
Buitensociëteit. Er zal overlast ontstaat in de omliggende wijk door geparkeerde auto's.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

Naast ruimte voor fietsen worden ook vragen gesteld over de ruimte voor auto’s. Hiervoor wordt 
aandacht gevraagd. Iemand uit het publiek geeft aan dat idealiter de K+R ook gebruikt zou moeten 
kunnen worden voor ‘korte’ stops van bijvoorbeeld max. 30 min. 

Geen reactie nodig. 

Daarnaast waren er vragen over het auto parkeren. Waar moeten bezoekers van de hotels en 
bedrijven aan de centrumzijde hun auto parkeren als de parkeergarage een fietsparkeergarage 
wordt. Parkeren aan de zuidzijde is voor veel van hen te ver.

Indien parkeerplaatsen komen te vervallen zullen deze worden 
gecompenseerd

OV-knoop - fietsparkeren

Ik mis een goede loop en fietsroutes en voldoende veilige fietsenstalling. beide maken onderdeel uit van de plannen
s Ochtend gaan heel veel mensen met hun fiets naar het station en moet daar hun 10.000-en 
fietsen kwijt. Even later komen er weer heel veel mensen uit het station die ergens in Zwolle 
moeten zijn. Ga nu EINDELIJK eens met een goed fiets-'sharing' plan beginnen. Dan ben je niet 
alleen veel van die fietsen stallingen kwijt, maar ook een deel van het busvervoer! (En ben je ook 
nog eens echt innovatief en duurzaam bezig.). 

valt buiten het bestek van de opgave

Hoe zit het met de toegankelijkheid en veiligheid van de fietsenstalling onder stationsplein? beide aspecten vormen belangrijke randvoorwaarden bij het ontwerp
Fietsparkeren levert op spitstijden ook een hoge voetgangersdichtheid voor de stalling naar het 
OV op. En ook voor mensen die op het station aankomen en met de gestalde fiets verder reizen. 
Zijn de gebouwen, gangen, deuren en looproutes hierop berekend?

ja, daarop zijn zij berekend

Parkeergarage voor fietsen aan de Westerlaan,.. Zullen de fietsers wel naar de hogere 
verdiepingen gaan?

nader onderzoek, op basis van vergelijkbare oplossingen elders, zal dit 
moeten uitwijzen

Met betrekking tot het fietsparkeren lijkt de meerderheid een fietsoplossing op het maaiveld als 
minst aantrekkelijk te ervaren. Mensen vragen zich af of er voldoende ruimte is voor voldoende 
fietsparkeerplekken op maaiveld. De meest nette situatie wordt het fietsparkeren onder het 
busstation genoemd. Ook wordt gevraagd of er geen bewaakte fietsenstalling aan de zuidzijde 
nodig is. Geconcludeerd wordt dat een aangename bewaakte fietsenstalling (met toezicht) enkel 
op noord is te realiseren. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes, met name 
aan de noordzijde is dit nu een probleem. 

Geen reactie nodig. 

Waar de fietsers in welke hoeveelheden vandaan. hiervan zijn globale schattingen gemaakt, zie rapportage
De fietsparkeermogelijkheid op de Westerlaan werd positief ontvangen en de puzzel van het 
fietparkeren op de Oosterlaan werd door de beperkte ruimte en de mogelijke perronuitbreiding ook 
door de bezoekers, als een complexe opgave gezien. Er waren met name vragen over 
toegankelijkheid wanneer fietsparkeren dubbellaags of hoger zou worden.

Geen reactie nodig. 

Uitgesproken voorkeur voor fietsparkeren Westerlaan, de negatieve impact op ruimte en kwaliteit 
bij Oosterlaan-focus wordt zwaar gewogen. De Westerlaanoplossing ziet men in relatie tot de 
knoop het beste functioneren. Specifieke aandachtspunten zijn: waarschijnlijk zware 
bodemvervuiling aan Westerlaan vanwege vroegere overslagactiviteiten (Haven-spoor). Bij 
gebouwde fietsvoorzieningen heeft men zorgen over kwaliteit, comfort (hellingen!), sociale 
veiligheid. Bestaan er voorbeelden in Nederland van dit soort gebouwen? Tapis roulants spreekt 
deze groep wel aan (ook bij ondergrondse stalling).

Geen reactie nodig. 

Variant oostgebouw zuidzijde wordt onderschreven mn vanwege ligging herkomstgebied en de 
toegevoegde waarde voor de stationshal. Wel wordt aandacht gevraagd voor bewaking, men is 
beducht voor sociale onveiligheid in een  fietsgebouw. West scoort ook goed op de goede positie, 
maar wordt minder goed geacht vanwege de impact op gebiedsontwikeling. Onder het busstation 
stuit op sociale veiligheidsweerstand. Maaiveld kent geen voorstanders.

Geen reactie nodig. 

Het fietsparkeren is nadrukkelijk voor deze groep minder belangrijk, zeker wanneer er geen 
toereikende budgetten zijn, een verspreide fietsparkeeroplossing is prima en heeft ook de 
voorkeur; vanwege betere faseerbaarheid, aansluitend op de diverse fietsersstromen, en sociale 
veiligheid.

Geen reactie nodig. 

Er zijn grote vraagtekens bij de gebouwde fietsenstallingen, in meerdere bouwlagen in een 
onbewaakte (want onbetaalde) vorm! vraag; zijn hier voorbeelden (met de vergelijkbare enorme 
aantallen) van in NL? 

Geen reactie nodig. 

Ik ben erg benieuwd naar oplossingen voor het parkeren van fietsen. maken onderdeel uit van de plannen

OV-knoop - passerelle over de sporen

Veel bezoekers hadden vragen over de toegankelijkheid van de tunnel in verband met de OV 
Chipkaartpoortjes. Sommigen hebben geen OV kaart maar zouden wel graag door de tunnel 
willen.

Het creeren van een openbare verbinding tussen de centrumzijde en 
zuidzijde van het station is een voorwaarde voor de verdere planvorming. 

‘We gaan de reizigerstunnel sluiten’ en ‘misschien’ komt er dan een passerelle. De komst van OVCP is een landelijke discussie, het is lastig om daar 
invloed op te hebben.

De nieuwe reizigerspassage zal, naar verwachting, worden voorzien van OVCP-poorten. De 
OVCP-poorten leiden tot de nodige discussie en wordt als negatieve ontwikkeling ervaren. 
Hierdoor wordt de passage ‘semi-openbaar’ gebied en alleen toegankelijk voor mensen met een 
OV-chipkaart. Dit heeft directe gevolgen voor de verbinding tussen noord en zuid. Ook wordt 
aangegeven dat idealiter het busstation bereikbaar moet zijn zonder eerst door de OVCP-poorten 
van de NS te moeten. Aan een openbare route tussen noord en zuid wordt veel waarde gehecht. 
De passerelle zou een mogelijke oplossing kunnen zijn en wordt als zeer belangrijk bestempeld. 
Tegelijkertijd zijn over de passerelle nog veel onduidelijkheden, met name met betrekking tot de 
bereikbaarheid; de passerelle moet toegankelijk zijn voor mindervalide en idealiter ook voor 
fietsers. Duidelijk is dat de passerelle volgens het publiek hoort tussen de ‘vaste planelementen’.

Geen reactie nodig. 

De passerelle werd zeer positief ontvangen. Er bleek duidelijk behoefte aan deze passerelle en er 
werden direct vragen gesteld over de toegankelijkheid: de hoogte, breedte, aanwezigheid van 
liften. Ook waren er vragen over hoe de kwaliteit van deze verbinding zich verhoudt tot de 
nadrukkelijk groter gedimensioneerde stationstunnel.

Geen reactie nodig. 

De voetgangersbrug, die de enige direct voor iedereen openbare toegang noorzijde-zuidzijde is, 
blijft volledig onderbelicht het uitsluitend voor ov-reizigers toegankelijk maken van de 
stationstunnel is wel een domper en zwakt al die mooie plaatjes over 'open' verbinding noord-zuid 
wel erg af.

een openbare noord-zuid verbinding voor langzaamverkeer vormt 
onderdeel van de plannen.

OV-knoop - route Windesheim

De nieuwe route voor de Windesheim-studenten wordt met open armen ontvangen, maar wel 
wordt eraan getwijfeld of de studenten zich laten gemakkelijk laten sturen. Volgens het publiek is 
de kans groot dat zij de kortste, in plaats van meest plezierige, route naar Windesheim zullen 
kiezen. Wellicht zijn aanvullende maatregelen nodig?

Door de nieuwe uitgang van de reizigerstunnel ten noorden van de 
Hanzelaan worden de loopafstanden richting Windesheim via het 
Hanzeplein interessanter. 

Leden van mijn gezin fietsen dagelijks vanuit Zwolle-Zuid, Hanzelaan naar de scholen. De stroom 
scholieren van het station naar Windesheim houdt geen rekening met kruisende fietsers. In de 
oplossing met een overgang over de IJsselallee blijft de stroom voetgangers over de weg door 
Hanzeland. Zou aan deze situatie ook wat gedaan kunnen worden?

Dit is inderdaad een knelpunt. Het zal worden meegenomen in de 
planvorming in de volgende fase.

Samenhang met de rest van de stad en andere projecten

De oplossingen zijn creatief, maar missen de verdere samenhang met bv.. Het Ecodrome, de 
IJsselhallen en het spoor naast het Engelse Werk, en Wärtsilä.

Geen reactie nodig. 

Een goed idee. Maar is de rest van Zwolle daar ook op berekend op het toenemend aantal 
reizigers? Kan Zwolle wel zoveel mensen aan?

reactie niet helemaal duidelijk

Overkapping, goed plan! Miste wel het grote plaatje bv integrale visie icm 'in de ban van de ring'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Verbinding leggen met 'In de Ban van de Ring'. Hoeveel auto's wil je valkbij de binnenstad'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage
Er is vanzelfsprekend een hele duidelijke 'link' met 'In de ban van de ring'. Dit ontkennen in de 
planvorming is absurd.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom heeft dit project geen samenhang met de herschikking van busroutes over de 
Pannenkoekendijk?

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Let ook op de toekomst van het Kamperlijntje. Allereerst moet worden vastgesteld dat de opheffing van de Kamperlijn 
voorwaardelijk is voor de realisatie van de overkapping (B). Met 
betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, waarbij 
opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door een 
busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

De overkapping gaat ten koste van de Kamperlijn. Dat is zeer slecht! Het komt i.d.d. doordat de Veerallée mede verhoogd moet worden op die 
plek. De optie van een sneltram zou wel passen bij dit ontwerp, maar die 
is achterhaald. Ook verbussing van de Kamperlijn is mogelijk met dit 
ontwerp.

Is het nou een overkapping zonder Kamperlijn, of de Kamperlijn, maar dan geen overkapping? Ja, dat klopt.

Ik mis een visie/plan op het kamperlijntje. Er is geen rekening gehouden met eventuele 
vertramming (en eventuele verlenging naar het Sophia ziekenhuis zoals ooit bedacht) Is de 
provincie hierover niet gepolst? 

Met betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, 
waarbij opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door 
een busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

Gaan de Kamperlijn en de overkapping niet samen? Niet als treinverbinding. 
Wat voor effect hebben dit soort plannen op de kwesties in de rest van de stad? Wat krijgt prioriteit 
als zo’n groot project gaat spelen? Is er een focus op dit ontwerp, terwijl de Kamperlijn 
ondergesneeuwd wordt?

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

De fly-over is niet mooi, de tunnel door de schuine doorsteek onnodig lang. De overkapping is de 
mooiste oplossing maar betekent het einde van het bestaande Kamperlijntje. Een alternatief voor 
de voorgestelde tunnel is een tunnel parallel aan de bestaande fietstunnel bij het Ecodrome, die is 
nl. korter en dus goedkoper aan te leggen

De voorgestelde alternatieve oplossing is niet mogelijk vanwege de steile 
hellingen die dan nodig zouden zijn & langere reistijden. 

Zorg ervoor dat de technische en financieel-economische maakbaarheid onder controle gehouden 
wordt. Zijdelings raakt dit het Kamperlijn besluit. De KBG-leden vinden dit belang groter dan het 
belang van het behouden van het Kamperlijntje. 

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

Waar vindt de fietssnelweg vanaf de rode brug aansluiting op het fietsnet? de verbinding met bestaande fietsnetwerken is geillustreerd in de 
rapportage

Daarnaast mis ik een goed plan voor de zone langs de Westerlaan en dan met name het oude 
postkantoor.

uitwerkingen voor deellocaties komen in een volgende fase

Houdt rekening met/ wat zegt het ontwerp over voldoende entree’s de Veeralléebuurt in, en de 
verbinding van deze buurt met de Rieteweg, binnenstad en de aansluiting op de verhoogde 
Veeralléeweg over de overkapping!

de genoemde verbindingen vallen buiten het plangebied van de 
Spoorzone

Het Koekoeksjong van het groeiende aantal reizigers en het groeieffect voor de stad Zwolle. Zijn 
de berekeningen van de reizigersgroei wel goed doorgewerkt? 

de berekeningen zijn prognoses gemaakt met gevalideerde modellen

Spoorse voorzieningen
De nieuwe reizigerspassage zal, naar verwachting, worden voorzien van OVCP-poorten. De 
OVCP-poorten leiden tot de nodige discussie en wordt als negatieve ontwikkeling ervaren. 
Hierdoor wordt de passage ‘semi-openbaar’ gebied en alleen toegankelijk voor mensen met een 
OV-chipkaart. Dit heeft directe gevolgen voor de verbinding tussen noord en zuid. Ook wordt 
aangegeven dat idealiter het busstation bereikbaar moet zijn zonder eerst door de OVCP-poorten 
van de NS te moeten. Aan een openbare route tussen noord en zuid wordt veel waarde gehecht. 
De passerelle zou een mogelijke oplossing kunnen zijn en wordt als zeer belangrijk bestempeld. 
Tegelijkertijd zijn over de passerelle nog veel onduidelijkheden, met name met betrekking tot de 
bereikbaarheid; de passerelle moet toegankelijk zijn voor mindervalide en idealiter ook voor 
fietsers. Duidelijk is dat de passerelle volgens het publiek hoort tussen de ‘vaste planelementen’.

Geen reactie nodig. 

De passerelle werd zeer positief ontvangen. Er bleek duidelijk behoefte aan deze passerelle en er 
werden direct vragen gesteld over de toegankelijkheid: de hoogte, breedte, aanwezigheid van 
liften. Ook waren er vragen over hoe de kwaliteit van deze verbinding zich verhoudt tot de 
nadrukkelijk groter gedimensioneerde stationstunnel.

Geen reactie nodig. 

De voetgangersbrug, die de enige direct voor iedereen openbare toegang noorzijde-zuidzijde is, 
blijft volledig onderbelicht het uitsluitend voor ov-reizigers toegankelijk maken van de 
stationstunnel is wel een domper en zwakt al die mooie plaatjes over 'open' verbinding noord-zuid 
wel erg af.

een openbare noord-zuid verbinding voor langzaamverkeer vormt 
onderdeel van de plannen.

OV-knoop - route Windesheim

De nieuwe route voor de Windesheim-studenten wordt met open armen ontvangen, maar wel 
wordt eraan getwijfeld of de studenten zich laten gemakkelijk laten sturen. Volgens het publiek is 
de kans groot dat zij de kortste, in plaats van meest plezierige, route naar Windesheim zullen 
kiezen. Wellicht zijn aanvullende maatregelen nodig?

Door de nieuwe uitgang van de reizigerstunnel ten noorden van de 
Hanzelaan worden de loopafstanden richting Windesheim via het 
Hanzeplein interessanter. 

Leden van mijn gezin fietsen dagelijks vanuit Zwolle-Zuid, Hanzelaan naar de scholen. De stroom 
scholieren van het station naar Windesheim houdt geen rekening met kruisende fietsers. In de 
oplossing met een overgang over de IJsselallee blijft de stroom voetgangers over de weg door 
Hanzeland. Zou aan deze situatie ook wat gedaan kunnen worden?

Dit is inderdaad een knelpunt. Het zal worden meegenomen in de 
planvorming in de volgende fase.

Samenhang met de rest van de stad en andere projecten

De oplossingen zijn creatief, maar missen de verdere samenhang met bv.. Het Ecodrome, de 
IJsselhallen en het spoor naast het Engelse Werk, en Wärtsilä.

Geen reactie nodig. 

Een goed idee. Maar is de rest van Zwolle daar ook op berekend op het toenemend aantal 
reizigers? Kan Zwolle wel zoveel mensen aan?

reactie niet helemaal duidelijk

Overkapping, goed plan! Miste wel het grote plaatje bv integrale visie icm 'in de ban van de ring'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Verbinding leggen met 'In de Ban van de Ring'. Hoeveel auto's wil je valkbij de binnenstad'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage
Er is vanzelfsprekend een hele duidelijke 'link' met 'In de ban van de ring'. Dit ontkennen in de 
planvorming is absurd.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom heeft dit project geen samenhang met de herschikking van busroutes over de 
Pannenkoekendijk?

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Let ook op de toekomst van het Kamperlijntje. Allereerst moet worden vastgesteld dat de opheffing van de Kamperlijn 
voorwaardelijk is voor de realisatie van de overkapping (B). Met 
betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, waarbij 
opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door een 
busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

De overkapping gaat ten koste van de Kamperlijn. Dat is zeer slecht! Het komt i.d.d. doordat de Veerallée mede verhoogd moet worden op die 
plek. De optie van een sneltram zou wel passen bij dit ontwerp, maar die 
is achterhaald. Ook verbussing van de Kamperlijn is mogelijk met dit 
ontwerp.

Is het nou een overkapping zonder Kamperlijn, of de Kamperlijn, maar dan geen overkapping? Ja, dat klopt.

Ik mis een visie/plan op het kamperlijntje. Er is geen rekening gehouden met eventuele 
vertramming (en eventuele verlenging naar het Sophia ziekenhuis zoals ooit bedacht) Is de 
provincie hierover niet gepolst? 

Met betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, 
waarbij opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door 
een busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

Gaan de Kamperlijn en de overkapping niet samen? Niet als treinverbinding. 
Wat voor effect hebben dit soort plannen op de kwesties in de rest van de stad? Wat krijgt prioriteit 
als zo’n groot project gaat spelen? Is er een focus op dit ontwerp, terwijl de Kamperlijn 
ondergesneeuwd wordt?

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

De fly-over is niet mooi, de tunnel door de schuine doorsteek onnodig lang. De overkapping is de 
mooiste oplossing maar betekent het einde van het bestaande Kamperlijntje. Een alternatief voor 
de voorgestelde tunnel is een tunnel parallel aan de bestaande fietstunnel bij het Ecodrome, die is 
nl. korter en dus goedkoper aan te leggen

De voorgestelde alternatieve oplossing is niet mogelijk vanwege de steile 
hellingen die dan nodig zouden zijn & langere reistijden. 

Zorg ervoor dat de technische en financieel-economische maakbaarheid onder controle gehouden 
wordt. Zijdelings raakt dit het Kamperlijn besluit. De KBG-leden vinden dit belang groter dan het 
belang van het behouden van het Kamperlijntje. 

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

Waar vindt de fietssnelweg vanaf de rode brug aansluiting op het fietsnet? de verbinding met bestaande fietsnetwerken is geillustreerd in de 
rapportage

Daarnaast mis ik een goed plan voor de zone langs de Westerlaan en dan met name het oude 
postkantoor.

uitwerkingen voor deellocaties komen in een volgende fase

Houdt rekening met/ wat zegt het ontwerp over voldoende entree’s de Veeralléebuurt in, en de 
verbinding van deze buurt met de Rieteweg, binnenstad en de aansluiting op de verhoogde 
Veeralléeweg over de overkapping!

de genoemde verbindingen vallen buiten het plangebied van de 
Spoorzone

Het Koekoeksjong van het groeiende aantal reizigers en het groeieffect voor de stad Zwolle. Zijn 
de berekeningen van de reizigersgroei wel goed doorgewerkt? 

de berekeningen zijn prognoses gemaakt met gevalideerde modellen

Spoorse voorzieningen

Lijkt het u niet reeel  verstandiger om gezien de ervaringen in de buurt qua overlast de alternatieve 
toegangsroute naar RGS via de campus onmiddellijk te schrappen. 

valt buiten het bestek van de opgave

Er doemt nu m.i. een groot gevaar op voor het zogenaamde RGS-terrein, tussen het Engelse 
Werk/Spoolderbos en Windesheim/Greydanus. Als dit – voor alle toegedachte spoorvoorzieningen 
veel te kleine – terrein moet gaan dienen als ‘werkplaats’ met vele gebouwde voorzieningen en er 
dus sprake zal zijn van een ‘industriële bestemming’, wordt een beleid van decennia overboord 
gezet, waarin is gestreefd om de IJsselzone zoveel mogelijk ongeschonden te houden, dus waar 
mogelijk vrij te stellen van verdere bebouwing, lawaai- en lichtvervuiling. De opstelplaats van NS 
was het ‘maximum’. 

de genoemde aspecten maken deel uit van de afweging welke is 
gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen

Wij zijn van mening dat het technisch centrum het beste op Hessenpoort gevestigd kan worden. 
Met name het vooruitzicht dat voor dit centrum grote onderhoudsloodsen gebouwd moeten worden 
bepaalt deze keuze. Het zal gaan om loodsen waar complete treinstellen in gereden moeten 
kunne worden. het gaat dus om hoge gebouwen met vele tientallen meters lengte, tot wellicht 200 
meter! Wij zijn van mening dat dergelijke bouwvolumes niet passen in het kleinschalige groene 
landschap van de IJsselzone. Ze zullen een nieuwe barrière vormen tussen de IJsselzone 
enerzijds en het Engelse Werk en Spoolderbos anderzijds. 

de genoemde aspecten maken deel uit van de afweging welke is 
gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen

Toekomstvastheid en duurzaamheid

Overkapping wordt gemotiveerd met mogelijkheden voor een groene scheg. Meestal is het 
'klimaat' onder een weg op hoogte niet erg aantrekkelijk. Andere oplossingen voor de bus bieden 
juist meer mogelijkheden voor een groene scheg; 

Geen reactie nodig. 

Het gebied moet ook 'groen' gekleurd worden. Bomen, parkjes e.d. toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen
Ik zou graag meer groen aan de plannen willen toevoegen. Hierdoor wordt het een aantrekkelijke 
omgeving, ook sociaal gezien. 

toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Aangenaam verblijfsgebied zowel aan de noord- als aan de zuidzijde plein met veel groen, veilig. toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Er is veel van gedachten gewisseld over voornamelijk verkeersstromen. Ik hoop dat ook het 
groene gedeelte in de vorm van beplantingen en ecologische verbindingszones de nodige 
aandacht krijgen. 

toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Vanuit het Engelse Werk een groene long maken? Dat zie ik niet... Door in te zetten op een verscheidenheid aan routes vanaf de Ijssel,
langs het Engelse Werk, de Ecodrome locatie en de Nieuwe Veerallee, 
maar ook langs Windesheim en Spoorzone worden de relaties tussen 
deze verschillende deelgebieden versterkt. Als totaal vormen de 
deelgebieden samen een groene long in de stad. De toegankelijkheid is 
voorwaarde. Gebiedsentrees en onderdoorgangen genieten een hoge 
kwaliteit. De barrierewerking door het spoor vermindert. 

De verbinding met de groene zone van het Engelse Werk kan denk ik verbeterd worden, ik vraag 
me af of dit ook niet beter zonder het overkappingsplan uit te voeren is?

Ook zonder de overkappingsvariant blijft het de ambitie om de Groene 
Scheg als groene long in de stad te versterken. 

Leefbaarheid en groen voorziening, verkeersveiligheid verbeteren toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen. Leefbaarheid en 
verkeersveiligheid vormen inderdaad belangrijke randvoorwaarden.

Visie ontbreekt op Veerallee e.o., er wordt gesproken over groene scheg, wat is toekomst van 
garage, BAM-terrein, Ecodrome?

ontwerpvoorstellen voor de genoemde locaties vormen onderdeel van de 
plannen.

Verbinding Hanzeland - Centrum

Kunnen we niet eisen van de gemeente dat de reizigerstunnel openbaar blijft? gemeente heeft hierover beperkt zeggenschap. NS en ProRail besluiten 
hierover op grond van landelijk beleid

Verbinding Windesheim

De passerelle Windesheim, heeft die prioriteit? Maak die snel mogelijk! Hij kan vrij snel komen als het station aan de zuidzijde op orde wordt 
gebracht.

De oversteek naar Windesheim is voor de studenten te lang (en te hoog dus te windering), dus dat 
wordt niks. 

Geen reactie nodig. 

Ik mis oplossing voor de voetgangers naar Windesheim. een langzaamverkeerverbinding met Windesheim vormt onderdeel van 
de plannen

De voorstellen lijken mij de enige opties in grote lijnen. Ze zijn goed gepresenteerd. Goed dat de 
route voor Windesheim is meegenomen en nu over een fraai plein heen is gelegd.

Geen reactie nodig. 

Veilig kunnen oversteken aan beide zijden van het station vind ik belangrijk. Nu is er aan de 
zuidzijde een woonerf gemaakt. Denk ook aan het oversteken verderop over de Hanzelaan. 

veilige voetgangersverbindingen maken onderdeel uit van de plannen

Studenten zullen altijd de korste route naar Windesheim/Gredanus nemen! de looproute naar Windesheim vormt volgens de voorstellen een 
aantrekkelijker alternatief

Hoe groot is de opdracht om een alternatieve route Windesheim te ontwikkelen. reactie niet helemaal duidelijk
Wat zijn de belemmeringen om op korte termijn een passerelle te realiseren over de Ijsselallee 
naar Windesheim.

indien daarvoor wordt gekozen, kan de passarelle snel worden 
gerealiseerd

Spoorse voorzieningen

In de Rapportage over de Spoorzone verzoek ProRail om een besluit te nemen over de 
voorkeurslocatie van de 'Spoorse voorzieningen'. Daarbij lijkt er een keuze te zijn tussen het 'RGS-
terrein' en 'Hessenpoort'. Maar omdat ProRail de locatie 'Hessenpoort' vanwege de kosten en 
doorlooptijd als geen haalbare locatie verwerpt, is er helemaal geen keuze mogelijk. Dit terwijl 
ProRail het 'RGS-terrein' tot aan de kosten-batenanalyse ook nog als onhaalbaar heeft beschouwt. 

er is een afweging gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen, 
voor de locatie van het Technisch Centrum vindt momenteel een 
aanvullend onderzoek plaats 

Algemeen

In de afgelopen zes jaar heeft het Spoorzoneproject van de gemeente Zwolle niet meer 
opgeleverd dan een principebesluit (dus nog steeds geen 'besluit') over de plaats van het 
busstation. Daarom zou de gemeenteraad op korte termijn moeten laten uitzoeken waarom het 
Spoorzoneproject nog steeds niet uit de startblokken komt.

het is de intentie dat dit jaar daadwerkelijk besluiten genomen worden 

Lijkt het u niet reeel  verstandiger om gezien de ervaringen in de buurt qua overlast de alternatieve 
toegangsroute naar RGS via de campus onmiddellijk te schrappen. 

valt buiten het bestek van de opgave

Er doemt nu m.i. een groot gevaar op voor het zogenaamde RGS-terrein, tussen het Engelse 
Werk/Spoolderbos en Windesheim/Greydanus. Als dit – voor alle toegedachte spoorvoorzieningen 
veel te kleine – terrein moet gaan dienen als ‘werkplaats’ met vele gebouwde voorzieningen en er 
dus sprake zal zijn van een ‘industriële bestemming’, wordt een beleid van decennia overboord 
gezet, waarin is gestreefd om de IJsselzone zoveel mogelijk ongeschonden te houden, dus waar 
mogelijk vrij te stellen van verdere bebouwing, lawaai- en lichtvervuiling. De opstelplaats van NS 
was het ‘maximum’. 

de genoemde aspecten maken deel uit van de afweging welke is 
gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen

Wij zijn van mening dat het technisch centrum het beste op Hessenpoort gevestigd kan worden. 
Met name het vooruitzicht dat voor dit centrum grote onderhoudsloodsen gebouwd moeten worden 
bepaalt deze keuze. Het zal gaan om loodsen waar complete treinstellen in gereden moeten 
kunne worden. het gaat dus om hoge gebouwen met vele tientallen meters lengte, tot wellicht 200 
meter! Wij zijn van mening dat dergelijke bouwvolumes niet passen in het kleinschalige groene 
landschap van de IJsselzone. Ze zullen een nieuwe barrière vormen tussen de IJsselzone 
enerzijds en het Engelse Werk en Spoolderbos anderzijds. 

de genoemde aspecten maken deel uit van de afweging welke is 
gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen

Toekomstvastheid en duurzaamheid

Overkapping wordt gemotiveerd met mogelijkheden voor een groene scheg. Meestal is het 
'klimaat' onder een weg op hoogte niet erg aantrekkelijk. Andere oplossingen voor de bus bieden 
juist meer mogelijkheden voor een groene scheg; 

Geen reactie nodig. 

Het gebied moet ook 'groen' gekleurd worden. Bomen, parkjes e.d. toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen
Ik zou graag meer groen aan de plannen willen toevoegen. Hierdoor wordt het een aantrekkelijke 
omgeving, ook sociaal gezien. 

toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Aangenaam verblijfsgebied zowel aan de noord- als aan de zuidzijde plein met veel groen, veilig. toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Er is veel van gedachten gewisseld over voornamelijk verkeersstromen. Ik hoop dat ook het 
groene gedeelte in de vorm van beplantingen en ecologische verbindingszones de nodige 
aandacht krijgen. 

toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Vanuit het Engelse Werk een groene long maken? Dat zie ik niet... Door in te zetten op een verscheidenheid aan routes vanaf de Ijssel,
langs het Engelse Werk, de Ecodrome locatie en de Nieuwe Veerallee, 
maar ook langs Windesheim en Spoorzone worden de relaties tussen 
deze verschillende deelgebieden versterkt. Als totaal vormen de 
deelgebieden samen een groene long in de stad. De toegankelijkheid is 
voorwaarde. Gebiedsentrees en onderdoorgangen genieten een hoge 
kwaliteit. De barrierewerking door het spoor vermindert. 

De verbinding met de groene zone van het Engelse Werk kan denk ik verbeterd worden, ik vraag 
me af of dit ook niet beter zonder het overkappingsplan uit te voeren is?

Ook zonder de overkappingsvariant blijft het de ambitie om de Groene 
Scheg als groene long in de stad te versterken. 

Leefbaarheid en groen voorziening, verkeersveiligheid verbeteren toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen. Leefbaarheid en 
verkeersveiligheid vormen inderdaad belangrijke randvoorwaarden.

Visie ontbreekt op Veerallee e.o., er wordt gesproken over groene scheg, wat is toekomst van 
garage, BAM-terrein, Ecodrome?

ontwerpvoorstellen voor de genoemde locaties vormen onderdeel van de 
plannen.

Verbinding Hanzeland - Centrum

Kunnen we niet eisen van de gemeente dat de reizigerstunnel openbaar blijft? gemeente heeft hierover beperkt zeggenschap. NS en ProRail besluiten 
hierover op grond van landelijk beleid

Verbinding Windesheim

De passerelle Windesheim, heeft die prioriteit? Maak die snel mogelijk! Hij kan vrij snel komen als het station aan de zuidzijde op orde wordt 
gebracht.

De oversteek naar Windesheim is voor de studenten te lang (en te hoog dus te windering), dus dat 
wordt niks. 

Geen reactie nodig. 

Ik mis oplossing voor de voetgangers naar Windesheim. een langzaamverkeerverbinding met Windesheim vormt onderdeel van 
de plannen

De voorstellen lijken mij de enige opties in grote lijnen. Ze zijn goed gepresenteerd. Goed dat de 
route voor Windesheim is meegenomen en nu over een fraai plein heen is gelegd.

Geen reactie nodig. 

Veilig kunnen oversteken aan beide zijden van het station vind ik belangrijk. Nu is er aan de 
zuidzijde een woonerf gemaakt. Denk ook aan het oversteken verderop over de Hanzelaan. 

veilige voetgangersverbindingen maken onderdeel uit van de plannen

Studenten zullen altijd de korste route naar Windesheim/Gredanus nemen! de looproute naar Windesheim vormt volgens de voorstellen een 
aantrekkelijker alternatief

Hoe groot is de opdracht om een alternatieve route Windesheim te ontwikkelen. reactie niet helemaal duidelijk
Wat zijn de belemmeringen om op korte termijn een passerelle te realiseren over de Ijsselallee 
naar Windesheim.

indien daarvoor wordt gekozen, kan de passarelle snel worden 
gerealiseerd

Spoorse voorzieningen

In de Rapportage over de Spoorzone verzoek ProRail om een besluit te nemen over de 
voorkeurslocatie van de 'Spoorse voorzieningen'. Daarbij lijkt er een keuze te zijn tussen het 'RGS-
terrein' en 'Hessenpoort'. Maar omdat ProRail de locatie 'Hessenpoort' vanwege de kosten en 
doorlooptijd als geen haalbare locatie verwerpt, is er helemaal geen keuze mogelijk. Dit terwijl 
ProRail het 'RGS-terrein' tot aan de kosten-batenanalyse ook nog als onhaalbaar heeft beschouwt. 

er is een afweging gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen, 
voor de locatie van het Technisch Centrum vindt momenteel een 
aanvullend onderzoek plaats 

Algemeen

In de afgelopen zes jaar heeft het Spoorzoneproject van de gemeente Zwolle niet meer 
opgeleverd dan een principebesluit (dus nog steeds geen 'besluit') over de plaats van het 
busstation. Daarom zou de gemeenteraad op korte termijn moeten laten uitzoeken waarom het 
Spoorzoneproject nog steeds niet uit de startblokken komt.

het is de intentie dat dit jaar daadwerkelijk besluiten genomen worden 

ReactieOmschrijving
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De nieuwe reizigerspassage zal, naar verwachting, worden voorzien van OVCP-poorten. De 
OVCP-poorten leiden tot de nodige discussie en wordt als negatieve ontwikkeling ervaren. 
Hierdoor wordt de passage ‘semi-openbaar’ gebied en alleen toegankelijk voor mensen met een 
OV-chipkaart. Dit heeft directe gevolgen voor de verbinding tussen noord en zuid. Ook wordt 
aangegeven dat idealiter het busstation bereikbaar moet zijn zonder eerst door de OVCP-poorten 
van de NS te moeten. Aan een openbare route tussen noord en zuid wordt veel waarde gehecht. 
De passerelle zou een mogelijke oplossing kunnen zijn en wordt als zeer belangrijk bestempeld. 
Tegelijkertijd zijn over de passerelle nog veel onduidelijkheden, met name met betrekking tot de 
bereikbaarheid; de passerelle moet toegankelijk zijn voor mindervalide en idealiter ook voor 
fietsers. Duidelijk is dat de passerelle volgens het publiek hoort tussen de ‘vaste planelementen’.

Geen reactie nodig. 

De passerelle werd zeer positief ontvangen. Er bleek duidelijk behoefte aan deze passerelle en er 
werden direct vragen gesteld over de toegankelijkheid: de hoogte, breedte, aanwezigheid van 
liften. Ook waren er vragen over hoe de kwaliteit van deze verbinding zich verhoudt tot de 
nadrukkelijk groter gedimensioneerde stationstunnel.

Geen reactie nodig. 

De voetgangersbrug, die de enige direct voor iedereen openbare toegang noorzijde-zuidzijde is, 
blijft volledig onderbelicht het uitsluitend voor ov-reizigers toegankelijk maken van de 
stationstunnel is wel een domper en zwakt al die mooie plaatjes over 'open' verbinding noord-zuid 
wel erg af.

een openbare noord-zuid verbinding voor langzaamverkeer vormt 
onderdeel van de plannen.

OV-knoop - route Windesheim

De nieuwe route voor de Windesheim-studenten wordt met open armen ontvangen, maar wel 
wordt eraan getwijfeld of de studenten zich laten gemakkelijk laten sturen. Volgens het publiek is 
de kans groot dat zij de kortste, in plaats van meest plezierige, route naar Windesheim zullen 
kiezen. Wellicht zijn aanvullende maatregelen nodig?

Door de nieuwe uitgang van de reizigerstunnel ten noorden van de 
Hanzelaan worden de loopafstanden richting Windesheim via het 
Hanzeplein interessanter. 

Leden van mijn gezin fietsen dagelijks vanuit Zwolle-Zuid, Hanzelaan naar de scholen. De stroom 
scholieren van het station naar Windesheim houdt geen rekening met kruisende fietsers. In de 
oplossing met een overgang over de IJsselallee blijft de stroom voetgangers over de weg door 
Hanzeland. Zou aan deze situatie ook wat gedaan kunnen worden?

Dit is inderdaad een knelpunt. Het zal worden meegenomen in de 
planvorming in de volgende fase.

Samenhang met de rest van de stad en andere projecten

De oplossingen zijn creatief, maar missen de verdere samenhang met bv.. Het Ecodrome, de 
IJsselhallen en het spoor naast het Engelse Werk, en Wärtsilä.

Geen reactie nodig. 

Een goed idee. Maar is de rest van Zwolle daar ook op berekend op het toenemend aantal 
reizigers? Kan Zwolle wel zoveel mensen aan?

reactie niet helemaal duidelijk

Overkapping, goed plan! Miste wel het grote plaatje bv integrale visie icm 'in de ban van de ring'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Verbinding leggen met 'In de Ban van de Ring'. Hoeveel auto's wil je valkbij de binnenstad'. een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage
Er is vanzelfsprekend een hele duidelijke 'link' met 'In de ban van de ring'. Dit ontkennen in de 
planvorming is absurd.

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Waarom heeft dit project geen samenhang met de herschikking van busroutes over de 
Pannenkoekendijk?

een verkeerskundige analyse maakt deel uit van de rapportage

Let ook op de toekomst van het Kamperlijntje. Allereerst moet worden vastgesteld dat de opheffing van de Kamperlijn 
voorwaardelijk is voor de realisatie van de overkapping (B). Met 
betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, waarbij 
opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door een 
busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

De overkapping gaat ten koste van de Kamperlijn. Dat is zeer slecht! Het komt i.d.d. doordat de Veerallée mede verhoogd moet worden op die 
plek. De optie van een sneltram zou wel passen bij dit ontwerp, maar die 
is achterhaald. Ook verbussing van de Kamperlijn is mogelijk met dit 
ontwerp.

Is het nou een overkapping zonder Kamperlijn, of de Kamperlijn, maar dan geen overkapping? Ja, dat klopt.

Ik mis een visie/plan op het kamperlijntje. Er is geen rekening gehouden met eventuele 
vertramming (en eventuele verlenging naar het Sophia ziekenhuis zoals ooit bedacht) Is de 
provincie hierover niet gepolst? 

Met betrekking tot de kamperlijn loopt momenteel een variantenstudie, 
waarbij opheffing en vervanging van de treinverbinding met Kampen door 
een busverbinding één van de opties is. Besluitvorming hierover door de 
provincie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 

Gaan de Kamperlijn en de overkapping niet samen? Niet als treinverbinding. 
Wat voor effect hebben dit soort plannen op de kwesties in de rest van de stad? Wat krijgt prioriteit 
als zo’n groot project gaat spelen? Is er een focus op dit ontwerp, terwijl de Kamperlijn 
ondergesneeuwd wordt?

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

De fly-over is niet mooi, de tunnel door de schuine doorsteek onnodig lang. De overkapping is de 
mooiste oplossing maar betekent het einde van het bestaande Kamperlijntje. Een alternatief voor 
de voorgestelde tunnel is een tunnel parallel aan de bestaande fietstunnel bij het Ecodrome, die is 
nl. korter en dus goedkoper aan te leggen

De voorgestelde alternatieve oplossing is niet mogelijk vanwege de steile 
hellingen die dan nodig zouden zijn & langere reistijden. 

Zorg ervoor dat de technische en financieel-economische maakbaarheid onder controle gehouden 
wordt. Zijdelings raakt dit het Kamperlijn besluit. De KBG-leden vinden dit belang groter dan het 
belang van het behouden van het Kamperlijntje. 

dit vormt onderdeel van de bestuurlijke afweiging

Waar vindt de fietssnelweg vanaf de rode brug aansluiting op het fietsnet? de verbinding met bestaande fietsnetwerken is geillustreerd in de 
rapportage

Daarnaast mis ik een goed plan voor de zone langs de Westerlaan en dan met name het oude 
postkantoor.

uitwerkingen voor deellocaties komen in een volgende fase

Houdt rekening met/ wat zegt het ontwerp over voldoende entree’s de Veeralléebuurt in, en de 
verbinding van deze buurt met de Rieteweg, binnenstad en de aansluiting op de verhoogde 
Veeralléeweg over de overkapping!

de genoemde verbindingen vallen buiten het plangebied van de 
Spoorzone

Het Koekoeksjong van het groeiende aantal reizigers en het groeieffect voor de stad Zwolle. Zijn 
de berekeningen van de reizigersgroei wel goed doorgewerkt? 

de berekeningen zijn prognoses gemaakt met gevalideerde modellen

Spoorse voorzieningen

Lijkt het u niet reeel  verstandiger om gezien de ervaringen in de buurt qua overlast de alternatieve 
toegangsroute naar RGS via de campus onmiddellijk te schrappen. 

valt buiten het bestek van de opgave

Er doemt nu m.i. een groot gevaar op voor het zogenaamde RGS-terrein, tussen het Engelse 
Werk/Spoolderbos en Windesheim/Greydanus. Als dit – voor alle toegedachte spoorvoorzieningen 
veel te kleine – terrein moet gaan dienen als ‘werkplaats’ met vele gebouwde voorzieningen en er 
dus sprake zal zijn van een ‘industriële bestemming’, wordt een beleid van decennia overboord 
gezet, waarin is gestreefd om de IJsselzone zoveel mogelijk ongeschonden te houden, dus waar 
mogelijk vrij te stellen van verdere bebouwing, lawaai- en lichtvervuiling. De opstelplaats van NS 
was het ‘maximum’. 

de genoemde aspecten maken deel uit van de afweging welke is 
gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen

Wij zijn van mening dat het technisch centrum het beste op Hessenpoort gevestigd kan worden. 
Met name het vooruitzicht dat voor dit centrum grote onderhoudsloodsen gebouwd moeten worden 
bepaalt deze keuze. Het zal gaan om loodsen waar complete treinstellen in gereden moeten 
kunne worden. het gaat dus om hoge gebouwen met vele tientallen meters lengte, tot wellicht 200 
meter! Wij zijn van mening dat dergelijke bouwvolumes niet passen in het kleinschalige groene 
landschap van de IJsselzone. Ze zullen een nieuwe barrière vormen tussen de IJsselzone 
enerzijds en het Engelse Werk en Spoolderbos anderzijds. 

de genoemde aspecten maken deel uit van de afweging welke is 
gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen

Toekomstvastheid en duurzaamheid

Overkapping wordt gemotiveerd met mogelijkheden voor een groene scheg. Meestal is het 
'klimaat' onder een weg op hoogte niet erg aantrekkelijk. Andere oplossingen voor de bus bieden 
juist meer mogelijkheden voor een groene scheg; 

Geen reactie nodig. 

Het gebied moet ook 'groen' gekleurd worden. Bomen, parkjes e.d. toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen
Ik zou graag meer groen aan de plannen willen toevoegen. Hierdoor wordt het een aantrekkelijke 
omgeving, ook sociaal gezien. 

toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Aangenaam verblijfsgebied zowel aan de noord- als aan de zuidzijde plein met veel groen, veilig. toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Er is veel van gedachten gewisseld over voornamelijk verkeersstromen. Ik hoop dat ook het 
groene gedeelte in de vorm van beplantingen en ecologische verbindingszones de nodige 
aandacht krijgen. 

toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Vanuit het Engelse Werk een groene long maken? Dat zie ik niet... Door in te zetten op een verscheidenheid aan routes vanaf de Ijssel,
langs het Engelse Werk, de Ecodrome locatie en de Nieuwe Veerallee, 
maar ook langs Windesheim en Spoorzone worden de relaties tussen 
deze verschillende deelgebieden versterkt. Als totaal vormen de 
deelgebieden samen een groene long in de stad. De toegankelijkheid is 
voorwaarde. Gebiedsentrees en onderdoorgangen genieten een hoge 
kwaliteit. De barrierewerking door het spoor vermindert. 

De verbinding met de groene zone van het Engelse Werk kan denk ik verbeterd worden, ik vraag 
me af of dit ook niet beter zonder het overkappingsplan uit te voeren is?

Ook zonder de overkappingsvariant blijft het de ambitie om de Groene 
Scheg als groene long in de stad te versterken. 

Leefbaarheid en groen voorziening, verkeersveiligheid verbeteren toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen. Leefbaarheid en 
verkeersveiligheid vormen inderdaad belangrijke randvoorwaarden.

Visie ontbreekt op Veerallee e.o., er wordt gesproken over groene scheg, wat is toekomst van 
garage, BAM-terrein, Ecodrome?

ontwerpvoorstellen voor de genoemde locaties vormen onderdeel van de 
plannen.

Verbinding Hanzeland - Centrum

Kunnen we niet eisen van de gemeente dat de reizigerstunnel openbaar blijft? gemeente heeft hierover beperkt zeggenschap. NS en ProRail besluiten 
hierover op grond van landelijk beleid

Verbinding Windesheim

De passerelle Windesheim, heeft die prioriteit? Maak die snel mogelijk! Hij kan vrij snel komen als het station aan de zuidzijde op orde wordt 
gebracht.

De oversteek naar Windesheim is voor de studenten te lang (en te hoog dus te windering), dus dat 
wordt niks. 

Geen reactie nodig. 

Ik mis oplossing voor de voetgangers naar Windesheim. een langzaamverkeerverbinding met Windesheim vormt onderdeel van 
de plannen

De voorstellen lijken mij de enige opties in grote lijnen. Ze zijn goed gepresenteerd. Goed dat de 
route voor Windesheim is meegenomen en nu over een fraai plein heen is gelegd.

Geen reactie nodig. 

Veilig kunnen oversteken aan beide zijden van het station vind ik belangrijk. Nu is er aan de 
zuidzijde een woonerf gemaakt. Denk ook aan het oversteken verderop over de Hanzelaan. 

veilige voetgangersverbindingen maken onderdeel uit van de plannen

Studenten zullen altijd de korste route naar Windesheim/Gredanus nemen! de looproute naar Windesheim vormt volgens de voorstellen een 
aantrekkelijker alternatief

Hoe groot is de opdracht om een alternatieve route Windesheim te ontwikkelen. reactie niet helemaal duidelijk
Wat zijn de belemmeringen om op korte termijn een passerelle te realiseren over de Ijsselallee 
naar Windesheim.

indien daarvoor wordt gekozen, kan de passarelle snel worden 
gerealiseerd

Spoorse voorzieningen

In de Rapportage over de Spoorzone verzoek ProRail om een besluit te nemen over de 
voorkeurslocatie van de 'Spoorse voorzieningen'. Daarbij lijkt er een keuze te zijn tussen het 'RGS-
terrein' en 'Hessenpoort'. Maar omdat ProRail de locatie 'Hessenpoort' vanwege de kosten en 
doorlooptijd als geen haalbare locatie verwerpt, is er helemaal geen keuze mogelijk. Dit terwijl 
ProRail het 'RGS-terrein' tot aan de kosten-batenanalyse ook nog als onhaalbaar heeft beschouwt. 

er is een afweging gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen, 
voor de locatie van het Technisch Centrum vindt momenteel een 
aanvullend onderzoek plaats 

Algemeen

In de afgelopen zes jaar heeft het Spoorzoneproject van de gemeente Zwolle niet meer 
opgeleverd dan een principebesluit (dus nog steeds geen 'besluit') over de plaats van het 
busstation. Daarom zou de gemeenteraad op korte termijn moeten laten uitzoeken waarom het 
Spoorzoneproject nog steeds niet uit de startblokken komt.

het is de intentie dat dit jaar daadwerkelijk besluiten genomen worden 

Lijkt het u niet reeel  verstandiger om gezien de ervaringen in de buurt qua overlast de alternatieve 
toegangsroute naar RGS via de campus onmiddellijk te schrappen. 

valt buiten het bestek van de opgave

Er doemt nu m.i. een groot gevaar op voor het zogenaamde RGS-terrein, tussen het Engelse 
Werk/Spoolderbos en Windesheim/Greydanus. Als dit – voor alle toegedachte spoorvoorzieningen 
veel te kleine – terrein moet gaan dienen als ‘werkplaats’ met vele gebouwde voorzieningen en er 
dus sprake zal zijn van een ‘industriële bestemming’, wordt een beleid van decennia overboord 
gezet, waarin is gestreefd om de IJsselzone zoveel mogelijk ongeschonden te houden, dus waar 
mogelijk vrij te stellen van verdere bebouwing, lawaai- en lichtvervuiling. De opstelplaats van NS 
was het ‘maximum’. 

de genoemde aspecten maken deel uit van de afweging welke is 
gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen

Wij zijn van mening dat het technisch centrum het beste op Hessenpoort gevestigd kan worden. 
Met name het vooruitzicht dat voor dit centrum grote onderhoudsloodsen gebouwd moeten worden 
bepaalt deze keuze. Het zal gaan om loodsen waar complete treinstellen in gereden moeten 
kunne worden. het gaat dus om hoge gebouwen met vele tientallen meters lengte, tot wellicht 200 
meter! Wij zijn van mening dat dergelijke bouwvolumes niet passen in het kleinschalige groene 
landschap van de IJsselzone. Ze zullen een nieuwe barrière vormen tussen de IJsselzone 
enerzijds en het Engelse Werk en Spoolderbos anderzijds. 

de genoemde aspecten maken deel uit van de afweging welke is 
gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen

Toekomstvastheid en duurzaamheid

Overkapping wordt gemotiveerd met mogelijkheden voor een groene scheg. Meestal is het 
'klimaat' onder een weg op hoogte niet erg aantrekkelijk. Andere oplossingen voor de bus bieden 
juist meer mogelijkheden voor een groene scheg; 

Geen reactie nodig. 

Het gebied moet ook 'groen' gekleurd worden. Bomen, parkjes e.d. toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen
Ik zou graag meer groen aan de plannen willen toevoegen. Hierdoor wordt het een aantrekkelijke 
omgeving, ook sociaal gezien. 

toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Aangenaam verblijfsgebied zowel aan de noord- als aan de zuidzijde plein met veel groen, veilig. toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Er is veel van gedachten gewisseld over voornamelijk verkeersstromen. Ik hoop dat ook het 
groene gedeelte in de vorm van beplantingen en ecologische verbindingszones de nodige 
aandacht krijgen. 

toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen

Vanuit het Engelse Werk een groene long maken? Dat zie ik niet... Door in te zetten op een verscheidenheid aan routes vanaf de Ijssel,
langs het Engelse Werk, de Ecodrome locatie en de Nieuwe Veerallee, 
maar ook langs Windesheim en Spoorzone worden de relaties tussen 
deze verschillende deelgebieden versterkt. Als totaal vormen de 
deelgebieden samen een groene long in de stad. De toegankelijkheid is 
voorwaarde. Gebiedsentrees en onderdoorgangen genieten een hoge 
kwaliteit. De barrierewerking door het spoor vermindert. 

De verbinding met de groene zone van het Engelse Werk kan denk ik verbeterd worden, ik vraag 
me af of dit ook niet beter zonder het overkappingsplan uit te voeren is?

Ook zonder de overkappingsvariant blijft het de ambitie om de Groene 
Scheg als groene long in de stad te versterken. 

Leefbaarheid en groen voorziening, verkeersveiligheid verbeteren toevoeging van groen vormt onderdeel van de plannen. Leefbaarheid en 
verkeersveiligheid vormen inderdaad belangrijke randvoorwaarden.

Visie ontbreekt op Veerallee e.o., er wordt gesproken over groene scheg, wat is toekomst van 
garage, BAM-terrein, Ecodrome?

ontwerpvoorstellen voor de genoemde locaties vormen onderdeel van de 
plannen.

Verbinding Hanzeland - Centrum

Kunnen we niet eisen van de gemeente dat de reizigerstunnel openbaar blijft? gemeente heeft hierover beperkt zeggenschap. NS en ProRail besluiten 
hierover op grond van landelijk beleid

Verbinding Windesheim

De passerelle Windesheim, heeft die prioriteit? Maak die snel mogelijk! Hij kan vrij snel komen als het station aan de zuidzijde op orde wordt 
gebracht.

De oversteek naar Windesheim is voor de studenten te lang (en te hoog dus te windering), dus dat 
wordt niks. 

Geen reactie nodig. 

Ik mis oplossing voor de voetgangers naar Windesheim. een langzaamverkeerverbinding met Windesheim vormt onderdeel van 
de plannen

De voorstellen lijken mij de enige opties in grote lijnen. Ze zijn goed gepresenteerd. Goed dat de 
route voor Windesheim is meegenomen en nu over een fraai plein heen is gelegd.

Geen reactie nodig. 

Veilig kunnen oversteken aan beide zijden van het station vind ik belangrijk. Nu is er aan de 
zuidzijde een woonerf gemaakt. Denk ook aan het oversteken verderop over de Hanzelaan. 

veilige voetgangersverbindingen maken onderdeel uit van de plannen

Studenten zullen altijd de korste route naar Windesheim/Gredanus nemen! de looproute naar Windesheim vormt volgens de voorstellen een 
aantrekkelijker alternatief

Hoe groot is de opdracht om een alternatieve route Windesheim te ontwikkelen. reactie niet helemaal duidelijk
Wat zijn de belemmeringen om op korte termijn een passerelle te realiseren over de Ijsselallee 
naar Windesheim.

indien daarvoor wordt gekozen, kan de passarelle snel worden 
gerealiseerd

Spoorse voorzieningen

In de Rapportage over de Spoorzone verzoek ProRail om een besluit te nemen over de 
voorkeurslocatie van de 'Spoorse voorzieningen'. Daarbij lijkt er een keuze te zijn tussen het 'RGS-
terrein' en 'Hessenpoort'. Maar omdat ProRail de locatie 'Hessenpoort' vanwege de kosten en 
doorlooptijd als geen haalbare locatie verwerpt, is er helemaal geen keuze mogelijk. Dit terwijl 
ProRail het 'RGS-terrein' tot aan de kosten-batenanalyse ook nog als onhaalbaar heeft beschouwt. 

er is een afweging gemaakt voor de locatie van de spoorse voorzieningen, 
voor de locatie van het Technisch Centrum vindt momenteel een 
aanvullend onderzoek plaats 

Algemeen

In de afgelopen zes jaar heeft het Spoorzoneproject van de gemeente Zwolle niet meer 
opgeleverd dan een principebesluit (dus nog steeds geen 'besluit') over de plaats van het 
busstation. Daarom zou de gemeenteraad op korte termijn moeten laten uitzoeken waarom het 
Spoorzoneproject nog steeds niet uit de startblokken komt.

het is de intentie dat dit jaar daadwerkelijk besluiten genomen worden 

Route Windesheim

De in de rapportage van het College (d.d. 07-01-13) genoemde "nieuwe route" tussen NS en 
Windesheim is dezelfde route die in 2009 door de werkgroep Langzaamverkeersroute was 
geopperd en toentertijd door de gemeente als "onhaalbaar" werd betiteld.

In reactie daarop stelt de gemeente een meer westelijke route voor en college heeft zich naar de 
Raad aan de route gecommitteerd, maar vervolgens komt diezelfde route in de Spoorzone-
plannen van het College niet voor!

Raad van State heeft Ontwerpbestemmingsplan Campus vernietigd en gemeente wil op 1 juli a.s. 
een nieuw ontwerpbestemmingsplan klaar hebben. Het zou jammer zijn als er nog altijd geen 
overtuigende oplossing is voor de bereikbaarheid van Windesheim.

Door de nieuwe uitgang van de reizigerstunnel ten noorden van de 
Hanzelaan worden de loopafstanden richting Windesheim via het 
Hanzeplein interessanter. Knelpunten zullen worden meegenomen in de 
planvorming van de volgende fase.

ReactieOmschrijving

80



Data bijeenkomsten

Stuurgroep
20 juni 2012
16 juli 2012
17 september 2012
15 oktober 2012
12 november2012
5 december 2012
11 maart 2013
22 april 2013
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Participanten in de programma organisatie 
spoorzone

De vier partijen hebben samengewerkt in de 
verschillende werkgroepen, het gebiedsteam en tijdens 
de werksessies.

Provincie Overijssel
Martin Tijhuis
Remco de Goederen
Lourens	de	Jong

NS
Inge Duyne
Maarten van Ammers
Metta Streefkerk
Anita Boomstra
Martine van der Griendt
Ed Siemonsma 
Martine van der Voort
Stef de Vos
Wouter Pluim

ProRail
Folkert Piersma
Alex Wong
Allart Maijers
Martin de Vries
Rebecca van der Horst

Gemeente Zwolle
Rutger Ekhart
Nynke	Jutten
Martin Klapwijk
Bert Aalders
Joost	Hillen
Jan	Albert	Slurink
Arie de Bie
Toon van Beek
Littie Diederen
Carla van Hooff
Gerard Huizing
Oebele	Jansma

Anne Marie Mosterman
Jennifer	Nijboer
Marleen Bijker
Dorine Velner
Robert Vink

Palmbout Urban Landscapes
Jeroen	Ruitenbeek
Bas van der Vinne
Leonie Rupert
Lucas van Willenswaard
Kristian Vukadinovic

Joost	Glissenaar

Witteveen + Bos 
Hans Laagland
Ingrid Mouwen
Dirk Kramer
Jan	Muntinga

Passya Advies
Paul Schulten

Triode
Bauke Henstra

NedTrain
Albert-Jan	van	der	Ster
Bert Apperlo

Arriva
Arie Hoornstra

Bureau Spoorbouwmeester
Jos	van	den	Hende

RebelGroup
Koen Mulder
Marcel Ham
Antoinette Kemper
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