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Spoorzone: van barrière naar verbinder

Na een grondige voorbereiding is nu de tijd gekomen om samen op reis te gaan en 
koers te zetten naar een vernieuwde Spoorzone in Zwolle. Onder de noemer Stad 
en spoor verbonden schetsen de vier samenwerkende partijen hun ambities voor 
de opwaardering van het station tot een volwaardig knooppunt voor alle vormen 
van vervoer én voor de verdere ontwikkeling van het omliggende gebied. Dit is het 
resultaat van een intensieve samenwerking van gemeente Zwolle, provincie Overijs-
sel, ProRail en NS. 

Enkele jaren geleden begonnen de gemeente en provincie aan een gezamenlijke 
verkenning van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Spoorzone Zwolle. 
Hun vertrekpunt was het ambitiedocument Het beste van twee werelden. In de 
strategische verkenning Zwolle Kampen Netwerkstad 2040 en het bijbehorende 
werkprogramma is de Spoorzone benoemd als project dat met topprioriteit wordt 
opgepakt. De volgende halte was de bestuursovereenkomst die de colleges van GS 
en BenW in april 2012 hebben vastgesteld. Daarna stapten ook ProRail en NS in en 
werd met vier partijen de zoektocht naar de ambities voor de Spoorzone vervolgd. 

In een gezamenlijke programmaorganisatie is in korte tijd een perspectief voor de 
gebiedsontwikkeling geformuleerd en een ruimtelijk ontwerp voor de OV-knoop 
gemaakt. Daarmee hebben we het einddoel van onze reis zichtbaar gemaakt en kun-
nen we ook andere partijen uitnodigen om mee te doen in de verdere ontwikkeling 
van de Spoorzone. 

Duidelijk is dat we nog een lange reis te gaan hebben en dat we daarvoor op zoek 
moeten naar extra financiering. Wellicht zijn er extra tussenstops nodig om met 
elkaar de balans op te maken voor we aan een volgende etappe beginnen. Maar het 
reisdoel ligt vast. 

Een eerste succes heeft de samenwerking al geboekt.  Er wordt hard gewerkt aan de 
reizigerstunnel.  We zijn met elkaar in staat geweest het plan voor de reizigerstunnel 
aan te passen aan de nieuwe inzichten zodat de tunnel  meer gaat doen dan alleen 
de groeiende reizigersstromen opvangen: hij verbindt en ontsluit ook Hanzeland 
met de binnenstad. Daarmee wordt een eerste stap gezet om de Spoorzone om te 
vormen van een historische barrière tot een verbinder, een motor om de ontwikkelin-
gen aan de zuidzijde van het station op gang te brengen. En ik ben ervan overtuigd: 
de Spoorzone kan uitgroeien tot dé locatie voor regionale topvoorzieningen in Zwolle. 

Henk Jan Meijer
Voorzitter stuurgroep Spoorzone Zwolle
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Vooraf

Voor u ligt het integrale perpectief voor de ontwikkeling van de Spoorzone en de 
OV-knoop. Het perspectief geeft zicht op de toekomst. Middels een raamwerk van 
verbindingen wordt de toekomstige structuur op de kaart gezet. Het raamwerk biedt 
houvast om nu en op termijn te werken aan een vitaal stadsdeel. De gepresenteerde 
tekeningen geven richting aan en dienen ter inspiratie. Het integrale perpectief is 
opgesteld door de Programmaorganisatie Spoorzone, waarin gemeente Zwolle, 
provincie Overijssel, NS en ProRail hun krachten hebben gebundeld. Bij de tot-
standkoming van dit rapport is samengewerkt met het stedenbouwkundigbureau 
Palmbout-Urban Landscapes en voor de financiële advisering met Rebel Group. 
Daarnaast is het ruimtelijk ontwerp kritisch getoetst door een Kwaliteitsteam 
bestaande uit de heer Rients Dijkstra, Rijksadviseur voor Stad en Infrastructuur, 
de heer Koen van Velsen, Spoorbouwmeester en mevrouw Anna Vos, Concepts for 
Urban Change.

Bij dit hoofdrapport horen 3 bijlagen: 

•	 Kaders en onderbouwing van keuzes
•	 Business Case (vertrouwelijk)
•	 Wat staat er voor morgen op de agenda? 

Hierin zijn onder andere opgenomen: 
•	 een beschrijving van de uitkomsten van de onderzoeken die ten behoeve 

van dit ontwikkelkader zijn verricht en die de daarin gemaakte keuzes nader 
onderbouwen;

•	 beleidsmatige en planologische kaders;
•	 het zogenoemde ‘tweekolommenstuk’, dat de reacties weergeeft welke door 

bewoners en belanghebbenden zijn gegeven op de hier gepresenteerde plannen 
en hoe deze zijn verwerkt in het ontwikkelkader.

In mei 2012 is door de vier partijen een programmaorganisatie ingericht en het werk-
proces voor deze planfase gestart. Belangrijk uitgangspunt bij het werkproces was 
het zoveel als mogelijk gebruik maken en voortbouwen op het beschikbare materiaal 
dat de afgelopen jaren is opgebouwd. Het Startdocument van december 2011 is 
daarvan een van de belangrijkste documenten. De oorspronkelijke planning voorzag 
in een afronding van het werkproces 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-februari. In die periode zijn op basis van de bevindingen diverse 
gesprekken 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. Alle reacties zijn gebundeld en van commentaar voorzien in 
voornoemd tweekolommenstuk. 
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Opbouw van de rapportage
De hoofdstukken 1 tot en met 3 presenteren de visie van partijen op de opgave in de 
Spoorzone en hun onderlinge samenwerking.
Daarna preciseert en motiveert hoofdstuk 4 op basis van een ruimtelijke analyse van 
het gebied de ontwerpinzet. In de hoofdstukken 5 en 6 worden vervolgens ontwerp-
voorstellen gepresenteerd voor respectievelijk de OV-knoop en de netwerken voor 
bus, auto, en langzaam verkeer waarmee de OV-knoop en Hanzeland zijn verbonden 
met de rest van de stad en de regio. Hoofdstuk 7 gaat in op de wijze waarop kan wor-
den zorggedragen voor een programmatische invulling van het gebied en verkent 
verschillende kanslocaties, waarna hoofdstuk 8 de wenselijke en mogelijke ontwik-
kelvolgorde beschrijft.  Tenslotte formuleert hoofdstuk 9 de strategische keuzes.
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 Spoorzone: de verborgen kracht van Zwolle

Zwolle heeft een sterke regionale functie en is zowel 
aantrekkelijk voor ondernemingen als voor mensen die 
er graag willen wonen. De stad is hét bovenregionale 
centrum van Noordoost Nederland op een knooppunt van 
weg, spoor en water. De komst van de Hanzelijn verbetert 
de verbindingen met de Randstad, waardoor de stad en 
regio economisch en maatschappelijk verder kunnen 
groeien. 

Binnen Zwolle en de regio neemt de Spoorzone een 
unieke positie in. De Spoorzone omvat het gebied aan 
de zuidzijde van het spoor, met het belangrijke woon/
werkgebied Hanzeland, en een strook aan de noordzijde 
van het spoor, grenzend aan de statige Stationsbuurt 
en Assendorp, als ook de Veerallee aan de westkant 
van Hanzeland. Het gebied ligt nabij de binnenstad én 
provinciale en rijkswegen die de stad verknopen met de 
omgeving. 

De Spoorzone gaat nu schuil achter bussen, auto’s en 
(tijdelijk) hoge traverses en bouwputten; het is een his-
torisch gegroeide barriere in de stad. Het realiseren van 
hoogwaardige verbindingen tussen noord en zuid is van 
belang om de potenties van het gebied te gaan benutten. 

Hiermee verandert de Spoorzone van een barrière naar 
een verbindende schakel, die een nieuw perspectief voor 
stad en regio laat zien. Het stationsgebied en zijn omge-
ving hebben alle ingrediënten in zich om een duurzaam, 
toekomstvast en vooral ook mooi nieuw stadsdeel te 
worden. Juist hier kunnen ontwikkelingen een plek 
vinden die de stad en de regio versterken. De functies die 
er kunnen landen zijn uiteenlopend. De locatie leent zich 
door de goede bereikbaarheid uitstekend voor bedrijven 
en topvoorzieningen voor cultuur en onderwijs.

De Spoorzone kan zich ontwikkelen tot een multifunctio-
neel gebied met meervoudig ruimtegebruik, mogelijkhe-
den voor ontmoeting, voor verpozing, voor kortdurend of 
permanent werken, voor innovatie en creativiteit. Oude 
gebouwen krijgen de kans op een nieuw leven, nieuwe 
vullen open plekken in. Een herkenbaar visitekaartje voor 
stad, regio en provincie. 

00 Samenvatting

Aan de zuidkant van het station ontstaat de mogelijkheid 
voor een attractief gemengd hoogwaardig stadsdeel. 
Een nieuw type centrum, waar werkers, bewoners en 
studenten met elkaar een keur aan ondersteunende, 
culturele en culinaire voorzieningen delen, een plek van 
ontmoeting, van uitwisseling, van interactie. 

Dit enorme potentieel maakt de Spoorzone tot een van 
de belangrijkste ontwikkelgebieden van Zwolle en van de 
regio. In 2010 hebben gemeente Zwolle en provincie Over-
ijssel dit bevestigd in het ambitiedocument Het beste van 
twee werelden. Hierin zijn de strategische ambities voor 
Zwolle beschreven, als kader voor investeringsafspraken 
tussen beide partijen. In 2012 is vervolgens in de notitie 
Spoorzone: het beste van twee werelden hieraan een 
uitwerking gegeven specifiek voor het Spoorzone-gebied. 
Vervolgens hebben zij NS en ProRail uitgenodigd samen 
een plan te maken voor de aanpak van de Spoorzone. 
Dat heeft geresulteerd in dit integraal perspectief op de 
ontwikkeling van de Spoorzone en de OV-knoop Zwolle. 

De partijen zijn van mening dat de prioriteit nu moet 
liggen bij de ontwikkeling van een volwaardige, efficiente 
en toekomstbestendige OV-knoop. Als die optimaal 
functioneert en aan alle kanten goed is aangesloten op 
de omringende stad, ontwikkelt ook de omgeving zich 
verder tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied, waar 
zowel de stad als de regio van profiteert.

Nulalternatief
Als wordt besloten om niet in de OV-knoop te investeren 
en het busstation niet te verplaatsen, moet het huidige 
busstation opnieuw ingericht worden om het voldoende 
bereikbaar te maken voor minder validen (wettelijk 
vereist). Daarbij zijn hoe dan ook extra stallingsplekken 
nodig voor fietsen aan de noordzijde en moet het terrein 
dat aan de zuidkant van het station vrijkomt worden 
ingericht. 
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Gewenste ontwikkeling
Het aantal reizigers en overstappers op station Zwolle 
groeit gestaag. Voor al deze reizigers is nu te weinig 
ruimte om op een comfortabele wijze te reizen. De aanleg 
van de Hanzelijn was aanleiding voor de aanleg van een 
nieuw perron en verbreding van de reizigerstunnel. Nu 
is het tijd om ook de organisatie van het busvervoer, de 
plaats van de reizigersvoorzieningen en de fietsenstal-
lingen op orde te brengen.

Dat vraagt om een nieuwe inrichting van het station: 
een overzichtelijke organisatie van de reizigersstromen, 
opwaardering van het oude hoofdgebouw tot integraal 
onderdeel van het station en een aanzienlijke verbetering 
van de aansluiting op de omgeving. Hiermee moet het 
serviceniveau en de uitstraling van het station gaan pas-
sen bij de hoeveelheid reizigers en de positie van Zwolle 
in het spoorwegnet.

De groei van het station tot knooppunt van verbindingen 
wordt aangegrepen om de ruimere omgeving te ontwikke-
len tot dynamisch stedelijk gebied. Het ruimtelijk ontwerp 
is erop gericht om met gebruikmaking van de aanwezige 
gebouwen en gronden tot een levendiger mix in de 
Spoorzone te komen. De geïsoleerde en van het spoor 
afgekeerde positie van de verschillende monofunctionele 
delen van Hanzeland zoals de kantorenstrip, werkplaat-
sen en woongebied wordt doorbroken.
 
Voorwaarde voor deze ontwikkeling is dat de OV-knoop 
op orde wordt gebracht en de ruimtelijke kwaliteit van het 
station en omliggende gebied aanzienlijk verbetert. De 
delen van de stad aan beide zijden van het spoor worden 
beter verbonden, zowel onderling als met de stedelijke 
omgeving. Daarmee ontstaat een voor de regio uniek 
en aantrekkelijk gebied en sluit de Spoorzone letterlijk 
en figuurlijk beter aan op de historische binnenstad, 
maar kan ook verbonden raken met de prachtige groen-
structuur tussen binnenstad en IJssel. In hoeverre het 
beoogde ambitieniveau voor de Spoorzone daadwerkelijk 
gerealiseerd kan worden hangt mede af van de beschik-
bare gelden. 

Uitgangspunten

  Om de schaalsprong in de OV-knoop te realiseren en 
daarmee de gebiedsontwikkeling op gang te brengen 
is een duidelijke visie van partijen op het gebied en de 
opgaven nodig. Centraal in de plannen voor de Spoorzone 
staan drie uitgangspunten: 

Overheden geven prioriteit aan Spoorzone
Beide betrokken overheden, gemeente en provincie, zien 
de Spoorzone als hét belangrijkste project van stad en 
regio. Ze zien deze ontwikkeling als dé kans om de soci-
aaleconomische en maatschappelijke gewenste impuls 
aan stad en regio te geven vanwege zijn unieke karakte-
ristieken: de ligging in de netwerken en de aanwezigheid 
van de multimodale vervoersknoop. 

Goed functionerende OV-knoop 
Voorop staat dat de OV-knoop op de locatie en in het 
stedelijk en landelijk netwerk goed moet functioneren. 
Daarmee wordt de basis gelegd voor de gewenste 
gebiedsontwikkeling.

Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid
Wil de Spoorzone met deze OV-knoop de poort van 
stad en regio zijn en daar zijn aantrekkingskracht aan 
ontlenen, dan moet er bij alle ingrepen en in alle fasen 
aandacht zijn voor ruimtelijke kwaliteit - inclusief sociale 
kwaliteit - en duurzaamheid. Zowel reizigers als de men-
sen die er wonen en werken moeten er in alle opzichten 
plezierig en veilig kunnen verblijven.

SPOORZONE ZWOLLE | SAMENVATTING
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 Investeren langs drie sporen

De partners kiezen voor een verdere ontwikkeling van 
de Spoorzone langs drie parallelle sporen: het op orde 
maken van de OV-knoop, starten met de gebiedsontwik-
keling en verder investeren in entrees en routes. Mede 
gegeven de beperkte financiele middelen,  zijn binnen 
elk van de sporen een aantal keuzes te maken. Hiervoor 
stellen de partners na de vaststelling van dit perspec-
tief investeringsvoorstellen op, die een gefaseerde én 
integrale ontwikkeling van het gebied en de OV-knoop 
mogelijk maken. 

In een gezamenlijke werkproces zijn verschillende varian-
ten voor de ontsluiting van de busterminal, de fietsenstal-
lingen en de stationsentrees ontwikkeld. Deze zijn in een 
business case doorgerekend.

De belangrijkste stap in de ontwikkeling van de OV-knoop 
is de verplaatsing van de busterminal en de ontsluiting 
ervan. Voor de ontsluiting moet een keuze gemaakt 
worden tussen de tunnel en de fly-over. Er zijn verschillen 
tussen deze varianten. De   laat zien dat bij een keuze 
voor de tunnel alle gelden nodig zijn waar op dit moment 
zicht op is. Daarmee blijft er geen ruimte voor andere 
belangrijke ambities in het gebied en voor het opvangen 
van risico’s. In geval van een tunnel moeten dus aanvul-
lende financiële middelen beschikbaar komen voor een 
verantwoorde projectuitvoering. Kiezen voor de fly-over 
betekent dat de OV-knoop goed kan functioneren en er 
een oplossing met kwaliteit is voor het busverkeer. De 
benodigde investering is lager, waarmee er financiële 
ruimte over blijft als risicobuffer of voor extra investerin-
gen in het project.

Duidelijk is dat de nu bekende en gereserveerde gelden
ook bij de keuze voor een fly-over onvoldoende ruimte
laten voor uitvoering van de voorkeursvarianten voor 
fietsen autoparkeren en de stationsentrees (maar dus 
wel voor een basisoplossing). Voor de voorkeursvarianten 
moet aanvullende financiering gezocht worden. 
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Advies

De gemaakte afwegingen leiden tot het advies binnen elk 
van de sporen de volgende keuzes te maken.

Spoor 1: OV-knoop op orde maken
 In dit spoor gaat het om keuzes voor de organisatie, 
inrichting en kwaliteitsverbetering van de OV-knoop die 
leiden tot een efficiëntere afwikkeling van de reizigersstro-
men en verbetering van de belevingskwaliteit. Hiervoor 
worden medio 2013 uitgewerkte investeringsvoorstellen 
voorgelegd aan de gemeenteraad en Provinciale Staten. 
 
•	 het	verplaatsen	van	de	busterminal	naar	de	

zuidzijde	in	de	vorm	van	een	eilandperron	met	
een	directe	aansluiting	op	de	reizigerstunnel
De eerste stap die gezet moet worden om tot een beter 
functionerend station te komen is het verplaatsen van 
het busstation. De huidige haltes en routes hebben te 
weinig capaciteit en kunnen een verdere reizigersgroei 
niet aan. Het ontwerp voorziet in een langgerekt eiland-
perron voor de bussen aan de zuidkant van het station, 
direct grenzend aan de treinperrons. Rond dit perron is 
ruimte voor alle benodigde stads- en streekbussen. Het 
perron krijgt net als de treinperrons een rechtstreekse 
toegang vanuit de reizigerstunnel. Het busstation 
wordt daarmee een integraal onderdeel van de OV-
knoop. Hiermee wordt ook de directe overstap tussen 
trein en bus verbeterd. 

•	 het	aanpassen	van	de	reizigerstunnel
Het ontwerp van de tunnel - die nu wordt verbreed in 
het kader van ZwolleSpoort—wordt hierop aangepast. 
Direct na het passeren van het busplatform eindigt 
de (verbrede) tunnel en geven trappen en liften direct 
aansluiting op het maaiveldniveau van het station. In 
de tunnel en de nieuwe stationshal komt ruimte om 
voorzieningen en winkels voor reizigers een plek te 
geven.

•	 de	ontsluiting	van	de	busterminal	door	middel	
van	een	fly-over	over	de	sporen
Door de verplaatsing van het busstation naar de 
zuidzijde van het station is een nieuwe verbinding 
nodig voor bussen vanaf het nieuwe busstation over 
het spoor naar de Veerallee/Willemskade. Tunnel en 
fly-over zijn beide voor de bus verkeerskundig volwaar-
dige mogelijkheden, die geen extra barrière opwerpen 
voor het langzaamverkeer. De invloed op de omgeving 
en de ervaring voor de busreiziger verschilt echter. 
Het voordeel van de tunnel is dat de route kort is en de 
zichtbaarheid ervan beperkt. De stad is echter vanuit 
de bus voor de passagiers niet zichtbaar, anders dan 
bij de fly-over. Die is als bouwwerk vanzelfsprekend 
veel prominenter zichtbaar in het stadsbeeld, vanaf de 
treinperrons en vanuit de langsgelegen bebouwing. 
Dit vraagt om een zorgvuldige inpassing in overleg 
met ProRail en andere belanghebbenden en om een 
ontwerp dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied 
versterkt. Mits aan deze voorwaarde wordt voldoen is 
de fly-over een volwaardige en aantrekkelijke oplos-
sing, die om financiële redenen de voorkeur verdient.

•	 de	inrichting	van	de	openbare	ruimte	aan	de	
noord-	en	zuidzijde
De verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde 
maakt de beide zijden van het station nagenoeg 
gelijkwaardig in gebruik. Tussen de Hanzelaan en het 
busstation verrijst een nieuwe, duidelijk herkenbare 
stationsentree die toegang geeft tot de bus- en de 
treinperrons. Vóór de entree wordt een nieuw stations-
plein ingericht. De Hanzelaan wordt geknipt en van 
een doorgaande weg omgevormd tot twee toeleidende 
wegen, zodat reizigersstromen en doorgaand auto-
verkeer elkaar niet in de weg zitten. Voetgangers en 
fietsers kunnen veiliger hun weg vinden.
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Met het verdwijnen van het busstation aan de noord-
zijde komt er ruimte om het Stationsplein verkeersvrij 
te maken en de rotonde op de kop van de Stationsweg 
op te heffen. Hierdoor ontstaat er een overzichtelijk 
ingerichte verblijfsruimte met logische looproutes tus-
sen station en stad. De kwaliteit van het Stationsplein 
wordt verder vergroot door het monumentale stations-
gebouw te herontwikkelen met diverse commerciële 
voorzieningen. Hiermee wordt het plein een integraal 
onderdeel van de OV-knoop.

•	 fiets-	en	autoparkeren
In de periode tot 2030  groeit de gewenste capaciteit  
van fietsenstallingsplekken tot circa 14.000, met 
een nadruk op de noordzijde van het station. Aan de 
zuidkant is ruimte gevonden voor 4000 plaatsen. Aan 
de centrumzijde zijn zo’n 7000 gratis en 3000 betaalde 
plekken nodig. Het stallen in rekken op straat levert 
onvoldoende capaciteit en evenmin de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit. Daarom is een ondergrondse 
betaalde stalling voorzien onder het Stationsplein, 
met ruimte voor 3000 fietsen. Als voorkeurslocatie 
voor de gratis stalling wordt de westelijke kop van het 
Stationsplein voorgesteld, op de plek van de huidige 
Westerlaangarage. De garage moet hiervoor worden 
gesloopt. Er ontstaat dan ruimte voor een drielaagse 
stalling voor 7000 fietsen. Alle fietsen en rekken die nu 
de Westerlaan en Oosterlaan ontsieren en looproutes 
blokkeren kunnen dan verdwijnen. 

Als de parkeergarage aan de Westerlaan gesloopt 
wordt, moet er vervangende parkeerruimte worden 
gecreëerd. Daarnaast moet een P+R plek voor 
treinreizigers worden gecreëerd. In eerste instantie 
zijn wellicht mogelijkheden aan de noordzijde. Op 
termijn komt ook de zuidzijde in aanmerking, vooral 
vanwege de goede ontsluitingsmogelijkheden vanaf de 
IJsselallee.  

In de komende maanden wordt een integraal plan  
(voor noord en zuid, inclusief fasering en beheer-
regime) voor het fietsparkeren en voor het autopar-
keren opgesteld, mede met het oog op te verkrijgen 
rijksbijdragen.

Spoor 2. Opstarten gebiedsontwikkeling
In dit spoor is het belangrijk dat de partners zich commit-
teren en richting geven aan de gebiedsontwikkeling.  

•	 gemeente	en	provincie	geven	de	hoogste	priori-
teit	aan	de	ontwikkeling	van	de	Spoorzone	
De gewenste herinrichting van de Spoorzone is een 
proces dat zich in vele kleine en grotere stappen zal 
voltrekken over langere tijd. De vier partners kunnen 
de daadwerkelijke ontwikkeling van de OV-knoop met 
elkaar in gang zetten. Voor de overige delen van de 
Spoorzone is de ontwikkeling minder direct te sturen. 
Er is op dit moment weinig druk vanuit de vastgoed-
markt, waardoor de overheid op zoek moet naar 
investerende partijen. Die laten zich alleen verleiden 
als de ontwikkelvoorwaarden op orde zijn. Dit vraagt 
duidelijke keuzes en prioriteit in het vestigingsbeleid 
van beide overheden. Gemeente en provincie maken er 
ruimte voor (boven)regionale functies die zich aandie-
nen en die in de Spoorzone passen. Bij het ontwikkelen 
van de Spoorzone moet rekening worden gehouden 
met de milieukundige beperkingen door verkeer, 
industrie, het spoorwegemplacement en het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over spoor en weg. 

Op deze manier wordt een geleidelijke ontwikkeling 
voorzien waarvoor het stedenbouwkundig ontwerp de 
ruimtelijke voorwaarden aanreikt. Het is daarmee geen 
blauwdruk, maar veeleer een duurzame basis voor 
de lange termijnontwikkeling in de Spoorzone. Het 
tempo waarin die ontwikkeling vorm krijgt, wordt mede 
bepaald door economische en praktische mogelijkhe-
den en kansen. 
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•	 partijen	geven	met	voorrang	vorm	aan	de	ontwik-
keling	van	de	stationsomgeving	aan	de	zuidzijde	
De aanpak van de OV-knoop heeft prioriteit in de aan-
pak, maar gelijktijdig moet de directe omgeving van 
de OV-knoop op orde worden gebracht en een begin 
worden gemaakt met de planontwikkeling voor de 
zuidelijke stationsomgeving. Dit gebied wordt daarmee 
voor de hele Spoorzone een belangrijke en beloftevolle 
entreeruimte.

•	 partijen	werken	gezamenlijk	aan	een	marketing-	
en	acquisitiestrategie
De partners stellen gezamenlijk een marketing- en 
acquisitiestrategie op voor de Spoorzone. De NS werkt 
samen met de overige partijen de uitgangspunten en 
een acquisitiestrategie uit voor de directe stationsom-
geving ten zuiden van het spoor. Partners gaan samen 
op zoek naar de eerste vliegwielprojecten als aanjagers 
voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Dit kun-
nen ook tijdelijke dwarse initiatieven zijn waarmee het 
gebied een meer levendig karakter kan krijgen.

Spoor 3. Investeren in kwaliteit entrees en rou-
tes

In het derde spoor zetten de partners in op het vergroten 
van de kwaliteit van stationsentrees en verbindingsroutes 
voor fietsers en voetgangers en het aantrekken van extra 
gelden. 

•	 openbare	verbinding	tussen	noord	en	zuid	voor	
langzaam	verkeer	
Om optimaal te kunnen functioneren moet de OV-
knoop via nieuwe en bestaande langzaamverkeers-
routes beter verankerd worden in de stad. Onderdeel 
van het voorgestelde ontwerp is de realisatie van een 
openbaar toegankelijke verbinding voor langzaam 
verkeer in ieder geval voor voetgangers, zo mogelijk 
ook voor fietsers. Dit primair als interwijkverbinding 
tussen noord en zuid en mogelijk ook als extra functio-
naliteit voor de OV-knoop. De reizigerstunnel is primair 
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bestemd voor de ontsluiting van de perrons en als 
openbare stedelijke verbinding niet geschikt. Voorge-
steld wordt een passerelle aan de westzijde van het 
station aan te leggen die noord- en zuidzijde verbindt. 

•	 alternatieve	route	naar	Hogeschool	Windesheim
Het is wenselijk voor de studenten van Hogeschool 
Windesheim een alternatieve route vanaf het station 
te maken. De bestaande voetgangerstunnel onder de 
IJsselallee is te krap en de grote stromen studenten 
veroorzaken overlast in de woonbuurten. Deze opgave 
pakt de gemeente buiten de kaders van het project 
Spoorzone op. Door een passerelle over de IJsselallee 
kunnen studenten worden verleid een andere loop-
route, via het Hanzeplein, te nemen. 

•	 aantrekken	investeringsgelden		
De ambities voor de Spoorzone en in het bijzonder die 
voor spoor 3 vergen aanzienlijk meer gelden dan op 
dit moment beschikbaar en gereserveerd zijn. Voor 
een extra kwaliteitsslag voor de stationshallen en 
hoogwaardige kwaliteit in de routes van en naar de OV-
knoop gaan de partners daarom op zoek naar aanvul-
lende financieriing  in gesprek met andere partijen, 
zoals het ministerie van IenM en Europese fondsen.
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Investeren in twee fasen

Voorgesteld wordt de investeringen te laten plaats vinden 
in twee fasen. In de eerste fase leggen partijen de focus 
op het in functioneel opzicht op orde brengen van de 
OV-knoop (spoor 1). Daarnaast is het voor gemeente en 
provincie van belang ook reeds in eerste fase een concre-
te stap te zetten in de versterking van het raamwerk van 
entrees en routes (spoor 3). Vandaar dat ook het creëren 
van een openbare noord-zuid verbinding voor langzaam-
verkeer via een passarelle in deze fase is opgenomen. Het 
investeringspakket omvat:

•	 De aanleg van de busterminal aan de zuidzijde met 
aansluiting op de reizigerstunnel;

•	 De bouw van een flyover over de sporen voor de  
ontsluiting van de busterminal;

•	 Inrichting openbare ruimte zuidzijde, inclusief aanpas-
sing van de Hanzelaan;

•	 Herinrichting openbare ruimte noordzijde;
•	 De passerelle
•	 Het creëren van een functionerende en toekomstvaste 

oplossing voor het fiets- en autoparkeren gegeven het 
beschikbare budget. Daarbij kan eventueel gekozen 
worden voor een gefaseerde aanpak, waarbij een deel 
van de investeringen naar fase 2 verschoven worden. 
De investeringen in fase 1 dienen in dit geval te passen  
binnen een integraal toekomstig eindbeeld. 

De gemeente streeft ernaar in deze eerste fase ook de 
passerelle over de IJsselallee mee te nemen. Daarbij 
vindt de Stuurgroep het van belang dat de verdere uitwer-
king plaatsvindt binnen het kader van de Spoorzone.

Er zijn oplossingen denkbaar waarbij dit investeringspak-
ket past binnen de gereserveerde gelden. Nuancering 
hierop is dat er nog een aanzienlijke bandbreedte zit in de 
kostenramingen, die tot enige onzekerheid leidt. Binnen 
deze oplossing is sprake van een goed functionerende 
OV-knoop, maar de oplossing voorziet nog niet in de 
voorkeursvarianten voor fietsparkeren, autoparkeren en 
stationsentrees. 

In de tweede fase wordt eventueel geïnvesteerd in de 
verdere optimalisering van het fiets- en autoparkeren 
vanuit het eerder genoemde integrale plan. Daarnaast 
wordt geïnvesteerd in vliegwielprojecten voor de gebieds-
ontwikkeling (spoor 2) en in extra kwaliteit van routes 
en stationsentrees (spoor 3). Deze investeringen zijn 
afhankelijk van het beschikbaar komen van additionele 
financiële middelen, hetzij uit gebiedsontwikkeling, hetzij 
uit rijksmiddelen of Europese fondsen. Op dit moment 
bestaat hierop nog geen uitzicht.  
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Vervolgstappen

De vervolgstap zal in het teken staan van het voorbe-
reiden van het investeringsvoorstel voor Fase 1, zoals 
hiervoor weergeven. Dit investeringsvoorstel bestaat uit 
de volgende elementen:

•	 Het pakket aan planelementen zoals benoemd in 
fase 1

•	 Het investeringsvoorstel inzake fiets- en autoparkeren 
in te dienen bij het ministerie van IenM voor subsidie

•	 Een ontwikkelstrategie voor het op gang brengen van 
de gebiedsontwikkeling, met de volgende onderdelen:
 o Aanpak van acquisitie en marketingstra 
  tegie van de Spoorzone, met bijzondere  
  aandacht voor vliegwielprojecten
 o Stedenbouwkundig programma van  
  eisen voor de zuidzijde van het station  
  als basis voor mogelijk 
  vastgoedontwikkeling
 o Aanpak en uitvoering van lobby voor  
  aantrekken van aanvullende financiële  
  middelen: rijk, Europese programma’s,  
  EIB

•	 Een effectrapportage financien: in beeld brengen van 
alle actuele ontwikkelingen inzake overheidsfinanciën 
in relatie tot deze voorgenomen investeringen

•	 Samenwerkingsovereenkomsten tussen de partijen die 
zich verbinden aan de opgaven met daarin vastgelegd 
rol, positie, verantwoordlijkheid, bijdrage en risicoposi-
tie van partijen.

In het vervolgproces zal nadrukkelijk aandacht worden 
besteed aan het proces met alle betrokkenen en belang-
hebbenden. Het is van belang dat de Spoorzone een 
project van de stad en de mensen wordt.
  
Voor dit vervolg wordt een plan van aanpak opgesteld.

SPOORZONE ZWOLLE | SAMENVATTING
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01
Visie op de 
Spoorzone



Realiseren van een schaalsprong

Begin december 2012 is de Hanzelijn officieel in gebruik 
genomen. De opening van deze nieuwe verbinding met 
de Randstad vergroot de knooppuntfunctie van Zwolle 
in het landelijk spoorwegnet en de bereikbaarheid van 
regio, stad en stationsgebied. De komst van de Hanzelijn 
was aanleiding voor het lopende project ZwolleSpoort 
van ProRail, waarin het station voorbereid wordt op de 
groeiende stroom treinreizigers: van 34000 naar 57000 
in- en uitstappers in 2030. Een verbrede reizigerstunnel, 
de aanleg van een vierde perron, nieuwe trappen en liften 
naar de perrons en nieuwe perronkappen geven een forse 
capaciteits- en kwaliteitssprong. 

ZwolleSpoort is nog slechts het begin van de verbeterslag 
die nodig is. De OV-knoop is nog onvoldoende uitgerust 
om deze groei  aan te kunnen. Het treinstation is met de 
tunneluitbreiding op zijn taak berekend, maar de service 
voor de reizigers blijft nog achter. De capaciteit van het 
huidige busstation kan de verwachte toename van bus-
reizigers met 30% de komende jaren zeker niet opvangen.  
De situering van het station in de stad, via aantrekkelijke 
stationspleinen en uitnodigende stationsentrees en de 
voorzieningen voor reizigers (service, retail, fietsenstal-
lingen, autoparkeren) vragen nog om een grootschalige 
aanpak. Op alle fronten is een schaalsprong nodig. Ook 
de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijke 
punten van aandacht. Het vele auto- en busverkeer aan 
de noordzijde van het station maken dit gebied tot een 
onaantrekkelijke en onbehaaglijke ruimte.   

01 Visie op de Spoorzone

De opschaling van het OV-knoopunt vormt tegelijk een 
aanleiding en een kans om ook de ontwikkeling van de 
wijdere Spoorzone een krachtige impuls te geven. Er ligt 
in het gebied een groot  ontwikkelpotentieel; in de visie 
van gemeente en provincie is de Spoorzone verreweg de 
belangrijkste ontwikkellocatie van de stad en de regio. 
Om dit potentieel voor stad en regio te verzilveren is 
onderlinge samenwerking én samenwerking met NS en 
ProRail – elk opererend vanuit een eigen opdracht en 
rol - onontbeerlijk. Stevige investeringen zijn nodig om 
een algehele schaalsprong van de OV-knoop mogelijk te 
maken en zo de condities te scheppen voor de toekom-
stige vastgoedontwikkeling in het Spoorzone-gebied. De 
markt is primair bepalend voor de vastgoedontwikkeling 
in het gebied. Door het geven van prioriteit aan dit gebied 
dragen overheden hier aan bij.  

Gemeente, provincie, NS en ProRail leggen in deze 
rapportage hun gezamenlijke propositie neer voor de 
ontwikkeling en inrichting van het Spoorzone-gebied 
en de OV-knoop en de daarvoor gefaseerd uit te voeren 
investeringen. 
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Visie op hoofdlijnen

Het grote belang van de Spoorzone voor stad en regio 
rechtvaardigt dat de beide overheden – gemeente en 
provincie  – en NS in hun beleid de Spoorzone Zwolle de 
hoogste prioriteit geven.  Niet alleen door het beschik-
baar stellen van geld voor directe investeringen, maar 
ook door, daar waar mogelijk, te stimuleren dat passende 
ontwikkelingen in de Spoorzone terecht komen. Het opti-
maal functioneren van de OV-knoop en het realiseren van 
hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit staan daarbij voorop.

De samenwerkende partijen zetten daarbij in op drie 
sporen:

1. OV-knoop op orde maken: Voor de toekomstvaste ont-
wikkeling van het Spoorzone-gebied vormt het goed 
functioneren van de OV-knoop een noodzakelijke 
voorwaarde. Het creëren van een goed functione-
rende OV-knoop vormt een integrale ontwerpopgave, 
waarin elk van de partijen zijn specifieke belangen 
en wensen heeft. De schaalsprong, die met Zwol-
leSpoort door ProRail is ingezet, dient te worden 
afgemaakt met:  
•	 de	aanleg	van	een	nieuwe	busterminal	aan	de		
 zuidzijde in de vorm van een eilandperron; 
•	 een	goede	busontsluiting	in	de	vorm	van	een		
 fly-over over de spoorbundel; 
•	 de	inrichting	van	stationspleinen	aan	noord-	en		
 zuidzijde; 
•	 voorzieningen	voor	de	reizigers	en	ketenvoorzie-	
 ningen voor fiets en auto;

2. Starten met de gebiedsontwikkeling: De opgeschaal-
de  OV-knoop schept de aanleiding en de conditie 
voor de verdere ontwikkeling en herontwikkeling van 
vastgoed in Hanzeland. De zuidelijke stationsomge-
ving heeft daarbij de potentie om uit te groeien tot 
een compacte knoop zuid met gemengd stedelijk 
programma. Gegeven de huidige marktsituatie, vergt 
het aantrekken van investeringen door derden een 
uitgekiende ontwikkelingsstrategie. Voor provincie 
en gemeente, maar ook voor NS, ligt er een krachtige 
motivatie om ‘eigen’ programma in de Spoorzone te 
laten landen. Daarnaast is een doortastende, geza-
menlijke inzet op marketing en acquisitie van groot 
belang om investerende partijen te verleiden in het 
gebied te investeren. 

3. Investeren in entrees en routes: Een belangrijke rand-
voorwaarde voor zowel het functioneren van de OV-
knoop als voor gebiedsontwikkeling in de Spoorzone 
is, tenslotte, het optimaliseren van de entrees van het 
station en de verbindingen met de rest van de stad 
voor auto en langzaam verkeer. Gegeven de verplaat-
sing van de busterminal en de groei in betekenis van 
de zuidelijke stationsentree, ligt het zwaartepunt van 
de ontwerpopgave daarbij op de interne structuur en 
openbare ruimte van Hanzeland en de verbinding van 
Hanzeland met de rest van de stad en de regio. Daar-
naast is een langzaamverkeersverbinding van noord 
naar zuid essentieel. De gemeente steekt bovendien 
in op een verbeterde verbinding voor voetgangers met 
Campus Windesheim.

De regionale partijen zijn met elkaar in staat om een be-
langrijk deel van deze visie op eigen kracht te realiseren. 
Maar niet alles. Alle mogelijkheden voor het betrekken 
van partijen in deze opgave zullen worden benut. 
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02
Toekomstbeeld 
en urgentie



Het potentieel van de Spoorzone

De stad Zwolle kent een hoge economische dynamiek 
en een hoge kwaliteit van leven. Al jaren staat Zwolle in 
de top van de best presterende regionale economieën 
en woonmilieus in Nederland. De stad heeft een sterke 
regionale functie en heeft zowel een grote aantrekkings-
kracht op ondernemingen uit de regio en daarbuiten als 
op mensen die er graag willen wonen. Zwolle ontwikkelt 
zich als hét bovenregionale centrum van Noordoost Ne-
derland op een knooppunt van weg, spoor en water. Na 
Utrecht is Zwolle het grootste spoorwegknooppunt van 
Nederland. De komst van de Hanzelijn heeft de verbindin-
gen met de Randstad verbeterd, waardoor de potenties 
van Zwolle om in economisch en maatschappelijk opzicht 
nog verder te groeien, worden vergroot. Zwolle vormt de 
belangrijkste schakel tussen de Randstad, Noord- en 
Oost-Nederland.

De Spoorzone omvat het gebied aan de zuidzijde van het 
spoor, met het belangrijke woon/werkgebied Hanzeland 
en een strook aan de noordzijde van het spoor, grenzend 
aan de statige Stationsbuurt en Assendorp, als ook de 
groene scheg aan de westkant. De Spoorzone als geheel 
kent relatief grote gebieden waar nieuwe ontwikkelingen 
kunnen plaatsvinden. Het station met de daaraan verbon-
den functies is daar het centrum van. 

Het gebied kent een aantal specifieke eigenschappen, die 
in belangrijke mate de potenties bepalen:

Op landsdelige schaal:
•	 Als vervoershub verknoopt de Spoorzone geheel 

Noordoost Nederland. De uitbouw en versterking van 
de multimodale knoop bieden mogelijkheden voor 
het terugdringen van autoverkeer en het ontwikkelen 
van duurzame functies. Het biedt tevens een ideale 
voorwaarde voor de vestiging van dienstverlenende 
bedrijven en (semi)overheidskantoren;

•	 De faciliteiten in het gebied en de nabijheid van 
OV-voorzieningen bieden Windesheim kansen voor 
een uitbreiding, eventueel in combinatie met de VU, 
of andere onderwijsinstellingen. De Spoorzone is bij 
uitstek de locatie om nieuwe voorzieningen in het 
hoger onderwijs te faciliteren die in de wijde regio nog 
ontbreken. 

02 Toekomstbeeld en urgentie

plangebied en studiegebied
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Op regionale schaal:
•	 De Spoorzone vormt voor bezoekers een belangrijke 

entree van de provincie Overijssel, de Regio Zwolle-
Kampen, de stad Zwolle en niet te vergeten de binnen-
stad van Zwolle. Ambitie van de provincie Overijssel 
is dat ‘elke stad zijn eigen kleur’ ontwikkelt. Door de 
entreefunctie voor bezoekers van de Spoorzone is 
het van cruciaal belang dat het gebied een duidelijke 
identiteit krijgt, die bijdraagt aan de herkenbaarheid 
van Zwolle.

•	 De centrale ligging en bereikbaarheid maken de 
locatie ideaal voor zakelijke en culturele topvoorzienin-
gen, en voor een scala aan andere functies en bestem-
mingen, waaronder wonen, onderwijs, dienstverlening, 
creatieve bedrijvigheid, etcetera. 

Op lokale schaal: 
•	 De verschillende gezichten en facetten van de Spoor-

zone en de nabijheid van de binnenstad op loopafstand 
maken de Spoorzone geschikt voor een variëteit aan 
woonmilieus voor diverse doelgroepen, van thuiswer-
kende (creatieve) zelfstandigen tot forenzen (station), 
van nieuwe stedelingen tot doelgroepen die willen 
wonen in het zeer gewilde woonmilieu van Assendorp. 

•	 Een aantrekkelijke en levendige Spoorzone kan de 
aantrekkingskracht van Zwolle verder vergroten en 
kwaliteit toevoegen aan al het moois dat de stad al te 
bieden heeft, zoals  de historische binnenstad, hoog-
waardige gastronomie en museum de Fundatie.

•	 De aanwezigheid van een aantal grote (en soms 
heel mooie) hallen maakt hergebruik van een aantal 
gebouwen mogelijk, bijvoorbeeld voor creatieve broed-
plaatsen, verzamelgebouwen voor startende bedrijven, 
culturele evenementen, sport etc. 

Zwolle als spin in het web
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Toekomstbeeld

De Spoorzone Zwolle kan uitgroeien tot een levendige, 
multimodale vervoersknoop van landsdelig en nationaal 
belang, en een ruimtelijk –economisch kerngebied met 
betekenis op alle schaalniveau’s: nationaal, landelijk, 
regionaal en lokaal. Een gebied met dynamische ont-
wikkelkansen, waar de OV-bereikbaarheid de trigger is 
geworden voor topvoorzieningen op zakelijk en cultureel 
gebied en op het gebied van onderwijs, zorg en ontmoe-
ten. In het gebied kunnen het nieuwe wonen, het nieuwe 
werken en het nieuwe recreëren samenkomen. Oude 
gebouwen kunnen een nieuw leven hebben, aangevuld 
met nieuwe gebouwen. Het gebied kan uitgroeien tot een 
multifunctioneel gebied met meervoudig ruimtegebruik, 
met mogelijkheden voor ontmoeting, voor verpozing, 
voor kortdurend of permanent werken, voor innovatie en 
creativiteit en op deze wijze een herkenbaar visitekaartje 
worden voor stad, regio en provincie.

Binnen Zwolle onderscheidt de Spoorzone zich straks in 
haar functioneren en ruimtelijke vorm van de Binnenstad 
en andere kansrijke ontwikkelgebieden: 
•	 Het gebied biedt de unieke combinatie van optimale 

bereikbaarheid voor de auto en het openbaar vervoer;  
•	 Het gebied verenigt nieuw en oud. Hergebruik van de 

bestaande industriële gebouwen in combinatie met 
nieuwe toevoegingen kan resulteren in een gebied met 
een unieke mix van schaal, functie en tijd; 

•	 Het gebied is zowel hoogstedelijk als 
‘stadslandschappelijk’. 

Aan de zuidkant van het station kan een attractief 
gemengd hoogwaardig stadsdeel ontstaan. Een nieuw 
type centrum, waar werkers, bewoners en studenten met 
elkaar een keur aan ondersteunende, culturele en culi-
naire voorzieningen delen, een plek van ontmoeting, van 
uitwisseling, van interactie. Maar het gebied omvat ook 
de statige Stationsbuurt, gebouwd in een 19e eeuwse vil-
latypologie: vrijstaande gebouwen op grotere groene ka-
vels, ontsloten door plechtige bomenlanen. Via de Groene 
Scheg aan de westzijde van het spoor is de Stationsbuurt 
direct verbonden met het unieke IJssellandschap. 
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Urgentie

Het enorme potentieel maakt de Spoorzone tot een van 
de belangrijkste ontwikkelgebieden van Zwolle en van de 
regio Zwolle-Kampen. Daarnaast is ook de urgentie om 
aan het gebied te werken groot: 
•	 De bereikbaarheid en de capaciteit van de Spoorzone 

voor bus, fiets en auto schiet nu al te kort. Mede omdat 
Zwolle blijft groeien zijn aanzienlijke inspanningen 
noodzakelijk om de bereikbaarheidsknelpunten in de 
stad aan te pakken; 

•	 De Hanzelijn is gereed en het station wordt momenteel 
voorbereid op de verwachte reizigersgroei (tunnels, 
perrons). De stationsentrees en de aanhaking aan 
de directe omgeving vragen om een verdergaande 
verbetering om als OV-knooppunt de noodzakelijke 
schaalsprong te kunnen maken; 

•	 Het gebied is nu ruimtelijk en functioneel versnipperd 
en veel functies liggen met hun achterkant naar het 
spoor. Hierdoor oogt en functioneert het gebied niet 
als een aantrekkelijke entree van stad en regio en heeft 
het geen eigen, herkenbare, identiteit; 

•	 Planvorming voor de nieuwe infrastructuur voor het 
stedelijke en regionale busvervoer is gestart en vraagt 
om keuzes; 

•	 Er dienen zich kansen aan die benut moeten wor-
den zoals de rijkshuisvesting en nieuwe zakelijke 
ontmoetingscentra; 

•	 De huidige economische situatie vraagt om een 
nieuwe focus en aanscherping van bestaande plannen 
voor de Spoorzone. 

Het nulalternatief

De wenselijkheid de noordzijde van het station te ontlas-
ten en de busterminal te verplaatsen naar de zuidzijde is 
uitgangspunt voor de ontwerpvoorstellen. Het nulalterna-
tief is het scenario dat zich zou ontrollen als deze ingreep 
achterwege zou blijven. Het nulalternatief betekent niet 
per se ‘niets doen’; gezien de verwachte groei van het 
reizigersvervoer zouden evengoed ingrepen en investe-
ringen nodig en mogelijk zijn om de reizigersstromen in 
de toekomst te accommoderen. Stad- en streekbussen 
zullen blijven halteren aan de noordzijde, waarbij het bus-
station 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 op ruimtepro-
blemen op te lossen. Het stallen van fietsen stuit nu al op 
een capaciteitstekort. Dit tekort zal in de komende jaren 
alleen maar toenemen. Door het vervangen van enkel-
laags rekken door etagerekken en het opvullen van lege 
ruimten is op korte termijn enige opvang mogelijk,  maar 
deze is beperkt en leidt tot een rommelig straatbeeld en 
weinig overzicht voor de fietser. Doorinvesteren in deze 
oplossingen is dus praktisch gezien ontoereikend en niet 
duurzaam. Alleen grootschalige en geconcentreerde 
ingrepen bieden soelaas.
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03
Samenwerking 
tussen partijen



Initiatief van gemeente en provincie

Gemeente Zwolle en provincie Overijssel trekken als 
publieke partijen samen op bij de ontwikkeling van de 
Spoorzone. Het Hoofdlijnenakkoord “De kracht van 
Overijssel” en het Zwolse programma-akkoord 2010-2014 
stralen uit dat Zwolle en de provincie gedeelde ambities 
hebben. In de door B&W en GS vastgestelde strategische 
verkenning Zwolle-Kampen-Netwerkstad, “Schaalsprong 
in de IJssel Vechtdelta” wordt dat nog eens duidelijk 
onderstreept. In 2010 hebben gemeente  en  provincie 
gezamenlijk het ambitiedocument “Het beste van twee 
werelden” vastgesteld waarin de strategische en langere 
termijn ambities voor de ontwikkeling van geheel Zwolle 
zijn geformuleerd. Provincie en gemeente  hebben afge-
sproken om de komende jaren dit ambitiedocument te 
hanteren als referentiekader voor het maken van (investe-
rings)afspraken tussen beide partners. De Spoorzone is 
daarin als veruit het belangrijkste project benoemd.

Op 24 april 2012 hebben de colleges van BenW van de 
gemeente Zwolle en GS van de provincie Overijssel beslo-
ten om samen volgende stappen te zetten in het project 
Spoorzone. De belangrijkste afspraken daaruit zijn:
•	 het hierboven geschetste toekomstbeeld (dat is 

neergelegd in de notitie: “Spoorzone: Het beste van 
twee werelden”, 3 april 2012), te kiezen als vertrekpunt 
voor de verdere planvorming en de samenwerking met 
de andere partijen;

•	 Spoorzone Zwolle prioriteit te geven in de stedelijke 
en provinciale programmering en daarin te maken 
keuzes;

•	 voldoende perspectief te zien in het kunnen realiseren 
van de noodzakelijke infrastructuur;

•	 de staten en raad voorstellen te doen voor reserveren 
van financiële middelen; 

•	 samen te gaan werken in de planvorming en daarvoor 
een processtructuur in te richten; 

•	 de partijen NS en ProRail uit te nodigen om in deze 
processtructuur deel te nemen.

Kaders

Zowel de gemeenteraad van Zwolle als Provinciale 
Staten hebben vervolgens in 2012 financiële middelen 
voor de ontwikkeling van de Spoorzone gereserveerd en 
daarbij de kaders voor de verdere planvorming bepaald. 
Effectuering van de inzet van middelen vanuit gemeente 
en provincie vindt plaats op basis van concrete investe-
ringsvoorstellen, die op basis van het door de gezamen-
lijke partijen vastgestelde ontwikkelkader en ruimtelijk 
ontwerp voor de Spoorzone worden opgesteld.

Kaders Gemeente Zwolle
Belangrijke kaders voor de gemeente zijn:
•	 benutten van kansen op economisch en maatschap-

pelijk terrein door ontwikkeling van een dynamisch en 
gedifferentieerd nieuw deel van de stad;

•	 wegnemen van de barrière van het spoor;
•	 goede verbinding van de Spoorzone met de andere 

stadsdelen zoals het centrum;
•	 realiseren en inpassen van een goed functionerende 

OV-knoop;
•	 realisatie van hoogwaardige openbare ruimte.

Een belangrijke kader vormt tevens het  in 2009 door de 
gemeenteraad genomen besluit om het busstation naar 
de zuidzijde van het station te verplaatsen. Tevens hecht 
de gemeenteraad groot belang aan een verbeterde voet-
gangersverbinding tussen de zuidzijde van het station 
en Windesheim en heeft daarvoor financiële middelen 
gereserveerd.

03 Samenwerking tussen partijen
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Kaders provincie Overijssel
Provinciale Staten hebben in november 2012  de kaders 
bepaald voor de Spoorzone vanuit het provinciale belang: 
•	 het realiseren van een efficiënt, toekomstbestendig en 

veilig openbaarvervoer-knooppunt met een bustermi-
nal met een vrij liggende ontsluiting aan de zuidzijde;

•	 het realiseren van een hoogwaardige ruimtelijke kwali-
teit in de Spoorzone Zwolle op basis van de provinciale 
Omgevingsvisie met een openbaar toegankelijke 
noord- zuid verbinding voor voetgangers (en mogelijk 
ook fiets) op of in de directe omgeving van het station;

•	 het benutten van kansen om de regionale economie te 
versterken;

•	 het bevorderen van een integrale gebiedsontwikkeling 
in de Spoorzone Zwolle.

Randvoorwaarden: ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid

Beide overheden hechten groot belang aan ruimtelijke 
kwaliteit en duurzaamheid als randvoorwaarden voor 
de planvorming. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het om 
de juiste functie op de juiste plek op de juiste manier 
vormgegeven en ingepast. De ruimtelijke kwaliteit vraagt 
aandacht in alle fasen van het planproces (van initiatief-
fase tot aan beheer). De toetsing van de kwaliteit is in 
ieder geval geborgd in de reguliere welstandstoetsing van 
de gemeente Zwolle. Daarnaast is een Kwaliteitsteam 
ingesteld dat het verdere verloop van het proces zal 
blijven volgen.
Duurzaamheid betekent een afweging van ecologische 
en economische belangen in de Spoorzone. Voor een 
duurzame ontwikkeling zijn de volgende aspecten van 
groot belang: zuinig ruimtegebruik, hoogwaardige 
herontwikkeling, bevordering van duurzame vervoerswij-
zen, transitie naar duurzame energie en vermindering 
van CO2 uitstoot, bevordering van een gezond en veilig 
leefmilieu en behoud van de balans tussen gebruik en 
bescherming van bodem en ondergrond.
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Samenwerking met NS en ProRail

NS en ProRail hebben de uitnodiging van gemeente en 
provincie voor een gezamenlijke aanpak van de planfase 
in april 2012 aanvaard. NS heeft direct belangen bij de 
kwaliteit voor de OV-reiziger en is gebaat bij een hoge 
kwaliteit van de reizigersvoorzieningen in en om een aan-
trekkelijk en comfortabel OV-knooppunt. Daarnaast is NS 
de belangrijkste grondeigenaar in het Spoorzonegebied 
en zijn er belangen bij verhuur van aanwezig vastgoed  
(zoals Wartsila en Novek) en de ontwikkeling van nieuw 
vastgoed. NS deelt de visie van gemeente en provincie op 
de  ontwikkelpotentie van het gebied en de weg om dit te 
bereiken.  Daarbij stelt NS in het bijzonder belang in het 
initiëren van een compacte en hoogwaardige vastgoed-
ontwikkeling – een ‘compacte knoop zuid’ - op de eigen 
gronden aan de zuidzijde van het station. De voorziene 
investeringen van gemeente en provincie in de OV-knoop 
zijn voor NS aanleiding de vastgoedontwikkeling aan de 
zuidzijde met prioriteit aan te pakken om zo de markt 
optimaal te kunnen bereiken. 

ProRail is als uitvoerende organisatie verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van het project ZwolleSpoort in 
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Hiermee is een investering van ruim € 200 miljoen 
gemoeid in en om het OV-knooppunt Zwolle. Dat project 
omvat de aanlanding van de nieuwe Hanzelijn middels 
de aanleg van een nieuw vierde perron, de realisatie van 
de reizigerstunnel, nieuwe stijgpunten, nieuwe perron-
kappen en de aanpassing van het spooremplacement. 
Daarnaast moeten voorzieningen voor de treinen – opstel-
sporen, wasstraten, reparatievoorzieningen op een hoger 
plan worden gebracht . In 2013 is ProRail gestart met de 
voorbereidingen voor de aanpassing van het spoorem-
placement. Dit is nodig voor het optimaliseren van de 
dienstregeling in relatie tot de Hanzelijn. 

Met de vier partijen is een gezamenlijk proces van 
planvorming doorlopen, waarvan deze rapportage het 
resultaat vormt.
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Samenwerking met marktpartijen

Voor de ontwikkeling van de Spoorzone is samenwerking 
met andere marktpartijen noodzakelijk. De huidige 
financieel-economische situatie, die volgens de beste 
prognoses nog wel een aantal jaren  aanhoudt, noopt niet 
alleen de vier samenwerkende partijen tot terughoudend-
heid, maar leidt ook tot een ‘andere’ visie op gebiedsont-
wikkeling. De vastgoedmarkt is radicaal omgeslagen; 
waar voorheen de aanbieders de vraag grotendeels 
konden sturen, moeten zij nu de vraag als het ware 
opzoeken. Een meer vraaggestuurde en organische vorm 
van ontwikkelen is nodig met bijbehorende creatieve en 
duurzame verdienmodellen. 

De gemeente Zwolle beïnvloedde tot voor kort de vesti-
ging van woningen, kantoren, bedrijven, detailhandel en 
andere functies door middel van programmasturing. Als 
reactie op de crisis in de vastgoedmarkten, heeft in 2012 
– in afstemming met de provincie Overijssel - een funda-
mentele heroriëntatie plaatsgevonden van het gemeen-
telijke vestigingsbeleid. Deze tijd vraagt om een meer 
vraaggestuurde benadering van de ontwikkeling van 
gebieden. Dit betekent: goed luisteren naar de wensen 
van marktpartijen, maximaal flexibel zijn en maximaal 
inzetten op het goed ‘op de markt zetten’ van locaties 
door middel van branding en marketing. De gemeente 
kiest ervoor waar mogelijk initiatieven te faciliteren.
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Voor de komende 5 jaar, en waarschijnlijk langer, zal 
de marktvraag naar nieuwbouw in de Spoorzone naar 
verwachting beperkt zijn. Gegeven de potentie van het 
gebied, is de opgave om de Spoorzone als prioritair 
gebied zo aantrekkelijk mogelijk op de markt te zetten. 
Dit betekent het creëren van passende randvoorwaar-
den – ook juridisch-planologisch – om het gebied voor 
potentiële investeerders en gebruikers zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken. Het betekent ook stevig inzetten op 
marketing en acquisitie. Uitgaande van dit perspectief zal 
de gemeente, daarin gesteund door provincie, initiatieven 
in het gebied optimaal proberen te faciliteren. 

Bewoners en belanghebbenden
Hoewel niet beslissend voor de te maken keuzes, is de 
kennis van bewoners, gebruikers en belanghebbenden 
van groot belang om te komen tot kwaliteitsvolle plannen. 
Bij het formuleren van de ontwerpvoorstellen – gepresen-
teerd in de volgende hoofdstukken - hebben bewoners en 
belanghebbenden hun kennis en inzicht kunnen delen 
met de ontwerpers via een klankbordgroep en in speciale 
gesprekken en bijeenkomsten. De reacties van bewoners 
zijn verzameld in het bijlagenrapport.
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04 Ruimtelijke analyse en ontwerpopzet

De Spoorzone neemt een unieke positie in in het stedelijk 
gebied van Zwolle. Enerzijds is het gebied door de aanwe-
zigheid van het station en de nabijheid van de binnenstad 
evident onderdeel van de klassieke stad. En die klassieke 
stad is van grote kwaliteit en vitaliteit. Tegelijkertijd 
ligt de Spoorzone aan een stelsel van regionale- en 
rijkswegen die het gebied verknopen met de regio. De 
autobereikbaarheid is daarmee vergelijkbaar met andere 
stadsflanken van de stad zoals bijvoorbeeld het gebied 
rond het PEC Zwolle-stadion en Voorsterpoort. Deze 
unieke dubbelpositie maakt dat het plangebied zowel 
voor de stad als de regio van groot belang is. Juist hier 
kunnen programma’s een plek vinden die op regionale 
en landelijke schaal een werking hebben en tegelijkertijd 
aanvullend zijn voor de binnenstad. Een vergelijkbare 
dubbele positie is in de ruime omgeving niet nogmaals te 
vinden.  

Het plangebied bestaat uit diverse bebouwde en onbe-
bouwde stadsfragmenten. Het tot ontwikkeling brengen 
van de Spoorzone en het kunnen aangrijpen van pro-
grammatische kansen vraagt om een scherpe ‘lezing’ van 
de locatie. Op basis van zo’n (ruimtelijke) analyse kunnen 
de benodigde ontwerpingrepen worden bepaald die de 
gebiedsontwikkeling aanjaagt en het gebied trefzeker 
inweeft in de bestaande stad en regio.

Spoorzone tussen stad en regio

Spoorzone
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De bereikbaarheidsparadox
Bereikbaarheid is voor de ontwikkeling van stedelijk 
gebied van oudsher een basisvoorwaarde. De platte-
grond van steden wordt in grote mate bepaald door een 
stelsel van routes waarmee stad en ommeland worden 
verbonden.

Deze structuur van straten, pleinen en lanen is veelal 
door de tijd heen de meest constante factor in de stad, 
meer nog dan de bebouwing, en bepaalt daarmee mede 
de identiteit van de stad.

In Zwolle is dat niet anders. De stad is sterk gegroeid, 
maar de historische stadsstructuur en die van het omrin-
gende landschap zijn nog immer medebepalend voor de 
hedendaagse stadsplattegrond.

In de afgelopen eeuw zijn door de groei van mobiliteit 
delen van de infrastructuur sterk gespecialiseerd geraakt. 
Het netwerk van snelwegen en spoorlijnen dat is aange-
legd heeft nieuwe verbindingen mogelijk gemaakt, maar 
in de stad ook voor ruimtelijke breukzones gezorgd. 
De Spoorzone Zwolle is een treffend voorbeeld van 
deze bereikbaarheidsparadox: Het gebied is uitstekend 
bereikbaar, en tegelijkertijd beperkt verbonden met en 
toegankelijk vanuit de omringende stad.
De ontwerpopgave voor de Spoorzone richt zich op deze 
paradox. Enerzijds zal het gebied maximaal moeten 
kunnen profiteren van de nabijheid van bovenlokale 
spoor- en weginfrastructuur, anderzijds richten we ons op 
het slechten van de barrières die deze in de stad veroor-
zaken. De knelpunten zijn op meerdere schaalniveau’s 
aanwezig.

infrastructurele breukzones

ISOLEMENT
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Ruimtelijke analyse: Isolement en fragmentatie

Van IJsselbruggen tot binnenstad
De Spoorzone ligt tussen de binnenstad en het land-
schap van de IJssel in. Van oudsher zijn er diverse 
verbindingen geweest tussen de IJssel en de binnenstad.  
De Willemsvaart, en de min of meer langsgelegen route 
richting de IJsselbrug zijn de meest directe verbindingen, 
stammend uit respectievelijk de 19e en 20e eeuw. Maar 
ook oude landelijke routes als de Schellenbergerweg 
maken onderdeel uit van dit netwerk. Tezamen met het 
Engelse Werk en het Spoolderbos vormen ze een unieke 

koppeling tussen het binnenstedelijk gebied en de 
prachtige stadsrand aan de IJssel. Hiermee liggen het 
landgoed Schellerberg en buurtschap IJsselzone onder 
handbereik.
De IJsselallee heeft de kwaliteit van deze verbinding ech-
ter onder druk gezet. Bij alle kruisende bewegingen zijn 
verkeerskundige oplossingen gekozen die de ruimtelijke 
continuïteit hebben verbroken. 

breuken in de continuïteit tussen IJssel en binnenstad
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Het spoor als breukzone in de stad. 
Aan alles is te zien dat de stad aanvankelijk vooral aan de 
centrumzijde was gelegen; het aantal verbindingen over 
het spoor is beperkt, en de aard van de bebouwing aan 
weerszijden van het spoor is zeer verschillend.
En daarbij keert de stad zich af van het spoor. Vanuit 
de trein is dat goed zichtbaar.  De achterkant van 
Windesheim aan de ene zijde, en de achterkant van het 
Ecodrome en een Peugeotgarage aan de andere zijde 
bepalen het beeld. Het zijn twee werelden aan weerszij-
den van het spoor die nauwelijks met elkaar verbonden 
zijn. En de braakliggende percelen nabij het spoor tonen 

opnieuw eerder als de periferie dan als een binnenstede-
lijke locatie. En dat terwijl de Peperbus zo nabij is. Voor 
grote groepen treinreizigers bepalen deze achterkanten 
het beeld van Zwolle en de regio. Maar ook vanaf de 
fietssnelweg naar de Veluwe zijn het vooral achterkanten 
waarlangs een weg gezocht moet worden.

Ook ter hoogte van het station keert de stad zich af van 
het spoor. De massieve kantorenwand van Hanzeland 
staat met de rug naar het station gekeerd en de Hanzel-
aan is eerder een achterstraat dan een aantrekkelijke 
stedelijke ruimte.

achterkanten van de stad aan het 
spoor
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Spoorzone Zuid: eilanden in de stad  
In tegenstelling tot de stad aan de centrumzijde valt op 
dat aan de zuidzijde van het spoor de stad bestaat uit 
sterk monofunctionele gebieden die beperkt verbonden 
zijn met de rest van Zwolle. De kantoren in Hanzeland, de 
Hanzebadlocatie, Windesheim, de woonbuurten en het 
Bedrijvenpark Hanzeland waar  Wärtsila/Novek gevestigd 
zijn, vormen duidelijk gescheiden enclaves. De weinige 
routes die deze gebieden met de stad verbinden zijn óf 
fietsroutes óf busroutes, maar nimmer ‘normale’ wegen 
voor alle stadsverkeer. De route vanuit Zwolle-Zuid via de 
Van Karnebeektunnel ligt vervolgens zeer terzijde en half 
verdiept waardoor deze het gebied meer schampt dan 
aandoet. 

Ook onderling zijn de genoemde gebieden nauwelijks 
verbonden. Hekken rond Bedrijvenpark Hanzeland, wa-
tergangen rond kantoren, buffergroen bij Windesheim... 
Hanzeland, Windesheim en het bedrijvenpark Hanzeland 
vormen welbeschouwd eilanden in de stad. 
Het bedrijvenpark is van deze enclaves de minst toegan-
kelijke en ligt tegelijkertijd het meest nabij het brandpunt 
van publieksstromen in de OV-knoop.
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Structuur van Hanzeland  
De ligging te midden van zware infrastructuur heeft bij 
de aansluitingen op de omringende stad geleid tot het 
functioneel scheiden van auto en fietsverkeer. Dit leidt 
tot de situatie dat de ruimtelijke, programmatische en 
verkeerskundige logica niet altijd samenvallen. Meest 
duidelijke voorbeeld is de route naar Windesheim die 
niet de stedelijke hoofdroute volgt via het Hanzeplein, 
maar zich een weg zoekt door een woonbuurt en de 
achterzijde van een bedrijfskavel. Ook het abrupte verbod 
verder te fietsen aan de oostzijde van de Hanzelaan laat 
een wonderlijk verschil zien in stadsontwerp versus 
beoogd gebruik.  Deze discrepantie tussen stadsbeeld 
en verkeerskundige benadering is ook zichtbaar in de 
formele hoofdstructuur van Hanzeland. Deze structuur 
van oost-west lopende wegen en kades eindigt aan de 
oost- en westzijde nogal abrupt. Aan de oostzijde stuit 
de centrale as van de Koggelaan op de fietsroute naar 
Zwolle-zuid, en aan de westzijde eindigt deze hoofdas in 
een wegdraaiende fietstunnel. 
Met het vervallen van de gelijkvloerse spoorwegovergang 
voor alle verkeer is het gebied hier praktisch en ruimte-
lijk meer gescheiden geraakt van de omgeving van de 

Nieuwe Veerallee en de routes naar de binnenstad. Ook 
de Hanzelaan kent een wat abrupt einde bij de toegangs-
poort tot Bedrijvenpark Hanzeland. Dit is een gebieds-
overstijgend probleem en een van de redenen waardoor 
het gebied zich als achterkant presenteert. 
Ook de doordringbaarheid en vindbaarheid van het 
gebied is daardoor beperkt. De fragmentarische interne 
dwarsverbindingen in Hanzeland compenseren dit 
gebrek aan ruimtelijke logica niet. Dit gemis is dagelijks 
te ervaren door de stroom studenten die zich een weg 
zoekt van station naar Windesheim. 

In weerwil van de stedelijke bouwvormen en openbare 
ruimte is Hanzeland door dit isolement nog geen ‘dy-
namisch’ stedelijk gebied. Je komt er niet als vanzelf 
doorheen. De ‘plinten’ van de bebouwing zijn daardoor 
ook nauwelijks interessant geprogrammeerd geraakt. De 
functionele zonering versterkt dit anti-stedelijke karakter 
nog eens. Een autorit van de Lübeckgarage naar de 
IJsselallee aan het einde van een winterse werkdag voert 
door een vrijwel geheel verduisterd stuk kantorenstad. 
Geen mens te zien op het Hanzeplein… .

onvolmaakte aanhechting van de 
hoofdstructuur van Hanzeland
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Hanzeplein

Abrupt einde Koggelaan

Plinten zonder stedelijk programma
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Het station en omgeving
Station Zwolle is opgebouwd volgens een klassiek 
schema: Een symmetrisch stationsgebouw langs het 
eerste perron, een Stationsplein ervoor en een laan die 
het station verbindt met de binnenstad. Oude foto’s tonen 
de kracht van dit overzichtelijke schema. De grote lengte 
en lichte kleur van het stationsgebouw in combinatie 
met de markante perronkap maken het tot een markant 
beeldmerk van het spoorwegwezen. 

Dit heldere schema heeft door de groei van het aantal 
reizigers in de loop van de tijd sterk aan kracht verloren. 
De ruimte rond het klassieke stationsgebouw is duidelijk 
niet berekend op de enorme aantallen reizigers die hier 
uit stad en regio dagelijks overstappen. Alle beschikbare 
ruimte wordt in beslag genomen door bushaltes, taxi-
standplaatsen en fietsenstallingen. Het Stationsplein is 
hierdoor een onoverzichtelijke ruimte geworden waar het 
lastig is om je te oriënteren. 
Daarbij heeft het hoofdgebouw haar functie als belang-
rijkste stationsentree verloren. De reizigerstunnel vormt 
tegenwoordig de belangrijkste toegang tot het station, 
en deze ligt terzijde van het hoofdgebouw en het Stati-
onsplein. In architectonisch opzicht is de hedendaagse 
hoofdentree armoedig uitgewerkt. Een luifel en een verza-
meling winkelketens bepalen het beeld. Deze winkels zijn 
met de achterkant naar de stad gekeerd en blokkeren het 
zicht tussen de tunneluitgang en de stad. 

Aan de andere zijde van het Stationsplein staat een 
minstens even armoedig ontworpen parkeergarage die 
evenmin recht doet aan de statige opzet die het stations-
gebied vroeger kenmerkte.

Aan de zuidzijde is de situatie eveneens diffuus. Met de 
ontwikkeling van Hanzeland werd voor het eerst vormge-
geven aan een volwaardige zuidelijke stationsentree. Het 
Lübeckplein is hiervan de duidelijkste ruimtelijke repre-
sentant. Dit plein vormt het publieke hart van een lang-
gerekte kantorenwand die het stationsgebied afschermt 
van de stedelijke bebouwing van Hanzeland.
Met het ontmantelen van het spooremplacement van de 
Lijnwerkplaats is de grens van het spoorweggebied ech-
ter opgeschoven geraakt. Opnieuw doet zich daardoor de 
opgave voor om vorm te geven aan de begrenzing tussen 
stad en spoorweggebied. De positie van het Lübeckplein 
als Stationsplein wordt daarmee minder logisch. Aan de 
andere zijde van de Hanzelaan ontstaat nu immers ook 
een stadsdeel en ruimte om dichter bij de treinperrons 
een stationsentree te maken. De noodzaak ontstaat 
daarmee om van de huidige achterkant van de Hanzelaan 
een voorkant te maken.

zicht op het Station vanuit de StationswegStationsplein

46



de organisatie van de stationsomgeving is diffuus geraakt
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Ontwerpinzet

Op basis van de in het eerste hoofdstuk beschreven visie 
en de analyse van de huidige situatie op de locatie komen 
we tot de volgende ontwerpinzet:

•	 De groei van het station tot knooppunt van verbindin-
gen wordt aangegrepen om de ruimere omgeving te 
ontwikkelen tot dynamisch stedelijk gebied. De inzet 
van deze stedenbouwkundige visie is om –gebruikma-
kend van de aanwezige bebouwing en beschikbare 
percelen- tot een levendiger mix van programma’s en 
gebruik te komen.

•	 Basisvoorwaarde voor deze ontwikkeling is om de 
delen van de stad aan beide zijden van het spoor beter 
onderling en met de stedelijke omgeving te verbinden. 
Daarmee zal letterlijk en figuurlijk de Spoorzone gaan 
aansluiten op de kwaliteiten van de binnenstad, maar 
ook verbonden raken met de prachtige parkstructuur 
tussen binnenstad en IJssel.

•	 Vanuit de optiek dat stedelijkheid gebaat is bij 
gemengd gebruikte stadsruimtes worden de nieuw 
aan te leggen routes en verbindingen in de Spoorzone 
waar dat mogelijk is ontworpen als stedelijke multi-
functionele verbindingen.

•	 De geïsoleerde en van het spoor afgekeerde positie van 
de verschillende monofunctionele delen van Hanze-
land (kantorenstrip, werkplaatsen en woongebied) zal 
worden doorbroken.

Deze algemene doelstellingen zijn vertaald in een aantal 
specifieke ingrepen in het bestaande stedelijk gebied. 
Deze ingrepen spelen op verschillende schaalniveau’s 
en vormen tezamen een raamwerk van routes en verbin-
dingen die de stedelijke en regionale ontwikkelings- en 
gebruiksmogelijkheden van de Spoorzone faciliteren. Ze 
worden hier achtereenvolgens benoemd. In Hoofdstuk 6 
‘Ontwerp van routes en plekken’  wordt nader ingegaan 
op het ruimtelijk ontwerp ervan.                   

48





Centrale ruimte in Hanzeland
Binnen Hanzeland worden de raakvlakken van de 
industriezone, de kantorenstrip, en het bedrijfsterrein 
omgevormd van defensieve grenzen naar centrale kwali-
teitsvolle ruimtes en routes. Hiermee wordt de ruimtelijke 
basis gelegd voor een meer divers en samenhangend 
Hanzeland. Bebouwing en openbare ruimte moeten hier 
in zorgvuldige samenhang tot waardevolle stadsruimtes 
worden ontwikkeld.
Zowel het markante rode gebouw op Bedrijvenpark Han-
zeland als de opvallende warmtekrachtsculptuur maken 
deel uit van deze stadsruimte.

oriëntatie op centrale ruimte in Hanzeland
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Routenetwerk voor langzaamverkeer
De ontwikkeling van de Spoorzone heeft baat bij een fijn-
maziger routenetwerk voor langzaamverkeer. Met name 
tussen de Koggetunnel en de Van Karnebeektunnel 
ontbreekt het aan openbare verbindingen over het spoor.  
Hierdoor is de wisselwerking tussen binnenstad en de 
Spoorzone zeer beperkt. Om die samenhang te verbete-
ren wordt tussen Binnenstad, Hanzeland en Windesheim 
een netwerk van openbare langzaamverkeersroutes 
voorzien. Hiermee wordt met name de zuidzijde van de 
Spoorzone beter verbonden met de centrumzijde van de 
stad. We stellen voor om voor voetgangers een passerelle 
aan te leggen over de sporen heen ter plaatse van het 
Station. Hiermee wordt een belangrijke schakel inge-
voegd in de route die de binnenstad via de Stationsweg 
verbindt met Hanzeland.
In Hanzeland vertakt deze route zich zowel naar het 
Stadskantoor op het Lübeckplein en de zuidelijke stati-
onstoegang als naar Windesheim.

Voor de route naar Windesheim stellen we voor deze 
via het Hanzeplein naar de IJsselallee te leiden. Het 
Hanzeplein komt er mee tot leven en de overlast langs de 
bestaande route door de Lünentunnel verdwijnt. Over de 
IJsselallee zal een passerelle voor fietsers en voetgangers 
de verbinding met de Windesheimcampus gaan vormen.

Stationsentree aan de Hanzelaan
De Hanzelaan is onderdeel van de beoogde kwaliteits-
volle routestructuur en wordt van achterkant omgevormd 
tot centraal deel van de Spoorzone. Om kwaliteit te geven 
aan deze achterstraat wordt het profiel getransformeerd 
tot een stedelijke bomenlaan. Deze krijgt aan weerszijden 
bebouwing en mondt uit op een nieuw aan te leggen 
Stationsplein. Het station krijgt hier een nieuwe entree. 
In het ontwerp van het laanprofiel wordt royaal ruimte 
geboden aan voetgangers.. Tezamen met de Stations-
weg, Westerlaan en Oosterlaan ontstaat een stelsel van 
lommerrijke lanen die het station verbindt met de omrin-
gende stad.

route stad - station - Windesheim

bomenlanen als stationstoegangen
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Benutten van beide verschillende stationszijden
De beschikbare ruimte aan de zuidzijde van het station 
wordt met voorrang benut om de 21ste eeuwse  logistiek 
van het station te accommoderen. De laat 19e-, vroeg 20e 
eeuwse fijnmazige stadsstructuur van de stationsbuurt 
aan de centrumzijde wordt daarmee zoveel als mogelijk 
verlost van de druk van auto- en busverkeer die het 
station met zich meebrengt. Aan de centrumzijde wordt 
–passende bij de aanwezige stedelijke schaal- voorrang 
gegeven aan voetgangers en fietsers.
Concreet betekent dit dat wordt voorgesteld de bushaltes 
naar de zuidzijde van het spoor te verplaatsen en dat 
er –zeker ook aan de centrumzijde- extra stallingen zullen 
moeten komen voor de enorme aantallen fietsen. 
Autoparkeerplekken worden bij voorkeur aan de zuidzijde 
voorzien. Fietsenstallingen krijgen daar en tegen aan de 
centrumzijde zo veel als mogelijk voorrang boven het 
autoparkeren. 
Het busstation wordt zo uitgewerkt dat het vanaf het 
treinstation zichtbaar is en daarmee voor reizigers 
eenvoudig te vinden is. Omgekeerd is vanaf het bus-
station het station met de grote stationskap herkenbaar. 
Hiermee is de vindbaarheid van de binnenstadszijde 
gewaarborgd.

Slechten spoorbarrière bij de Nieuwe Veerallee
Met name aan de westzijde is het aantal verbindingen 
met de Spoorzone beperkt. Om hier de barrière van het 
spoor radicaal te slechten en Hanzeland te verbinden met 
de stadsstructuur zou het goed zijn als de sporen nabij 
de Nieuwe Veerallee gekruist kunnen worden. Hiermee 
zou het verlies aan verbindingen dat begin deze eeuw is 
ontstaan bij het verwijderen van de spoorwegovergang 
worden goedgemaakt. Op die plek ontstaat dan een 
nieuwe oost-westroute in Hanzeland die verbinding 
maakt met de Nieuwe Veerallee. Een complexe maar 
kwaliteitsvolle verbinding zou ontstaan als de sporen 
overkapt kunnen worden. Over deze overkapping kun-
nen diverse routes en een parkzone worden gelegd die 
meerdere stadsdelen verknoopt.

toekomstige ruimte aan de zuid-
zijde

huidige verkeersdruk centrum-
zijde

slechten van de spoorbarrière

52



Bij de ontwikkeling van het uitgestrekte plangebied 
binnen het beoogde raamwerk worden de volgende 
accenten gelegd:

Busontsluiting
Met het verplaatsen van het busstation naar de zuidzijde 
moet voor busvervoer een nieuwe verbinding worden 
gemaakt tussen de zuidzijde van het station en de 
busroute op de Pannekoekendijk. Deze verbinding vraagt 
om een ongelijkvloerse kruising met de spoorbaan nabij 
de Nieuwe Veerallee.

Naar een compacte knoop aan de zuidzijde
Met voorrang wordt er studie verricht naar de ontwikkel-
mogelijkheden voor het braakliggende gebied tussen OV-
knoop en Hanzelaan. Hiermee wordt vormgegeven aan 
een complete en comfortabele stationsomgeving, ook 
aan de zuidzijde van het station. Deze plek leent zich bij 
uitstek voor een mix van programma’s die zowel een ste-
delijke als (boven)-regionale betekenis hebben. Hiermee 
moet een eerste stap worden gezet naar een meer divers 
stedelijk gebied op een brandpunt van verbindingen.
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Duurzaam hergebruik
In het plangebied staan monumentale oude werkplaats-
gebouwen en een prachtig historisch station. Het zijn 
waardevolle elementen die het gebied en de OV-knoop 
onmiskenbaar tot onderdeel van de stad Zwolle maken. 
De bedrijfshallen op Bedrijvenpark Hanzelaan zijn als ze 
vrij komen uiterst geschikt om herontwikkeld te worden 
tot divers te gebruiken stadsgebouwen. Van veel recenter 
datum zijn vele kantoorgebouwen waarvan een deel 
kampt met leegstand. Deze beide type gebouwen –oud 
en nieuw- worden ingezet om het gebied van stedelijk en 
onverwacht programma te voorzien. Hiermee kan verder 
vorm worden gegeven aan het doorbreken van de mono-
functionele zonering in de Spoorzone.
 

Focus op OV-knoop en het westelijk deel
De Spoorzone is een uitgestrekt gebied waarbinnen 
diverse deelgebieden zijn te onderscheiden. De nadruk 
in de planvorming ligt in de delen rond het Station, de 
voormalige Lijnwerkplaats en Hanzeland omdat zich daar 
de grootste stedelijke dynamiek aftekent en zich daar de 
meeste bebouwing concentreert die programmatische 
vernieuwing kan opleveren.
De Hanzebadlocatie, de Deventerstraatweg en de Ecodro-
me-locatie zijn minder direct gekoppeld aan en onder de 
invloedssfeer van de ontwikkeling van de OV-knoop. 
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05 Ontwerp van de OV-knoop

Het aantal reizigers en overstappers groeit gestaag. 
Voor al deze reizigers is nu te weinig ruimte om op een 
comfortabele wijze te reizen. De aanleg van de Han-
zelijn is aanleiding geweest om de reizigerstunnel te 
verbreden. Nu is het tijd om ook de organisatie van het 
busvervoer, de plaats van de reizigersvoorzieningen en de 
fietsenstallingen op orde te brengen. Voor het optimaal 
faciliteren van de reiziger moet er een plek komen waar 
alle reizigersinfromatie en services gecombineerd worden 
aangeboden. Nieuwe stationsentrees aan noord- en 
zuidzijde kunnen hiervoor ruimte bieden.   
In het ontwerp wordt daartoe een nieuwe organisatie van 
het station voorgesteld. Deze ordening heeft tot doel de 
reizigersstromen overzichtelijk te organiseren, het oude 
hoofdgebouw te herwaarderen tot integraal onderdeel 
van het station en de aansluiting op de omgeving ver-
regaand te verbeteren.
Hiermee moet het serviceniveau en de uitstraling gaan 
passen bij de hoeveelheid reizigers en de positie van 
Zwolle in het spoorwegnet. 

Programma

De groei van het aantal reizigers vertaalt zich in een 
groeiende behoefte aan stallingsruimte voor fietsen en 
auto’s. Verwacht wordt dat het aantal fietsen nog sterk 
zal toenemen en op dit moment is er in Zwolle geen 
specifieke autoparkeergelegenheid voor de treinreiziger. 
De parkeergelegenheden die nu worden aangeboden 
betreffen altijd gedeeld gebruik met bijvoorbeeld kantoor-
bezoekers. De P+R verwijzingen op de verkeersborden 
verwijzen bijvoorbeeld naar de Lübeckgarage. Deze is 
echter dermate druk bezet dat er behoefte is aan meer 
parkeergelegenheid rondom station Zwolle. 
Daarnaast groeit de behoefte aan ruimte voor reizigers-
voorzieningen en bushaltes.
   
In de periode tot 2030 is een aantal van 14.000 fietsenstal-
lingsplaatsen benodigd. Daarbij is aangenomen dat er 
een registratie- en verwijzingssysteem wordt toegepast 
om de fietser snel te geleiden naar een vrije plek, waar-
door de stallingen efficiënter gebruikt worden. Zo niet, 
dan is de behoefte nog groter. Al ruim voor 2030 is deze 
forse capaciteitsgroei noodzakelijk. De stallingsbehoefte 
wordt als volgt verdeeld: 
•	 4000 gratis plekken aan de zuidzijde
•	 3000 bewaakte plekken aan de centrumzijde
•	 7000 gratis plekken aan de centrumzijde
Mede met het oog op verkrijgen van rijkssubsidie wordt 
een integraal investeringsplan voor fietsenstallingen 
opgesteld, waarbij inpasbaarheid, capaciteit, kwaliteit 
en beheerregime worden meegewogen voor het hele 
stationsgebied.
Voor de stad- en streekbussen wordt voorzien in 25 
halteplaatsen.
Voor de reizigersvoorzieningen in het station, mogelijk 
in de vorm van retail, wordt gerekend met een groei van 
1700 m2. Dat is ongeveer de oppervlakte van het oude 
stationsgebouw. Hiervan is ongeveer 1050 m2 voorzien 
aan de zuidzijde en 630 m2 als uitbreiding aan de 
centrumzijde.
Voor autoparkeren zijn nog meerdere oplossingen 
denkbaar die nader moeten worden verkend. Voor P+R-
reizigers zijn ruim 250 plaatsen gewenst.
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Twee verschillende zijden

Er ontstaat een station met twee bijna gelijkwaardige 
maar verschillende zijden. De ontwerpopgave aan de 
centrumzijde is immers geheel anders van aard dan 
aan de zuidzijde; Aan de centrumzijde gaat het om het 
opnieuw opladen van het hoofdgebouw met voor reizi-
gers relevante voorzieningen, het herinrichten van het 
Stationsplein en het verbeteren van de oriëntatie op de 
omringende stad.
Het langgerekte stationsgebouw, het Stationsplein en 
de Stationsweg zijn hierin belangrijke ankerpunten die 
opnieuw in samenhang met elkaar worden gebracht. 
De historische kwaliteiten die op oude foto’s zichtbaar 
zijn, bieden hiervoor de inspiratie. Hiermee moet vorm 
worden gegeven aan een herkenbare entree van de bin-
nenstad van Zwolle, én aan een herkenbare entree tot de 
OV-knoop.
De nadruk ligt aan deze stationszijde op fietsers en 
voetgangers, wat zich onder meer vertaalt in het concen-
treren van het merendeel van fietsenstallingen aan deze 
zijde.

Aan de zuidzijde is de opgave anders van aard. Hier 
wordt vormgegeven aan een nieuwe aanhechting van 
de OV-knoop met de omringende stad. Er wordt ruimte 
geboden aan de logistiek die een station met zich mee 
brengt en er zal aan deze zijde als eerste kunnen worden 
begonnen met het ontwikkelen van nieuw stedelijk en 
regionaal programma direct nabij de OV-knoop. Dit moet 
een aangenaam nieuw stationsplein-zuid opleveren met 
een herkenbare nieuwe stationstoegang.

De samenhang tussen beide zijden van de OV-knoop 
toont zich in de architectonische expressie van de entree-
hallen en het ontwerp van de perronkappen van trein- en 
busperrons.
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de Zuidzijde

Nieuw busstation
De eerste noodzakelijke stap die gezet moet worden 
om tot een beter functionerend station te komen is het 
verplaatsen van de bushaltes. De huidige haltes en rou-
tes hebben te weinig capaciteit en kunnen een verdere 
reizigersgroei niet aan.

In het ontwerp wordt voorzien in een langgerekt eiland-
perron aan de zuidzijde van het station, direct grenzend 
aan de treinperrons. Rond dit eilandperron is ruimte voor 
alle benodigde stads- en streekbussen. 
Dit perron functioneert gelijkwaardig met de treinperrons 
en krijgt een toegang via de reizigerstunnel. Het bus-
station wordt daarmee een integraal onderdeel van de 
OV-knoop. Hiermee wordt ook de directe overstap tussen 
trein en bus verbeterd. Het ontwerp van de tunnel is 
hierop aangepast.
Een tweede toegang is te overwegen aan het westelijke 
uiteinde van het busstation. Hier kan aangetakt worden 
op de nieuw te maken stedelijke passerelle die voor voet-
gangers de spoorbarrière moet verkleinen. De noodzaak 
hiervan is afhankelijk van de vraag of de reizigerstunnel 
toegankelijk zal zijn als de nachtbussen rijden, en of de 
overstap tussen bus en Kamperlijn voldoende direct is te 
organiseren.

Met de keuze voor een eilandperron grenzend aan 
de treinperrons wordt er expliciet voor gekozen het 
busstation onderdeel te laten zijn van het station. Het 
busstation is daarmee geen onderdeel van de ook door 
anderen gebruikte stadsruimte. Dit betekent een breuk 
met de huidige situatie waarin op het Stationsplein en de 
Oosterlaan het busvervoer diverse medegebruikers kent.
De enorme aantallen bussen belasten deze stadsruimtes 
zwaar en de dienstregeling is te onbetrouwbaar door het 
sterk gemengde gebruik.
Voor de kwaliteit van het busstation is het van belang 
dat de aangrenzende en afsluitende bebouwing zich niet 
afkeert van de busreizigers. Grote vensters en doorzich-
ten naar de stedelijke programma’s of binnentuinen 
en hoven in het bouwblok moeten zorg dragen voor de 
ruimtelijke kwaliteit en bezonning van het busstation. 

Naast het gekozen ontwerp van één eilandperron is ook 
het model van een waaier aan perrons onderzocht. In 
dat model liggen een reeks van perrons naast elkaar. De 
toegang tot de perrons kan dan niet rechtsreeks vanuit de 
reizigerstunnel worden georganiseerd. De directe verkno-
ping met de OV-knoop is daarmee minder sterk, en ook is 
de overzichtelijkheid en het overstapgemak minder groot. 
Tegelijkertijd laat dit model zich door de forse  benodigde 
omvang – 25 bussen met capaciteit voor meer - slecht 
voegen in het ontwerp van een gemengd gebruikte 
stadsruimte. Daarmee zou dit model  een forse beperking 
opleveren voor de bruikbaarheid van de ruimte aan de 
zuidzijde van het station.

Nieuwe locatie stationsentree zuidzijde
Met het ontmantelen van het emplacement dat behoorde 
bij de Lijnwerkplaats en de aanleg van het busstation 
verschuift de grens tussen stad en station. De stati-
onstoegang aan het Lübeckplein verliest hierdoor zijn 
logica. Niet langer vormt dit plein immers de grens van 
Hanzeland; die grens ligt logischerwijze bij het nieuwe 
busstation. Om die reden wordt er voor gekozen de 
reizigerstunnel al eerder te beëindigen en een nieuwe 
stationsentree te maken tussen Hanzelaan en busstation. 
Hiermee wordt het te ontwikkelen plangebied op het 
voormalige emplacement direct bereikbaar vanuit de 
nieuwe stationstoegang. Dit betekent dat het oorspron-
kelijke ontwerp van de reizigerstunnel (nu in uitvoering in 
het kader van ZwolleSpoort) is aangepast.

De verbreding van de tunnel wordt doorgezet tot en met 
het punt dat het toekomstige busstation is gekruist. 
Direct na het passeren van het busplatform eindigt de 
tunnel en zullen trappen en liften aansluiting geven op 
het maaiveldniveau. 
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impressie stationsentree Zuid-
zijde

mogelijke beëindiging reizigerstunnel en stationsentree
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Stationshal
Om comfort te bieden aan de reiziger, ruimte te bieden 
aan voorzieningen en het station een volwaardige uitstra-
ling te geven wordt op de nieuwe kop van de reizigerstun-
nel een stationshal voorzien. Deze hal biedt toegang tot 
zowel de bus- als treinperrons.
De verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde 
maakt de twee zijden van het station meer gelijkwaardig 
in gebruik. De reizigersstroom wordt zó groot dat het 
rendabel wordt in de tunnel rond de trappen naar het 
busperron en in de nieuwe stationshal stationsretail en 
reizigersservices een plek te geven.

Stationsplein zuidzijde
Vóór de stationshal wordt een nieuw stationsplein voor-
zien dat de verbinding legt met de bestaande stad en het 
nieuw in te richten gebied grenzend aan de OV-knoop.
Het Stationsplein wordt een autovrije ruimte. Dit plein ligt 
tussen het station en de bebouwing aan het Lübeckplein. 
Het ligt daarmee op een knooppunt van routes vanuit 
het Lübeckplein en de Hanzelaan. De Hanzelaan wordt 
geknipt; van een doorgaande weg langs het spoor wordt 
de laan in tweeën gedeeld en omgevormd tot twee toel-
eidende wegen naar het nieuwe Stationsplein. Hiermee 
wordt voorkomen dat reizigersstromen en doorgaand 
autoverkeer elkaar in de weg zitten. 
De westelijke helft van de Hanzelaan wordt omgevormd 
tot statige bomenlaan die een volwaardige entree vormt 
naar het stationsplein. Over deze laan loopt een comfor-
tabele looproute richting de voormalige Lijnwerkplaats 
en Windesheim. Taxi’s en Kiss and Ride-plaatsen worden 
eventueel voorzien in dit laanprofiel. 
De oostelijke helft ontsluit het busstation en is de hoofd-
route voor fietsers die vanuit Zwolle-zuid naar het station 
toe komen.

Stationsomgeving zuidzijde
Aan weerszijden van de nieuwe stationsentree -tussen 
de Hanzelaan en het toekomstig busstation- is ruimte 
voor de ontwikkeling van nieuw stedelijk programma 
en bijkomende voorzieningen voor de OV-knoop. Deze 
bebouwing moet het nieuwe stationsplein omkaderen en 
kwaliteit geven. Deze bebouwing zal daartoe voldoende 
massa moeten hebben en op de begane grond ruimte 
moeten bieden aan bij voorkeur publieke functies.
In de bebouwing aan de oostzijde van de stationstoegang 
zal een meerlaagse fietsenstalling worden geïntegreerd. 
Deze stalling biedt ruimte aan 4000 fietsen en vervangt 
de bestaande (maar afgelegen) bewaakte stalling en de 
vele rekken die nu langs de Hanzelaan staan. Met deze 
capaciteit wordt de verwachte groei van het aantal fietsen 
opgevangen. Bij de uiteindelijke keuze moet zorgvuldig 
gekeken worden naar de exploitatiegevolgen van het 
ontwerp.

Vanuit de nieuwe stationshal zal deze stalling direct 
toegankelijk zijn.

De bebouwing aan de westzijde van de stationstoegang 
moet ruimte bieden aan divers stedelijk en regionaal 
programma en een verbinding leggen met de mogelijke 
toekomstige herontwikkeling van de voormalige Lijn-
werkplaats. Een publieke passage door dit ruim bemeten 
bouwblok is hiervoor een belangrijk element. De passage 
zal vanuit de stationshal  en de stedelijke route over de 
nieuwe passerelle toegankelijk zijn.
Voor de kwaliteit van de stationsomgeving is het van be-
lang als deze ontwikkeling met voorrang kan worden ge-
start. Een goede integratie van ontwikkeling en ontwerp 
van de stationsentree, nieuw programma en openbare 
ruimte levert de beste condities voor een kwaliteitsvolle 
stationsomgeving aan de zuidzijde.
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De ontwerpopgave voor de zuidelijke 
Stationsentree

De hal staat loodrecht op de reizigerstunnel en staat 
daardoor iets gedraaid ten opzichte van de Hanzelaan. 
Daarmee zal hij als blikvanger functioneren aan het 
Stationsplein. Tezamen met de aangrenzende bebouwing 
vormt de entreehal de omkadering van het Stationsplein. 
Aan de hal worden de volgende eisen gesteld:
•	 De stationshal moet een ruimte worden die niet alleen 

veilig en uitnodigend is, maar ook logisch en leesbaar 
voor de reiziger. Dit komt ten goede aan de vindbaar-
heid van trein- en busperrons. Er is voldoende ruimte 
tijdens ochtend- en avondspits voor loopstromen van 
reizigers in verschillende richtingen.

•	 Het busstation wordt bij voorkeur ruimtelijk geïnte-
greerd in de OV-knoop door de kap van de stationshal 
door te laten lopen tot boven de trapopgangen naar 
het busperron. 

•	 Vanuit de entreehal zal er een rechtstreekse 
verbinding moeten zijn met de nieuw te bouwen 
stationsfietsenstalling.

•	 Vanuit de entreehal zal een doorgang moeten worden 
voorzien naar het toekomstig  bebouwingsensemble 
tussen busstation en Stationsplein.

•	 In detaillering en materialisering zal de entreehal 
verwantschap moeten hebben met de entreehal aan 
de centrumzijde.

De hier getoonde beelden zijn impressies die in volgende 
planfases  architectonisch moeten worden uitgewerkt.

Stationsplein versus Lübeckplein
Het Nieuwe Stationsplein wordt ingericht als een verhard 
plein met volop ruimte voor voetgangers en fietsers. 
Het Lübeckplein zou in contrast hiermee een veel 
groenere inrichting kunnen krijgen, en tot een publieke 
binnenstadstuin kunnen worden omgevormd. Hiermee 
wordt de overmaat aan verharde ruimte in relatie tot het 
aantal passanten meer in evenwicht gebracht en krijgt 
het stenige Hanzeland een grotere rijkdom aan publieke 
ruimtes.
Het Schellepoortgebouw staat tussen deze twee ruimtes 
in. Ook de begane grond van dit gebouw zou zich met 
retail en horeca moeten gaan oriënteren op het Nieuwe 
Stationsplein. Aanwezige horeca kan in de Lubecktuin 
een prachtig bezond tuinterras krijgen.
De reizigerstunnel naar het Lübeckplein wordt afgesloten. 
Deze verliest met de aanleg van de nieuwe stationsen-
tree en het nieuwe stationsplein aan belang en zou de 
toegang tot en vindbaarheid van het station nodeloos 
diffuus maken.
                 

mogelijke transparante zuidelijke entree
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Centrumzijde

Het Stationsplein en het stationsgebouw
Op oude foto’s is vanuit de Stationsweg het monumen-
tale stationsgebouw en Stationsplein iets overhoeks 
zichtbaar. De stationsweg komt terzijde van het midden 
aan. Met de latere verplaatsing van de hoofdtoegang van 
het station naar de verder oostelijk gelegen reizigerstun-
nel is het Stationsplein vooral een ruimte geworden die in 
de lengterichting wordt gebruikt. De bushaltes blokkeren 
daarbij het overzicht over het Stationsplein waardoor het 
lastig is geworden zich te oriënteren.  
Het westelijk deel is hierbij enigszins uit de loop komen 
te liggen, en dit deel van het stationsgebouw is ook het 
minst volwaardig in gebruik.

In het ontwerp wordt de verplaatsing van het busstation 
naar de zuidzijde aangegrepen om het Stationsplein en 
het Stationsgebouw opnieuw tot centrale publieke ruimte 
te maken. 
Het verdwijnen van de bushaltes en het vele busverkeer 
maakt het mogelijk het plein verkeersvrij te maken en 
ook de rotonde op de kop van de Stationsweg op te 
heffen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een overzichtelijk 
ingerichte verblijfsruimte met logische looproutes tussen 
station en stad. 

In 2012 is een begin gemaakt met het verbeteren van de 
route naar de binnenstad. Op termijn zal het profiel van 
de Stationsweg worden versmald en zal er kunst toege-
voegd worden.

In de lay-out van het plein wordt de route naar de Sta-
tionsweg benadrukt door zebrapaden te plaatsen recht 
tegenover de oude hoofdentree en op de kop van het 
plein. Een aantal banken en andere bijkomende inrich-
tingselementen markeren de grens van het plein en de 
langsgelegen Oosterlaan.
De kwaliteit van het Stationsplein wordt verder vergroot 
door het oude stationsgebouw te herontwikkelen met 
diverse stationswinkelformules die de gehele lengte van 
het gebouw zullen vullen. De vele bogen in de stationsge-
vel bieden de mogelijkheid per winkel of voorziening een 
eigen toegang tot het Stationsplein te maken. Hiermee 
wordt het een levendige gevelwand over de gehele lengte 
van het Stationsplein.
Ook de beide korte zijden van het Stationsplein worden 
voorzien van nieuw programma dat deel uitmaakt van 
de OV-knoop. Hiermee wordt het Stationsplein verder 
‘opgeladen’ tot integraal onderdeel van de OV-knoop.

langgerekt pleinfrontale benadering
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huidige krapte op het Stations-
plein
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impressie toekomstig stationsplein



Fietsenstallingen
Er bestaat op dit moment al een tekort aan fietsenstal-
lingsruimte aan de centrumzijde  en dit tekort gaat in 
de komende jaren alleen maar groter worden. Er is een 
behoefte berekend van 10.000 fietsplekken waarvan er 
3000 betaald en met toezicht worden aangeboden. Er is 
niet voldoende ruimte om dit aantal op maaiveld te reali-
seren. Daarbij zou dit het huidige rommelige straatbeeld 
in stand houden. In het ontwerp voor de OV-knoop is 
daarom gezocht naar een zo logisch mogelijke plek voor 
een gebouwde betaalde stalling en een gebouwde gratis 
stalling. Uitgangspunt hierbij is dat de betaalde stalling 
dichter bij de stationstoegang zou moeten liggen dan de 
gratis stalling. Daarbij is er gezocht naar één centrale 
plek voor de gratis stalling om te voorkomen dat treinrei-
zigers naar een plek zouden moeten zoeken in diverse 
stallingen en uiteindelijk de fiets ergens neerkwakken.

De meerderheid van de fietsers komt vanuit het oosten. 
Zogezien zou een stalling aan de Oosterlaan de meest 
logische plek zijn. Er is echter onvoldoende ruimte om 
aan de Oosterlaan 7000 fietsplekken te realiseren. Een 
extreem lang en smal fietsgebouw langs het spoor of een 
enorm plateau hoog boven de sporen zou het resultaat 
zijn. Voor de kwaliteit van de Oosterlaan zou dit verre 
van ideaal zijn. Het uitzicht vanuit de langs liggende 
woningen zou geheel geblokkeerd raken. Een bijkomend 
gevolg zou zijn dat een belangrijk deel van de reizigers op 
weg naar de reizigerstunnel niet over het Stationsplein en 
langs het oude Stationsgebouw komt. Hiermee schuift 
het zwaartepunt van het station nog verder oostwaarts 
en verliest het stationsgebouw verder aan waarde en 
betekenis.

Oosterlaan met fietsflat langs de sporen

Oosterlaan met fietsplatform boven de sporen
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Omdat er onvoldoende ruimte is aan de Oosterlaan is er 
gekozen om de gratis stalling te bouwen op de westelijke 
kop van het Stationsplein, op de plek van de huidige Wes-
terlaangarage. De garage moet hiervoor worden gesloopt. 
Er ontstaat dan ruimte voor een drielaagse stalling met in 
totaal ruimte voor 7000 fietsen. Alle fietsen en fietsenrek-
ken die nu de Westerlaan en Oosterlaan ontsieren en 
looproutes blokkeren kunnen dan verdwijnen. De stalling 
zal daarmee een zichtbaar onderdeel gaan uitmaken van 
de bebouwing rond het stationsplein. In de plint van de 
stalling aan de pleinzijde wordt voorzien in aanvullende 
reizigersvoorzieningen. Bij deze variant is het van belang 
dat er een goed handhavingsbeleid  is voor verkeerd 
gestalde fietsen, omdat veel fietsers vanuit de Oosterlaan 
komen.
Met het opheffen van de rotonde kan het wegprofiel 
van de Oosterlaan en de Westerlaan weer meer in 
samenhang worden gebracht. Hiermee wordt het voor 
fietsers die vanuit het oosten komen een minder grote 
barrière om door te rijden naar de nieuwe stalling aan de 
Westerlaan.

Het alternatief is om de ruimte van het streekbusstation 
aan de Oosterlaan geheel te vullen met dubbellaagse fiet-
senrekken. Tezamen met de plekken langs de Westerlaan 
is er dan vooralsnog voldoende capaciteit, maar deze 
ligt zeer verspreid en belast het aanzien van deze beide 
lanen. Bovendien is de capaciteit aan de Oosterlaan dan 
kleiner dan benodigd en moeten reizigers alsnog uitwij-
ken naar de Westerlaan voor een stallingsplek. Tevens 
geeft deze oplossing een rommelig en niet gewenst 
straatbeeld.

Voor de bewaakte stalling wordt een nieuwe onder-
grondse stalling voorzien onder het Stationsplein. De 
fietsentoegang tot deze stalling zal onderdeel uitmaken 
van de nieuwe inrichting van het plein. Hiermee wordt de 
benodigde ruimte gevonden zo dicht mogelijk bij de reizi-
gerstunnel. Het is mogelijk een directe toegang te maken 
naar de nieuwe stationshal op de kop van de tunnel. 
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De ontwerpopgave voor de vernieuwde 
stationsentree

De ruimte op de kop van de reizigerstunnel is krap. 
Vrijwel direct stuiten reizigers op een rij stationswinkels 
en ontbreekt de ruimte om zich te oriënteren op een 
overstap of op het Stationsplein en de stad. Daarbij biedt 
de huidige luifel weinig beschutting, en staan de winkels 
met hun gesloten achterzijde naar de stad gekeerd.
Net als aan de zuidzijde wordt er daarom ingezet op 
de bouw van een nieuwe stationshal als prominente 
stationstoegang. Deze hal vormt een van de koppen 
aan het heringerichte Stationsplein. In architectonisch 
opzicht zal er naar een nevenschikking moeten worden 
gezocht ten opzichte van het bestaande monumentale 
stationsgebouw. In detaillering en materialisering zal de 
entreehal eveneens verwantschap moeten hebben met 
de entreehal aan de zuidzijde, om de herkenbaarheid van 
de OV-knoop als samenhangend complex te waarborgen.

In de ontwerpopgave van deze hal zal vorm moeten wor-
den gegeven aan het ‘ombuigen’ van de reizigersstroom 
vanuit de tunnel richting Stationsplein en binnenstad. Dit 
kan door op maaiveldniveau in de hal de reizigersstroom 
richting Stationsplein te dirigeren. 
Onderdeel van deze opgave is om alle functies in de 
stationshal logisch en leesbaar te ordenen en bovendien 
de reiziger zicht op de stad te geven.

Spooruitbreiding 
Mogelijk gaat ProRail op enig moment het perron tussen 
spoor 15 en 16 verbreden om ruimte te bieden aan de 
treinreizigers. Hierdoor zou het buitenste spoor ongeveer 
5 meter moeten opschuiven. Als het streekbusstation is 
verhuisd, ontstaat hiervoor de ruimte. Het zal dan echter 
niet meer mogelijk zijn hier voldoende fietsparkeerca-
paciteit op maaiveld te vinden om de stallingsvraag aan 
de centrumzijde mee op te vangen. De optie één grote 
fietsenstalling te bouwen aan de Westerlaan zal dan 
urgenter worden.

stationsentree in de loop vanaf de het Stations-
plein

nevenschikking oud en nieuw

nevenschikking oud en nieuw: Atocha-station Madrid
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tunnel met rechte trap

zicht op het Stationsplein vanuit de nieuwe stationsentree 

SPOORZONE ZWOLLE | ONTWERP VAN DE OV-KNOOP

75









06
Ontwerp van 
routes en plekken



De beschreven opzet van de OV-knoop vormt een belang-
rijke schakel in de Spoorzone. Om de knoop optimaal 
te laten functioneren moet deze ingeweven raken in de 
stedenbouwkundige structuur aan beide zijden van het 
spoor. Uit de analyse van de locatie bleek dat het aantal 
bestaande stedelijke verbindingen in het gebied –on-
danks de goede regionale bereikbaarheid- niet overhoudt.  
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste nieuw te maken 
verbindingen en de daarmee mogelijke routenetwerken 
beschreven die de Spoorzone en de OV-knoop verankeren 
in de stad.

Nieuwe Verbindingen

Passerelle bij het Station
Zoals al eerder beschreven vormt het spoor een barrière 
in de stadsstructuur. Naarmate de beide zijden van de 
stad zich verder ontwikkelen wordt deze barrière steeds 
nijpender. De OV-knoop speelt hierin een belangrijke 
rol. Het is bij uitstek de publieke schakel tussen de twee 
zijden van het spoor.
In het ontwerp worden twee routes voorgesteld die de 
beide stationszijden verbinden, maar verschillend van 
aard en gebruik zullen zijn.
De meest voor de hand liggende verbinding wordt ge-
vormd door de nieuwe brede reizigerstunnel. Deze tunnel 
biedt comfort en toezicht. Het is echter strikt genomen 
geen onderdeel van de openbare ruimte. En naar mate 
de kwaliteit van de OV-knoop stijgt door bijvoorbeeld de 
bouw van de genoemde entreehallen op de kop van de 
reizigerstunnel vermindert het openbare doorgaande 
karakter. De voorgenomen afsluiting van de tunnel met 
OV-chipkaartpoortjes om het station te kunnen beveili-
gen, versterkt daarbij de afscherming van het stationsdo-
mein van de stad.

Om die reden voorzien we in het raamwerk voor de Spoor-
zone een alternatieve verbinding over de sporen aan de 
andere zijde van het monumentale hoofdgebouw. 

Op de kop van het Stationsplein, op de plek waar vroeger 
een loopbrug de Lijnwerkplaats bereikbaar maakte vanuit 
de stationsbuurt, is plek voor een passerelle die als 
openbare route dag en nacht toegankelijk is. Deze pas-
serelle vormt de kern van de ambitie om de gebieden aan 
de noord- en zuidzijde van het station beter met elkaar te 
verbinden. In een nadere uitwerking kan er voor gekozen 
worden deze route ook te benutten om bijvoorbeeld de 
overstap tussen Kamperlijn en het nieuwe busstation te 
vereenvoudigen, of parkeerplaatsen aan de zuidzijde van 
het spoor bereikbaar te maken voor de bezoekers van de 
Buitensociëteit.

06 Ontwerp van routes en plekken

vroegere passerelle
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Gezien de grote maaswijdte van het fietsnetwerk zou het 
goed zijn om de passerelle ook voor fietsers begaanbaar 
te maken. Door de grote hoogte die hiervoor moet worden 
overbrugd is het echter lastig de passerelle befietsbaar 
te maken. De benodigde lengte van de hellingen is in de 
beschikbare ruimte niet goed in te passen. Mogelijk dat 
in combinatie met de beoogde meerlaagse fietsenstalling 
vorm kan worden gegeven aan het toegankelijk maken 
van de passerelle voor fietsers.

Het architectonisch ontwerp van de passerelle moet zich 
goed voegen in het historische ensemble van stationsge-
bouw, stationskap en waardevolle werkplaatsgebouwen. 
Dit vraagt om een secuur en ingetogen ontwerp.

Passerelle naar Windesheim
De passerelle over de IJsselallee heeft als hoofddoel om 
de bestaande Lünentunnel te ontlasten door een alter-
natieve route te ontwikkelen tussen Windesheim en het 
station.
Voorgesteld wordt om deze dagelijkse stroom studenten 
te verleiden via de stedelijke route Hanzelaan en het 
Hanzeplein naar Windesheim te lopen. Hiervoor zal in 
de Hanzeallee een passerelle over de IJsselallee moeten 
worden ingepast. Een langgerekte boogvormige passerel-
le maakt het zowel voor fietsers als voetgangers mogelijk 
de oversteek ongehinderd te maken.
De meest logische positie van deze route is aan de west-
zijde van de Hanzeallee. Hier is echter beperkt ruimte. 

impressie passerelle bij het Werkplaatsplein

referentie Nieuwe Brug Maas-
tricht

gecombineerde fiets- en wandelpasserelle
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Busverbinding

Voorwaardelijk voor de beschreven ontwikkeling van de 
OV-knoop is het verplaatsen van het busstation naar 
de zuidzijde van het station. Doel is daarbij de bussen 
zoveel mogelijk in hetzelfde ritme met de treinen te laten 
aankomen en vertrekken. Het aantal overstapmogelijkhe-
den is daarmee maximaal. Dit betekent dat er voor alle 
buslijnen tegelijkertijd haltes beschikbaar moeten zijn. 
Het eilandperron voorziet daarin.
Het betekent ook dat de routes naar het busstation 
zoveel als mogelijk uit vrije busbanen moeten bestaan. 
Anders kan de dienstregeling onvoldoende worden 
gegarandeerd.
In het busnetwerk speelt de Van Karnebeektunnel een 
belangrijke rol. Een derde van het busverkeer zal deze 
route blijven gebruiken. Voor twee derde van de bussen 
zal er een nieuwe verbinding moeten worden gemaakt 
tussen het busstation en de busroutes op de Pannekoe-
kendijk. Hiervoor zijn verschillende varianten verkend; via 
een fly-over, via een tunnel en via een overkapping van de 
sporen. Laatstgenoemde variant valt op voorhand af. Als 
oplossing voor het ontsluiten van het nieuwe busstation 
komt deze variant te laat gereed.

De flyover en de bustunnel vallen samen met het spoor-
emplacement en hebben daarmee betrekkelijk weinig 
invloed op de bestaande inrichting van de stad. Het zijn 
specifiek voor de bus ontwikkelde routevarianten, gelegen 
in een bestaande infrastructuurbundel.

Met een tunnel onder de sporen door
In dit voorstel wordt vanaf de westzijde van het nieuwe 
busstation een busroute aangelegd die zo rechtstreeks 
mogelijk naar de kruising Rieteweg-Willemskade leidt. 
Deze route wordt met een tunnel in de lengterichting 
onder de treinsporen doorgevoerd. 
Het voordeel van deze oplossing is dat de route kort is, en 
de zichtbaarheid ervan beperkt. Door de tunnelmonden 
parallel aan het spoor te leggen zal er ook geen extra 
barrièrewerking optreden. Ook zullen de aangrenzende 
gebouwen langs de Westerlaan en op het voormalige 
Lijnwerkplaats nauwelijks visuele hinder ondervinden van 
deze verdiept gelegen nieuwe route.
Overigens moeten om ruimte te maken voor de aanleg 
van de tunnel onvermijdelijk de voormalige Lijnwerk-
plaats gesloopt worden. 

impressie van de tunnel vanaf de Willemskade
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Met een fly-over over de sporen heen
Deze variant biedt voor de bussen dezelfde functionaliteit 
als de tunnelvariant. De positie van het fly-over en de hel-
lingen worden bepaald door de benodigde hellinglengte 
in combinatie met de ligging van de spoorrails, seinen 
en bovenleidingsportalen. De speelruimte is daarmee 
beperkt en ook voor deze variant moet de voormalige 
Lijnwerkplaats gesloopt worden. De ligging van het deel 
dat de sporen oversteekt is gefixeerd door de benodigde 
lengte om boven de sporen te komen vanaf de Rieterweg-
Willemskade. Vervolgens steekt de route iets schuin 
de sporen over om voldoende rijcomfort te bieden aan 
de bus. Aan de zuidzijde is de helling dicht tegen de 
treinsporen gelegd om de ruimtelijke versnippering te 
minimaliseren.
In vergelijking met de tunnel is de zichtbaarheid vanaf 
de treinperrons en vanuit de langsgelegen bebouwing 
vanzelfsprekend veel groter. Met name direct aangren-
zende bebouwing langs de Westerlaan en toekomstige 
bebouwing op het bedrijvenpark Hanzelaan ondervinden 
de invloed van de oplopende hellingen. Zo ligt de helling 
op het parkeerterrein van het voormalige Stationspost-
kantoor en komt de busbaan dicht langs de vensters op 
de eerste en twee de etage van het kantoorgedeelte.

impressie vanaf de Willemskade

84





Om er voor te zorgen dat de fly-over zich zorgvuldig voegt 
in de omgeving van bestaande en deels monumentale 
en historische bebouwing is een hoogstaand ontwerp 
vereist. Daarvoor zijn een aantal aanbevelingen te 
formuleren;

•	 het geheel van hellingen en brugdeel vormt een 
samenhangend architectonisch gebaar dat volwaardig 
onderdeel uit gaat maken van de uitstraling van de 
OV-knoop.

•	 om de dikte en hoogte van het kunstwerk te beperken 
bij de overspanning over het spoor en bovendien 
kolommen te vermijden die het zicht voor reizigers en 
machinist blokkeren, zou ingezet moeten worden op 
een boogconstructie. Hiermee wordt het kunstwerk 
familie van de monumentale spoorbrug bij de Van Kar-
nebeektunnel en de nieuwe spoorbrug over de IJssel.

•	 de westelijke helling wordt geïntegreerd in het land-
schappelijk ontwerp van de vrijkomende ruimte langs 
de Kamperlijn, De helling zou daartoe met een groen 
talud moeten worden afgewerkt. Hiermee krijgt het 
kunstwerk een geïntegreerde  plaats in de stadsland-
schappelijke zone van de Groene Scheg.

•	 de oostelijke helling staat op kolommen om de 
zichtbaarheid van de bebouwing op de voormalige 
Lijnwerkplaats vanaf het station en vice versa zo veel 
als mogelijk te behouden.

Ook de zichtbaarheid vanuit de trein is een aandachts-
punt. Dit betekent dat er een zorgvuldig gedetailleerd 
kunstwerk moet worden ontworpen dat zich respectvol 
voegt in het stationsgebied.

Dit betekent dat beide varianten volwaardige mogelijk-
heden zijn in het stationsgebied en in de stadlandschap-
pelijke zone van de Groene Scheg. De invloed op de 
omgeving en de ervaring voor de busreiziger verschilt 
echter fundamenteel.
                       

zicht vanuit Westerlaanzicht vanuit voormalig Stationspostkantoor
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•	 Het functioneren van het bestaande bedrijventerrein 
wordt door het aanleggen van een openbaar toeganke-
lijke verbinding belemmerd. Pas als deze bedrijvigheid 
verdwijnt ontstaat echt de mogelijkheid integraal vorm 
te geven aan een dergelijke oplossing.

•	 Om de Nieuwe Veerallee te verleggen zijn verwervin-
gen nodig die deze oplossing kostbaar zullen maken.

•	 De verkeerskundige consequenties voor het autover-
keer strekken zich uit over een groot gedeelte van de 
stad. Voor Hanzeland betekent het een extra toegang 
die positief kan uitpakken. De groei van de verkeers-
stroom richting Pannekoekendijk is echter in strijd met 
het huidige verkeersbeleid.

Op langere termijn blijft een verbinding over de sporen 
op deze plek in de stadsstructuur voor de ruimere 
gebiedsontwikkeling echter een interessante optie. Voor 
de diverse verkeersnetwerken wordt daarom allereerst be-
schreven welke samenhang er nu te bereiken is, en wordt 
een doorkijkje gegeven naar het langetermijnperspectief 
mét een overkapping van de sporen.

Met deze extra verbindingen zijn op termijn fijnmaziger 
netwerken mogelijk die de OV-knoop en de Spoorzone 
verankeren in de stad. Voor de bus is daarenboven nog 
een –gespecialiseerde- verbinding nodig.

Toekomstige verbindingen

Westelijke spoorbarrière
Een belangrijke variabele in de routenetwerken is het 
al dan niet slechten van de barrière van  het spoor aan 
de westzijde van Hanzeland. Uit de ruimtelijke analyse 
komt naar voren dat hier de stadsdelen aan weerszijden 
van het spoor beperkt verbonden zijn en ruggelings naar 
elkaar staan. De samenhang tussen binnenstad, Groene 
Scheg en Spoorzone is daardoor beperkt. Om die reden 
is onderzocht op welke wijze deze samenhang wél bereikt 
kan worden en welke verkeersstromen hiervan kunnen 
profiteren. Uit dit onderzoek is gebleken dat het geen een-
voudige opgave is omdat de ruimte voor ongelijkvloerse 
oplossingen beperkt is.

Een mogelijke oplossing behelst het overkappen van de 
sporen en het verknopen van de Nieuwe Veerallee met de 
wegenstructuur van Hanzeland. Hiervoor is het noodza-
kelijk de Nieuwe Veerallee op de overkapping te leggen 
en een hooggelegen driesprong te maken. Door deze 
ingreep royaal uit te voeren en een aanzienlijk deel van 
de sporen te overkappen is het mogelijk ook het fietspa-
denstelsel tussen binnenstad en IJssel te completeren 
en de parkzones van het Engelse Werk en Spoolderbos te 
verweven met Hanzeland.

Hiermee is de overkapping een middel om Hanzeland 
met een multifunctionele verbinding te koppelen aan de 
stadsstructuur.. De overkapping zou daarmee de enige 
niet-monofunctionele route tussen stad en Spoorzone 
zijn en bijdragen aan het ontwikkelen van een grotere 
mate van gemengd stedelijk gebruik in het gebied. De 
achterkant van Hanzeland wordt immers een voor ieder 
toegankelijke nieuwe voorkant nabij de binnenstad.

Voor de korte termijn, zeker in combinatie met de be-
staande bedrijvigheid, is deze verbinding utopisch. 
•	 De lengte van de hellingen zal fors zijn. De exacte 

lengte is mede afhankelijk van de vereiste hoogte 
boven het spoor. Duidelijk is al wel dat de helling rich-
ting binnenstad niet is aan te leggen als de Kamperlijn 
een spoorlijn blijft. Ook de bestaande bebouwing op 
Bedrijvenpark Hanzeland krijgt deels te maken met 
verhoogd gelegen weggedeeltes voorlangs de gevels.

•	 De hellingen moeten niet te stijl worden omdat anders 
er alsnog een barrière ontstaat in de dagelijkse routes. 
Vanuit het spoor wordt er echter op aangedrongen 
bij voorkeur niet te krap boven de bovenleiding te 
overdekken.
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overkapping  ter hoogte van de Nieuwe Veerallee

Nieuwe Veerallee over de overkapping
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Raamwerk van Routes

Met de beschreven beoogde extra verbindingen over het 
spoor  en IJsselallee zijn nieuwe routes te weven door 
het gebied. Dit raamwerk verbindt plekken binnen de 
Spoorzone en verknoopt het gebied met de omgeving en 
de OV-knoop. Het raamwerk bestaat uit een reeks van 
nieuwe en her in te richten openbare ruimtes.

90



raamwerk van routes en plekken
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Hanzelaan
Vanuit de genoemde open ruimte loopt de Hanzelaan 
naar de zuidelijke stationstoegang. Het wordt met een 
brede middenberm en ruime trottoirs een genereuze 
route van de OV-knoop naar Hanzeland, de voormalige 
Lijnwerkplaats en Windesheim. Het laanprofiel met 
middenberm eindigt ter plaatse van het nieuwe zuidelijke 
Stationsplein. Hier is een keermogelijkheid voorzien rond 
de kop van de middenberm. De laan is daarmee ook 
geschikt om reizigers af te halen en weg te brengen.

Het oostelijk deel van de Hanzelaan wordt gebruikt als 
ontsluiting voor de fietsenstalling, de parkeergarage Pas 
de Deux en het busstation. Dit deel houdt daarmee een 
meer utilitair karakter. De laan heeft kwaliteit door een 
doorgaande bomenrij en zicht op de sporen.

Lübeckplein 
Het Lübeckplein verandert van voormalig Stationsplein in 
een openbare stadstuin. De kwaliteit van het plein wordt 
daarmee niet primair gezocht in de programmering van 
de randen, maar in de parkachtige inrichting van het 
middendeel. In de stenige stationsomgeving biedt dit 
een welkome afwisseling. De draagkracht van de onder-
grondse parkeergarage zal mede bepalend zijn voor de 
uiteindelijke inrichtingsmogelijkheden. Vooralsnog wordt 
gedacht aan het handhaven van de vijvers, het vervangen 
van de verharding in het midden door gras en beplanting 
en het formeel begrenzen van de middenruimte.  De 
bestaande ventilatieschachten kunnen in een dergelijke 
begrenzing worden geïntegreerd.

impressie ‘groen’ LübeckpleinHanzelaan toegangsroute naar OV-knoop
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Aan de centrumzijde van het spoor gaat het om een 
kwalitatieve herinrichting van bestaande ruimtes. Het 
streven is de sterke bomenstructuur die op oude kaarten 
en beelden is terug te vinden rond het station in ere te 
herstellen.

Kop Stationsweg/stationsplein
In hoofstuk 5 is een toekomstbeeld geschetst van het 
toekomstige Stationsplein. Het wordt een open overzich-
telijke ruimte waarop reizigers zich kunnen oriënteren 
en waaraan het oude stationsgebouw opnieuw tot leven 
is gewekt. In samenhang met de herinrichting van het 
Stationsplein zal ook de kop van de Stationsweg worden 
aangepakt. De rotonde kan verdwijnen ten gunste van 
een overzichtelijkere looproutes van en naar het Stations-
plein. Het standbeeld van Thorbecke dat nu in de mid-
dencirkel staat kan op het Stationsplein een nieuwe meer 
respectabele plek krijgen.

Oosterlaan
Anders dan de Westerlaan heeft deze straat slechts aan 
één zijde bebouwing. De klassieke stadshuizen hebben 
daarmee uitzicht op het spoor. Als het streekbusstation 
verdwijnt ontstaat er ruimte om de kwaliteit van de 
inrichting van de straat te verhogen. In navolging van de 
Westerlaan zou ook hier voluit ruimte moeten worden 
geboden aan het herstellen van de laanbeplanting.
De plek van het streekbusstation wordt in de eindsituatie 
deels ingericht als Kiss and Ridezone, en wordt mogelijk 
deels benut voor een verplaatsing van spoor 16. Voor 
bebouwing is deze zone te ondiep.

huidige Oosterlaan

vroegere boomstructuur
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Westerlaan
Tussen de Westerlaan en het spoor staat een reeks 
gebouwen die alle in meer of mindere mate verbonden 
zijn of waren met de spoorwegen. Tezamen is het een 
chaotisch geheel, met name doordat de terreinen rond 
de gebouwen uiterst laagwaardig zijn ingericht. Dit in 
tegenstelling tot de overzijde van de straat waar woonhui-
zen en instituten een voornaam geheel vormen.
De kwaliteit van de straat heeft veel te winnen bij een 
herinrichting van de ruimtes rond de bebouwing en bij 
een integrale herprofilering. De sloop van de Westerlaan-
garage en het verhuizen van de buslijnen biedt hiervoor 
op termijn goede kansen. Er ontstaat dan ruimte voor 
volwaardige trottoirs en fietspaden, en ook de monumen-
tale bomen kunnen dan weer een volwaardige plek in de 
ruimte innemen. 

Met deze nieuwe verbindingen en routes worden de 
OV-knoop en de Spoorzone onderdeel van een samen-
hangend verbindend raamwerk.

overal fietsenrekken langs de Westerlaan
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Langzaamverkeersnetwerk 

De Spoorzone is uitstekend per fiets te bereiken. Vanuit 
de binnenstad en de aangrenzende woonbuurten voeren 
diverse straten richting het gebied. De Stationsweg, Oos-
terlaan en Westerlaan zijn daarmee belangrijke routes 
in het dagelijks gebruik. Ook Hanzeland aan de zuidzijde 
van het station is goed bereikbaar. Drie verbindingen 
onder de IJsselallee, één onder de spoorbaan bij de Kog-
gelaan en één onder het spoor bij de Van Karnebeektun-
nel ontsluiten het gebied. 
Vanuit de regio is het snelwegfietspad van belang dat 
achterlangs Windesheim de Spoorzone binnenkomt. 
De aansluiting op het netwerk in de Spoorzone en de 
Binnenstad loopt via de fietsroute op de Koggelaan. 
De verbinding is er, maar de kwaliteit van de route ter 
plaatse van de kruising met de IJsselallee en de aanslui-
ting op de Koggelaan is nog mager. Het gevaar dreigt 
dat de route hier pragmatisch onder de fly-over en tussen 
dienstgebouwtjes van de NS wordt geleid, en dat een 
genereuze landschappelijke verbinding met de fietsroutes 
in Hanzeland niet ontstaat. Bij het verder uitwerken van 
de herinrichting van het emplacement tot voorzieningen-
centrum voor treinenonderhoud moet deze fietsverbin-
ding daarom integraal worden mee-ontworpen.
Ook moet met zorg worden vorm gegeven aan de kruising 
met de beoogde vrije busbaan ter hoogte van de kruising 
Willemskade-Rieterweg.

Tussen de Van Karnebeektunnel en de Koggetunnel zijn 
geen doorgaande verbindingen voor fietsers over het 
spoor aanwezig. Het station vormt daarmee aan beide 
zijden eerder een bestemming dan een onderdeel van 
een doorgaande route. Om die reden is het logisch aan 
zowel noord- als zuidzijde te voorzien in fietsenstallingen.
De meeste fietsen aan de zuidzijde naderen het station 
vanuit het oosten. Hier is heel Zwolle-zuid aangehaakt op 
de OV-knoop. Om die reden is er voor gekozen de nieuwe 
stalling aan de oostzijde van de nieuwe stationsentree te 
situeren.
Aan de centrumzijde komen de fietsers vanuit diverse 
richtingen met ook hier een zwaartepunt vanuit de 
oostzijde. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk is er 
hier voor gekozen in te zetten op een grote stalling aan de 
Westerlaan en een stalling onder het Stationsplein.

De passerelle  over de IJsselallee biedt voor fietsers een 
nieuwe mogelijkheid om van Hanzeland naar Windes-
heim te fietsen.

De nieuwe verbinding voor bussen biedt voor fietsers 
geen extra routekeuze. Als fietsroutes bieden ze door een 
combinatie van hellingen, hinder van bussen en het feit 
dat ze langs achterzijden van bebouwing voeren te weinig 
kwaliteit. Ook biedt een fietsroute op deze plek geen 
belangwekkende bijdrage aan het vervolmaken van het 
fietsnetwerk.

fietssnelweg
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fietsroutenetwerk

Als aan de westzijde de sporen overkapt kunnen worden, 
verbetert de aansluiting en oriëntatie van het snelweg-
fietspad op de binnenstad en kan ook de route naar het 
station verlegd worden van Koggelaan naar de meer 
directe Hanzelaan. 

Voor voetgangers is hetzelfde netwerk beschikbaar, maar 
zal de beoogde passerelle bij het station zorgen voor een 
extra mogelijkheid de sporen te kruisen.
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Busnetwerk

Tweederde van de bussen komt over de nieuwe verbin-
ding en eenderde door de Van Karnebeektunnel naar de 
het nieuwe busstation aan de zuidzijde. Aan de centrum-
zijde van het station rijdt nog een enkele buslijn, maar 
hier zijn alleen uitstaphaltes voorzien.
De mogelijke toekomstige overkapping van de sporen 
biedt voor de bussen geen extra functionaliteit.

busroutenetwerk
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Autoverkeernetwerk

De ligging van de Spoorzone aan de IJsselallee maakt 
het gebied uitstekend bereikbaar vanuit het zuiden. Dit 
gegeven, en de huidige verkeerskundige overbelasting 
aan de centrumzijde van het spoor maken het logisch 
de OV-knoop voor auto’s primair vanuit het zuiden te 
ontsluiten. 
De Hanzelaan is voor auto’s op weg naar de OV-knoop 
de belangrijkste toegangsroute. Aan deze laan zijn ook 
diverse bestaande parkeergarages ontsloten. Zowel aan 
de westzijde als aan de oostzijde van het toekomstige 
stationsplein zijn parkeergarages aanwezig.
Gebruikmakend van deze goede bereikbaarheid lijkt het 
logisch ook parkeerruimte voor reizigers aan de zuidzijde 
te voorzien. In het meest vergaande scenario kan dit zelfs 
het verplaatsen van parkeerruimte van de centrumzijde 
naar de zuidzijde betekenen. (De beschreven sloop van 
de Westerlaanparkeergarage ten gunste van het fiets-
parkeren past in dit beeld). Aan de centrumzijde zou dan 
alleen voorzien kunnen worden in parkeren ten behoeve 
van aanwezige bestemmingen, terwijl aan de zuidzijde de 
OV-reiziger een parkeerplek vindt in een P+R-garage.

autoverkeernetwerk
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Nader onderzoek is nodig om de juiste balans tussen 
noord- en zuidzijde te bepalen, mede afhankelijk van de 
ontwikkeling van de verkeerskundige ringstructuur in de 
stad.

Aan de centrumzijde zijn de Stationsweg, Westerlaan 
en Oosterlaan de belangrijkste routes voor autoverkeer. 
Langs deze lanen wordt voorzien in ruimte voor het afzet-
ten en ophalen van reizigers en taxistandplaatsen.

Als ooit de westelijke barrière van het spoor wordt ge-
slecht ontstaat de mogelijkheid een derde auto-toegang 
tot Hanzeland te maken. Deze route verandert de positie 
van het gebied in de stad radicaal. Vanaf dan wordt het 
mogelijk vanuit de Willemskade de westzijde van Han-
zeland te bereiken, zonder eerst de stad gevoelsmatig te 
moeten verlaten via de IJsselallee en opnieuw de stad in 
te rijden via de Hanzeallee. Dit zal het besef van nabijheid 
van de locatie enorm ten goede komen, en daarmee de 
waarde voor de stad en de regio.
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07 
Programma 
en opgaves



De OV-knoop is een complex maar integraal te ontwikke-
len project. Betrokken partijen zijn bekend en onderlinge 
afspraken kunnen de daadwerkelijke ontwikkeling in 
gang zetten.

Voor de overige delen van de Spoorzone is de ontwikke-
ling minder direct te sturen. Er is op dit moment weinig 
druk vanuit de vastgoedmarkt, waardoor de overheid niet 
zozeer het aanbod aan projecten kan sturen, maar eerder 
zal moeten zoeken naar investerende partijen. En die 
kunnen alleen verleid worden als de ontwikkelvoorwaar-
den op orde zijn. Dit vraagt van de overheid om duidelijke 
keuzes in vestigingsbeleid. Ook zal het bestemmingsplan 
voor het gehele gebied geactualiseerd moeten worden 
om ruimte moeten laten voor de gewenste activiteiten. 
Daarbij is het ook van belang waar mogelijk de effecten 
van bestaande milieucontouren op de vestigingsmogelijk-
heden te minimaliseren.

Als aan deze beleidsmatige voorwaarden wordt voldaan 
kan een geleidelijke ontwikkeling worden voorzien waar-
voor het geschetste raamwerk van plekken en verbindin-
gen de samenbindende ruimtelijke condities aanreikt.
Dit raamwerk ontsluit het gebied en verbindt de diverse 
locaties onderling. Hiermee ontstaat een fijnmaziger en 
hechtere stadsstructuur die een grotere programmati-
sche diversiteit faciliteert. Het stedenbouwkundig ont-
werp is daarmee geen driedimensionale blauwdruk, maar 
vooral een organiserend raamwerk dat zich uitstrekt van 
Stationsbuurt tot IJssel. Het vormt de duurzame basis 
voor de lange termijnontwikkeling in de Spoorzone. Het 
tempo waarin dit raamwerk en het programma gestalte 
krijgt zal mede bepaald worden door economische en 
praktische mogelijkheden en kansen. Op deze wijze wordt 
geleidelijk vorm gegeven aan de geambieerde maar ook 
onvoorspelbare stedelijkheid. Het plan is daarmee flexibel 
en groeit organisch mee met de ontwikkelmogelijkheden. 
 

Programma’s

De programma’s die in het gebied zouden kunnen landen 
zijn uiteenlopend. Zoals al eerder beschreven leent de 
locatie zich door de goede bereikbaarheid uitstekend voor 
bedrijven en topvoorzieningen voor cultuur en onderwijs 
die op lokale en regionale schaal van waarde zijn. 
De mix van oude en nieuwe bebouwing moet worden 
ingezet om onverwachte combinaties van gebruikers 
en ondernemers te lokken die niet op voorhand zijn te 
plannen, maar wel tot unieke projecten kunnen leiden die 
specifiek zijn voor deze locatie. Dit vraagt om een alert en 
creatief vestigingsbeleid. Daarnaast is het van belang dat 
er ook gewoond wordt in het te ontwikkelen gebied. 
Tezamen moeten deze verschillende programma’s gaan 
leiden tot een levendig gemengd gebruikt stedelijk 
gebied, prachtig gelegen tussen binnenstad en IJssel.

07 Programma en opgaves
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Eerste kansen
Om de ontwikkeling op gang te krijgen is het van belang 
dat de uitstraling en verblijfskwaliteit in het gebied er op 
vooruit gaat. Met name bij de OV-knoop is veel te winnen.
Enerzijds door het oude stationsgebouw te herontwikke-
len en het stationsplein opnieuw tot een representatieve 
ruimte om te vormen. Anderzijds door aan de zuidzijde 
de braakliggende vlakte zo spoedig mogelijk integraal te 
ontwikkelen en in te richten.

Deze eerste gewenste stap typeert meteen de aard van 
de ontwikkeling in de gehele Spoorzone. Steeds weer zal 
er sprake zijn van een combinatie van duurzame her-
ontwikkeling en nieuwbouwopgaven. Tezamen zullen ze 
het gebied maken tot een gelaagd en divers geprogram-
meerd stuk stad. 
Daarnaast is ook winst te behalen met relatief eenvoudi-
ge ingrepen in het routenetwerk in het gebied. Te denken 
valt aan het verbeteren van de kwaliteit van de inrichting 
rond de Koggetunnel en de fietssnelweg ter plaatse van 
de IJsselallee.

mogelijk toekomstbeeld van de Spoor-
zone
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Nieuwbouw

Bij de OV-knoop
De meest prominente plek voor nieuwe bebouwing 
bevindt zich direct bij de zuidzijde van het station, rond 
de nieuwe stationsentree, nabij de kop van de voormalige 
Lijnwerkplaats en de nieuwe passerelle. 
Hier kan een ensemble van bebouwing worden ontwik-
keld dat ruimte biedt aan een mix van stedelijke en 
regionale programma’s. De ligging tegen de OV-knoop 
biedt hiervoor de unieke kans. Dit ensemble vormt met de 
bestaande bebouwing de contouren van het nieuwe sta-
tionsplein en de vernieuwde Hanzelaan. De bebouwing 
begrenst bovendien de ruimte van het nieuwe busstation.
Aan de oostzijde van de nieuw stationstoegang is ruimte 
beschikbaar voor een compact gebouw. Dit gebouw 
vormt de oostelijke begrenzing van het stationsplein en 
‘knijpt’ daarom zoveel als mogelijk het profiel van de 
oostelijke Hanzelaan. In dit gebouw wordt de fietsenstal-
ling geïntegreerd. Op de begane grond moet worden 
nagestreefd dat hier publieke functies een plek kunnen 
krijgen.

Aan de westzijde is een veel groter kavel beschikbaar. 
Hier kan een bouwblok ontwikkeld worden dat het 
koppelstuk vormt tussen het station en de toekomstige 
ontwikkelingen op de voormalige Lijnwerkplaats. Deze 
koppeling bestaat uit een formele en informele route. De 
Hanzelaan zal als stedelijke laan de formele verbinding 
leggen. Een informele route verbindt de nieuwe stations-
hal met de stedelijke route over de nieuwe passerelle en 
het “Werkplaatsplein” bij de voormalige Lijnwerkplaats.
Deze passage kan diverse publieke functies herbergen 
die zowel voor de stad als de regio van betekenis zijn. Het 
wordt hiermee een modern gemengd geprogrammeerd 
stadsblok bij uitstek. 

Aan de zijde van het busstation zijn geen toegangen 
voorzien. Grote vensters en openingen in de bouwmassa 
bieden hier een doorzicht naar de activiteiten aan de 
binnenzijde van het blok en voorkomen dat het bus-
station geheel weggestopt raakt achter een anonieme 
bebouwingswand.

publieke passages
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publieke passage

koppelstuk met indicatieve passage tussen station en voormalige Lijnwerkplaats
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Duurzame herontwikkeling bestaande 

bebouwing
Voormalige Lijnwerkplaats (Wärtsilä/Novek)

De voormalige Lijnwerkplaats bestaat uit zeer diverse ge-
bouwen uit een zeer uiteenlopende bouwperiodes. Voor 
de aanleg van de bustunnel of het busfly-over zal een deel 
ervan moeten worden gesloopt. Van de resterende delen 
van dit complex hebben een aantal gebouwen cultuurhis-
torische waarde. Voor de ontwikkeling van de Spoorzone 
biedt dit complex interessante kansen.
We zien een stadsdeel voor ons dat bestaat uit een 
combinatie van nieuwe en historische bebouwing 
met een diversiteit aan gebruik. De directe nabijheid 
van het station maakt ook dit deel van het plangebied 
geschikt voor een mix van regionale programma’s zoals 
bijvoorbeeld een mediacentrum, (ambachts)onderwijs 
of cultuur. Daarnaast is het door de centrale ligging ook 
geschikt voor nieuwe compacte stedelijke woningbouw 
en kantoren. 
Deze compacte bouwvorm moet een afscherming gaan 
vormen tegen het spoorverkeerlawaai en van de zone 
waar de nieuwe busroute is voorzien.

De ligging tegen het spoor maakt dat het gebied vanuit 
de beoogde “Lijnwerkplaatslaan” wordt ontsloten. Een 
stelsel van dwarsstraten geeft toegang tot een stelsel 
van binnenhoven waaromheen de bebouwing staat 
gegroepeerd. Om de kwaliteit van deze stadsenclave 
ten volle te kunnen benutten wordt bij voorkeur in een 
aantal ondergrondse of in bebouwing geïntegreerde 
parkeergarages voorzien. Hiermee ontstaat een autoluwe 
informeel gebied waar tegenwicht wordt geboden aan de 
doorgaande verkeersstromen langs de randen.

Door de waardevolle bebouwing zoveel als mogelijk te 
herontwikkelen wordt op een duurzame wijze een nieuwe 
toekomst voor dit gebied geboden.
Het gebied zal langs de randen worden ontsloten. Een 
informeel stelsel van autoluwe routes, stegen en plaatsen 
ontsluit de binnenzijde van het complex. 

menging van oude en nieuwe bebouwing
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horeca, onderwijs, congres en innovatie

formele en informele routes ontsluiten het Werkplaatster-
rein
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Mengen in Hanzeland
De kantorenstrook langs de Hanzelaan en het Lübeck-
plein zijn de meest direct op de OV-knoop aansluitende 
delen van Hanzeland. Het geheel heeft zich echter 
tegelijkertijd van het spoor afgekeerd. In deze strook is 
een overschot aan openbare ruimte. Zowel langs de bui-
tenranden als door de binnenhoven zijn openbare routes 
aanwezig. De spoeling wordt daardoor dun. De plinten 
van de bebouwing zijn nauwelijks interessant geprogram-
meerd geraakt en het aantal entree’s is zeer beperkt. Met 
de ontwikkeling van de zuidzijde van het station zou deze 
kantorenstrook geleidelijk aan moeten transformeren tot 
een gemengder gebruikt geheel en zich meer moeten 
richten op de stationszijde.
De transformatie  bestaat uit een aantal onderdelen:

De openbare route door de Hanzehoven kan worden 
opgeheven. De hoven kunnen worden heringericht als 
kwaliteitsvolle groene interieurs die primair ten dienste 
staan aan de gebruikers van de omringende bebouwing. 
De parkeerplaatsen ten behoeve van deze gebruikers 
worden vanzelfsprekend in deze hoven geïntegreerd.
De eenzijdige kantorenprogrammering moet worden 
doorbroken. Met name aan de Hanzelaanzijde is het van 
belang delen van het complex om te vormen tot wonin-
gen. Hiermee verlevendigt deze zijde van Hanzeland en 
brandt er ook ’s avonds nog licht in de nabijheid van het 
station.
Publieke functies of commerciële voorzieningen vestigen 
zich bij voorkeur in de plinten aan de Hanzelaan. Het 
Schellepoortgebouw is hierin de belangrijkste bouwsteen. 
Het komt immers direct aan het zuidelijke Stationsplein 
te liggen. Een herontwikkeling tot bijvoorbeeld een hotel 
of andere publieke en commerciële functies zou een 
waardevolle eerste stap zijn naar een rijkere stedelijke 
programmering.

Een tweede herontwikkeling dient zich aan op rond het 
Hanzeplein. Dit plein is aangelegd als stedelijke plek, 
maar ontbeert programma en passanten.
Met de aanleg van een passerelle over de IJsselallee naar 
Windesheim zal het plein alsnog ‘in de loop’ komen te 
liggen. De waarde van deze plek zal verder toenemen als 
ook de bebouwing de pleinruimte weet te activeren. De 
herontwikkeling van het kantorengebouw aan dit plein tot 
een onderwijs- of woon-werkgebouw zal een eerste stap 
zijn om deze zijde van Hanzeland tot leven te wekken.
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mogelijke toekomstige herprogrammeringsopgaven
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mogelijk toekomstbeeld Spoorzone vanaf de OV-knoop richting Nieuwe Veerallee
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Milieucontouren 

Bij het ontwikkelen van het beschreven toekomstige 
gebruik van het gebied moet rekening worden gehouden 
met de nodige, maar niet onoverkomelijke milieukundige 
beperkingen veroorzaakt door verkeer, industrie, het 
spoorwegemplacement en het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over spoor en weg. De geldende milieucontouren 
zijn op de kaarten weergegeven.

Industrielawaai
Het gezoneerde industrieterrein, waar de bedrijven 
Wartsila en Novek zijn gevestigd, beperkt de mogelijk-
heden in een ruim gebied voor geluidgevoelige functies 
zoals woningen, scholen, zorginstellingen, kinderopvang, 
etc. Binnen de 50 dB(A) zone zijn deze functies niet 
toelaatbaar. Voor de ontwikkeling van de Spoorzone tot 
gemengd gebruikt stedelijk gebied is het opheffen van 
lawaaimakende activiteiten op het bedrijventerrein een 
voorwaarde om mogelijkheden te creëren om dergelijk 
programma te huisvesten.
Daarnaast wordt het gebied ook belast door het spoor-
wegemplacement. 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 toekomstige organisatie 
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 hoofdinfrastruc-
tuur is duidelijk aanwezig in het gebied, maar levert 
geen onoverkomelijke beperkingen op ten aanzien van 
gevoelige functies. De geschetste bebouwingsopzet op 
de voormalige Lijnwerkplaats met hoven die afgeschermd 
zijn van het spoor betekent bijvoorbeeld veel voor reductie 
van geluidoverlast.

Externe veiligheid
Het vervoer van gevaarlijke stoffen levert voor het gebied 
wel de nodige programmatische beperkingen op:
Tot 30 meter vanuit het spoor waarover de gevaarlijke 
stoffen worden vervoerd moeten speciale brandwerende 
voorzieningen worden toegepast en mogen geen ver-
blijfsfuncties worden gerealiseerd. In de praktijk valt deze 
zone goeddeels samen met het spooremplacement. Op 
een afstand tussen de 30 m en 250 m van het spoor zijn 
vervolgens geen functies toegestaan die een lage zelf-
redzaamheid met zich meebrengen zoals kinderopvang, 
zorginstellingen, basisscholen, etc. Ook hoogbouw dient 
zover mogelijk van het spoor verwijderd te zijn. De gehele 
voormalige Lijnwerkplaats en de braakliggende percelen 
langs het spoor vallen binnen deze zone. Dit levert voor 
de programmering van deze gebieden beperkingen op.
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08 Ontwikkelvolgorde

Een kaart met alle beschreven planelementen toont 
een ingrijpende herinrichting van de Spoorzone. Deze 
herinrichting bestaat echter in hoofdzaak uit nieuwe 
onderdelen die zich invoegen in de bestaande stad. 
Het is daarmee een behoedzaam project dat beoogt de 
bestaande delen een waardevollere positie in de stad te 
geven. Het is daarmee ook een duurzaam project omdat 
het bestaande opnieuw wordt gewaardeerd en er boven-
dien nauwelijks wordt gesloopt.
Bovendien zal de ontwikkeling van de OV-knoop en het 
grotere gebied zich in vele kleine en grotere stappen 
voltrekken. 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een reeks kaarten 
in beeld gebracht hoe de transformatie van de Spoorzone 
zich in het ideale geval zal ontrollen.
Ook wordt getoond hoe parallel daaraan de OV-knoop 
zich ontwikkelt tot kwalitatief knooppunt in het hart van 
het gebied.
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Spoorzone

Het heeft de sterke voorkeur met de planontwikkeling te 
starten rond het station. Hier is een eerste ‘quick win’ 
te behalen door de directe omgeving van de OV-knoop 
op orde te brengen. Voor de gehele Spoorzone wordt 
dit gebied daarmee een belangrijke en beloftevolle 
entreeruimte.

De eerste belangrijke ingreep zal de verplaatsing van de 
bushaltes naar de zuidzijde zijn. In samenhang daarmee 
zal het busfly-over over de sporen of de bustunnel onder 
de sporen moeten worden aangelegd. Hiervoor moet een 
deel van de voormalige Lijnwerkplaats worden gesloopt.
Om de nieuwe zuidelijke stationstoegang kwaliteit te ge-
ven zal ook het zuidelijke Stationsplein worden aangelegd 
en de herinrichting van de Hanzelaan worden aangepakt.
  

noodzakelijke sloop
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fase 1
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In een volgende fase worden de routes over de passerel-
les over het spoor en de IJsselallee aangelegd. Hiermee 
raakt het gebied goed verankerd in de stad. Ook zal nu 
de bebouwing rond het zuidelijke stationsplein worden 
ontwikkeld.
Tegelijkertijd zijn ook meer onafhankelijke projecten 
aannemelijk zoals de herontwikkeling van het station-
spostkantoor of de herprogrammering van kantoren in 
Hanzeland.

fase 2
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Een volgende belangrijke fase is het verder doorontwik-
kelen van de zuidzijde richting de voormalige Lijnwerk-
plaats. Dit kan gefaseerd gebeuren, afhankelijk van de 
vraag of bestaande bedrijven al dan niet nog doorfunctio-
neren in de voormalige Lijnwerkplaats.
Een grens kan getrokken worden bij de moderne bedrijfs-
hal van Wärtsilä. Tot aan deze grens is het mogelijk een 
samenhangend stadsdeel te ontwikkelen, aansluitend op 
de OV-knoop.
In deze fase wordt vormgegeven aan het groene midden, 
de aanhechting met Hanzeland en een aanzet gegeven 
voor de aanleg van de “Lijnwerkplaatslaan”. 
 

fase 3
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Een volgende planfase vervolmaakt de “Lijnwerkplaat-
slaan” en vervolledigt het wegennet in Hanzeland. 
De bedrijfshallen zijn alle herontwikkeld en langs de  
“lijnwerkplaatslaan” zijn stoere appartementsgebouwen 
verrezen.

fase 4
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mogelijke langetermijnontwikkelingen

Mogelijk is in de laatste planfases de ontwikkeldruk in 
Hanzeland zo groot geworden dat  de beoogde – voorals-
nog utopische - verbinding over de sporen en de nieuwe 
gebiedsentree zijn aangelegd. Op dat moment raakt 
Hanzeland volwaardig verankerd in de stadsstructuur en 
komen ook de zones langs de spoorboog tot ontwikkeling. 
Ook zijn in deze tijdspanne mogelijk de Hanzebadlocatie 
en de zone langs de Deventerstraatweg tot ontwikkeling 
gekomen. De tekening toont hiervoor een vingeroefening. 

De daadwerkelijke ontwerpopgave zal te zijner tijd 
moeten worden bepaald, mede in samenspraak met 
grondeigenaren en omwonenden.
Met deze projectenwordt het slotakkoord ingezet op 
de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone en komt het 
laatste kaartbeeld binnen handbereik.
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OV-knoop

De ontwikkeling van de OV-knoop start met het verplaat-
sen van het busstation. Hiermee ontstaat ruimte om aan 
de centrumzijde de herinrichting ter hand te nemen.
Na de verplaatsing van de bussen kan tijdelijk de ruimte 
van het streekbusstation aan de Oosterlaan worden 
benut als extra fietsenstalling. Afhankelijk van de moge-
lijkheden, zowel ruimtelijk als financieel, wordt gestart 
met de aanleg van een grootschalige fietsenstalling aan 
of onder het Stationsplein. Onder het stationsplein kan 
de bouw van de bewaakte fietsenstalling een aanvang 
nemen. Na afronding van deze werkzaamheden start de 
herontwikkeling van het stationsgebouw en – bij het eerst 
realiseren van de ondergrondse stalling – de inrichting 
van het Stationsplein.

Aan de zuidzijde wordt het nieuwe stationsplein aange-
legd en de nieuwe toegang tot de reizigerstunnel op orde 
gebracht.

In een volgende fase worden de passerelle over het spoor 
aangelegd en worden aan de beide stationszijden nieuwe 
fietsenstallingen gebouwd. Aan de centrumzijde wordt 
daarvoor de Westerlaangarage gesloopt. 
Alle fietsenrekken langs de Oosterlaan en Westerlaan 
worden vervolgens opgeheven. Hiermee ontstaat de 
ruimte om deze lanen opnieuw in te richten en tot 
kwaliteitsvolle routes te maken.
Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen wordt 
ook gebouwd aan een nieuwe stationsentree op de kop-
pen van de reizigerstunnel.

startfase

fietsparkeren
op maaiveld

fietsparkeren
op maaiveld

fietsparkeren onder 
stationsplein

fietsparkeren op
maaiveld
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vervolgfase

fietsenstalling K+R

K+R

Busstation
P?

fietsenstalling
Stationsplein-zuid

fietsparkeren onder 
stationsplein
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Randvoorwaarden en uitgangspunten

Het realiseren van de schaalsprong in de OV-knoop 
en daarmee het stimuleren en op gang brengen van 
de gebiedsontwikkeling vergt een duidelijke visie van 
partijen op het gebied en de opgaven. Partijen werken 
aan de ontwikkeling van de Spoorzone vanuit de volgende 
uitgangspunten:

Spoorzone: overheden geven prioriteit aan 
Spoorzone 

Beide betrokken overheden, gemeente en provincie, zien 
de Spoorzone als het belangrijkste project van stad en 
regio. Beide overheden zien dit project als de kans om 
de sociaaleconomische en maatschappelijke impuls aan 
stad en regio te geven vanwege zijn unieke karakteristie-
ken: de ligging in de netwerken en de aanwezigheid van 
de multimodale vervoersknoop. Daarmee zijn de beste 
voorwaarden aanwezig om tot een toekomstbestendige 
en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling te 
komen.

Goed functionerende OV-knoop is voorwaarde
Voorop staat dat de OV-knoop op de locatie en in het 
stedelijk en landelijk netwerk goed moet functioneren. 
Daarmee wordt de basis gelegd voor de gewenste 
gebiedsontwikkeling.  

Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid
Bij alle ingrepen die worden gedaan en maatregelen die 
worden uitgevoerd zijn ruimtelijke kwaliteit en duurzaam-
heid belangrijke randvoorwaarden. Wil de Spoorzone 
met deze OV-knoop de poort van stad en regio zijn en 
daar zijn aantrekkingskracht aan ontlenen, dan moet er 
aandacht zijn voor deze beide aspecten in alle fasen van 
het planproces.
             

Keuzes

In de visie van de samenwerkende partijen (zie hoofdstuk 
1) verloopt de verdere ontwikkeling van de Spoorzone 
langs drie sporen:
1. het op orde maken van de OV-knoop
2. starten met gebiedsontwikkeling
3. investeren in entrees en routes

Om aan deze visie uitvoering te geven zijn binnen elk van 
de pijlers een aantal duidelijke keuzes te maken:

Te maken keuzes binnen spoor 1: OV-knoop op 
orde maken:

•	 het	verplaatsen	van	de	busterminal	naar	de	
zuidzijde	in	de	vorm	van	een	eilandperron 
Het project Zwolle Spoort, uitgevoerd door ProRail in 
opdracht van IenM legt de basis voor de vergroting van 
de capaciteit van de OV-knoop. Het ruimte bieden voor 
de sterk groeiende stroom busreizigers door verplaat-
sing van de bushaltes naar een nieuwe terminal aan 
de zuidzijde in de vorm van een eilandperron vormt de 
aansluitende noodzakelijke structuuringreep. Kiezen 
voor het eilandperron maakt de OV-knoop tot de 
gewenste efficiënte en veilige overstapmachine.

•	 het	aanpassen	van	de	reizigerstunnel		
Het verplaatsen van de busterminal naar de zuidzijde 
maakt een aantal direct aansluitende maatregelen 
noodzakelijk zoals de afronding van de reizigerstunnel 
aan de zuidzijde waardoor reizigers voor de Hanzelaan 
op het maaiveld aankomen.

•	 de	ontsluiting	van	de	busterminal		middels	een	
fly-over	over	de	sporen					 
Voor de ontsluiting van de nieuwe busterminal liggen 
een aantal mogelijkheden voor. Uit de analyse komt 
naar voren dat de keuze moet worden gemaakt tussen 
de variant tunnel en de variant fly-over. De variant 
overkapping valt om heldere redenen voor de korte 
termijn af. Nadere afweging tussen tunnel en fly-over 
laat zien dat in functionele zin er weinig verschil is. 
Wel in ruimtelijke en financieel opzicht. In financiële 
zin is relevant dat de business case laat zien dat kiezen 
voor de tunnel op dit moment alle middelen benut 
waar op dit moment zicht op is en er geen ruimte is 
voor andere belangrijke ambities in het gebied dan wel 
voor het opvangen van risico’s. Dat betekent dat inge-
val van een tunnel aanvullende financiële middelen 
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beschikbaar moeten komen voor een verantwoorde 
projectuitvoering.
Kiezen voor de fly-over betekent dat de OV-knoop goed 
kan functioneren en er een oplossing met kwaliteit 
is voor het busverkeer. Omdat er een lager investe-
ringsniveau mee is gemoeid is, ontstaat  er financiële 
ruimte. Nadat deze in een volgende fase preciezer is 
vastgesteld kan voor deze ruimte worden bepaald voor 
welke deel deze voor risicobuffering moet worden inge-
zet en voor welk deel voor additionele investeringen 
in het project. Omdat deze oplossing het spoor kruist, 
waarvoor nu nieuwe plannen worden gemaakt, is 
nadere uitwerking in samenspraak met ProRail nodig. 

•	 de	inrichting	van	de	openbare	ruimte	aan	de	
noord-	en	zuidzijde 
Verplaatsen van de bussen naar de zuidzijde betekent 
dat aan de noordzijde veel ruimte beschikbaar komt. 
Dat biedt de kans om het openbaar gebied aan de 
noordzijde opnieuw in te richten. Dat is beter voor de 
kwaliteit en de uitstraling van het gebied en voor de 
aansluiting op de route met de Binnenstad. Tevens 
zal aan de zuidzijde, gekoppeld aan de busterminal en 
het knippen van de Hanzelaan, de openbare ruimte 
moeten worden ingericht om een aantrekkelijk stati-
onsplein te realiseren.   

•	 fietsparkeren
Een belangrijk onderdeel van de OV-knoop is het 
fietsparkeren. In de periode tot 2030 is een aantal van 
14.000 fietsenstallingsplaatsen benodigd. Al ruim 
voor 2030 is deze forse capaciteitsgroei noodzakelijk, 
hetgeen een omvangrijke opgave is. Daarvoor zijn in 
het onderzoek een aantal oplossingsvarianten in ver-
schillende ambitieniveaus bezien. Deze varianten zijn 
een afgeleide van een in functioneel opzicht optimale 
variant waarin sprake is van een compacte oplossing 
in gebouwde voorzieningen aan de noord- en aan de 
zuidzijde. In de business case wordt uitgegaan van 
een 50% bijdrage vanuit IenM. Er is nog geen zeker-
heid over deze bijdrage. Uit de business case wordt 
duidelijk dat, zelfs met deze bijdrage, er op dit moment 
onvoldoende dekking is voor de optimale variant.

Het fietsparkeren vraagt om een gefaseerde aanpak, 
waarbij uitgegaan moet worden van een integrale visie. 
Na iedere fase kunnen keuzes worden gemaakt voor 

een aanpassing van het ambitieniveau. Een verdere 
uitwerking van deze gefaseerde ontwikkeling is nodig 
mede in afstemming met IenM om desinvesteringen 
te voorkomen, daarbij ook het risico beschouwend 
dat de bijdrage vanuit IenM lager uit valt. Echter, er is 
nu al een tekort aan capaciteit dus er moet snel naar 
toekomstvaste oplossingen gezocht worden.

•	 Autoparkeren
In aansluiting op het fietsparkeren is ook van belang 
om de situatie van het autoparkeren te betrekken. 
Daarbij gaat het om zowel om de gewone parkeervoor-
zieningen als P&R voorzieningen voor de treinreizigers. 
De aanpak dient in 2013 helder te zijn in verband met 
de termijnen welke zijn gekoppeld aan subsidierege-
lingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
voor fiets- en autoparkeren. 

Te maken keuzes binnen spoor 2: opstarten 
gebiedsontwikkeling

•	 gemeente	en	provincie	geven	prioriteit	aan	de	
Spoorzone	en	maken	daarin	een	duidelijke	keuze	
Zoals eerder benoemd is het de markt en de marktsitu-
atie die belangrijk van invloed is op de ontwikkeling 
van vastgoed in het gebied, zowel naar aard als naar 
tempo. Op de locatiekeuze door marktpartijen hebben 
gemeente en provincie maar beperkt invloed. De beide 
overheden kunnen echter voor de gebiedsontwikkeling 
een belangrijke aanjaagfunctie vervullen door bij de 
vestiging van ‘eigen’ programma van regionaal en 
bovenregionaal niveau aan de Spoorzone de voorkeur 
te geven. 

•	 met	voorrang	vormgeven	aan	de	compacte	knoop	
zuid	
Door NS is aangeven dat met voorrang studies naar de 
compacte knoop zuid opgestart worden. Dit tegen de 
achtergrond van de investeringen in de OV-knoop en 
het belang dat NS hecht aan een goed ontvangstdo-
mein voor de reizigers. 

•	 gezamenlijk	werken	aan	een	marketing-	en	
acquisitiestrategie	
Gegeven de huidige situatie op de vastgoedmarkten 
dient een grote inspanning te worden verricht om 
investeerders te verleiden in de Spoorzone te investe-
ren. Tegen de achtergrond van de investeringen in een 
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goed functionerende OV-knoop gaan partijen geza-
menlijk aan de slag met een marketing- en acquisitie-
strategie. Onderdeel daarvan zal zijn het kiezen van de 
eerste vliegwielprojecten. 

Te maken keuzes binnen spoor 3, investeren in 
entrees en routes:

•	 openbare	verbinding	tussen	noord	en	zuid	voor	
voetgangers	en	zo	mogelijk	fietsers
Onderdeel van het voorgestelde ontwerp is de reali-
satie van een openbaar toegankelijke verbinding voor 
langzaam verkeer in ieder geval voor voetgangers, zo 
mogelijk ook voor fietsers. Dit primair als interwijkver-
binding tussen noord en zuid en mogelijk ook als extra 
functionaliteit voor de OV-knoop. De reizigerstunnel is 
primair bestemd voor de ontsluiting van de perrons en 
als openbare stedelijke verbinding niet geschikt. Voor-
gesteld wordt een passerelle aan de westzijde van het 
station aan te leggen die noord- en zuidzijde verbindt. 

 
•	 de	alternatieve	route	naar	Hogeschool	Windes-

heim   
Een belangrijk onderdeel van de analyses vormt de 
wenselijkheid om voor de studenten van Hogeschool 
Windesheim een alternatieve route vanaf het station 
te realiseren. De bestaande voetgangerstunnel onder 
de IJsselallee is te krap en de grote stromen studenten 
veroorzaken overlast in de woonbuurten. Er is een 
nieuwe route voorgesteld die in nauwe samenspraak 
met de Hogeschool en direct belanghebbenden door 
de gemeente wordt uitgewerkt. Dit betreft een gemeen-
telijke opgave die buiten de kaders van dit project door 
de gemeente zal worden opgepakt.

•	 aantrekken	investeringsmiddelen	Rijk	en	Euro-
pese	fondsen
Binnen het derde spoor wordt ingezet op het realise-
ren van een hoogwaardige kwaliteit van het station 
middels stationshallen aan de noord- en zuidzijde, 
evenals het realiseren van hoogwaardige kwaliteit in 
de routes van en naar de OV-knoop en in Hanzeland. 
Hiervoor ontbreekt nu de dekking. Er wordt ingezet op 
een traject om andere partijen zoals het ministerie van 
IenM en Europese fondsen te betrekken bij deze door 
partijen gewenste kwaliteitsslag. 

Investeren in twee fasen

Voorgesteld wordt de investeringen te laten plaats vinden 
in twee fasen. 

Fase 1
In de eerste fase leggen partijen de focus op het in 
functioneel opzicht op orde brengen van de OV-knoop 
(spoor 1). In het tweede spoor, het opstarten van de 
gebiedsontwikkeling, wordt nog niet concreet geïn-
vesteerd. Wel worden tijdens de uitvoering van fase 1 
reeds voorbereidende stappen gezet, zoals hieronder 
beschreven onder vervolgstappen. Daarnaast is het voor 
gemeente en provincie van belang ook reeds in eerste 
fase een concrete stap te zetten in de versterking van het 
raamwerk van entrees en routes (spoor 3). Vandaar dat 
ook het creëren van een openbare noord-zuid verbinding 
voor langzaamverkeer via een passarelle in deze fase is 
opgenomen. Het investeringspakket omvat:
•	 De aanleg van de busterminal aan de zuidzijde met 

aansluiting op de reizigerstunnel;
•	 De bouw van een flyover over de sporen voor de  

ontsluiting van de busterminal;
•	 Inrichting openbare ruimte zuidzijde, inclusief aanpas-

sing van de Hanzelaan;
•	 Herinrichting openbare ruimte noordzijde;
•	 De passerelle
•	 Het creëren van een functionerende en toekomstvaste 

oplossing voor het fiets- en autoparkeren gegeven het 
beschikbare budget. Daarbij kan eventueel gekozen 
worden voor een gefaseerde aanpak, waarbij een deel 
van de investeringen naar fase 2 verschoven worden. 
De investeringen in fase 1 dienen in dit geval te passen  
binnen een integraal toekomstig eindbeeld. 

De gemeente streeft ernaar in deze eerste fase ook de 
passerelle over de IJsselallee mee te nemen. Daarbij 
vindt de Stuurgroep het van belang dat de verdere uitwer-
king plaatsvindt binnen het kader van de Spoorzone.

Voor het fiets- en autoparkeren kan een rijksbijdrage 
worden verkregen. Het investeringsvoorstel moet dan nog 
in 2013 worden ingediend. De exacte hoogte van deze 
bijdrage is nog niet bekend. Fase 1 kan worden gedekt 
uit het beschikbare budget, waarbij mogelijk nog wat 
financiële ruimte resteert ten behoeve van risicobuffering 
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voor fase 1 of voor fase 2. Indien medio 2013 tot Fase 1 
wordt besloten, kan dit project, rekening houdend met 
verwervingen, een bestemmingsplanprocedure en de 
benodigde afstemming met Prorail, in 2017 voltooid zijn 
(zie planningsschema). 

Fase 2
In de tweede fase wordt eventueel geïnvesteerd in de 
verdere optimalisering van het fiets- en autoparkeren 
vanuit het eerder genoemde integrale plan. Daarnaast 
wordt geïnvesteerd in vliegwielprojecten voor de gebieds-
ontwikkeling (spoor 2) en in extra kwaliteit van routes 
en stationsentrees (spoor 3). Deze investeringen zijn 
afhankelijk van het beschikbaar komen van additionele 
financiële middelen, hetzij uit gebiedsontwikkeling, hetzij 
uit rijksmiddelen of Europese fondsen. Op dit moment 
bestaat hierop nog geen uitzicht.  

Vervolgstappen

De vervolgstap zal in het teken staan van het voorbe-
reiden van het investeringsvoorstel voor Fase 1, zoals 
hiervoor weergeven. Dit investeringsvoorstel bestaat uit 
de volgende elementen:
•	 Het pakket aan planelementen zoals benoemd in 

fase 1.
•	 Het investeringsvoorstel inzake fiets- en autoparkeren 

in te dienen bij het ministerie van IenM voor subsidie
•	 Een ontwikkelstrategie voor het op gang brengen van 

de gebiedsontwikkeling, met de volgende onderdelen:
 o Aanpak van acquisitie en marketingstra- 
  tegie van de Spoorzone, met bijzondere  
  aandacht voor vliegwielprojecten
 o Stedenbouwkundig programma van  
  eisen voor de zuidzijde van het station  
  als basis voor mogelijk    
  vastgoedontwikkeling
 o Aanpak en uitvoering van lobby voor  
  aantrekken van aanvullende financiële  
  middelen: rijk, Europese programma’s,  
  EIB

•	 Een effectrapportage financien: in beeld brengen van 
alle actuele ontwikkelingen inzake overheidsfinanciën 
in relatie tot deze voorgenomen investeringen

•	 Samenwerkingsovereenkomsten tussen de partijen die 
zich verbinden aan de opgaven met daarin vastgelegd 
rol, positie, verantwoordlijkheid, bijdrage en risicoposi-
tie van partijen.

In het vervolgproces zal nadrukkelijk aandacht worden 
besteed aan het proces met alle betrokkenen en belang-
hebbenden. Het is van belang dat de Spoorzone een 
project van de stad en de mensen wordt.
  
Voor dit vervolg wordt een plan van aanpak opgesteld.
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Participanten in de programma organisatie 
Spoorzone

De vier partijen hebben samengewerkt in de verschil-
lende 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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