
Zwollehgroei

www.zwolle.nl/spoorzone

Spoorzone Zwolle
De spoorzone Zwolle: nu nog verscholen achter bussen, auto’s, fietsen, hoge loopbruggen en bouwputten, maar straks 
een aantrekkelijk en levendig gebied, verbonden met het landschap. In aansluiting op de prachtige binnenstad wordt de 
spoorzone hét nieuwe stadsdeel van Zwolle.

Met ruimte voor ontwikkeling en groei, midden in de stad, juist door de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer, auto 
en fiets. Een strategisch gelegen plek voor uiteenlopende functies, van cultuur tot onderwijs, van wonen tot kantoren, van 
zorg tot creatieve broedplaatsen.

Collage van de toekomstige Spoorzone als levendig stadsdeel
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Kwaliteitsbeeld Spoorzone
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Kwaliteitsbeeld

Verbindingen
A.  Station
B.  Van Karnebeektunnel
C.  Busbrug
D.  Koggetunnel

Spoorse elementen
E.  Technisch Centrum
F.  Werkplaatsen
G.  Toekomstige passarelle
H.  Monumentale perronkap
I.  Reizigerstunnel
J.  Monumentale lensbrug
K.  Sporenemplacement

Ontwikkellocaties
1.1 Spoorse stad: Compacte Knoop Zuid
1.2  Spoorse stad: Werkplaatsen
1.3  Spoorse stad: Oostzeelaan
2  Hanzelaan Oost
3  Verkleuring Hanzelaan-Koggelaan
4  Westerlaan
5  Deventerstraatweg
6.1  Veerallee-zuid: BAM-locatie / TiZwolle
6.2 Veerallee-noord: Kamperlijn-Zuid

Legenda

plangebied

beeldbepalende gebouwen

bestaande bebouwing

locaties herontwikkeling

beeldbepalende gevel

oriëntatie

hoogte-accenten

doorzicht

toekomstige Wärtsilalaan

opgave: continuïteit doorgaand sporenlandschap

looplijnen

openbaar groen

autoparkeren

fi etsparkeren noord

fi etsparkeren zuid1

fi etsparkeren zuid2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.1

1.2

1.3

2

3

4

5

6.1

6.2

Kwaliteitsbeeld

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

6

Kwaliteitsbeeld Intensiteiten
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Verkenning doorsnede over de busbrug richting het station 
(oostwaarts) 

Doorsnede groene scheg ter plaatse BAM locatie en nieuw 
Technisch Centrum richting het noorden 

Perspectief groene Westerlaan

Westerlaan

Perspectief groene Oosterlaan

Oosterlaan

Perspectief groene Koggelaan

Perspectief groene Hanzelaan

Hanzelaan

Koggelaan

Westerlaan busbrug Technisch Centrum fi etssnelweg Oostzeelaan
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Leidende principes voor verdere ontwikkeling Spoorzone

1.  De kwaliteit van Zwolle is dat de stad is ingebed in het landschap; langs 
hoofdlijnen in de stad komt het landschap ver de stad in. 

2.  Het spoor markeert de grens tussen twee stadsidentiteiten; aan de noordzijde 
de 19de-eeuwse allure, groen, levendig en toch rustig met kleinschalige 
activiteiten en aan de zuidzijde een eigentijdse dynamiek in een grootschaliger 
omgeving.

3.  Het station in de stad is de gastvrije ruimte waar stad en spoor bij elkaar 
komen.

4.  Busverbinding en busplatform behoren tot de stadse wereld van Zwolle. Het 
busplatform is functioneel en logistiek onderdeel van de OV-knoop.

5.  De ontwikkellocaties dragen bij aan het gewenste aantrekkelijke gemengde 
stedelijke karakter van de Spoorzone, met aandacht voor de landschappelijke 
inbedding. 

Sociale kwaliteit: wat vinden inwoners van Zwolle belangrijk bij 
de inrichting van de Spoorzone?

De inrichting van openbare ruimtes is van invloed op gezondheid, lokale 
economie, sociale cohesie en culturele ontwikkeling van een wijk of gebied. 
We hebben het dan over sociale kwaliteit. Inwoners van Zwolle hebben daar 
voor de spoorzone de volgende associaties bij: 

• Je voelt je op je gemak;
•  De gebouwen sturen je de goede  

kant op;
• Je snapt waar je bent en heen moet;
• Je voelt je welkom;
• Het is er schoon, heel en veilig;
• Het bruist;
•  Voor elk wat wils: studenten, forenzen, 

toeristen, wegbrengers & ophalers;
• Gehandicapten, ouderen, kinderen;
• 24/7;

Stad in landschap

Landschap in de stad

Leidende principes en sociale kwaliteit Spoorzone

• Er is wat te zien en te beleven;
•  Er zijn mensen aan wie je iets kunt 

vragen;
• Groen;
• Wachtverzachters;
• Onderweg en werken;
• Warmte;
• Ontmoeting;
• Fun!

Bron: team Sociale Kwaliteit van Het Oversticht
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Openbare ruimten, busverbinding, busplatform en stationspleinen 
•  De nieuwe busbrug en de hellingen vormen samen met 

het nieuwe busplatform een zo vloeiend mogelijke lijn. 
Dat is comfortabel voor de buspassagiers en zorgt ervoor 
dat de bussen vlot door kunnen rijden. Ook is het gunstig 
voor het milieu, de verkeersveiligheid, de dienstregeling 
en het beeld (aantrekkelijk).

•  Het busplatform maakt – samen met de busbrug – deel 
uit van het stedelijk landschap van Zwolle. Daarbij hoort 
een zo groen mogelijke aankleding en inrichting, met 
beschutting tegen wind, regen en zon. Het busplatform 
krijgt daarmee een andere uitstraling dan de naastgelegen 
treinperrons.

•  De Hanzelaan blijft in beide richtingen open voor 
autoverkeer. De weg wordt zo ingericht dat verkeer van 
beide kanten het station kan bereiken, maar minder 
makkelijk door kan rijden. Daarmee wordt het verkeer 
verleid om via een keerlus dezelfde weg terug te rijden.

•  De mogelijkheden voor het parkeren van fi etsen worden 
uitgebreid. Waar mogelijk zal dat in een gebouwde 
stalling worden opgelost. Aan de noordzijde komt een 
ondergrondse fi etsenstalling onder het vernieuwde 
stationsplein. Daarnaast zullen ook fi etsrekken op 
straatniveau nodig blijven. Die mogen echter niet het 
straatbeeld overheersen en ook het functioneren van de 
openbare ruimte en stoepen niet belemmeren. 

Verkenning zicht op het station vanaf Lübeckplein 

(beeld Team V)

Inspiratie: zicht op de stad onder stations-

overkapping (markthal Gent)

Inspiratie: groene wachtkamer Inspiratie: Levendige stadstraten

Stationsdomeinen (Bron: Spoorbeeld door Bureau Spoorbouwmeester)

Legenda: 

omgevingsdomein

ontvangstdomein

reisdomein

verblijfsdomein 
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Plangebied busbrug

100

N

0 200m50

Doorwerken aan de planelementen (uit het Investeringsvoorstel 2013); typering van de openbare ruimte 

Legenda: 

spoorse wereld

stadslandschap 

stationspleinen

stadse wereld

Verkenning inrichting busplatform
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Een nieuwe verbinding: de busbrug
De komende jaren werkt Zwolle hard aan de verdere verbetering van het stationsgebied. Zo zorgen we ervoor dat het 
station toegerust is voor de groeiende aantallen reizigers. Eén van de verbeteringen is de verplaatsing van het busstation 
naar de zuidzijde van het station (Hanzeland). Hiervoor is een nieuwe busverbinding over het spoor nodig, die in de vorm 
van een brug wordt aangelegd.

Kenmerken
•  dagelijks zo’n 1.500 bussen van en naar station
•  verplaatsing busstation naar zuidkant van het station
•  nieuwe busverbinding over het spoor: busbrug voor ca 1.200 bussen per dag
•  verbindt busperron Hanzelaan met de kruising Nieuwe Veerallee/Willemskade/Rieteweg
•  zo’n 500 meter lang met een vrije overspanning boven de sporen van 90 meter
•  comfortabel en snel vervoer voor reizigers
•  aandacht voor milieu en verkeersveiligheid
• sierlijk ontwerp: vloeiende lijn
• brug die echt bij Zwolle hoort

Studieschets busverbinding
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Uitgangspunten constructie en vorm
Constructie
Een kokerbrug is de meest logische optie. Hierbij rijdt de 
bus op de constructie.

Hoogte
In overleg met ProRail is berekend dat de hoogte van de 
brug boven het spoor ca. 6,5 meter moet zijn, met een 
marge van ongeveer 0,3 meter. Bij deze hoogte kan de brug 
onafhankelijk van de werkzaamheden aan het spoor worden 
gebouwd. 

Vormgeving
Doel is een kwalitatief hoogstaand ontwerp voor de brug. 
Een verbinding volgens een zo vloeiend mogelijke lijn. 
Daarbij vragen we specifieke aandacht voor de inbedding in 
het stadslandschap. Het is de bedoeling dat de aanlanding 
van de brug naar de grond zacht en groen wordt. 

Ook de vormgeving van de randen van de brug, de onderzijde 
van het dek, de kolommen en de hekwerken is belangrijk, 
net als verlichting en kleurgebruik.

Studieschetsen busverbinding
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Milieuonderzoek
De busbrug wordt aangelegd in een bebouwde omgeving. Voor het bestemmingsplan is onderzocht in hoeverre de 
aanleg van de brug negatieve gevolgen heeft voor de omgevingskwaliteit. 

Conclusie:
•  Milieusituatie voor de woningen en de scholen aan de Westerlaan wijzigt niet of nauwelijks;
•  De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding tot het treffen van aanvullende compenserende maatregelen.

We onderzoeken wel of met maatregelen op bijvoorbeeld de Westerlaan de leefbaarheid kan worden verbeterd.

rapport milieuonderzoek

verslag omwonenden Westerlaan

Luchtkwaliteit
Een grenswaarde geeft de kwaliteit aan, die op een 
aangegeven tijdstip ten minste moet zijn bereikt. De voor 
dit onderzoek relevante grenswaarden zijn hieronder 
weergegeven.

Grenswaarden Wet milieubeheer

Stof Type norm Grenswaarde 
2015 -2025

Zwevende deeltjes 
(PM10) jaargemiddelde concentratie in ug/m3 40

24-uursgemiddelde dat 35 keer per jaar 
overschreden mag worden in ug/m3 50

Stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie in ug/m3 40

24-uursgemiddelde dat 18 keer per jaar 
overschreden mag worden in ug/m3 200

 
Rekenresultaten luchtkwaliteit

NO2 [µg/m3]
achtergrond

NO2 [µg/m3]
Bronbijdrage

NO2 [µg/m3]
Bronbijdrage 
congestie

PM10 [µg/m3]
achtergrond

PM10 [µg/m3]
bronbijdrage

Westerlaan (rekenpunt 004)

Toekomst zon-
der busbaan 20,58 2,93 (0) 3,75 (0) 20,41 0,42 (8)

Toekomst met 
busbaan 20,58 3,16 (0) 4,17 (0) 20,41 0,44 (8)

Nieuwe Veerallee (rekenpunt 015)

Toekomst zon-
der busbaan 20,58 3,34 (0) 4,58 (0) 20,41 0,37 (8)

Toekomst met 
busbaan 20,58 3,41 (0) 4,69 (0) 20,41 0,38 (8)

Willemskade (rekenpunt 010)

Toekomst zon-
der busbaan 20,58 2,05 (0) 2,82 (0) 20,41 0,31 (9)

Toekomst met 
busbaan en 
extra busbe-
wegingen

20,58 2,24 (0) 3,15 (0) 20,41 0,34 (9)

Stationsweg (rekenpunt 017)

Toekomst zon-
der busbaan 20,58 3,83 (0) 4,94 (0) 20,41 0,36 (9)

Toekomst met 
busbaan en 
extra busbe-
wegingen

20,58 2,47 (0) 3,29 (0) 20,41 0,25 (8)

Geluid
Rekenresultaten nieuwe busbaan 2026 
(in dB Lden, inclusief aftrek 5 dB conform artikel 110g Wgh)

Id. Omschrijving Hoogte
[m]

Busbaan
zonder 
barrier

Busbaan
met barri-
er 0,7m

Busbaan
met barrier 
1,1m

001 Westerlaan 24 (school) 4,5 40* 39* 38*

002 Westerlaan 16 4,5 42 40 38

004 Westerlaan 24 (school) 4,5 43* 41* 40*

005 Willemsvaart 1 (flat) 25,0 44 43 43

006 Westerlaan 48 7,5 39 39 39

008 Oosterlaan 10 1,5 42 42 42

011 Willemskade 25 7,5 41 41 41

*geluidsbelasting in dagperiode

Rekenresultaten nieuwe busbaan 2026 
(in dB spitperiode, inclusief aftrek 5 dB conform artikel 110g Wgh)

Id. Omschrijving Hoogte
[m]

Busbaan
zonder barrier 

001 Westerlaan 24 (school) 4,5 44

002 Westerlaan 16 4,5 48

004 Westerlaan 24 (school) 4,5 48

005 Willemsvaart 1 (flat) 25,0 49

006 Westerlaan 48 7,5 45

008 Oosterlaan 10 1,5 48

009 Willemskade 32 7,5 51

011 Willemskade 25 7,5 47
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Bestemmingsplanprocedure
De aanleg van een busbrug op deze plek (in een bebouwde omgeving) moet in het bestemmingsplan geregeld zijn. 

Voorontwerp-bestemmingsplan: vooroverleg met instanties en belangenorganisaties
Op 27 januari 2015 heeft het college van B&W een besluit genomen over het voorontwerp-bestemmingsplan. Hierin is 
geregeld dat er een vooroverleg met instanties en belangenorganisaties opgestart wordt. Zij worden uitgenodigd om 
schriftelijk een reactie op het voorontwerp-bestemmingsplan te geven. Zo nodig stellen we het bestemmingsplan op 
basis van de reacties bij.
 
Ontwerp-bestemmingsplan: als burger reageren op het ontwerp
Inspraak voor een ieder is mogelijk als het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt (naar verwachting van 
mei tot half juni 2015). De zienswijzen worden verzameld en van een reactie voorzien in een zienswijzennota. Zo nodig 
stellen we het bestemmingsplan naar aanleiding hiervan bij.
 
Vastgestelde bestemmingsplan: instellen beroep
Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, met beantwoording van de zienswijzen in de 
zienswijzennota. De verwachting is dat dit besluit in september 2015 wordt genomen. Vervolgens wordt het vastgestelde 
bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. In die periode is het mogelijk bij de Raad van State in beroep te gaan en 
een voorlopige voorziening aan te vragen.

Planning (onder voorbehoud)

Voorontwerp bestemmingsplan in college          27 januari 2015
Vooroverleg (6 weken)                   afgerond begin maart 2015
Ontwerp-bestemmingsplan in college           4e week april 2015
Terinzage ontwerp-bestemmingsplan (6 weken)      afgerond half juni 2015
Ontwerp en zienswijzennota in college          afgerond eind augustus 2015
Vaststelling raad                     september 2015
Terinzage vastgestelde bestemmingsplan (6 weken)    eind oktober 2015
Bestemmingsplan van kracht 
(zonder beroep en voorlopige voorziening)         november 2015
Beroep Raad van State                  afgerond eind april 2016
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Aanbesteding busbrug
•  Design, Construct & Maintain (DCM): ontwerp, bouw en 

het onderhoud van de busbrug zijn opgenomen in één 
overeenkomst. 

•  Er worden maximaal vijf combinaties geselecteerd die  
met een ontwerp mogen inschrijven, elk bestaande uit  
een architect, een ingenieursbureau en een aannemer.

•  Prijsplafond om maximaal grip te houden op de kosten.
•  Vormgeving weegt zwaar in de beoordeling, zodat de kans 

groot is dat de mooiste brug de aanbesteding wint en niet 
de goedkoopste. 

•  De beoordeling van de ontwerpen gebeurt door 
een commissie met daarin zowel professionals als 
vertegenwoordigers uit de stad. Zij beoordelen de 
ontwerpen aan de hand van de eisen voor de vormgeving 
die de gemeenteraad nu vast stelt. 

Planning
De planning is dat de gunning van de opdracht in de zomer 
van 2016 plaatsvindt en dat de eerste bussen in september 
2018 over de nieuwe busbrug rijden.

PvE busbrug
Instemming van:
gemeente, NS, DC 
Vastgoed en ProRail
Besproken met:  
werkgroep busbrug

Raadsbesluit
PvE busbrug en  
aanbestedings- 
procedure

Vraagspecificatie
Door ingenieurs- 
bureau, ingehuurd 
door gemeente en 
ProRail

Contract
Stukken voor  
aanbesteding klaar

X gegadigden

Toets aan  
selectiecriteria  
(uitsluitend ervarings-
eisen) 
Toets wordt uitgevoerd 
door ingenieursbureau 
ProRail evt. met weging 
van ervaring gegadigden

3-5 potentiele  
opdrachtnemers

Inspiratiemoment
Nader vorm te geven

Maken ontwerp
Op basis van vorm-
gevingseisen, incl. 
realisatie kosten,  
beheer en onderhoud

Beoordeling 
aanbiedingen 
Door weging  
vormgeving/prijs

1 aanbieding

Ondertekening 
contract

Aanbestedingsprocedure

participatie burgers

De aanbesteding in stappen
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Voorstel locatie Technisch Centrum NedTrain
•  NedTrain is verantwoordelijk voor service en onderhoud van treinen.
•  Zwolle is één van de vier locaties in Nederland waar een Technisch Centrum moet komen: een werkplaats voor kleine 

reparaties.
•  Provincie, gemeente, NS en ProRail hebben samen met NedTrain onderzoek gedaan naar een geschikte locatie:

° spoor in de werkplaats (185 m) moet goed kunnen worden aangesloten op het emplacement;
° treinen moeten met korte rangeerbewegingen kunnen rijden van een opstelspoor naar het technisch centrum,

  het mag dus geen te scherpe bochten hebben;
 °  de werkplaats moet ruimtelijk goed inpasbaar zijn en de locatie voldoende toekomstvast.
•  College van B&W stelt de raad voor de locatie langs het spoor tussen Koggelaan en IJsselallee aan te wijzen als 

voorkeurslocatie voor het nieuwe technisch centrum.

Kwaliteitsbeeld Technisch Centrum e.o. 
29-01-2015

beeldbepalende gevel Technisch 
Centrum

landschappelijke erfscheiding 
(zeeuwse haag)

orientatie

bouwkavel/ maximale kavelcontour 
Technisch Centrum

openbaar groen

ontsluiting Technisch Centrum
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Kwaliteitsbeeld Technisch Centrum e.o. 
29-01-2015

beeldbepalende gevel Technisch 
Centrum

landschappelijke erfscheiding 
(zeeuwse haag)

orientatie

bouwkavel/ maximale kavelcontour 
Technisch Centrum

openbaar groen

ontsluiting Technisch Centrum


