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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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Plangebied busbrug
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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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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 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 zijn 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 (van 4 juni t/m 15 juli 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 oktober 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 20 maart 2015
Ontwerp-bestemmingsplan in college           26 mei 2015
Terinzage ontwerp-bestemmingsplan (6 weken)      4 juni t/m 15 juli 2015
Ontwerp en zienswijzennota in college          september 2015
Vaststelling raad                     oktober 2015
Terinzage vastgestelde bestemmingsplan (6 weken)    november 2015
Bestemmingsplan van kracht 
(zonder beroep en voorlopige voorziening)         december 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	eind	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		
Toetsing	op	ervarings-	
eisen,	eventueel	met		
weging	ervaring		
gegadigden	en	loting.

5 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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Stationsplein Zuid
Aan de zuidkant van het station komt een nieuwe entree tussen de Hanzelaan en het nieuwe busstation. De Hanzelaan 
wordt opnieuw ingericht, zodat reizigersstromen en autoverkeer elkaar zo min mogelijk in de weg zitten. Voetgangers en 
fi etsers kunnen veiliger hun weg vinden.
We werken daar ook aan de tijdelijke inrichting van het stationsplein. Vanaf 26 juni 2015 moeten hier reizigers kunnen 
worden ontvangen die van de nieuwe reizigerstunnel onder het station gebruik maken.
De defi nitieve inrichting is naar verwachting in 2018 gereed. Hiervoor moet nog een ontwerp gemaakt worden.  
 

Ontwerp tijdelijke inrichting stationsplein Zuid

opdrachtgever
Gemeente Zwolle

fase
Definitief ontwerp

omschrijving

Velden
Station Zwolle

datum
09/04/15

schaal
nvt

documentnaam
Inrichting Entreeplein station Zwolle

papierformaat
420x297 (A3)

versie
1.0

gecontroleerd door
B. Deddens

opgesteld door
N. van Brussel

tekeningnaam
PN6205.100.B01

project
Inrichting Zuid entree 
Station Zwolle

Vertrekkend                  Mindervaliden route

Aankomend                  Mindervaliden route

Bord/scherm - bestaand/ geen aanpassing

Bord/scherm - advies BTS-gerelateerd 

Bord/scherm - advies niet-BTS-gerelateerd (urgent)

Bord/scherm - advies niet-BTS-gerelateerd (niet urgent)

Lift

Trap

Hellingbaan

Binnengebied OVCP

Poortrij nummer

2

0

1

N

OW

Z

legenda

oriëntatie

1

3

Hoofdkantoor Utrecht
Leidseveer 4, 3511 SB Utrecht

Postbus 2202, 3500 GE Utrecht
tel. 030 272 7370

email info@rhdhv.com

BOUWTERREIN

BOUWTERREIN

opdrachtgever
Gemeente Zwolle

fase
Voorlopig ontwerp

omschrijving

Bouwwanden A  t/m C
Station Zwolle

datum
09/04/15

schaal
nvt

documentnaam
Inrichting Entreeplein station Zwolle

papierformaat
420x297 (A3)

versie
1.0

gecontroleerd door
B. Deddens

opgesteld door
N. van Brussel

tekeningnaam
PN6205.100.B01

project
Inrichting Zuid entree 
Station Zwolle

Hoofdkantoor Utrecht
Leidseveer 4, 3511 SB Utrecht

Postbus 2202, 3500 GE Utrecht
tel. 030 272 7370

email info@rhdhv.com

Wand B
14 st frames
16 st Arauco panelen (exterieur)
10 st Zincor panelen (full color print)
2   st Gaasframes
21 m  betonplex (200mm hoog)
3,6m betonplex (2600mm hoog)

overig                                           
- 2 snoepautomaten inbouwen (betonplex)
- 6 banken plaatsen
- 2 prullenbakken plaatsen

Wand A
18 st frames
18 st Arauco panelen (exterieur)
14 st Zincor panelen (blauw)
4   st Gaasframes
22 m  betonplex (200mm hoog)

overig                                           
- aftimmeren betonplex
- 4x2 infobakken aan schutting
- 2 TB schermen (achter schutting)
- 1 rookpaal plaatsen
- 1 huisregelbord plaatsen
- 1 prullenbak plaatsen
- 1 krantenbak plaatsen

Wand C 
9   st frames
16 st Arauco panelen (exterieur)
2   st Gaasframes
11m betonplex (200mm hoog)

overig                                           
- aansluitpunt commerciële unit
- waterput commerciële unit

Filmbeeld van kunstwerk tunnel

wegwerker uit betonplexplaten gesneden met 
daarachter plexiglas

(voorbeeld station Amsterdam Centraal)

Zitgelegenheid
Leverancier: Struyk Verwo Infra

Productlijn: Solids & Seats
Type: Seat _ 3 stuks

Type: Seat Tweezijdig_ 3 stuks

opdrachtgever
Gemeente Zwolle

fase
Definitief ontwerp

omschrijving

Outillage
Station Zwolle

datum
09/04/15

schaal
nvt

documentnaam
Inrichting Entreeplein station Zwolle

papierformaat
420x297 (A3)

versie
1.0

gecontroleerd door
B. Deddens

opgesteld door
N. van Brussel

tekeningnaam
PN6205.100.B01

project
Inrichting Zuid entree 
Station Zwolle

Vertrekkend                  Mindervaliden route

Aankomend                  Mindervaliden route

Bord/scherm - bestaand/ geen aanpassing

Bord/scherm - advies BTS-gerelateerd 

Bord/scherm - advies niet-BTS-gerelateerd (urgent)

Bord/scherm - advies niet-BTS-gerelateerd (niet urgent)

Lift

Trap

Hellingbaan

Binnengebied OVCP

Poortrij nummer

2

0

1

N

OW

Z

legenda

oriëntatie

1

3

Hoofdkantoor Utrecht
Leidseveer 4, 3511 SB Utrecht

Postbus 2202, 3500 GE Utrecht
tel. 030 272 7370

email info@rhdhv.com

BOUWTERREIN

BOUWTERREIN

zitgelegenheid +
evt. plantenbakken

stationsaanduiding 
NS logo terugplaatsen & Arriva logo toevoegen
Bevestigen aan lichtmast

aansluiting voor 
commerciële unit

Vertrekstaten 
NS & Arriva

Trein 
beeldschermen 

Krantenbak

Rookzuil + 
Prullenbak

Prullenbak

Snoepautomaten

camera’s 

opdrachtgever
Gemeente Zwolle

fase
Voorlopig ontwerp

omschrijving

Bouwwanden D t/m F
Station Zwolle

datum
09/04/15

schaal
nvt

documentnaam
Inrichting Entreeplein station Zwolle

papierformaat
420x297 (A3)

versie
1.0

gecontroleerd door
B. Deddens

opgesteld door
N. van Brussel

tekeningnaam
PN6205.100.B01

project
Inrichting Zuid entree 
Station Zwolle

Hoofdkantoor Utrecht
Leidseveer 4, 3511 SB Utrecht

Postbus 2202, 3500 GE Utrecht
tel. 030 272 7370

email info@rhdhv.com

Wand E
4 st Heras hekwerk
4 st Doeken (full color)

overig                                           
nvt

Wand F 
11 st frames
19 st Arauco panelen (exterieur)
8   st Arauco’s bedrukt/ beplakt
3   st Gaasframes
13 m  betonplex (200mm hoog)

overig                                           
nvt

Wand D
10 st frames
14   st Arauco panelen (exterieur)
6   st Gaasframes
12 m  betonplex (200mm hoog)

overig                                           
nvt

1. Functies

3. Invulling wand A t/m C

2. Aankleding

4. Invulling wand D t/m F

ENTREE REIZIGERSTUNNEL ENTREE REIZIGERSTUNNEL
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Looproute station - hogeschool Windesheim
De looproute voor studenten van het station naar hogeschool Windesheim via de Lünentunnel is al jaren een punt van 
aandacht. Het zijn vooral de piekmomenten die voor overlast zorgen en om actie vragen. Van piekmomenten is met name 
sprake in de periode van het begin van het studie-/schooljaar tot de herfstvakantie. De piek doet zich voor tussen 8.15 
en 9.30 uur. Tijdens een Hanzelabsesie op 1 april 2015 is met betrokken partijen een aanpak bedacht die de piek kan 
verzachten en de ervaren overlast beheersbaar maakt.

Met wie besproken?
• leden Hanzelab (www.hanzelab.nl),

•  bewoners (vertegenwoordigers Eigenarenvereniging Schellerheem en 

Vereniging Bewoners Hanzeland),

• studenten Windesheim,

• hogeschool Windesheim,

• Greijdanus College,

• gemeente (projectteam Spoorzone).

Voorstel aanpak
•  Korte termijn:  

creëren van meer begrip en respect voor elkaar (bewoners en studenten) 

en hiervoor acties of campagne bedenken met als voorbeeld het tv-pro-

gramma ‘Over de Streep’.

• Lange termijn: 

°  studenten niet direct laten ‘doorlopen’ naar Windesheim: ook onder-

wijsfuncties in Hanzeland/Spoorzone en andere functies (bijvoorbeeld  

studentenhuisvesting) aan de Spoorzone toevoegen die aantrekkelijk 

zijn voor studenten;

°  alternatieve looproute realiseren die past binnen de langetermijnvisie 

en het masterplan voor de Campus van hogeschool Windesheim.

Uitwerking
Samen met de organisaties die hebben deelgenomen aan de  

Hanzelabsessie.

Planning
Het voorstel gaat in juni 2015 naar de gemeenteraad.

Verslag Hanzelabsessie:


