
LOOPROUTE STATION- WINDESHEIM

• Datum:

1 april 2015

• Locatie:

Droom van Zwolle

• Opdrachtgever:

Gemeente Zwolle



INHOUDSOPGAVE

• Het programma

• De deelnemers

• Aanleiding

• Start van de sessie

• Eerst onderdeel: Persconferentie

• Tweede onderdeel: Brainstormen over de verbanden

• A: Uitkomsten studenten - bewoners

• B: Uitkomsten bewoners - inrichting

• C: Uitkomsten studenten - inrichting

• Rangschikken

• Derde onderdeel: Hoe, wat wie?

• Pitch A: Verleiden andere aantrekkelijke route

• Pitch B: Extra verblijfsruimtes op Hanzeland 

• Pitch C: Over de streep 

• Afsluiting



HET PROGRAMMA



DE DEELNEMERS

Hogeschool Windesheim:
Medewerkers

- Dirk Pieter Halbesma
- Raimond Hutten
- Ingrid Smit
Studenten

- Gerjan Schoemaker 
- Sjoerd Kwakkel 
- Emma Kloezen
- Jurren Veldhuizen 
- Kevin Meiland

Hanzelableden:

Greijdanus College
Medewerker

Mathilde Stam 
Leerlingen

Geen

Eigenarenvereniging 

Schellerheem
Radboud Hack
Jos Bodewes

Vereniging Bewoners 

Hanzeland
Henk Lukkezen
Willem Kruijer 

Gemeente Zwolle
Project Spoorzone

Gerard Huizing
Wijkmanagement

Heleen Gansekoele
Cora Kooiman
Overig

Ate de Haan (stagiair 
afdeling verkeer)



AANLEIDING

• Kwaliteitsboek Spoorzone: De looproute voor studenten van en naar de 
campus Windesheim en Greijdanus is op piekmomenten niet toegesneden op 
het aantal bewegingen. Er is veel onderzoek verricht om hiervoor een 
oplossing te vinden. Een structurele aanpassing in de vorm van een loopbrug 
over de IJsselallee is duur en dan is het nog maar de vraag of het werkt. De 
schooldirecties van Windesheim en Greijdanus beamen dat. Met het 
Hanzelab wordt verkend welke acties nodig zijn de piek te verzachten en de 
overlast te beheersen.

• Probleemstelling: De route Windesheim ligt er en is een feit. Het zijn vooral de 
piekmomenten die om acties 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 tot 9.30 uur. Inzet is om 
tijdens de Hanzelabsessie met betrokken partijen een aanpak te bedenken 
die de piek kan verzachten en de ervaren overlast beheersbaar maakt.

• “Hoe kunnen we op de route tussen het station en Windesheim de dagelijkse 
piek in de studentenstroom verzachten en de ervaren overlast beheersbaar 
maken?” 



START VAN DE SESSIE

• De aanwezigen wordt bij binnenkomst
gevraagd op een briefje naam, een zelfportret
en een zin namens jou of je belangenpartij op 
te schrijven.

• Facilitator Erik van der Spek heet iedereen
welkom en neemt het programma door 

• De avond begint met een dinner. De 
aanwezigen hebben de mogelijkheid kennis
met elkaar te maken en de eerste ervaringen
over het onderwerp te delen.



EERSTE ONDERDEEL: 

PERSCONFERENTIE

Opdracht: 

• De aanwezigen (de pers) krijgen een kaartje met één van de drie grootste
belangengroepen van de route; de studenten, de bewoners en de directie
van de scholen. 

• Er zit van elke partij ook een persoon die geïnterviewd mag worden door de 
pers.

• De vragen moeten gesteld worden vanuit het perspectief van de 
belangengroep die op je kaartje staat.

Doel: 

Het is goed mogelijk dat je een kaartje hebt gekregen van een belangengroep
waar je zelf niet onder valt.  Toch moet je als pers vragen verzinnen ten behoeve
van de partij die op je kaartje staat. Hierdoor ervaar je de wensen en belangens
van meerdere partijen. Het doel is dat je op deze manier het probleem eens
vanuit een andere invlashoek bekijkt. 



TWEEDE ONDERDEEL: BRAINSTORMEN 

OVER DE VERBANDEN 

- Pak je eigen rol weer op

- Er zijn drie verbanden bij dit probleem:
A: Bewoners- Studenten

B: Bewoners- Inrichting

C: Studenten- Inrichting 

- Aanwezigen verdelen zichzelf over deze 
drie categorieën en vormen een 
werkgroep.

- In elke groep is tenminste een bewoner, 
een ambtenaar, een persoon van 
Windesheim/Greijdanus en hanzelablid
vertegenwoordigd.

- Per groep wordt gebrainstormd en 
worden ideeën uitgewisseld hoe dit 
verband te verbeteren.



A: UITKOMSTEN STUDENTEN-

BEWONERS

• Groep A heeft één concreet idee 
uitgewerkt.

• Over de streep.

• Gebaseerd op tv- programma over 
de streep.

• Tijdens de pitch wordt het idee verder 
uitgelegd.



B: UITKOMSTEN BEWONERS-

INRICHTING 

• Extra route bij Koggelaan, bij achterkant Windesheim. 

• Hoogteverschil in tunnel tussen fietsers en voetgangers.

• Lopen/looproute visueel aantrekkelijker maken. 

• Herindeling van de weg.

• Drukverlegging met brug of een fly- over.

• Maak een zigzag in de route.

• Stroom versmallen voor de bottleneck.

• Meer vangnetten voor afval.

• Brug+ tunnel.

• Eénrichtingsverkeer.

• Looproute voorrang geven.

• Bremenstraat afsluiten.

• Tunnel afsluiten.

• Verkeersregelaars.

• Verleiden andere aantrekkelijke route. 



C: UITKOMSTEN STUDENTEN-

INRICHTING 

• NS spreidt treinaankomsttijden.

• Ontwikkelingen blended learning.

• Campus deels meer naar het station/Lübeckplein.

• Schoolcampus, transferium naar ondernemingscampus.

• 30- km zone nabij Campus invoeren.

• Directe route naar de Campus. 

• Openlucht les.

• Transformatie naar woonwijk.

• Campus krijgt eigen NS- station.

• Infrastructurele oplossingen.

• Autoroute verleggen.

• Grotere tunnel.

• Verplichte routing.

• Genification/nudge.

• Loopshifts.



RANGSCHIKKEN

• Na 20 minuten te hebben gebrainstormd is het de bedoeling om met de groep 
de opgeschreven ideeën te rangschikken en een top 3 te maken. 

• Van de drie ideeën wordt door de facilitator één onderwerp uitgekozen die 
verder uitgewerkt moet worden. 

• De groepen hebben de volgende onderwerpen hoog in de rangschikking staan:

- Groep A (studenten- bewoners): heeft zich beperkt tot het idee over de streep.

- Groep B (bewoners- inrichting):  het verleiden van een andere aantrekkelijke. 
route, het aanpakken van het bottleneckeffect bij de tunnel.

- Groep C (studenten- inrichting): spelen met de roostering van studenten, 
verblijfsruimtes op de route en allerlei infrastructurele oplossingen.

• Nadat er gerangschikt is, is er pauze! 



DERDE ONDERDEEL: HOE, WAT WIE?

• De facilitator heeft drie onderwerpen 
uitgekozen.

• Bij elk onderwerp moet antwoord gegeven 
worden op de vragen:

- Hoe ga je het idee uitwerken? 

- Wat moet er gebeuren?

- Wie moet dat doen? 

• De aanwezigen mogen weer vrijwillig 
aanschuiven bij één van de groepen, je hoeft 
dus niet in dezelfde groep aan te schuiven.

• Er wordt weer circa twintig minuten gewerkt aan 
de opdracht.

• De uitkomsten op de vragen hoe, wat en wie 
worden in een pitch door een van de 
groepsleden gepresenteerd.



PITCH A: VERLEIDEN ANDERE 

AANTREKKELIJKE ROUTE

Hoe?

• Goed gedrag belonen.

• Voorrangsroute.

• Wifi.

• Letters en kleuren geven.

• De toegang van de Campus verdraaien.

• Kunstzinnige route.

Wat?

• Routes spreiden.

• Schipholband.

Wie?

* Alle steakholders.



PITCH B: EXTRA VERBLIJFSRUIMTES OP 

HANZELAND

Hoe?

• Inspirerende colleges zoals in het programma: 
‘Universiteit van Nederland’.

• Leegstaande ruimten/gebouwen langs de route 
gebruiken.

• Wifi- huis.

• Projectruimten inrichten.

• Fitnessruimte.

• Ontbijten/eten bij de buren.

Wat?

• Studenten vragen waar ze op de route voor zouden 
stoppen.

• Route verblijfsvriendelijker maken.

Wie?

• Samenwerkingsverband met vastgoed, 
ondernemers, studentenverenigingen, bewoners, 
gemeente.

• Platform waarin combinatie van stakeholders 
centraal staat.



PITCH C: OVER DE STREEP

Hoe?

• Tweedejaars studenten doen oproep aan de wijk.

• Gemeente faciliteert de bijeenkomst.

• Een groep van ca. 100 studenten en ca. 100 
bewoners.

Wat?

• Campagnesfeer; laten zien van resultaat.

• Flyers.

• Billboards.

Wie?

• Langere tijd.

• Omliggende scholen.

• Wijkvereniging/buurt. 



AFSLUITING 

- Goede reacties vanuit elke 
belangengroep.

- Er wordt met positieve energie naar 
een oplossing voor het probleem 
gekeken.

- Een ingekomen tweet om een 
‘wishing tree’ langs de route te 
plaatsen waar studenten hun wensen 
en behoeften van de route kwijt 
kunnen.

- De gemeente gaat aan de hand van 
de sessie in gesprek met Windesheim
en Greijdanus over het vervolg van 
dit project.

- Het verslag van de sessie zal naar de 
aanwezigen, het college en de raad 
worden gestuurd.


