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Noordzijde | Fietsparkeren
-

sen bij het station. Er zijn nu circa 7.300 stallingsplekken voor 

noordkant. In 2030 zijn er ongeveer 12.000 plekken nodig. 

Ruimtelijk wensbeeld
De spoorzonepartners werken in 2016 het totale ruimtelijke wens-
beeld voor het gebied verder uit. Daarbij hebben ze met elkaar 

-
gen aan de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte.  

zicht, in een kelder te krijgen. Het Stationsplein wordt getransfor-
meerd van een verkeersknoop naar een prettig verblijfsgebied.

Fietsenkelder

aangelegd met comfortabele entrees op het nieuw aan te leggen 

de noordzijde van 4.770 naar 8.400 in 2020. Na de bouw van de 
stalling ziet het capaciteitsplaatje er mogelijk zo uit: 

Gevolgen perronverbreding

noordzijde tijdelijk een overschot aan capaciteit zijn. Rond deze 
periode gaat ProRail van start met de verbreding van perron 
15/16. Het parkeren op maaiveldniveau aan de Oosterlaan zal 
dan tijdelijk moeten wijken. Daarna wordt het parkeren op 

Gevolgen aanleg passerelle
Als er in de toekomst een passerelle over het spoor wordt 
aangelegd, verdwijnt waarschijnlijk de stalling uit het Combi-
gebouw en zou het capaciteitsplaatje er zo uit kunnen zien:

Planning

Het uitvoeren van de plannen gebeurt in stappen. De bouw van de kelderstalling gaat zeker door.  
Hiermee wordt in 2020 een groot deel van het capaciteitsvraagstuk opgelost.

De plannen voor het �etsparkeren moeten de komende maanden afgerond worden, zodat de gemeente 
in het najaar van 2016 een aanvraag kan indienen voor subsidie bij het Ministerie van IenM. 
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Zuidzijde | Busplatform

 Kenmerken
·  19 haltes en 4 bufferplekken, 
zaagtandstructuur

·  basis voor het definitieve ontwerp  
van het busplatform (2e helft 2016)

·  toekomstbestendig voor het OV-
systeem / busvervoer

 

  studieschets busplatform

Opgaven 2e helft 2016
·  bepalen nadere eisen voor definitief ontwerp  
(inrichting, groen, overkapping)

· toegankelijkheid en ontsluiting
· overige functies in het gebied aan de zuidzijde

  schetsontwerp 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 1.800 busritten 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 vorm en constructie

6 studieschetsen busverbinding, vanuit verschillende standpunten bekeken

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. 

De beoordelingscriteria voor de vormgeving zijn in februari 2016 
vastgesteld door het college van b&w. Deze zijn te downloaden 
op www.zwolle.nl/spoorzone.

Constructie
De eisen aan de constructie zijn bepaald en vastgelegd in het 
aanbestedingsdocument. De vormgeving wordt zoveel mogelijk 
vrijgelaten.

Hoogte
In overleg met ProRail is berekend dat de onderzijde van de brug 
op minimaal 6,95 m boven het spoor moet komen te liggen. De 
brug kan daardoor onafhankelijk van de werkzaamheden aan het 
spoor gebouwd worden.
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Aanbesteding busbrug
•    Design, Construct & Maintain (DCM): ontwerp, bouw en 

het onderhoud van de busbrug zijn opgenomen in één 
aanbesteding, twee contracten (bouw en beheer). 

•    Er zijn 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 beoordelingscriteria die het college van 
b&w op 9 februari 2016 heeft vastgesteld. 

•   ProRail voert de aanbesteding uit in opdracht van de 
gemeente Zwolle.

 
Planning
•   Start aanbesteding: voorjaar 2016
•   Combinaties geselecteerd: 14 juni 216
•   Indienen ontwerpen: 23 september 2016
•   Gunning opdracht: begin november 2016 

Planning bouw is nog niet definitief. De eerste bussen zullen 
naar verwachting in het najaar van 2018 over de nieuwe 
busbrug rijden.

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

Raadsbesluit
Maart 2015: PvE bus-
brug en aanbeste-
dingsprocedure

Vraag- 
specificatie
Door ProRail met  
bijdragen van een  
ingenieursbureau  
en de gemeente

Contract
Stukken voor  
aanbesteding  
klaar

X gegadigden

Toets aan  
selectiecriteria  
Toets is uitgevoerd door  
ProRail met weging van  
ervaring gegadigden en  
loting.

5 potentiële  
opdrachtnemers

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

Beoordeling 
aanbiedingen 
Door weging  
vormgeving/prijs

Ondertekening 
contract
Met winnaar  
aanbesteding

Aanbestedingsprocedure

participatie burgers

De aanbesteding in stappen

Inspiratie- 
moment
Met de stad, heeft 
plaatsgevonden op  
2 december 2015.

5 aanbiedingen
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Looproute station - hogeschool Windesheim
 

·   Overlast in woonbuurten tijdens piekmomenten op looproute 
studenten van station naar hogeschool Windesheim.

·   Sessie met bewoners van Hanzeland, studenten en medewerkers 
Windesheim en Greijdanus College voorjaar 2015 leverde aantal 
ideeën op, maar geen structurele oplossing die past binnen het 
budget.

·   Voorjaar 2016: college van b&w besluit om deel van het 
gereserveerde geld voor de route vrij te geven voor andere 
doeleinden. 

·   Verbinding Windesheim - Hanzeland wordt meegenomen in de 
gebiedsontwikkeling voor de spoorzone. 

Denk in een werksessie  

mee over kleine ingrepen  

om de overlast te beperken.  

Aanvang 20.30 uur.

Problematiek en aanpak
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