
Spoorzone Zwolle
nieuwsbrief 15 - november 2016

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het stationsgebied. In deze nieuwsbrief onder andere Henk Jan 
Veerman van ProRail over het aanbestedingstraject voor de busbrug. Maar ook informatie over onder 
andere de Vrienden van Hanzeland, de onlangs gelanceerde Spoorzone dataroom en het Spoorcafé.
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In gesprek met Henk Jan Veerman,
system engineer van ProRail  
ProRail heeft de aanbesteding van de busbrug 
uitgevoerd voor de gemeente Zwolle. System engineer 
Henk Jan Veerman van ProRail heeft hierin een 
belangrijk aandeel gehad.

Welke rol speelt ProRail in dit project?
‘De gemeente heeft ons gevraagd om de busbrug aan 
te besteden en uit te laten voeren, omdat de brug over 
bovenleidingen, ontelbare kabels en leidingen en over 
een wirwar van sporen gaat. Dat maakt het een bijzondere 
opgave om de brug te bouwen. Hoe krijg je een brug van 
een slordige duizend ton en circa 80 meter lang op een 
veilige wijze gebouwd op een plek waar vele treinen af 
en aan richting Utrecht en Lelystad rijden en dus stroom 
op de bovenleidingen blijft staan. Vervoerders zoals NS 
accepteren dat ProRail veel projecten op en rond het spoor 
- ook in opdracht van andere partijen zoals gemeente 
Zwolle -  moet uitvoeren. Maar zij willen ook dat dit zo min 
mogelijk hinder oplevert voor treinreizigers en dus mag 
het treinverkeer voor zo’n project maar een paar dagen 
worden stilgelegd. ProRail heeft veel ervaring met dit soort 
complexe situaties en kent de risico’s.’
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Is de aanbesteding een belangrijke stap in het project?
‘Zeker. Wat ik altijd mooi vind aan een aanbesteding, is dat 
er zaken worden gedaan. De fase van mooie plaatjes en 
wensen is voorbij, je moet concreet en realistisch worden. 
De aanbesteding leidt uiteindelijk tot het sluiten van een 
miljoenencontract. Dat moet goed in elkaar zitten. De 
aannemer moet weten waar hij aan toe is. Het is de kunst 
om de aannemer duidelijke eisen mee te geven, maar ook 
ruimte om zijn werk zo slim mogelijk uit te voeren.’

Het ging toch om het mooiste ontwerp van de busbrug, 
om de vormgeving? 
‘Onder andere. De vormgeving springt voor de gemiddelde 
inwoner van Zwolle het meest in het oog. Maar wij willen 
ook zeker weten dat de aannemer die mooie plaatjes 
ook daadwerkelijk kan bouwen. We hebben daarom 
met de aannemers gesproken over onder andere de 
bouwtechnieken die ze willen inzetten. Hoe ze kunnen 
waarborgen dat het treinverkeer maar heel weinig 
gehinderd wordt. En hoe ze bijvoorbeeld denken om te 
gaan met de beperkte ruimte bij het postgebouw.’ 

En gaat het lukken?
‘Ja. Eerlijk gezegd viel het me mee hoe goed de aannemers 
uit de voeten kunnen binnen de beperkingen die ze krijgen. 
Ze zagen het als een realistische klus. Maar niet makkelijk. 

Voor de Zwolse liefhebbers van bouwoperaties gaat het 
nog een mooi schouwspel worden. Bijvoorbeeld als heel 
grote delen van de brug over het spoor worden geschoven. 
Wij gaan bekijken hoe de inwoners van Zwolle dit proces 
kunnen volgen.’

Benieuwd hoe het ontwerp van de busbrug er uitziet  
en wie de brug gaat bouwen? Kom 17 november naar 
het Spoorcafé bij City-Post aan de Westerlaan 51. 
Aanvang 19.30 uur. 
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Het Spoorcafé: terug- en vooruitblik
Sinds september vindt er elke derde donderdagavond 
van de maand een Spoorcafé plaats: dé plek bij uitstek 
om op een laagdrempelige wijze over de Spoorzone 
met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en 
vooral ook om initiatieven te starten. 
 
Spoorcafé 20 oktober  
Marc Verheijen, architect bij de gemeente Rotterdam, trad 
bij het Spoorcafé op 20 oktober bij De Jonge Honden aan 
de Westerlaan op als spreker. Ondanks de herfstvakantie 
verwelkomden we deze avond zo’n 75 bezoekers. Tijdens 
het eerste deel van de avond deelde Marc zijn visie en 
ervaringen rondom het thema verbinding. Hoe belangrijk is 
verbinding tussen de Spoorzone en de Zwolse binnenstad? 
Op welke manier kan die verbinding worden uitgevoerd?  
 
In zijn presentatie passeerden nationale en internationale 
voorbeelden de revue en lichtte Marc de ideeën en 
ervaringen met de luchtsingel in Rotterdam toe. ”Vanuit 
infrastructuur denken we vaak te bouwen voor de 
eeuwigheid, maar er zijn ook andere manieren. Zo zijn er 
bijvoorbeeld bruggen die drie maar ook die 30 jaar blijven.” 
Marc deelde zijn geloof in het zoeken en vinden van 
tijdelijke oplossingen: “Door tijdelijkheid kan de beleving 

van ruimte veranderen.” Waar zou een brug moeten komen? 
Welke ideeën zijn er om de omgeving bij zo’n brug een 
andere invulling te geven, zodat de brug je ook echt in 
contact brengt met een gebied waar wat te beleven valt? 
Daarover gingen de aanwezigen na de inleiding van Marc 
samen aan de slag.  
 
Uiteenlopende ideeën kwamen op tafel en er werd door 
verschillende subgroepen volop getekend. Uit de reacties na 
afloop van de avond blijkt dat het verhaal van Marc mensen 
geïnspireerd heeft om anders naar het begrip tijdelijkheid 
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te kijken. In het Spoorcafé van 15 december koppelt Anne-
Marie Mosterman de opbrengst van het tweede Spoorcafé 
terug. Club Cele, mede-organisator van de Spoorcafés, heeft 
het Spoorcafé van 20 oktober live gestreamd.  
Wilt u de avond terugkijken? Dat kan via:  
https://www.facebook.com/ClubCele/videos. 

Spoorcafé 15 september 
De eerste editie op 25 september bij Grand Café Lübeck 
was een inloopcafé waarin vragen zijn beantwoord over 
de projecten en ideeën zijn uitgewisseld om de Spoorzone 
aantrekkelijk te maken om te wonen, werken en verblijven. 
Circa 60 belangstellenden kwamen op deze avond af om 
elkaar te ontmoeten, bij te praten, mee te denken en mee 
te doen. En dat resulteerde meteen al in een concreet 
resultaat: Buurthuis by Brainz,. Bewoners van Hanzeland 
spraken op de avond de behoefte uit om elkaar als 
bewoners vaker te ontmoeten en samen leuke dingen te 
doen.  
 
Een bingoavond, live muziek: verschillende bewoners 
gaven aan invulling te willen geven aan een of meerdere 
buurtavonden. Inmiddels heeft de buurt de mogelijkheid 
om een avond per week gebruik te maken van Brainz, 
aan het Lübeckplein 68. Spreekt dit idee je aan en wil je 
meedoen? Meld je aan bij Anne-Marie Mosterman.  

Ook aan de andere tafels was op 15 september veel 
interactie. Kortom: dit eerste, informatieve Spoorcafé was 
geslaagd en legde een mooie basis voor het vervolg: de 
inspiratiesessie van het Spoorcafé van oktober.  
 
Eerstvolgende Spoorcafé op 17 november 
De aanbiedingen voor de nieuwe busbrug zijn binnen en 
beoordeeld! Op 17 november wordt het gekozen ontwerp 
gepresenteerd aan de stad. Bent u benieuwd hoe de 
busbrug er uit komt te zien? Wilt u weten waarom juist dit 
ontwerp gekozen is? Kom dan op 17 november naar het 
Spoorcafé bij City-Post (het voormalige postkantoor) aan de 
Westerlaan 51 in Zwolle. 
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Uitnodiging Spoorcafé
bekendmaking winnend ontwerp busbrug
donderdagavond 17 november 2016

Eindelijk is het zover: op 17 november wordt bekendge-
maakt hoe het ontwerp van de busbrug over het spoor  
eruit komt te zien en wie deze beeldbepalende brug gaat 
bouwen. Met het realiseren van de busbrug zetten de  
gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS Stations en  
ProRail - vier partijen die in de Spoorzone nauw samen- 
werken - een belangrijke stap in de verdere verbetering  
van het vervoersknooppunt en het ontwikkelen van het 
stationsgebied. Bent u benieuwd hoe de brug eruit komt te 
zien en wat de architect erover te vertellen heeft?  
Kom dan op 17 november naar het Spoorcafé bij City-Post 
aan de Westerlaan 51. U bent van harte welkom!

In 2014 en 2015 legden bewoners van Zwolle via de  klank-
bordgroep, de werkgroep busbrug en een inspiratiesessie 
een belangrijke basis voor de uitstraling, het silhouet, het 
uitzicht vanuit de bus en de beleving van de brug als ob-
ject in de ruimte. Op 17 november hoort en ziet u hoe dit is 
vertaald in het winnende ontwerp van de busbrug. Op deze 
avond geeft de architect een toelichting op de achterlig-
gende ideeën bij zijn ontwerp.  
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Ook licht Henk Snel, stedenbouwkundige bij de gemeente 
Zwolle, vanuit zijn rol als voorzitter van de beoordelingscom-
missie toe waarom het gekozen ontwerp er voor de commis-
sie uit sprong. 

Na het plenaire programma dat tot circa 20.30 uur duurt, is 
er volop gelegenheid om over de busbrug door te praten of 
van gedachten te wisselen over andere deelprojecten in de 
Spoorzone zoals het busstation, fietsparkeren en gebieds-
ontwikkeling.

Datum: 17 november 2016
Tijd:  19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie:  City-Post, Westerlaan 51  

(het voormalig postkantoor)

Op 15 december vindt het volgende Spoorcafé plaats. Elke 
derde donderdag van de maand bent u van harte welkom 
om mee te denken en mee te doen. De bijeenkomsten 
worden mede georganiseerd door Club Cele. Kijk voor de 
data en het programma op www.zwolle.nl/spoorzone.
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Vrienden van Hanzeland
In Hanzeland zijn al veel mensen actief om het gebied 
te ontwikkelen tot een plek waar het prettig wonen, 
werken en verblijven is. In januari is een groep 
eigenaren, ontwikkelaars, ondernemers, maar ook 
vertegenwoordigers van Hogeschool Windesheim, NS, 
de gemeente Zwolle én  bewoners van Hanzeland, voor 
het eerst bij elkaar gekomen. 

Deze groep noemt zich de Vrienden van Hanzeland. De 
Vrienden stellen zich als doel om Hanzeland duurzaam te 
ontwikkelen en laten zich hierbij inspireren door ideeën en 
voorbeelden uit binnen- en buitenland. De vrienden komen 
nu gemiddeld een keer per maand bij elkaar. 
 

Visie 
In het spoor en de stationsomgeving wordt veel geld 
geïnvesteerd in infrastructuur en voorzieningen. Hoe kan 
het gebied en de stad daarvan profiteren? Om antwoord 
te geven op deze vraag zijn de Vrienden van Hanzeland 
nu bezig met het opstellen van een visie. Deze visie gaat 
over de toekomst voor het gebied en dient als richting: 
alle ideeën, projecten en initiatieven moeten bijdragen 
aan het realiseren van de visie. De visie dient ook als basis 
voor de samenwerking. De samenwerkingsvorm is nog in 
ontwikkeling. Het doel is om de visie voor het einde van het 
jaar klaar te hebben. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de Vrienden van Hanzeland? Neem 
contact op met Lisa de Groot of Anne-Marie Mosterman via 
info@spoorzone.nl.
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Wonen in een voormalig  
kantoorgebouw in de kop  
van Hanzeland
Wonen op een unieke plek in Zwolle dicht bij belangrijke 
uitvalswegen, het station, de binnenstad én de natuur? 
Als het aan de Van der Horst Groep ligt, is dit vanaf 
medio 2017 mogelijk. 

De ontwikkelaar kocht twee jaar geleden het kantoren-
complex Les Pavillons aan de Noordzeelaan 2-38, op de kop 
van Hanzeland. De drie gebouwen waaruit het complex 
bestaat, 10.000 m2, worden door de Van der Horst Groep 
grotendeels omgebouwd naar in totaal 114 particuliere 
huurwoningen in de prijsklasse van € 750 tot € 900. 

Meer reuring 
Martijn Weinreich, CFO bij de Van der Horst Groep vertelt: 
“Naar deze categorie is in Zwolle veel vraag. Wij richten ons 
met Les Pavillons vooral op starters en jonge stellen en op 
mensen die niet in aanmerking komen voor een woning van 
een woningstichting. Qua structuur is Hanzeland een mooi 
en praktisch gebied. Maar er is sprake van leegstand, achter 
de gevel van een aantal kantoorgebouwen gebeurt niet veel. 
Daar willen wij graag verandering in brengen”.  
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Aandacht voor groen 
De architect die Les Pavillons eind vorige eeuw ontworpen 
heeft, heeft zijn oorsprong in de woningbouw. Weinreich: 
“Dat zie je in het huidige complex terug. Hoewel 
de transformatie van kantoren naar woningen een 
behoorlijke investering met zich meebrengt, kunnen 
we de aanpassingen relatief snel realiseren. Elke woning 
krijgt een gewoon of een Frans balkon. En op het dak 
komt een groot dakterras voor gezamenlijk gebruik. De 
woningen worden duurzaam verwarmd door middel van 
(op termijn geothermische) stadsverwarming. We willen 
aan de buitenkant ook duidelijk laten zien dat er mensen 
wonen. Dat zie je in de tekeningen van het ontwerp terug, 
bijvoorbeeld in het gebruik van bloembakken en veel 
aandacht voor groen in zijn algemeenheid.”
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Het Ontwikkelperspectief:  
een samenhangend ruimtelijk ontwerp  
van de Spoorzone

Voor het ontwerp van de verschillende planonderdelen 
van de Spoorzone, zoals de pleinen, straten en stations-
toegangen, is het van belang dat enkele leidende princi-
pes goed uitgedacht zijn.

Denk hierbij aan uitgangspunten als:
•  Wat is precies de relatie tussen de Spoorzone en de Zwolse 

binnenstad? 
•  Zijn er nieuwe verbindingen nodig tussen de noord- en de 

zuidkant van het station?
•  Hoe geven we invulling aan de relatie tussen het 

Stationsplein en het monumentale stationsgebouw:  
wat willen we dat dit plein gaat ‘doen’?

•  Hoe gaan we om met de intensiteit van het verkeer rond 
het station?

Toekomstbeeld 
Om antwoord te kunnen geven op dit soort wezenlijke 
vragen, is een samenhangend ruimtelijk ontwerp nodig. 
Het Ontwikkelperspectief, zoals we dit noemen, geeft 
een doorkijk naar 2030 en brengt samenhang aan tussen 
de verschillende onderdelen van de Spoorzone. Het 

Ontwikkelperspectief wordt het formele kader waarbinnen 
alle deelprojecten en bouwopgaven tot stand komen.  
 
Prioriteiten en bouwopgaven 
Maar het is niet alleen een toekomstbeeld, er komen ook 
duidelijke prioriteiten en bouwopgaven uit naar voren. Het 
geeft bijvoorbeeld ook antwoord op vragen als ‘Wat doen 
we op korte termijn en wat is hiervan het concrete resultaat? 
Wat volgt daarna? Welke planonderdelen zijn weliswaar 
wenselijk, maar voorlopig nog ambities waarvoor op zoek 
gaan naar geld?’ Samengevat: het Ontwikkelperspectief 
geeft heldere kaders, verbindt de diverse onderdelen, 
verleidt tot nieuwe initiatieven en geeft inspiratie voor de 
invulling van de pleinen, straten, gebouwen en vrijkomende 
terreinen.
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Samen 
Het tot stand komen van het Ontwikkelperspectief kost 
behoorlijk wat tijd en inspanning. Onder leiding van 
stedenbouwkundig bureau Karres en Brands werken we in 
een ontwerpteam samen met bureaus die al veel ervaring in 
de Spoorzone hebben: Team V, Movares en Poelman Reesink. 
De gemeente Zwolle, NS Stations, ProRail en provincie 
Overijssel werken mee in deze ontwerpsessies om dilemma’s 
op te sporen en keuzes af te wegen. Tussenresultaten, 
die nu vorm krijgen, worden binnenkort gedeeld met 
de Vrienden van Hanzeland, directeuren en bestuurders 
van de gemeente, NS Stations, ProRail en de provincie 
Overijssel. Tijdens het Spoorcafé van 15 december wordt 
het Ontwikkelperspectief  besproken met geïnteresseerde 
bewoners. Een intensief en belangrijk proces, want draagvlak 
voor het Ontwikkelperspectief is essentieel.  
 
Besluitvorming 
Het streven is om het Ontwikkelperspectief eind 2016 
gereed te hebben. We weten dan hoe het samenhangend 
ruimtelijk ontwerp er uit ziet, wat we willen, wat dat gaat 
kosten en in welke volgorde we dit gaan realiseren. De 
besluitvorming over het Ontwikkelperspectief door de raad 
en het college van de gemeente Zwolle vindt in het eerste 
kwartaal van 2017 plaats. 
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Kijken door andermans ogen

“Ik zie mijn foto’s als een mobiel raam dat mensen 
de wereld laat zien”, aldus de Spaanse fotojournalist 
Javier Bauluz. Nadat hij over de hele wereld reportages 
maakte van humanitaire drama’s en conflicten, legde 
hij zich de laatste tien jaar toe op het fotograferen van 
de vluchtelingenstromen in de wereld. Van 2 tot en met 
16 september hing een deel van de foto’s die hij hiervan 
maakte in de straten van Hanzeland.

Indrukwekkend 
De tentoonstelling werd georganiseerd door Windesheim. 
Foto’s van Bauluz hingen in de hogeschool, maar ook 
in de openbare ruimte op de route vanaf het station 
naar Windesheim. Bauluz is getuige geweest van een 
tragedie zonder einde, zo lijkt het: migranten op zoek 
naar een nieuw leven in Europa. Bauluz liep mee met de 
vluchtelingenstroom die zich onderweg opsplitste en weer 
samenkwam tijdens deze ongelofelijke reis. Mensen staken 
de Middellandse Zee over met als doel een veilig nieuw 
leven te kunnen starten in vrijheid. Onderweg kwamen zij in 
aanraking met vreemdelingenhaat en verlies. “Ik heb dingen 
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gezien die simpelweg mensonterend zijn. Mijn foto’s zijn 
getuigen van de dagelijkse realiteit en geven hopelijk een 
humaner beeld van de vluchtelingen.”

Verbinding 
Anne-Marie Mosterman, namens de gemeente Zwolle 
werkzaam als gebiedsmanager in de Spoorzone: “Initiatieven 
zoals de fototentoonstelling geven betekenis aan de 
openbare ruimte en aan het gebied. Daarnaast verbindt 
het mensen en creëert het ontmoetingen. En juist daar 
zijn we naar op zoek. De foto’s zorgden voor nieuwe en 
andersoortige gesprekken en een andere beleving van de 
omgeving. Samen met de Vrienden van Hanzeland willen we 
van de Spoorzone een gebied maken waar ontmoeten en 
verbinden centraal staat. Daarom faciliteren we initiatieven 
zoals dit van Windesheim graag.”

Uw idee realiseren? 
Heeft u ook een idee dat u graag wilt realiseren in de 
Spoorzone en zoekt u enthousiastelingen om dit met u te 
doen? Laat het Anne-Marie weten. Zij denkt graag mee en 
zet haar netwerk graag voor u in werking!
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Zwolle, een gastvrije stad  
voor iedereen! 
 
Sinds begin augustus is een gedeelte van het wegdek 
van de Hanzelaan ter hoogte van de zuidelijke 
stationsuitgang gehuld in de kleuren van de regenboog. 
Met de zogenaamde regenboogoversteek laat Zwolle 
zien dat het een gastvrije stad voor iedereen is en dat 
zij staat voor diversiteit en acceptatie van seksuele 
minderheden. 

Het initiatief voor de regenboogoversteek werd genomen 
door twee raadsleden, te weten Claudia van Bruggen 
(raadslid D66) en Patti Wolthof (raadslid PvdA). De 
oversteek heeft geen juridische status zoals een zebrapad 
dat wel heeft. Door de felle kleuren gaat er wel een extra 
attentieverhogende werking vanuit richting het verkeer 
op de Hanzelaan. Anderzijds wordt hiermee richting de 
voetgangers ook een duidelijke plek gemarkeerd waar zij 
geconcentreerd kunnen oversteken en draagt het bij aan 
het verminderen van het uitwaaieren van overstekers.
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Nieuw: Spoorzone dataroom 
 
Hoeveel mensen wonen er eigenlijk in de Spoorzone? 
Welke voorzieningen zijn er? Waar kun je parkeren? 
Welke bedrijven zitter er in de Spoorzone en hoeveel 
medewerkers hebben zij? Om antwoord te geven op al 
dit soort vragen over de Spoorzone heeft  de gemeente 
Zwolle een dataroom ingericht. 

De Spoorzone dataroom is een virtueel platform met 
allerhande gegevens over het gebied. Het gaat om 
data over bijvoorbeeld verkeer en mobiliteit, bevolking, 
onderwijs, eigendom en werkgelegenheid. De dataroom 
maakt alle publieke data over de Spoorzone op één centraal 
punt toegankelijk. 

Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy-
wetgeving.  De data kunnen gebruikt worden bij het maken 
van keuzes (doe ik er goed aan mij te vestigen in dit 
gebied?) bij het ontwikkelen van producten, of gewoon uit 
interesse. 

De dataroom is zeven dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar via www.zwolle.nl/spoorzonedataroom.
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Kwaliteitsimpuls op station Zwolle
Voor het einde van dit jaar kunnen reizigers droog en 
beschut OV-chipproducten opladen en reisinformatie 
lezen. Aan de centrumzijde van het station komt er, ter 
hoogte van de Broodzaak, een fraaie overkapping.  

Met de architectuur van de overkapping is rekening 
gehouden met het karakter van het rijksmonumentale 
stationsgebouw. Bijzonder aan de luifel is dat de aanwezige 

boom gewoon kan blijven staan door de innovatieve 
dakconstructie. 

Omdat de overkapping op één van de drukste plekken van 
het station komt, wordt deze in fasen opgebouwd. Hierdoor 
ervaart de reiziger minimale hinder. Eind oktober zijn de 
werkzaamheden gestart. Het streven is om medio december 
de overkapping compleet op te leveren.
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Join the pipe! 
 
Afgelopen zomer is een watertappunt  geplaatst nabij 
de stationsuitgang aan de zuidzijde. Het tappunt is 
geleverd door Join the Pipe, een stichting die ook 
drinkwaterprojecten in de derde wereld ondersteunt. 
Zij financiert deze steun gedeeltelijk uit de opbrengsten 
van de levering van de tappunten.  
 
Vitens ondersteunt het initiatief van watertappunten in 
de stad van harte. Zij zorgde voor de aansluiting van het 
tappunt aan de Hanzelaan links van de doorgang naar het 
Lübeckplein.  Voor die plek is gekozen omdat deze dicht 
bij de belangrijkste loopstroom aan de zuidzijde van het 
station ligt en het tappunt op deze plek bovendien altijd in 
de schaduw staat.
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Brainz,
Brainz, wordt dé plek om in de Spoorzone te flexwerken, 
brainstormen en samen te werken aan een project. Het 
is een multifunctionele werkplaats voor onderwijs, 
overheid en ondernemen.  
 
Bij Brainz, staat het delen van kennis en het verbinden van 
opgaves centraal. Hiervoor wordt een ruimte gemaakt 
die het technisch brein van Windesheim een energieke, 
praktische en comfortabele werk-, denk- en inspiratieplek 
biedt.
 
De inrichting bestaat uit kantoor-, brainstorm- en 
presentatieruimtes, flexwerkplekken, een auditorium en 
een filmzaal. Naast deze werkruimtes biedt Brainz, ook 
gelegenheid om te ontspannen: een drankje aan de bar, 
genieten van kunst, verbinding met buiten en genoeg 
fauna om de hersens van zuurstof te blijven voorzien.

De exacte openingsdatum is nog niet bekend.  
Zodra we daar meer over weten, leest u dat op 
www.zwolle.nl/spoorzone en in de lokale media. 
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Even terugkijken
Op  bijeenkomsten over de Spoorzone in juni en juli zijn 
twee filmpjes gemaakt. 

Het gaat om een videoverslag van de resultaten van 
de verkenning die het O-team (Ontwerpteam) van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitvoerde over de 
vraag ‘Hoe wordt de zielloze Spoorzone een levendig, 
bruisend deel van de stad?’.  

In de tweede, interactieve video vroegen we aan bezoekers 
van de publieksbijeenkomst op 6 juli wat hun visie is op de 
Spoorzone van morgen. Wie weet ziet u zichzelf wel terug 
op een van beide films!
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https://www.youtube.com/watch?v=2JihXuwKdS8
http://www.oteam.nl/
https://video.helloeko.com/A6DOEM
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