
7 Principes



Hanzeland Zwolle, een strategisch gelegen 
plek omgeven door het spoor en belangrijke 
toegangswegen. Momenteel een versteend 
en hard eiland met vooral kantoren en een 
beetje wonen. Voor Hanzeland lonkt een 
transformatie naar een spontane, levendige 
en minder verharde omgeving. Al (onder)
zoekend verandert Hanzeland in een tijdloos 
stuk stad dat zich continu aanpast aan de 
opgaven die de tijd stelt en een magnetische 
werking heeft op zijn bewoners, bezoekers, 
ondernemers, werkenden en studenten. 
Een gebied dat voortdurend verandert, 
vernieuwend is, verrast en zich steeds verder 
ontwikkelt. Hanzeland is altijd in beweging!

De toekomst is onvoorspelbaar en dat vraagt 
om een ander soort gebiedsontwikkeling. We 
geven de ruimte aan bewoners, ondernemers, 
studenten, werkenden en bezoekers om hun 

eigen omgeving als onderdeel van de stad te 
creëren. Een vooropgesteld eindproduct is in 
deze situatie een belemmering, een flexibel 
plan een kwaliteit. We sluiten op voorhand 
geen ontwikkelingen in of uit, maar zijn 
ontvankelijk voor de initiatieven die aangereikt 
worden op het moment dat men met een 
locatie aan de slag gaat.

De 7 principes gaan over een open en 
transparante houding van alle betrokkenen; 
ondernemers, adviseurs, ontwikkelaars, 
bezoekers en bewoners ten aanzien van 
Hanzeland. We tonen het lef om een 
bijzondere club mensen bij elkaar te krijgen 
die écht betrokken wil zijn bij Hanzeland, die 
er écht onderdeel van uit wil maken en die 
innovatief zijn in de manier van werken. Zo 
maken we samen een unieke plek in Zwolle, 
een wijk waar je bij wilt horen.

HANZELAND 
IN 7 PRINCIPES



 1. RUIMTE VOOR EXPERIMENT
 2. MEERVOUDIGE WAARDECREATIE
 3. HOGE LEVENS  KWALITEIT
 4. ONTMOETING
 5. MIX TO THE MAX 
 6. MOBILITEIT
 7.  MENSELIJKE MAAT



WE CREËREN RUIMTE 
VOOR EXPERIMENT

Hanzeland is nooit af, een ontwikkeling 
hoeft niet in één keer goed. Er is ruimte om 
nieuwe dingen uit te proberen en gefaseerd 
te ontwikkelen. Dit vraagt om een open, 
transparante, tolerante en onderzoekende 
houding. Zo leren en innoveren we samen 
en blijven we voortdurend in beweging. 
De markt denkt mee over oplossingen. 
Hanzeland is niet in beton gegoten.
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 5. MIX TO THE MAX 
 6. MOBILITEIT
 7.  MENSELIJKE MAAT



WE ZIJN ALTIJD OP ZOEK NAAR 
MEERVOUDIGE WAARDECREATIE

Een initiatief staat nooit op zichzelf. Alle 
ontwerpopgaven en nieuwe initiatieven 
bieden toegevoegde waarde aan 
de duurzame, toekomstbestendige 
ontwikkeling van het gehele gebied. 
Initiatieven dragen bij aan klimaatadaptatie, 
energietransitie en de duurzame 
oplossing van het mobiliteitsvraagstuk. 
Bij alles wat we doen staat de behoefte 
van het gehele gebied centraal.



We voelen ons verantwoordelijk voor een 
gezonde stad. We zijn ons bewust van 
het effect van een goede kwaliteit van 
de leefomgeving en buitenruimte op een 
menselijke schaal. Het gaat om meer dan 
vergroenen alleen. Het gaat om het ervaren 
van de seizoenen. Daarom vragen we van elke 
ontwerpopgave en initiatief een structurele 
bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. 
Ook in Hanzeland beleef je Zwolle en haar 
groene lommerrijke omgeving.

WE ZETTEN IN OP EEN  
HOGE LEVENSKWALITEIT



WE MAKEN RUIMTE 
VOOR ONTMOETING

We maken ruimte voor ontmoeting. Er is 
contact op ooghoogte tussen binnen en 
buiten. De plinten en de entrees verbinden 
de gebouwde omgeving en de openbare 
ruimte met elkaar, zij lopen in elkaar over. 
Beiden zijn plekken waar mensen elkaar 
ontmoeten, waar interactie tussen mensen en 
levendigheid in het gebied ontstaat. Reuring 
wordt zichtbaar.



WE GAAN VOOR DE TOEVOEGING  
DIE NOG NIET BESTAAT

We wensen dynamiek en levendigheid ook 
buiten kantooruren. Daarom streven we naar 
functiemenging in een gebouw of binnen een 
plot. Het betekent dat zowel in het woon- en 
werkprogramma als in het gebruik van de overige 
ruimtes een brede mix het doel is, waarbij we 
altijd gaan voor de toevoeging die nog niet bestaat 
‘mix to the max’. De weg ligt open voor expressie, 
levendigheid en innovatie waarbij alle ruimte 
wordt gegeven aan starters en broedplaatsen.



Hanzeland is het gebied waar we gedragsverandering 
in bewegen nastreven. We dragen bij aan verbinding en 
mobiliteit en stellen daarbij geen harde normen voor goede 
oplossingen. Gastvrijheid naar bezoekers en belanghebbenden 
is ons uitgangspunt, waarbij we de eigen parkeerproblemen 
oplossen vanuit het wederkerigheidsprincipe. Iedere 
ontwerpopgave of nieuw initiatief heeft aandacht en 
zorg voor autobereikbaarheid, stimuleert het gebruik 
van OV en fiets en stuurt daarmee op een duurzame 
mobiliteit passend bij een gemengd stedelijk gebied. 

WE STREVEN NAAR GEDRAGS
VERANDERING IN BEWEGEN



DE MENSELIJKE MAAT 
IS ONS UITGANGSPUNT

Klein binnen groot, de menselijke maat 
als uitgangspunt. Hiermee houden we 
oog voor veerkracht, reactiesnelheid 
en aanpassingsvermogen. En 
bevorderen we de toewijding en het 
verantwoordelijkheidsgevoel. Ruimtelijk 
gezien creëren we een fijnmazig netwerk 
met een passende korrelgrootte en schaal. 
Menselijke eigenheid in stedelijk gebied.



VRIENDEN VAN HANZELAND




