
Spoorzone Zwolle
nieuwsbrief 18 - november 2017

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in het stationsgebied. In deze nieuwsbrief leest een  
interview met Maarten Ottenhof (hoofduitvoerder van BAM Infra, de aannemer van de busbrug). 
Daarnaast leest u onder andere over het Ontwikkelperspectief dat is vastgesteld, over de  
ondertekening van de visie van Vrienden van Hanzeland en het onderzoek naar het Spoorcafé.
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In gesprek met Maarten Ottenhof
Hoofduitvoerder van BAM Infra, de aannemer van de 
busbrug

Hoofduitvoerder Maarten Ottenhof van BAM Infra 
is er helemaal klaar voor. De 38-jarige getrouwde 
Dedemsvaarter en vader van een zoon (6) en dochter 
(8) voelt zich als een vis in het water bij de bouw van de 
nieuwe busbrug over het spoor in Zwolle. 

Vooral de diversiteit die deze bouwklus in zich heeft en 
de dynamiek tussen de verschillende bouwonderdelen is 
volgens Maarten “een soort van kers op de taart”. Hij draagt 
graag zijn steentje bij aan dit bijzondere bouwproject.

Sturen op planning en kwaliteit
“Als hoofduitvoerder ben ik eindverantwoordelijk voor wat 
er buiten gebeurt”, antwoordt Maarten op de vraag wat 
precies zijn rol is. “Ik stuur op de planning en de kwaliteit. 
Dat wil zeggen dat ik moet bewaken dat we precies 
datgene bouwen, wat we met de opdrachtgever hebben 
afgesproken. En dat binnen de afgesproken tijd.“  

Risico’s bewaken
Maarten vervolgt: “Tussen alle bouwtekeningen en 
planningen heb ik het totaaloverzicht en bewaak ik de 
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samenhang tussen de verschillende bouwonderdelen. 
In die zin ben ik de ‘linking pin’ tussen de opdrachtgever 
(ProRail en gemeente Zwolle) en de mensen van 
de onderaannemers die het werk uitvoeren. In het 
uitvoeringsoverleg toetsen we met ProRail en de gemeente 
de kwaliteit van het werk aan het ontwerp van de busbrug. 
Ook bewaak ik de risico’s omdat werken met verschillende 
onderaannemers vooral ook veilig moet gebeuren. Werken 
in de directe spooromgeving terwijl de treinen van en naar 
Kampen, Amersfoort en Lelystad gewoon doorrijden, vergt 
alertheid en een kwalitatief goed veiligheidsregime.”

Technische uitdaging
De vraag wat het meest spannende is van deze bouwklus, 
laat Maarten glunderen en zijn antwoord is duidelijk. ”Het 
ontwerp van de busbrug is prachtig en bestaat uit veel 
verschillende bouwfacetten. Zo bestaat de busbrug onder 
andere uit betonnen en stalen onderdelen. Om die op een 
goede manier met elkaar te verbinden is een technische 
uitdaging.”

Productieproces
Firma Victor Buyck fabriceert het stalen gedeelte van de 
busbrug dat boven de sporen komt. Het ervaren Belgische 
bedrijf heeft al vele stalen bruggen geproduceerd in 
complexe spoorse situaties. Het 110 meter lange stalen 
gedeelte van de Zwolse busbrug wordt in losse elementen 

- ‘vleugels‘ en kokers - met speciaal transport over de weg 
naar Zwolle getransporteerd. Volgens de huidige inzichten 
komen de eerste twee elementen in de derde week van 
2018 aan op de locatie waar de oude NedTrain loods naast 
Wärtsilä stond. Op die plek worden alle elementen aan elkaar 
gelast. In mei 2018 zal BAM Infra vervolgens met speciale 
transportwagentjes - zogenaamde Self Propelled Modular 
Transporters - de gehele stalen constructie van 1.000 ton 
naar zijn definitieve locatie rijden en op twee betonnen 
pijlers plaatsen. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/busbrug. 
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Sprintjes trekken om het Lübeckplein 
te vergroenen
 
Op 26 september is de eerste sprint voor het 
Lübeckplein feestelijk afgesloten met het eerste 
Oktoberfest in Hanzeland. In een lekker zonnetje en 
met muzikale begeleiding van visboer/zanger Nico 
kwamen zo’n 130 mensen bij elkaar. Erg gezellig. En dat 
was te merken, want het bleef nog lang ‘onrustig’ op het 
Lübeckplein. 

De eerste stap
Eerder die week is het groen tegen de luchtkokers op het 
plein aan de zijde van de Koggelaan onder leiding van Harry 
Pierik gerealiseerd. Met hulp van studenten van De Groene 
Welle is zo een begin gemaakt met de transformatie van het 
Lübeckplein.

Oktoberfest
Het resultaat van deze eerste sprint hebben we tijdens 
het Oktoberfest op het Lübeckplein met bewoners, 
ondernemers, werknemers en studenten gevierd. 
Deze avond is gelijk een start gemaakt met de tweede 
sprint voor het plein. In overleg met onder andere de 
bewonersvereniging Hanzeland is gekozen om het 
zwarte gat aan het plein, de voormalige ingang van de 

reizigerstunnel onderin het Schellepoortgebouw, levendiger 
te maken. Momenteel zijn we vooral in gesprek met de 
eigenaar van het gebouw omdat er diverse ontwikkelingen 
zijn.  

Nieuwjaarsborrel op het plein
In ieder geval wordt de tweede sprint op 9 januari afgesloten 
met een nieuwsjaarsborrel op het plein. Meer informatie 
volgt via www.zwolle.nl/spoorzone, facebook en twitter.
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Ontwikkelperspectief Stationsgebied 
vastgesteld

De Zwolse gemeenteraad heeft op 30 oktober 2017 
het Ontwikkelperspectief voor het Stationsgebied 
vastgesteld. Daarmee is samen met de NS, ProRail en de 
provincie Overijssel de basis gelegd voor ‘het station dat 
Zwolle verdient’. Een station met een uitstraling die past 
bij de betekenis die het heeft voor de stad en de regio. 

Bouwprojecten
Het Ontwikkelperspectief voor het Stationsgebied is een  
totaalontwerp waarin alle bouwprojecten in het stations-
gebied ‘passen’. Twee daarvan zijn al in aanbouw: de bus-
brug over het spoor en het busstation aan de zuidkant, 
inclusief keerlus en aansluiting op de Hanzelaan. Na opleve-
ring is de zuidzijde van het station begin 2019 de plek waar 
de stads- en streekbussen aankomen en vertrekken. 

Voor andere bouwprojecten zijn de voorbereidingen in 
volle gang. Daarbij gaat het om de ondergrondse stalling 
voor 4.800 fietsen aan de noordzijde met daarboven 
een nieuw groen en duurzaam stationsplein van hoge 
kwaliteit, met een verblijfsfunctie. Direct daarna krijgen het 
Stationsplein, Westerlaan en Oosterlaan weer de allure van 
een laan met een lommerrijke uitstraling.

Binnenkort start de verdere uitwerking van de plannen 
voor de passerelle: een brug over de sporen met een 
fantastisch uitzicht over het station en de directe omgeving. 
De passerelle zorgt voor een poortjesvrije verbinding voor 
voetgangers (met de fiets aan de hand) tussen binnenstad 
en Hanzeland. Bij de zuidelijke opgang van de passerelle 
komt het tijdelijke Hanzepark waar evenementen kunnen 
worden gehouden. Daar is ook ruimte voor een (tijdelijke) 
oplossing voor fietsparkeren en  - als de behoefte daaraan 
voldoende is aangetoond - voor een (tijdelijke) oplossing 
voor autoparkeren.
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Ambities
Het Ontwikkelperspectief geeft verder richting aan de 
ambities die de gemeente Zwolle, NS, ProRail en de 
provincie Overijssel hebben om het in-, uit- en overstappen 
voor de reizigers op het station zo comfortabel en veilig 
mogelijk te maken. Voor de stationsentrees volgt nog een 
uitwerkingsstudie naar de inrichting en de architectonische 
vormgeving van de bijbehorende overkappingen. Dit 
geldt ook voor de kap boven het busstation. Het nieuwe 
busstation wordt eerst voorzien van een tijdelijke 
overkapping. We streven daarbij naar eenduidigheid in de 
kapvormen (familie van kappen voor het gehele station). 
Ook definitieve oplossingen voor fiets-  en autoparkeren 
zijn onderwerp van vervolgstudies. Voor deze ambities is er 
nog onvoldoende financiële dekking.

Samenwerkingsovereenkomst
Voor het uitvoeren van het Ontwikkelperspectief voor het 
Stationsgebied sluiten de gemeente Zwolle, NS, ProRail en 
de provincie Overijssel een samenwerkingsovereenkomst. 
Hierin leggen zij vast dat het Ontwikkelperspectief 
als koersdocument wordt onderschreven en er staan 
afspraken in over de verdere uitwerking. Ook  het proces 
van samenwerking, het verkrijgen van extra financiële 
middelen om de ambities te realiseren, de realisatie van 
deelprojecten en de tijdelijke maatregelen worden in deze 
samenwerkingsovereenkomst opgenomen.
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Visie op Hanzeland en zeven principes 
om initiatiefnemers te inspireren

In februari stond het Spoorcafé in het teken van de 
toekomst van Hanzeland. Hoe ziet dit gebied er idealiter 
uit over vijftien jaar? Deze visie op Hanzeland is een 
initiatief van deltaWonen, Hogeschool Windesheim, 
BPD, Panta Real Estate, City Developer-S, NS en de 
gemeente Zwolle. Zij vormen de actieve kern van 
de Vrienden van Hanzeland. Bewonersvereniging 
Hanzeland heeft zich inmiddels ook aangesloten bij de 
Vrienden.
 
Op vrijdag 8 september heeft de actieve kern van 
de Vrienden van Hanzeland de visie op Hanzeland 
ondertekend. Met dit gebaar onderschrijven zij de visie. 
Samen zetten ze zich in voor de verwezenlijking ervan.

De visie op Hanzeland geeft richting aan initiatieven en 
is uitnodigend voor initiatiefnemers. De kernwaarden - 
stoutmoedig anderz, verbonden en in beweging - zorgen 
voor verbinding en geven in hun samenhang Spoorzone/
Hanzeland een duidelijk onderscheidend karakter in 
vergelijking met de directe omgeving van Zwolle en andere 
gebieden in Zwolle. 

Het college van B&W ziet deze visie op Hanzeland als een 
mooi inspiratiedocument dat als basis kan dienen voor een 
ruimtelijke uitwerking.

De Vrienden van Hanzeland hebben de visie op Hanzeland 
uitgewerkt in een aantal principes. Deze principes zijn niet 
bedoeld als criteria om te beoordelen of ideeën wel of 
niet mogen worden uitgevoerd. De Vrienden willen juist 
dat deze principes initiatiefnemers inspireren om mee te 

pagina 8

https://www.zwolle.nl/spoorzone/visie%20op%20hanzeland


Spoorzone nieuws  #18 - november 2017                        

doen aan de ontwikkeling van Spoorzone/Hanzeland tot 
een aantrekkelijk stuk stad, waar mensen kunnen wonen, 
werken, leren en ontmoeten. 

De principes zijn:
1.  We creëren ruimte voor experiment. 

Hanzeland is nooit af. Er is hier ruimte om nieuwe dingen 
te proberen.

2.  We zijn altijd op zoek naar meervoudige waarde-
creatie. 
Een initiatief staat nooit op zichzelf. Nieuwe initiatieven 
en de bestaande wijk dragen bij aan elkaar en aan een 
toekomstbestendig gebied.

3.  We zetten in op een hoge levenskwaliteit. 
Elk initiatief en elke ontwerpopgave draagt bij aan 
een gezondere stad en een betere kwaliteit van de 
leefomgeving.

4.  We maken ruimte voor ontmoeting. 
Er is contact op ooghoogte tussen binnen en buiten. De 
begane grond en de openbare ruimte lopen in elkaar 
over.

5.  We gaan voor de toevoeging die nog niet bestaat. 
We wensen dynamiek en levendigheid, ook buiten 
kantooruren. Daarom willen we een menging van 
functies binnen een gebouw of een plot.

6.  We streven naar gedragsverandering in bewegen.  
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.

7.  De menselijke maat is ons uitgangspunt. 
Mensen moeten zich welkom en thuis voelen in dit 
gebied. Daarom creëren we een fijnmazig netwerk met 
een passende korrelgrootte en schaal.

Meer weten? Lees de folder over de zeven principes van 
Hanzeland.

7 Principes
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De visie op Hanzeland in het kort
Hanzeland heeft een unieke ligging: dicht bij de binnenstad 
en dicht bij de IJssel, dicht bij het station en dicht bij de 
A28. Het gebied heeft heel veel potentie. Niet alleen  door 
de ligging, maar ook door de vele studenten die dagelijks 
door het gebied trekken en de lege plekken die bebouwd 
kunnen worden. Tegelijkertijd voelen bewoners zich  
’s avonds niet altijd veilig, doordat het gebied uitgestorven 
is en ontbreekt het er aan groen en goede voorzieningen. 

De ideeën en beelden uit het Spoorcafé zijn gebruikt om  
de visie op Hanzeland op te stellen. 

De visie beschrijft drie kernwaarden 
•  Stoutmoedig anderz – uitgesproken eigenheid.  

Hanzeland getuigt van lef. De uitstraling is stoer, 
karaktervol en prikkelend. Hanzeland wordt omgetoverd 
tot een gebied waar je wilt zijn.

•  Verbonden contrast – samenhang in diversiteit.  
In Hanzeland vind je kleinschaligheid en een menselijke 
maat met een stedelijk schwung. Hier ervaar je het 
contrast tussen grootschalige stadse elementen en kleine 
intieme invullingen. Je kunt de stadse dynamiek opzoeken 
of je terugtrekken in het groen.

•  In beweging – voortdurend onderzoeken.  
In Hanzeland voel je dynamiek en beweging. Hanzeland 

is niet af, maar komt tot bloei door de mensen die zich in 
en door het gebied bewegen. Het gebied nodigt uit voor 
spontaniteit.

Hanzeland wordt een gebied waar mensen kunnen wonen, 
werken, studeren en innoveren. Deze functies worden niet 
meer gescheiden, maar juist gemengd. Hanzeland wordt 
een stedelijk gebied, een moderne tegenhanger van de 
historische binnenstad.
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Spoorcafé viert eerste verjaardag 

Ruim een jaar geleden, in september 2016, 
werd het eerste Spoorcafé georganiseerd: een 
laagdrempelige manier om op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen in de Spoorzone, leden van 
de projectorganisatie en de andere bezoekers te 
ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.  

De Spoorzone ontdekken
Het Spoorcafé vindt elke derde woensdag van de maand 
plaats. Afgelopen jaar  waren we op verschillende plekken 
te gast: bij Grand Café Lübeck, De Jonge Honden, City-
Post, Brainz, Hanz en in november bij RAWspace, het atelier 
van kunstenaar Ronald Westerhuis. Door het Spoorcafé 
op wisselende locaties te organiseren, willen we met de 
bezoekers de Spoorzone verder ontdekken. 

Uiteenlopende onderwerpen
Tijdens de bijeenkomsten hebben we  al veel verschillende 
onderwerpen toegelicht en met elkaar besproken. Van het 
Ontwikkelperspectief tot mobiliteit, van klimaat en energie 
tot de visie op Hanzeland en van de de busbrug  tot place-
making en verstedelijking. Ook gingen we  al wandelend 
met elkaar op excursie langs belangrijke plekken uit het 
Ontwikkelperspectief. Elk Spoorcafé mochten we tussen de 
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50 en 75 bezoekers verwelkomen. Zij gaan tijdens het 
Spoorcafé zowel plenair als in kleinere groepen met elkaar 
in gesprek. Het is een vorm waarbij bezoekers kunnen aan- 
geven wat zij belangrijk vinden en zaken bespreekbaar 
kunnen maken. Op deze manier voorzien zij de leden van 
de projectorganisatie van waardevolle feedback. 

Terugkoppeling
Na het plenaire deel gaan we in kleinere groepen uiteen. 
Voordeel daarvan is dat er een informelere setting ontstaat 
waardoor het voor de bezoekers nog laagdrempeliger wordt 
om hun mening te geven.
Omdat we van de bezoekers hoorden dat zij toch ook graag 
willen weten wat er zoal aan de andere tafels besproken is, 
sluiten we de avond tegenwoordig altijd af met een rondje 
langs de verschillende tafels. Op die manier wordt alle 
informatie gedeeld onder alle bezoekers. 

Onderzoek
De eerste verjaardag van het Spoorcafé grijpen we aan om 
het Spoorcafé te evalueren. Lisa en Jennie, twee studentes 
van Windesheim, voeren daarom de komende periode een 
onderzoek uit. Op pagina 18 leest u hier meer over. Heeft 
u ideeën hoe we met het Spoorcafé nog beter aan kunnen 
sluiten bij uw behoeftes? Deel ze met ons  
via het onderzoek van Lisa en Jennie.
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De bouw van de nieuwe busbrug in Zwolle is maandag 
30 oktober 2017 gestart. Wethouder Ed Anker, 
gedeputeerde Bert Boerman en regiodirecteur ProRail 
Jan Mulder boorden samen de eerste paal in de grond.

Waarom een busbrug?
Het aantal inwoners van en bezoekers aan Zwolle groeit 
elk jaar. Ook het aantal reizigers dat gebruik maakt van 
het bus- en treinstation neemt toe. De huidige inrichting 

Bouw van de Zwolse busbrug nu echt van start
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van de openbare ruimte aan de centrumzijde van het 
station kan de toename van de vele bussen, auto’s, fietsen 
en voetgangers amper aan. Vooral in de ochtend- en 
avondspits ontstaan er verkeersopstoppingen. Niet alleen 
de wegen en kruispunten dicht bij het treinstation, ook de 
busperrons zijn overvol. Zonder verkeersregelaars kunnen 
de bussen in de drukke spits niet rijden. Samen met de 
provincie Overijssel heeft de gemeente daarom besloten 
een nieuw busstation aan de zuidzijde van het spoor (aan 
de Hanzelaan) te maken.

Werkzaamheden
De komende weken voert aannemer BAM Infra aan de 
noordzijde van het spoor ter hoogte van het gebouw  
City-Post onder andere de volgende werkzaamheden uit:

•  kabel- en leidingwerkzaamheden naast het spoor;
•  maken gewapende grondconstructies voor de schuine 

helling van de busbaan tot aan de Nieuwe Veerallee;
•  boren palen in de grond op de plaatsen waar pijlers 

worden gebouwd en waar de busbrug op zal steunen.

Vanaf eind 2017/begin 2018 informeert ProRail bewoners 
en bedrijven in de directe omgeving over de volgende 
reeks werkzaamheden en de mogelijke gevolgen van de 
bouwactiviteiten. Op www.zwolle.nl/spoorzone vindt u 

naast informatie over de busbrug ook een toelichting op alle 
andere deelprojecten binnen het overkoepelende project 
Spoorzone Zwolle.

De komende jaren werkt de gemeente Zwolle samen met 
de provincie Overijssel, NS en ProRail aan de verbeteringen 
van het stationsgebied Zwolle. Zo wordt station Zwolle (het 
2e spoorknooppunt van Nederland) omgebouwd  tot een 
toegankelijk en comfortabel ov-knooppunt in een groene 
omgeving. Op de website www.zwolle.nl/busbrug staat 
meer informatie over het ontwerp van de busbrug.
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Bouw busstation binnenkort van start
Het startmoment en de uitvoering

De afgelopen weken heeft aannemer NTP Infra aan 
de zuidzijde van het spoor veel werk verricht om het 
bouwterrein voor het nieuwe busstation vrij te maken. 
Binnenkort is het  zover: op 4 december gaat de bouw 
van het busstation aan de Hanzelaan officieel van start! 

Benieuwd naar wat er achter de bouwhekken gaat 
gebeuren? U bent van harte welkom bij het startmoment. 
Deze bijeenkomst vindt plaats op 4 december om 15.30 uur
op het plein aan de zuidzijde (=Hanzelaanzijde) van het 
treinstation), ter hoogte van de stationsingang.

Om de centrumzijde te ontlasten gaat de gemeente Zwolle 
met financiële bijdrage van de provincie Overijssel een 
hoogwaardig busstation met veel groen aan de zuidkant 
van het treinstation bouwen. De bouwwerkzaamheden 
staan gepland vanaf 4 december  2017 tot eind december 
2018. Dit nieuw te bouwen busstation en de momenteel 
in aanbouw zijnde busbrug over het spoor moeten 
vanaf januari 2019 voor een vlotte verbinding zorgen 
voor de circa 1.200 bussen die per dag vanaf het nieuwe 
busstation naar de noordzijde van de stad (centrumhalte 
Katwolderplein aan de Pannekoekendijk) en richting de 

Veluwe rijden en omgekeerd. Het verblijfsgebied voor de 
busreiziger wordt comfortabeler, want het nieuwe station 
heeft meer ruimte, men kan beter beschut wachten en het is 
overzichtelijker. Met dit nieuwe busstation wordt bovendien 
de verkeersveiligheid aan de noordzijde van het station 
verbeterd. 

Planning en werkzaamheden
Van begin december 2017 tot april 2018 wordt de oostzijde 
van het busstation aangelegd inclusief de keerlus en de 
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halteplaats voor taxi’s. De bouw van de westzijde van het 
busstation start nadat het stalen deel van de busbrug 
medio mei 2018 is ingereden. 
Van september 2018 tot en met december 2018 vinden 
de afbouw van het busstation en de aanleg van alle 
straatmeubilair, het digitale informatiesysteem en de 
bewegwijzering plaats. In dezelfde periode wordt de 
tijdelijke kap boven de trappen naar het busstation 
aangepast en worden de roltrappen en de lift geplaatst.

Maatregelen
Om de overlast voor reizigers en het verkeer zo beperkt 
mogelijk te houden, neemt de gemeente in samenwerking 
met de aannemer en vervoerders gedurende de bouw van 
het busstation  de volgende maatregelen: 
•  De instaphalte van lijn 2 van de stadsdienst krijgt 

tijdelijk een andere locatie ter hoogte van de ingang van 
parkeergarage Lübeckplein.

•  Het treinvervangend busvervoer bij het overgrote deel van 
de geplande buitendienststellingen van het treinverkeer 
vindt plaats via het busstation in aanbouw. 

•  Het treinvervangend busvervoer bij calamiteiten op het 
spoor en bij enkele geplande buitendienststellingen vindt 
plaats via de bestaande parkeerplaats voor touringcars 
en de laad- en loszone voor het Stadskantoor aan de 
Hanzelaan.

Hinder of vragen?
NTP Infra werkt bijna uitsluitend buiten de huidige openbare 
ruimte en nagenoeg altijd overdag op doordeweekse dagen. 
Hierdoor verwachten wij dat deze werkzaamheden voor de 
omgeving weinig hinder zullen veroorzaken. Hebt u vragen 
over of ondervindt u toch hinder van de bouw van het 
busstation, neemt u dan contact op met projectleider Toon 
van Beek via ACW.van.Beek@zwolle.nl of bel 14038 (lokaal 
tarief ).

pagina 16

mailto:ACW.van.Beek@zwolle.nl


Spoorzone nieuws  #18 - november 2017                        

Planning & projectkaart
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Het Spoorcafé: wat gaat goed en wat 
kan beter? 

Wellicht heeft u ons gezien bij de afgelopen twee 
Spoorcafés. Graag stellen wij ons kort voor.  
Wij zijn Jennie Hopman en Lisa Bakker, vierdejaars 
communicatiestudentes van Hogeschool Windesheim. 

De komende tijd gaan wij een kwalitatief onderzoek 
uitvoeren onder bestaande en potentiële bezoekers van 
het Spoorcafé. Het doel van dit onderzoek: hoe kunnen 
we de communicatie over wat er in de Spoorzone gebeurt 
nog beter afstemmen op uw wensen. U kunt de online 
vragenlijst hier invullen. 

De resultaten van het onderzoek verwerken wij in een 
notitie voor de gemeente waarin we de organisatie van het 
Spoorcafé aanbevelingen geven om geïnteresseerden via 
de Spoorcafés nog beter te faciliteren en het Spoorcafé nóg 
aantrekkelijker te maken voor u en de andere bezoekers.

Alvast dank voor uw medewerking! 
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Spoorzone Zwolle in beeld

Amateurfotograaf Jacob Raymond de Boer maakte 
begin november een wandeling door  het stations-
gebied in Zwolle en bracht de werkzaamheden van de 
busbrug in beeld. 

Jacob is bij de gemeente Zwolle werkzaam als werkvoor-
bereider voor verschillende bouwprojecten in de stad. In zijn 
vrije tijd maakt hij graag bijzondere foto’s. Door de lens van 
Jacob nemen wij u graag mee in de ontwikkelingen in de 
Spoorzone. 
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Kort nieuws

Website Spoorzone vernieuwd
De website van de Spoorzone heeft onlangs een 
metamorfose ondergaan, zodat het voor u en andere 
bezoekers nog makkelijker is om informatie te vinden 
over actuele ontwikkelingen in het stationsgebied van 
Zwolle. 

De website is grondig onder handen genomen:  van de 
navigatie tot aan  de uitstraling.  Projecten in uitvoering 
krijgen op de homepage meer aandacht door de nieuwe 
verdeling van onderwerpen en bijpassende beelden. Wat is 
het verhaal achter de deelprojecten? In welke fase zitten ze? 
Op de website van de Spoorzone komt u het te weten. 

In december geen Spoorcafé maar een Kerstborrel
In verband met de feestdagen vervalt het Spoorcafé 
van 20 december. Graag drinken we in plaats daarvan 
op 14 december met u een Kerstborrel bij Hanz aan het 
Hanzeplein 11-27. 

U bent van harte welkom tussen 16.00 en 18.00 uur. 
Graag tot dan!

HO HO HO!
De kerstborrel bijHanz 

is al weer zo!
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Corliene en Daniel uit Hanzeland doen 
mee aan de pilot Groen PV dak

Het Spoorcafé in april ging over klimaat en energie in de 
Spoorzone. Deze avond vertelde Otto Hettinga namens 
de gemeente Zwolle over de pilot Groen PV dak: een 
pilot om daken te vergroenen in combinatie met het 
installeren van zonnepanelen. In Hanzeland staan veel 
woningen met platte daken die zich hier prima voor 
lenen. Corliene en haar partner Daniel, wonend aan de 
Bremenstraat in Hanzeland, meldden zich aan voor de 
pilot. 

De beste oplossing
Vanuit de pilot werd het dak van hun huis en schuurtje 
beoordeeld op de beste oplossing. Hiervoor werd met 
Solar Sedum BV (ook betrokken bij het klimaatbestendig 
maken van de Seringenstraat in Assendorp) ervaring en 
kennis uit Amsterdam naar Zwolle gehaald. Het dak van het 
huis van Corliene en Daniel werd voorzien van sedum, een 
vetplant die net als een cactus vocht in de bladeren kan 
opslaan. Naast verkoeling levert een groen sedumdak ook 
extra rendement op voor zonnepanelen. Op het hoge dak 
werden acht zonnepanelen geplaatst. Het sedum op het 
hoge dak moet nog volwassen worden. Op het dak van het 
schuurtje is gekozen voor direct groen sedum.
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Voordeel voor andere bewoners
De pilot Groen PV dak levert veel waardevolle informatie op 
voor andere bewoners. Aangezien Hanzeland veel van dit 
soort daken kent, is de oplossing voor het huis van Corliene 
en Daniel voor veel meer bewoners interessant. Alles wat nu 
is uitgezocht, hoeven andere bewoners van Hanzeland die in 
een vergelijkbaar huis wonen niet opnieuw te onderzoeken.
 
De ervaringen van Corliene en Daniel
Corliene en Daniel zijn zich bewust van de bijdrage die 
zij zelf kunnen leveren aan klimaatadaptatie en zijn 
graag bereid te vertellen over hun ervaringen. Naast 
klimaatbewust speelt natuurlijk ook mee dat de investering 
die zij nu hebben gedaan, in de energierekening en 
naar verwachting ook in de waarde van hun huis deels 
terugverdiend zal worden. Via de Vereniging Bewoners 
Hanzeland wordt binnenkort meer informatie gedeeld. 
Benieuwd naar de ervaringen van Corliene en Daniel? Neem 
contact met ze op via corliene@hotmail.com. 
 
Goed voorbeeld doet goed volgen
Gemeente Zwolle, die de pilot Groen PV dak mede mogelijk 
gemaakt heeft, is erg bij met het initiatief van Corliene en 
Daniel en hoopt dat andere bewoners van Hanzeland hun 
voorbeeld volgen. 
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Regio Zwolle Dag op bezoek in de 
Spoorzone 

Op 15 november ontvingen wij een afvaardiging van 
de Regio Zwolle Dag in de Spoorzone. Een mooie, 
gemêleerde groep: wethouders en een gemeente-
secretaris van regiogemeenten, maar ook Landstede 
Groep en Het Oversticht waren vertegenwoordigd. 
Ed Anker, Anne-Marie Mosterman, Henk Snel en Toon 
van Beek vertelden namens de gemeente Zwolle over 
het project, de dynamiek en actuele ontwikkelingen. 

De groep ging op bezoek bij City-Post, Hanz en BrainZ waar 
uitleg werd gegeven wat zij doen, hoe ze samenwerken 
met de Spoorzone en wat er binnen in deze bijzondere 
gebouwen gebeurt. Wist u bijvoorbeeld dat TradeCast, 
een van de startups bij Hanz, inmiddels internationaal aan 
de weg timmert? Yillmaz Schoen, de ondernemer achter 
dit succesvolle bedrijf, inspireerde de deelnemers aan de 
excursie met zijn verhaal. 
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