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Spoorzone Zwolle
nieuwsbrief 13 - februari 2016

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het stationsgebied. In deze nieuwsbrief onder andere  
wensen en criteria ontwerp busbrug vastgesteld, aan de boemel in Hanzeland, kunstroute  
geopend en nieuwe faciliteiten op station Zwolle.
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Wensen en criteria voor ontwerp nieuwe busbrug vastgesteld

Het college van b&w heeft 9 februari ingestemd met 
de wensen en beoordelingscriteria voor het ontwerp 
van de nieuwe busbrug in het stationsgebied. Deze 
vormen samen met het in maart 2015 vastgestelde 
programma van eisen en het kwaliteitsboek Spoorzone 
het uitgangspunt voor de marktpartijen die aan de 
aanbesteding meedoen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met 
partners NS, ProRail en DC Vastgoed (eigenaar van het 
voormalig postsorteergebouw aan de Westerlaan) gewerkt 
aan de voorbereiding van de aanbestedingprocedure, die 
dit voorjaar van start gaat. Bij het opstellen van de wensen 
en beoordelingscriteria zijn ook de waardevolle ideeën 
meegenomen uit de inspiratiesessie met de stad op  
2 december 2015. 

De volgende wensen voor de vormgeving van de brug gaan 
mee naar de aanbesteding (vrij geformuleerd).
•  De busbrug loopt volgens een vloeiende lijn en heeft een 

elan dat past binnen het stedelijk landschap;
•  Er is aandacht besteed aan het zicht op de brug vanuit de 

omgeving;

•  De verschillende onderdelen van de brug vormen een 
harmonieus geheel;

•  Reizigers in de bus hebben uitzicht op de omgeving: het 
spoor en de stad.

Het volledige, door het college van b&w vastgestelde 
overzicht met wensen en criteria is te vinden op  
www.zwolle.nl/spoorzone onder documenten en downloads.  

https://www.zwolle.nl/spoorzone/documenten-en-downloads
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Inmiddels heeft de gemeenteraad op 15 februari ook 
het bestemmingsplan voor de busbrug en het nieuwe 
busperron vastgesteld. 

Design, Construct, Maintain
De gemeente heeft in overleg met ProRail gekozen voor 
de aanbestedingsvorm ‘Design, Construct, Maintain’ (DCM). 
Dit betekent dat ontwerp, bouw en onderhoud van de 
busbrug opgenomen worden in één contract. Dit stimuleert 
de opdrachtnemer om onderhoudsbewust te ontwerpen 

en bouwen. Om ervoor te zorgen dat de mooiste brug 
binnen het beschikbare budget wordt gebouwd, weegt de 
beoordeling van de vormgeving bij de gunning zwaar mee. 
Na zorgvuldige afweging van nut, noodzaak en beheer-
risico’s heeft het college van b&w besloten geen looproute 
over de brug mee te nemen in de aanbesteding.
De commissie die de aanbiedingen beoordeelt bestaat uit 
een vertegenwoordiger van bureau Spoorbouwmeester, een 
vertegenwoordiger van Het Oversticht, twee bewoners, en 
een stedebouwkundige van de gemeente.

Planning
De aanbesteding vindt in het tweede en begin van het 
derde kwartaal van 2016 plaats. De planning van de bouw 
is nog niet definitief. Deze is mede afhankelijk van de 
werkzaamheden van het project Zwolle Spoort (ProRail) 
en de planning van buitendienststellingen van de NS. Het 
streven is uiteraard om de overlast voor reizigers zoveel 
mogelijk te beperken. 
De eerste bussen zullen naar verwachting in het najaar van 
2018 over de nieuwe busbrug rijden.
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Aan de boemel in Hanzeland

Zo´n dertig nieuwsgierige bewoners en gebruikers 
van Hanzeland hoorden op 28 januari hoe Hanzeland 
volgens architectencollectief Raumspielkunst 
levendiger kan worden.

Onder de noemer Reboot Hanzeland spraken de 
architecten vorige zomer met bewoners, ondernemers, 
vastgoedeigenaren, huurders, studenten, reizigers en 
werkenden over Hanzeland. Björn van Rheenen vatte 
namens Raumspielkunst de opbrengst samen. 
Waardering is er voor de centrale ligging nabij snelweg, 
spoor en binnenstad. Minder positief is de sterke scheiding 
tussen wonen en werken en het kantorengebied met lege 
pleinen, dat er ’s avonds verlaten bij ligt. Ook ontbreekt 
het aan een plek waar de buurt samen kan komen voor 
ontmoeting of gemeenschappelijke activiteiten en waar 
initiatieven bij elkaar komen.

Speldenprikken
Raumspielkunst stelt op basis van de bevindingen een 
aantal speldenprikken en acties voor om Hanzeland te 
verlevendigen en verbeteren. Met name de ruimtelijke 
voorstellen werden door de aanwezigen enthousiast 
ontvangen. Veel bijval was er voor de inrichting van het 



Spoorzone nieuws  #13 - februari 2016                        

pagina 6

Lübeckplein met meer groen en een heuvel die als tribune 
kan fungeren. Ook de drijvende eilanden in het water van 
de Koggekade werden enthousiast ontvangen, evenals een 
ontmoetingsplek voor jongeren langs de Parallelweg onder 
de IJsselallee. 

Buurtcentrum
Raumspielkunst adviseert de gemeente ook om de 
bewoners te faciliteren bij de oprichting van een 
buurtcentrum met een gemeenschappelijke werkplaats 
in een leegstand (kantoor)pand. Daarmee komt er buiten 
werktijden meer levendigheid in het gebied en ontstaat er 
een ontmoetingsplek voor bewoners. 

Ambassadeurs
Namens de gemeente reageerde gebiedsmanager Anne-
Marie Mosterman. Ze is blij met de positieve reacties en 
wil bekijken hoe de gemeente de uitvoering ervan kan 
faciliteren. Voorwaarde is wel dat er draagvlak voor is in de 
buurt. Er zullen dus ambassadeurs moeten zijn die anderen 
in Hanzeland enthousiasmeren om samen aan de slag te 
gaan met een of meer ideeën.
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Opening kunstroute Portal

Zaterdag 23 januari is kunstroute Portal feestelijk 
geopend. In de stationstunnel droegen de mensen van 
het Michaelsgilde Zwolle de route symbolisch over aan 
burgemeester Henk Jan Meijer en wethouder Jan Brink. 

Portal is de naam van de kunstroute die het station van 
Zwolle verbindt met de binnenstad. De route is een ontwerp 
is van Ram Katzir en kunstenaarsduo Hertog Nadler. 
De kunstenaars wonnen met hun voorstel de wedstrijd die 
de gemeente Zwolle in 2013 uitschreef om de looproute 
tussen station en binnenstad met kunst aantrekkelijker en 
duidelijker te maken. 

In de stationstunnel verdrongen de genodigden en 
reizigers zich voor de videowand om een glimp van de film 
en wellicht ook zichzelf op te vangen. In een lange stoet 
wandelden de gasten langs de blauwe bronzen lijn naar de 
binnenstad. Onderweg hielden ze halt bij de heuvel om een 
blik te werpen op de ondergrondse tunnel van Swol. 
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Bij de grote bronzen kaart op de hoek van de Burgemeester 
van Roijensingel legden de kunstenaars uit dat de kaart be-
staat uit een verzameling van gebouwen en plattegronden 
uit verschillende tijden in Zwolle. Wie goed kijkt ziet ook de 
blauwe lijn van de kunstroute op de kaart staan. 

Ten slotte legden de bezoekers hun oor te luister bij de 
audioscoop bij de Nieuwe Havenbrug. Daar hoorden ze niet 
alleen geluidsfragmenten uit de stationsvideo, maar ook 
oude Zwolse verhalen en legenden en muziek. 

De officiële opening vond plaats in Theater Odeon. Op 
uitnodiging van de kunstenaars lanceerde Jan Brink de 
website van het kunstproject: www.portalzwolle.nu Daar zijn 
foto’s van alle tijdreizigers te bekijken en een selectie uit de 
vier uur durende videofilm.
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Primeur toiletfaciliteit voor station Zwolle

De nieuwe toiletten in de reizigerstunnel zijn in gebruik 
genomen. Het is de eerste toiletgroep van exploitant 
Sanifair die uitgevoerd is in het nieuwe toiletconcept. 
Er is gekozen voor een toiletconcept met gastheer of 
-vrouw met als kernwaarden: gastvrij, betaalbaar en 
herkenbaar.

Op station Zwolle zijn 4 damestoiletten, 1 herentoilet, 
4 urinoirs, en een familiekamer in combinatie met een 
mindervalide/nachttoilet.

Uniforme kwaliteit op stations
Wanneer het toiletconcept op een groot aantal stations is 
uitgerold, is het toilet een plek waar reizigers eenvoudig 
naartoe gaan. Het is er schoon, heel en veilig en de sfeer is 
aangenaam. Daarnaast krijgen de toiletten een herkenbare 
en uniforme uitstraling. Zo weten reizigers straks welke 
kwaliteit ze kunnen verwachten.

De komende maanden worden de ervaringen van reizigers 
in Zwolle nauwkeurig gevolgd, zodat bij de nog te plaatsen 
toiletten op andere stations eventueel nog aanpassingen 
kunnen worden gedaan.

Reizigers betalen voor een toiletbezoek € 0,70 en krijgen een 
waarde voucher van € 0,50 die in te leveren is bij de Kiosk bij 
een besteding van minimaal € 2,50.
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Warme wachtruimtes  
op station Zwolle
 
Zwolle is een belangrijk ov-knooppunt: er komen treinen 
uit acht richtingen aan. Veel bus- en treinreizigers 
stappen over op station Zwolle. Dat aantal zal in de 
toekomst alleen maar toenemen. Om die reden maakt 
ProRail het station geschikt voor de toekomst.
 
Het station heeft nu een moderne bredere reizigerstunnel, 
nieuwe liften, roltrappen, perronkappen, winkeltjes en een 
nieuw toilet in de tunnel. De vernieuwingsklus wordt op dit 
moment afgerond met de installatie van nieuw meubilair 
op de perrons en de bouw van wachtruimtes. Reizen met 
openbaar vervoer betekent namelijk ook wachten. 

De perrons op station Zwolle worden volgens het ProRail-
programma ‘Prettig wachten’ omgebouwd om het wachten 
te veraangenamen. Zo krijgen enkele perrons verwarmde 
wachtruimtes om reizigers te beschermen tegen de ergste 
kou en wind. Er komen geen warmtezuilen op station Zwolle, 
omdat deze niet passen in het duurzaamheidsbeleid van 
ProRail.

Wachtruimte gereed op perron trein Zwolle-Kampen ▶

Wachtruimte in aanbouw ▶
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