
Spoorzone Zwolle
nieuwsbrief 16 - februari 2017

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het stationsgebied. In deze nieuwsbrief onder andere een  
gesprek met Ronald IJsselsteijn (omgevingsmanager bij gemeente Zwolle), de busbrug en de nieuwe  
fietsenkelder, de resultaten over de enquête van het Spoorcafé en het hoe en waarom van het  
Ontwikkelingsperspectief.
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De busbrug over het spoor:
een technisch hoogstandje
 
Kort na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief 
maakten we tijdens het Spoorcafé bekend dat BAM 
Infra de busbrug over het spoor in Zwolle gaat bouwen 
naar een ontwerp van ipv Delft creatieve ingenieurs. 
De brug wordt een knap staaltje ingenieurswerk, onder 
andere omdat er naast de twee landhoofden maar vier 
kolommen nodig zijn om de 245 meter lange brug te 
ondersteunen. Het is ook echt een Zwolse brug, dankzij 
de inbreng van de stad via de klankbordgroep, de 
werkgroep busbrug en een inspiratiesessie.

Aan de aanbesteding die ProRail in opdracht van de 
gemeente Zwolle coördineerde, deden in totaal vier 
combinaties mee. Hun plannen zijn beoordeeld door de 
beoordelingscommissie bestaande uit twee bewoners, 
een adviseur van welstandsorganisatie Het Oversticht, een 
vertegenwoordiger van Bureau Spoorbouwmeester en een 
stedenbouwkundige van de gemeente Zwolle.  
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Een overtuigende winnaar
Het oordeel van de commissie was eensluidend: de 
combinatie BAM Infra / ipv Delft creatieve ingenieurs 
was een overtuigende winnaar. Vooral het hout aan de 
onderzijde van de brug vond ze een gouden greep als 
tegenhanger voor de harde, industriële omgeving waarin 
de busbrug aangelegd wordt: het hout van de brug 
verbindt de groene aankleding van de Pannekoekendijk 
met de bomen en het groen op en naast het nieuwe 
busperron aan de zuidzijde. 

Verbinding met het nieuwe busperron
Om de drukke noordzijde van het station te ontlasten, 
wordt het huidige busperron verplaatst naar de 
zuidzijde. De busbrug vormt een verbinding voor het 
busverkeer van het nieuw te bouwen busperron aan de 
Hanzelaan naar de kruising Westerlaan/Nieuwe Veerallee/
Willemskade. De bussen uit de binnenstad en het noorden 
van de stad gaan van de nieuwe busbrug gebruik maken 
om reizigers snel en op een comfortabele manier van en 
naar het nieuwe busperron te vervoeren. De eerste bussen 
zullen waarschijnlijk begin 2019 over de nieuwe busbrug 
rijden. ProRail, de gemeente en de aannemer gaan nog 
bespreken of een eerdere oplevering mogelijk is.

Bouwwerkzaamheden
Voorlopig ziet u in het gebied nog geen bouwvakkers die 
voorbereidingen treffen voor de bouw van de busbrug. 
Zoals de planning er nu uitziet, gaan zij na de zomer 
pas daadwerkelijk op locatie aan de slag. Dat betekent 
overigens niet dat de voorbereidingen zo lang stil liggen. 
Vanachter het bureau wordt er al volop gerekend, 
getekend en geregeld. Voor de aanleg van de brug moet 
een aantal bovenleidingenportalen door ProRail worden 
aangepast. Dit gebeurt dit najaar, in combinatie met andere 
werkzaamheden aan het spoor in Zwolle. Welke hinder 
u mogelijk ondervindt als gevolg van de bouw van de 
busbrug? Waarschijnlijk erg weinig, maar als wij overlast 
verwachten, brengen wij u hier tijdig van op de hoogte.
 
Meer informatie
Wilt u meer weten over de busbrug? Bijvoorbeeld over de 
bouwkosten, de constructie of het aantal bussen dat er 
dagelijks overheen gaat rijden? Kijk dan eens op  
https://www.zwolle.nl/spoorzone/busbrug. Daar ziet u ook 
meer tekeningen van hoe de brug er uit komt te zien. Deze 
tekeningen hangen ook op grote panelen rechts van de 
ingang van het Stadskantoor op het Lübeckplein. 
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Hij komt er: de nieuwe ondergrondse 
fietsenstalling Stationsplein

Met bijna 50% van de verplaatsingen binnen de stad op 
de fiets telt Zwolle het hoogste fietsgebruik in Neder-
land. Het aantal inwoners in Zwolle blijft groeien en het 
aantal fietsen neemt ook toe. Er moeten voldoende stal-
lingen komen. De gemeente werkt er al langere tijd aan 
om het fietsparkeren rond het NS-station te verbeteren. 
Onder het Stationsplein komt de grootste fietsenstal-
ling van Zwolle. De nieuwe ondergrondse stalling levert 
een forse bijdrage aan het uitbreiden van de parkeerca-
paciteit voor fietsen. Mede dankzij een extra financiële 
bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
gaat de nieuwe fietsenkelder er nu ook echt komen.

Groen licht
Dat de fietsenkelder er moet komen, daar is iedereen 
het wel over eens. De financiering moest alleen nog wel 
geregeld worden. Met de bouw van de fietsenkelder is 
een investering van ruim € 23 miljoen gemoeid. Eind vorig 
jaar liet het Ministerie van Infrastructuur en Milieu weten 
hiervoor extra geld beschikbaar te stellen. In totaal draagt 
het ministerie circa € 11 miljoen bij. Hierdoor kunnen we nu 
echt aan de slag met de verdere voorbereidingen voor de 
bouw van de nieuwe kelderstalling.

Verdubbeld
De nieuwe fietsenkelder biedt ruimte aan 4.800 fietsen.  
De parkeercapaciteit voor fietsen aan de noordkant van  
het station wordt daarmee meer dan verdubbeld.  
De fietsen worden ondergronds op één verdieping gestald 
in dubbellaagse fietsenrekken. Het is de bedoeling dat de 
stalling, net als bij de fietsenkelder onder het Lübeckplein 
aan de zuidzijde van het station, de eerste 24 uur gratis is.  
Aan het Stationsplein komen twee grote in-en uitgangen. 
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Vanuit de fietsenkelder kunnen passagiers met een 
overdekte roltrap naar het station. De bestaande 
stallingsplaatsen voor fietsen, ruim 4.700 aan de 
noordzijde en 2.050 aan de zuidzijde van het station, 
blijven vooralsnog gehandhaafd. Bij de bouw van 
de fietsenkelder wordt rekening gehouden met 
een eventuele toekomstige uitbreiding. Op termijn 
zijn er naar verwachting namelijk nog veel meer 
stallingsplaatsen rondom het station nodig, zo’n 
12.000 in 2030. 

Nog even geduld
Voordat de bouw gestart kan worden, moet de 
busbrug over het spoor klaar zijn en wordt het 
busperron van de noordzijde naar de zuidzijde 
verplaatst. Dat betekent dat de bouw van de kelder 
naar verwachting eind 2018 gestart kan worden. Als 
alles volgens planning verloopt, is de nieuwe kelder in 
2020 gereed.
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In gesprek met Ronald IJsselsteijn,
project- en omgevingsmanager bij  gemeente Zwolle

Per 1 januari is Ronald IJsselsteijn toegetreden 
tot het team van de Spoorzone. Ronald is als 
project- en omgevingsmanager vanuit de 
gemeente verantwoordelijk voor planvorming en 
omgevingsmanagement. We stellen hem een aantal 
vragen.

Omgevingsmanager, wat houdt dat in? 
“De omgevingsmanager zorgt ervoor dat een aantal zaken 
goed geregeld zijn. Denk hierbij aan:
•  het betrekken van de belanghebbenden bij het maken van 

plannen,
•  zorgen dat de omgeving tijdig en goed op de hoogte is 

van de plannen,
•  het opstellen van beheerplannen om overlast bij 

werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken,

•  en te borgen dat mensen weten waar ze terecht kunnen 
met vragen of klachten en dat deze worden beantwoord.”
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Wat vind je belangrijk in je rol als omgevingsmanager?
De Spoorzone is een groot complex project met veel 
belanghebbenden. Naast onze partners NS, ProRail en de 
provincie zijn er natuurlijk veel bedrijven gevestigd en 
wonen er veel mensen in Spoorzone. En dagelijks bezoeken 
duizenden mensen het gebied met trein, bus, fiets of 
auto. Het is niet eenvoudig om iedereen te betrekken 
bij de planvorming en op de hoogte te houden van de 
voortgang. Mijn taak is vooraf goed na te denken welke 
belanghebbenden er zijn en hoe we deze op de goede 
manier kunnen laten meepraten in de planvorming en 
realisatie. Het Spoorcafé dat we maandelijks organiseren 
helpt daarbij.”

Waar ligt de nadruk voor jou in 2017? 
“2017 wordt een heel belangrijk jaar voor de ontwikkeling 
van de Spoorzone. Voor de zomer  willen we het 
Ontwikkelperspectief, een samenhangend ruimtelijk 
ontwerp van de Spoorzone, vaststellen. Het geeft een 
doorkijk naar 2030, biedt heldere kaders, verbindt de 
diverse onderdelen en geeft inspiratie voor de invulling van 
de pleinen, straten, gebouwen en vrijkomende terreinen. 
Afgelopen december hebben we de conceptversie al 
gepresenteerd in het Spoorcafé. De opbrengst van deze 
avond nemen we mee bij het verder vervolmaken van 
het Ontwikkelperspectief. Het Ontwikkelperspectief 

gaan we dit voorjaar opnieuw bespreken met bewoners, 
ondernemers en andere belanghebbenden. Daarna leggen 
we het Ontwikkelperspectief ter besluitvorming voor aan de 
gemeenteraad.

Ook buiten gebeurt het nodige. De voorbereidingen 
voor de fietsenkelder, de busbrug en het busperron 
zijn in volle gang. In de tweede helft van het jaar zal het 
buiten ook zichtbaar worden als we starten met de eerste 
voorbereidende werkzaamheden.”

Welke ervaring breng je mee vanuit de binnenstad?
“In de binnenstad heb ik negen jaar gewerkt aan het 
verbeteren van de openbare ruimte van de binnenstad 
(zoals de Nieuwe Markt en Oude Vismarkt) en de realisatie 
van bouwprojecten (bijvoorbeeld Primark). Ik heb daar 
gemerkt hoe leuk en nuttig het is om de omgeving vanaf 
het begin te betrekken bij ontwikkelingen. Bewoners en 
ondernemers kennen een gebied op hun duimpje en 
hebben veel ideeën over wat nodig is om een plek beter 
te laten functioneren. Daardoor heb ik een groot netwerk 
opgebouwd van mensen die willen meedenken en 
meewerken aan het beter maken van de binnenstad.  
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Die manier van werken wil ik in de Spoorzone doorzetten. 
Ik hoop hier ook veel mensen te leren kennen. Bij de 
uitvoering van werkzaamheden in de krappe binnenstad 
kan de omgeving veel overlast ervaren. Ook in de omgeving 
van het station is het heel druk en is de ruimte beperkt. De 
afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met 
verkeersmanagement en het maken van beheerplannen om 
de overlast te beperken. Onderdeel daarvan is dat we al bij 
de aanbesteding mee laten wegen welke maatregelen de 
aannemer treft om de overlast te beperken.”

Ben je ook nog betrokken bij andere projecten?
“Behalve omgevingsmanager ben ik ook projectmanager 
van een aantal deelprojecten in de Spoorzone, zoals 
de ontwikkeling van de Hanzebadlocatie. Ook ben ik 
nog betrokken bij de herinrichting van de Willemskade 
(onderdeel van de doorstroomassen openbaar vervoer).” 

Waarvoor en hoe kunnen mensen je bereiken?
“Voor vragen over de inhoud en de voortgang van de 
plannen en het Ontwikkelperspectief kunnen mensen bij 
mij terecht. In ben iedere maand bij het Spoorcafé aanwezig 
en per email bereikbaar via r.ijsselsteijn@zwolle.nl.”
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Enquête Spoorcafé

Kent u het Spoorcafé? Welke Spoorcafés bezocht u zoal 
en voorzien deze avonden in uw behoefte? Zo maar 
een paar vragen uit de enquête over het Spoorcafé 
die wij eind vorig jaar naar u verstuurden. Langs deze 
weg willen we de mensen die de enquête hebben 
ingevuld hartelijk danken voor de tijd en medewerking. 
Hieronder leest u een samenvatting van de resultaten 
van de enquête.

Hoewel het aantal ingevulde enquêtes achter bleef bij 
onze verwachting, waren de reacties overwegend positief. 
Maar liefst 95% van de respondenten kent het Spoorcafé. 
89% geeft aan dat zij het Spoorcafé twee, drie of alle vier 
de keren heeft bezocht. De respondenten geven aan dat 
het Spoorcafé voorziet in de behoefte om op de hoogte 
te blijven van wat er in de Spoorzone speelt. Met name 
het persoonlijke contact met direct betrokkenen vanuit 
de gemeente, NS, provincie en ProRail wordt genoemd 
als belangrijk pluspunt. Net als het informele karakter van 
de bijeenkomsten. De huidige aanvangstijd van 19.30 
uur wordt door het merendeel van de respondenten als 
voorkeurstijdstip aangegeven. Dat blijft dan ook zo.  
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Van 3e donderdag naar 3e woensdag van de maand
Een deel van de respondenten geeft echter wel de voorkeur 
aan het verschuiven van het maandelijkse Spoorcafé van de 
derde donderdag van de maand naar de derde woensdag 
van de maand. Omdat op woensdagavond ook meer 
raadsleden aanwezig kunnen zijn, vindt het Spoorcafé 
met ingang van februari elke derde woensdag van de 
maand plaats. Het eerstvolgende Spoorcafé is dan ook op 
woensdag 15 februari. Het thema dat deze avond centraal 
staat is de gewenste identiteit van Hanzeland. De Vrienden 
van Hanzeland hebben een eerste aanzet voor een visie op 
Hanzeland als gebied opgesteld. Deze visie scherpen we 
tijdens het Spoorcafé van februari graag verder met u aan. 
U woont of werkt per slot van rekening in de Spoorzone 
of bent op een andere manier betrokken bij dit gebied. 
Binnenkort ontvangt een uitnodiging voor het Spoorcafé 
van 15 februari. 

Verbeterpunten
Zijn er dan helemaal geen verbeterpunten voor het 
Spoorcafé? Jazeker, die zijn er. Maar de reacties lopen op 
dit punt wel erg uiteen. Genoeg ruimte voor interactie en 
discussie werd onder andere als verbeterpunt genoemd. 
Net als de combinatie van informatie en interactie, en 
feedback op antwoorden en klachten. Hiermee gaan we 

aan de slag. Daarvoor hebben we uw kritische blik blijvend 
nodig. Houdt u ons ook de komende maanden scherp?  

Thema’s
Ten aanzien van eventuele onderwerpen voor volgende 
Spoorcafés doet u een aantal suggesties. Niet elke suggestie 
leent zich echter om tijdens het Spoorcafé centraal te 
stellen. Een van de zaken waar we naar aanleiding van uw 
suggesties mee aan de slag gaan, is om bij het Spoorcafé 
op een bord of poster te laten zien hoe de planning van 
de verschillende deelprojecten er uit ziet. Zo blijft u op 
de hoogte van de voortgang van het hele project en de 
verschillende onderdelen. We roepen u op om vooral het 
informele deel van de Spoorcafés te gebruiken om met de 
leden van de projectorganisatie in gesprek te gaan over 
uw vragen en zorgen. Juist daarvoor zijn zij er op dit soort 
avonden!
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Prikkelende kunst aan de zuidentree 
van station Zwolle

De zuidentree van station Zwolle heeft een flinke 
opfrisbeurt gekregen. Op de bouwschutting aan de 
zuidentree is prikkelende beeldende kunst aangebracht 
in samenwerking met museum De Fundatie. 

Kom kijken en laat u inspireren door portretten en 
landschappen van onder andere Van Gogh, Mondriaan en 
Turner. Met de kunstuitingen wordt een impuls gegeven aan 
het aantrekkelijker maken en verlevendigen van het station 
en stationsgebied.

Onder de noemer FUNDATIEfusions biedt museum  
De Fundatie prikkelende kunst aan in de openbare ruimte.
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Start werk aan Kamperlijn

Donderdagmiddag 12 januari is het startsein 
gegeven voor de verbeteringswerkzaamheden aan 
de Kamperlijn. Vertegenwoordigers van provincie 
Overijssel, de gemeenten Kampen en Zwolle en ProRail 
onthulden samen het bouwbord bij Station Stadshagen.

Samenwerking
Bij het geven van het startsein gaven alle partijen hun 
betrokkenheid aan. Gedeputeerde Boerman is blij dat het 
werk nu gaat beginnen, want deze investeringen maken 
de lijn duurzaam en robuust. De wethouders van Zwolle 
en Kampen, van As en Veldhoen, noemden vooral de 
betekenis van de verbinding die deze lijn tussen hun steden 
brengt en van de stations voor hun stad: Kampen krijgt een 
upgrade van het huidige station, Zwolle krijgt er zelfs een 
nieuw station bij en heeft nu eindelijk ook twee stations. 
ProRail regiodirecteur Mulder sprak over het belang van 
deze lijn voor het grote spoorknooppunt Zwolle en ziet  
ernaar uit dat de trein in december van dit jaar al over het 
vernieuwde traject rijdt.
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Stations, sporen en bovenleiding
De verbetering van de Kamperlijn, het 13 kilometer lange 
spoortraject tussen Zwolle en Kampen, is nu officieel van 
start zodat in december 2017 de elektrische treinen kunnen 
gaan rijden. Bij het werk aan de Kamperlijn gaat het om 
de aanleg van het nieuwe station Zwolle Stadshagen, de 
elektrificatie en spoorvernieuwing van de Kamperlijn en de 
aanpak van station Kampen. De werkzaamheden starten 
met de aanleg van station Zwolle Stadshagen ter hoogte 
van de Belvédèrelaan. Onder dit station komt een nieuwe 
onderdoorgang voor voetgangers, fietsers en autoverkeer 
als extra ontsluiting voor de wijk Stadshagen. Ook wordt de 
spoorbrug over de Blaloweg verhoogd.

Skyline
In juni start het werk aan het 13 kilometer lange 
spoortraject door de aanleg van onder andere 200 
bovenleidingmasten en het vernieuwen van het spoorgrind 
(ballast), de bielzen (dwarsliggers) en spoorstaven. Bij 
station Kampen wordt het perron langer en breder en komt 
er een nieuw plein voor het station, voorzien van bankjes 
met uitzicht op de IJssel en de skyline van Kampen.
Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden aan 
de Kamperlijn.

Op de foto van links naar rechts: Gedeputeerde Boerman, Wethouder 
Veldhoen (gemeente Kampen), regiodirecteur Mulder (ProRail) en 
Wethouder Van As (gemeente Zwolle)

pagina 14

https://www.prorail.nl/projecten/zwollekampen


Spoorzone nieuws  #16 - februari 2017                        

OV-chipkaartpoortjes:  
wat zijn de ervaringen?

De OV-chipkaartpoortjes op station Zwolle zijn 
inmiddels ruim een half jaar in gebruik. Onlangs 
hebben de gemeente en NS het gebruik van de poortjes 
geëvalueerd.

Drukte bij de poortjes
Uit de transactiegegevens van de poortjes blijkt dat er in de 
ochtendspits twee momenten zijn waarop het erg druk is 
bij de poortjes, vooral bij de Arriva poortjes. Begin dit jaar 
heeft NS daarom zowel in de tunnel als op het plein aan de 
noordzijde NS poortjes omgezet naar Arriva poortjes. Als 
vanaf eind 2017 er een derde vervoerder bij komt, vraagt dit 
vooral bij de poortjes in de tunnel nog enige aanpassing. NS 
werkt hier verschillende varianten voor uit. 

Extra inzet NS medewerkers bij evenementen
Bij een aantal grote evenementen, zoals het Bevrijdings-
festival, zet de NS extra medewerkers op station Zwolle 
in om reizigers en passanten door de poortjes te 
begeleiden. Op basis van de ervaring in 2016 is dit niet 
nodig bij evenementen zoals de Blauwvingerdagen, het 
Stratenfestival en het Stadsfestival.
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Effecten van de poortjes
Door de komst van de poortjes wordt er minder vaak 
zwartgereden. Hiermee wordt een belangrijke oorzaak 
van agressie op de trein aangepakt. Uit de analyse van 
NS blijkt dat de incidenten zich van de trein naar het 
station verplaatsen en daar zijn de incidenten voor NS 
medewerkers beter beheersbaar.

De passagepas
Bewoners en ondernemers in het stationsgebied die niet 
in het bezit zijn van een OV-chipkaart, kunnen bij NS een 
passagepas voor station Zwolle aanvragen. Met deze pas 
kunt u door de tunnel naar de andere kant van het station 
lopen. De passagepas werkt alleen als toegangssleutel; 
saldo laden of reizen met deze pas is niet mogelijk. In totaal 
heeft NS voor station Zwolle circa 3.500 passagepassen 
uitgegeven. Wilt u meer weten over de passagepas of er een 
aanvragen? Kijk op www.ns.nl/passagepasgemeenten. 
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Positieve reacties op eerste opzet  
Ontwikkelperspectief
 
De Spoorzone is de komende jaren volop in beweging. 
Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van de busbrug 
en het nieuwe busplatform, maar ook aan de bouw 
van een nieuwe fietsenkelder en de herinrichting van 
de stationspleinen aan de noord- en zuidzijde. Al deze 
planonderdelen komen samen in het zogenaamde 
Ontwikkelperspectief, een samenhangend ruimtelijk 
ontwerp van de Spoorzone. Het eerste concept van het 
Ontwikkelperspectief stond tijdens het Spoorcafé van 
december centraal.  

Ontwikkelperspectief, wat is het?
Paul Schulten, projectleider bij de gemeente Zwolle, lichtte 
tijdens het Spoorcafé toe waar het Ontwikkelperspectief 
voor dient. “Het geeft een doorkijk naar 2030, biedt heldere 
kaders en verbindt de diverse onderdelen. Daarnaast geeft 
het inspiratie voor de invulling van de pleinen, straten, 
gebouwen en vrijkomende terreinen.”  

Samen
Aan het opstellen van het Ontwikkelperspectief ging een 
intensieve periode van brainstormen, bespreken en tekenen 
vooraf. “Naast vertegenwoordigers van NS, ProRail, provincie 
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Overijssel en de gemeente Zwolle, zijn verschillende bureaus be-
trokken bij de totstandkoming van het Ontwikkelperspectief. Ieder 
levert zijn eigen inbreng en kijkt er met zijn eigen bril naar. Het 
Ontwikkelperspectief is nog niet af, maar we wilden het eerste con-
cept al wel graag aan de bezoekers van het Spoorcafé voorleggen.” 

Blik in de toekomst
Bart Brands, directeur bij landschapsarchitectenbureau karres+ 
brands, lichtte de voorlopige versie van het Ontwikkelperspec-
tief toe aan de hand van een animatiefilm. De bezoekers van het 
Spoorcafé werden als het ware mee op reis genomen door het 
gebied en namen zo alvast een kijkje in de toekomst. In subgroep-
jes werd aansluitend gesproken over hun bevindingen over het 
getoonde Ontwikkelperspectief: wat is er goed aan, welke vragen 
roept het op en welke tips zijn er voor het aanscherpen van het 
getoonde concept?  

Het resultaat
De opbrengst van de subgroepen is aan het eind van de avond 
teruggekoppeld. Deze input wordt meegenomen bij het vervolma-
ken van het Ontwikkelperspectief. Dit voorjaar wordt het Ontwik-
kelperspectief verder gedeeld met verschillende belanghebben-
den, denk bijvoorbeeld aan bedrijven, vervoerders en natuurlijk 
bewoners. Het komt als onderwerp daarom zeker nog een keer in 
het Spoorcafé terug.
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Brainz: hersenpan voor stedelijke  
ontwikkeling!

Over een kleine maand is het zo ver, in de week 
van 6 maart opent Brainz haar deuren aan het 
Lübeckplein in Hanzeland. Op dit moment wordt 
er al volop getimmerd, gebouwd en gesjouwd. Het 
wordt een energieke en inspirerende werkplaats 
waar ondernemers, onderwijs, overheid en bewoners 
elkaar ontmoeten en samenwerken. Hierbij is 
speciale aandacht voor de thema’s mobiliteit, energie, 
stedelijkheid en klimaatadaptieve stad. 

Levendigheid
Hogeschool Windesheim, Citydeveloper-S en de gemeente 
Zwolle hebben gezamenlijk het initiatief genomen om 
Brainz te ontwikkelen. Brainz is een plek voor samenwerken, 
biedt ruimte voor spontaan ontmoeten en kennis delen en 
wil een podium bieden voor experimenteren. Met de komst 
van Brainz wordt een lege ruimte aan het Lübeckplein 
ingevuld, waardoor het plein levendiger wordt. 

Samenwerken
De inrichting van de ruimte aan het Lübeckplein 68 is 
gericht op samenwerken. Daarvoor worden er flexibele 

werkplekken gerealiseerd naast vergaderruimten, een 
auditorium, een werkatelier en een collegezaal. Er komt 
geen uitgebreide horecavoorziening. Windesheim gaat een 
deel van de onderwijsfunctie faciliteren in Brainz. Daarnaast 
zal het Urban Data Center – een samenwerking van CBS en 
de gemeente Zwolle – het kloppende “data” hart van Brainz 
en de stad worden. De verwachting is dat start ups hun 
oorsprong gaan vinden bij Brainz.  
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Events
In Brainz worden regelmatig events georganiseerd. De 
officiële opening van Brainz in april is daar een van. Een blik 
op de planning laat verder zien dat er al meerdere events 
in de boeken staan. Denk hierbij aan een bijeenkomst 
over transitiemanagement, maar bijvoorbeeld ook aan 
een Creathon, een bijeenkomst waarbij 40 à 50 young 
professionals in wedstrijdverband binnen 48 uur met 
inzichten en oplossingen voor een bestaand probleem 
komen.
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Contact
Vanaf week 10 bent u van harte welkom bij Brainz aan het 
Lübeckplein 68. Wil u voor die tijd alvast in de stemming 
komen? Kijk op www.bijbrainz.nl of volg Brainz op Twitter, 
Facebook en Instagram. Wilt u lid worden van de club, een 
event organiseren of heeft u een goed idee voor Brainz?  
Bel naar (038) 303 16 40 of stuur een mail naar  
welkom@bijbrainz.nl. 
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Staatssecretaris Dijksma op bezoek 

Staatssecretaris Sharon Dijksma kwam maandag 30 
januari  poolshoogte nemen op station Zwolle, het 
grootste spoorknooppunt van Noordoost-Nederland. 
Samen met wethouder Ed Anker en bestuurders van 
NS, de provincie Overijssel en ProRail werd zij vanuit de 
nieuwe reizigerstunnel rondgeleid op het station. De 
betrokken partners informeerden de staatssecretaris 
over de ambities en de ontwikkelingen om de gehele 
stationsomgeving in Zwolle klaar te maken voor de 
toekomst.

Volop bezig
Het werd Sharon Dijksma duidelijk dat er aankomende 
jaren flink wordt gewerkt in het stationsgebied en daar 
buiten. Projectmanager Allart Maijers van ProRail liet de 
staatssecretaris zien wat al gebeurd is en welke plannen 
nog op de rol staan. De staatssecretaris was zichtbaar blij 
met de nieuwe transparante en verbrede reizigerstunnel 
en de moderne tunnelverlichting. Op stapel staan onder 
andere nog de aanpassing van het spoorknooppunt aan de 
oostzijde van het station. Dit is nodig om meer treinen te 
kunnen verwerken via onder andere een dive-under (een 
tunnel) tussen Zwolle en de splitsing van het spoor bij Herfte.
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Forse investeringen
NS lichtte aan de staatssecretaris toe dat zij werkt aan 
de winkels, het monumentale stationsgebouw en de 
overkapping aan de centrumzijde. Dit met als doel het 
station richting de stad nog meer open te maken. Ook werd 
stilgestaan bij het aanleggen van het nieuwe busperron aan 
de zuidzijde van het station, de busbrug over het spoor en 
de fietsenkelder onder het Stationsplein. Stuk voor stuk forse 
investeringen. 

Ambitie
Wethouder Ed Anker maakte van de gelegenheid gebruik 
de ambities voor de Spoorzone met de staatssecretaris 
te delen. Hij liet duidelijk blijken dat de gemeente en de 
samenwerkingspartners in de Spoorzone meer willen.  
Zo gaf hij onder andere aan dat partijen het Stationsplein 
zowel aan de noord- als zuidzijde  willen opknappen en met 
karakteristieke kappen aantrekkelijker willen maken voor  
de duizenden reizigers die dagelijks op het station 
aankomen en vertrekken. De staatssecretaris gaf aan dat 
hiervoor nu geen geld is, maar dat een volgend kabinet dat 
mogelijk wel heeft. 
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