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Spoorzone Zwolle
nieuwsbrief 14 - juni 2016

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het stationsgebied. In deze nieuwsbrief onder andere 
Earde Jepma van NS Stations over samenwerken in de spoorzone, de plannen voor het nieuwe 
busstation, fietsparkeren in de spoorzone en meer levendigheid op het Lübeckplein.
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Earde Jepma,  
senior ontwikkelaar bij NS Stations: 
“In projecten als Spoorzone Zwolle heb je elkaar in de 
samenwerking hard nodig. Afhaken is geen optie.”

Op welke manier ben je betrokken bij het project 
Spoorzone?
‘Ik ben sinds 2014 betrokken bij het project. Mijn eerste 
actie was het realiseren van winkels en toiletten in de 
nieuwe spoortunnel. Binnenkort gaat de laatste winkel 
open en dan is er voor onze reizigers ook onder de sporen 
een mooi aanbod. Mijn rol is verder om de activiteiten 
van NS op en rond station Zwolle binnen NS Stations te 
coördineren. Samen met mijn collega’s bij gemeente, 
provincie en ProRail stemmen we de activiteiten en de 
plannen zorgvuldig op elkaar af.’

Provincie, gemeente, NS en ProRail werken samen in 
dit project. Hoe gaat dat in de praktijk? Wat typeert de 
samenwerking? 
‘We werken al een geruime tijd samen in het project 
Spoorzone. Dit heeft echter nog niet geleid tot een 
gezamenlijk eindbeeld waar alle partijen zich in konden 
vinden. Momenteel is de gemeente trekker, vanuit haar rol 
bij het ontwikkelen van een visie voor het hele gebied, de 
andere partijen doen en denken volop mee.’
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Waarom is de samenwerking in dit project zo belangrijk 
en wat is ervoor nodig?
‘Samenwerking is in dit soort projecten cruciaal. Als één van 
de partners afhaakt, valt het project in duigen. Dus je hebt 
elkaar allemaal nodig. Dat is ook onze ervaring bij andere 
projecten, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het 
stationsgebied in Rotterdam.’

Wat gaat goed en waar is nog ruimte voor verbetering? 
‘Het is ontzettend belangrijk dat we nu werken aan een 
eindbeeld voor station Zwolle. Dit eindbeeld gaat een 
geweldige aanjager zijn voor de ontwikkeling van de hele 
spoorzone, van Dinoland tot Boni. Het helpt om allerlei 
projecten en programma’s goed in te passen. Er zijn nu al 
zo’n 40.000 in- en uitstappers per dag. Dit vereist een goede 
planning en inpassing ook voor toekomstige projecten. 
Op dit moment denken we na over een paar belangrijke 
vraagstukken: de entrees van het station, de pleinen, 
fietsenstallingen en de route van stadscentrum via het 
station naarHanzeland. Maar ook over de toekomst van het 
monumentale stationsgebouw.’

Welke rol speelt de omgeving in dit project? Hoe werken 
we daarmee samen? 
‘Bij de planontwikkeling is inspraak en participatie 
van alle belanghebbenden van groot belang. Tijdens 

informatieavonden bespreken we de verschillende 
vraagstukken in de spoorzone. Direct belanghebbenden 
hebben kunnen meedenken bij het opstellen van het 
programma van eisen voor de inrichting van het gebied. 
De uitwerking hiervan leggen we ook weer aan hen voor. 
Mijn ervaring is dat elke avond weer belangrijke inzichten 
oplevert. Dus we doen het graag.’

Wat is jouw tegeltjeswijsheid als het gaat om 
samenwerken? 
‘“Alleen samen kun je het maken, eenieder kan het breken.” 
Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij elke partij om 
ervoor te zorgen dat we het samen goed doen. 

Ook als rasechte Zwollenaar draag ik dit project een 
warm hart toe. Het levert écht meerwaarde aan de stad 
en regio. Met veel plezier lever ik dan ook mijn bijdrage. 
Het stationsgebied is straks een fraai visitekaartje van de 
stad waar we met z’n allen heel trots op mogen zijn! Een 
plek waar reizigers en bewoners, ruimtes en initiatieven 
samenkomen om te beleven, te ontmoeten en om te 
verbinden.’
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Uitnodiging publieksbijeenkomst Spoorzone
Woensdagavond 6 juli 2016

De gemeente werkt samen met de provincie Overijssel,  
NS en ProRail aan een aantrekkelijk en levendig stations-
gebied. Met een mooi station, goede overstapmogelijk-
heden voor buspassagiers, fietsenstallingen en aan-
trekkelijke pleinen. 

Bent u benieuwd hoe het ervoor staat met de plannen 
voor de Spoorzone? U bent van harte welkom bij de 
publieksbijeenkomst op woensdagavond 6 juli 2016. 

Aanvang:  19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie:     AOC De Groene Welle, Koggelaan 7, Zwolle

Tijdens het eerste deel van de avond praten we u op 
hoofdlijnen bij over de ontwikkelingen in de Spoorzone: het 
ontwikkelperspectief voor het gebied, de aanbesteding van 
de busbrug, de plannen voor het nieuwe busperron aan de 
zuidzijde van het station en de voorgestelde oplossingen 
voor het stallen van fietsen in het stationsgebied.

Daarna kunt u zich bij thematafels laten informeren over 
de verschillende deelprojecten. Onze projectleiders zijn 
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aanwezig om uw vragen te beantwoorden. En wij horen ook 
graag uw mening over verschillende vraagstukken. 

Programma
19.00 uur   Inloop
19.30 uur   Welkom en inleiding door wethouder Ed Anker
19.45 uur   Presentatie ontwikkelperspectief Spoorzone
20.15 uur   Thematafels deelprojecten 
21.30 uur   Einde bijeenkomst

Graag tot ziens op woensdag 6 juli!

Met vriendelijke groet,

namens de samenwerkingspartners in de Spoorzone,
Ed Anker, wethouder Spoorzone

Kunt u er niet bij zijn?
Voor uitgebreide informatie over de Spoorzone gaat u naar 
www.zwolle.nl/spoorzone 
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 Vanaf september elke derde  
   donderdag van de maand  
 Spoorzonebijeenkomst

De afgelopen jaren hebben we de omgeving en stad 
bij de plannen voor de Spoorzone betrokken en 
uitgenodigd om mee te denken via een klankbordgroep 
en werkgroepen voor de verschillende deelprojecten. 
Dat heeft goed gewerkt. Met hun inbreng zijn er 
voorstellen gemaakt en vastgesteld, zoals het 
kwaliteitsboek, een visie op het fietsparkeren en de 
eisen voor de busbrug. 

Inmiddels zijn we in een andere fase terecht gekomen en 
komt de uitvoering van die plannen langzaam dichterbij. 
Dat vraagt om een andere vorm van communicatie: over 
de planning van de bouw, over tijdelijke aanpassingen en 
maatregelen en eventuele overlast voor de reizigers en de 
omgeving. Daarom verkent de gemeente samen met de 
andere partners in de Spoorzone de mogelijkheden voor 
een laagdrempelig inlooppunt, in de buurt van het station,  
waar mensen terecht kunnen met hun vragen en zorgen. 

Nieuw
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Ook initiatiefnemers die plannen hebben voor de 
Spoorzone kunnen daar terecht om in gesprek te gaan 
met gebiedsmanager Anne-Marie Mosterman. We hopen u 
daarover direct na de zomer meer te kunnen melden.  

Inloopbijeenkomsten 
Daarnaast beginnen we in september met maandelijkse 
bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen in de Spoor-
zone. Elke derde donderdagavond van de maand is er een 
Spoorzonebijeenkomst op een vaste locatie in het gebied. 
Daar kan een ieder zich laten bijpraten over de stand van 
zaken door de projectorganisatie, vragen stellen of mee-
discussiëren over actuele thema´s. Bij de organisatie van  
de themabijeenkomsten zoeken we samenwerking met  
Club Cele. 

We gaan van start op donderdagavond 15 september. 
Houd de berichten op social media in de gaten!
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Stand van zaken busstation 
interview Peter de Vries , provincie Overijssel

Sinds wanneer en vanuit welke rol ben je betrokken bij 
project Spoorzone?
Ik ben vanaf de start van de plannen betrokken bij het 
project Spoorzone, als vervoerkundig adviseur vanuit de 
provincie Overijssel.

Waarom is de provincie betrokken bij de plannen voor 
het nieuwe busplatform? 
Regionale bereikbaarheid is één van de taken van 
de provincie. De provincie is opdrachtgever en 
concessieverlener voor het regionaal openbaar vervoer. Het 
busplatform vormt hierin een belangrijke schakel. Vanuit 
onze  rol is het belangrijk om te werken aan infrastructuur 
die goed passend is voor het busvervoer in de toekomst. 
Het huidige busstation is vanwege de groei van het 
aantal reizigers en vanwege de karakteristiek van de 
reisbewegingen uit zijn jasje gegroeid.
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Wanneer moet het busplatform klaar zijn?
In de bestuursovereenkomst hebben provincie en 
gemeente vastgelegd dat het platform in september 2018 
opgeleverd moet zijn.  De komende maanden gebruiken we 
voor de verdere uitwerking van de plannen, communicatie 
met stakeholders en de besluitvorming over de aanleg. 

Wat is voor jullie belangrijk bij de inrichting van het 
nieuwe busplatform?
Belangrijk is dat reizigers op een eenvoudige manier de 
juiste buslijn kunnen vinden. Het nieuwe busstation lijkt 
qua vormgeving op een treinperron en past daardoor goed 
bij het station. Het nieuwe platform wordt groter dan het 
huidige busstation. Er is vooral veel meer ruimte voor de 
reizigers. Verder vinden we het belangrijk dat het busstation 
goed toegankelijk is, bijvoorbeeld voor mensen die slecht 
ter been zijn.

De provincie werkt aan een nieuw koersdocument 
voor het OV in Overijssel met een robuust kernnet en 
daarnaast een mobiliteitsmix. Wat houdt dat in en wat 
betekent dat voor Zwolle?
Omdat de exploitatiebudgetten voor  het openbaar vervoer 
beperkt zijn moeten we goed op de kosten letten. Dat 
betekent dat het openbaar vervoer zich met name richt op 
de verbindingen waar veel vraag naar vervoer is en dus veel 

reizigers vervoerd worden. Op die manier houden we de 
inkomsten op peil. Op verbindingen waar te weinig vraag is 
om een grote bus in te zetten, moeten we met hulp van de 
samenleving kijken of dat ook anders kan. Dat kan op allerlei 
manieren.
Ik verwacht dat er in Zwolle veel vraag naar openbaar 
vervoer blijft. Elke dag reizen veel mensen naar hun 
opleiding, werk of recreatief. We zien dat het in de regionale 
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treinen steeds drukker wordt, en datzelfde geldt voor een 
deel ook voor de aansluitende stadsbussen. Daarnaast 
kent Zwolle een aantal veelgebruikte regionale buslijnen, 
vanuit bijvoorbeeld Emmeloord, Apeldoorn, Elburg en 
Dedemsvaart. 

Aan de andere kant zien we ook dat er in Zwolle zelf 
veel gefietst wordt en dat op een aantal minder sterke 
busverbindingen buiten de stad het aantal reizigers 
langzaam afneemt. In de stad zelf daarentegen is het – 
zeker in de spits – vaak hard werken om alle busreizigers op 
tijd op hun bestemming te brengen. Daarom is de ruimte 
op het nieuwe busstation nodig.

Hoe maak je een passend en flexibel busstation, ook als 
er meer of minder bussen komen of de afmetingen van 
de bussen veranderen?
Het busstation krijgt perrons van verschillende afmetingen, 
die geschikt zijn voor verschillende typen bussen. Voor 
grote stromen reizigers is het vaak handig om extra lange 
(gelede) bussen in te zetten. Het busstation krijgt zowel 
voorzieningen die geschikt zijn voor deze bussen, als voor 
de standaard stads- en streekbussen. 
Bij het ontwerpen wordt er verder rekening mee gehouden 
dat er veel bussen tegelijk op het busstation kunnen staan. 

Zo kan er een goede treinaansluiting geboden worden en 
hoeven reizigers niet lang te wachten. Mocht het aantal 
reizigers toenemen, dan kunnen de frequenties van 
sommige lijnen worden verhoogd of kunnen er meer grote 
bussen worden ingezet.

Worden het busplatform en de bussen in de nieuwe 
concessieperiode duurzaam? 
Landelijk zijn er afspraken gemaakt om op termijn te komen 
tot een duurzaam, emissievrij busvervoer. Er wordt nog 
onderzocht op welke manier we daar precies invulling aan 
gaan geven en welke technieken daarbij voor Zwolle het 
meest geschikt zijn.
Ik hoop dat we samen met alle partners een mooi 
busplatform kunnen realiseren, waarmee de vervoerders een 
goede dienstverlening voor de reizigers kunnen neerzetten. 
Want daar gaat het uiteindelijk om!
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Dit voorjaar is de aanbesteding van de nieuwe busbrug 
in het stationsgebied van start gegaan. De geselec-
teerde (combinaties van) aannemers, architecten en 
ingenieursbureaus kunnen tot 23 september 2016 hun 
voorstellen indienen. Die omvatten zowel het ontwerp 
als de bouw en het onderhoud van de busbrug. Naar 
verwachting is begin november duidelijk wie de bus-
brug mag gaan bouwen en hoe deze er uit komt te zien.

Comfortabele en snelle verbinding
Over de nieuwe busbrug rijden straks de bussen uit het 
centrum en de noord- en westkant van Zwolle naar het 
nieuwe busplatform aan de zuidkant van het station. 
Daardoor kunnen reizigers comfortabel en snel reizen én 
overstappen van bus op trein.

Snel en zorgvuldig
ProRail is opdrachtgever voor de busbrug namens de 
gemeente Zwolle. In het aanbestedingsproces wordt 
onderzocht of oplevering van de brug in september 2018 
mogelijk is. Daarover zal bij de gunning duidelijkheid zijn. 
Of dat kan, hangt onder meer af van de mogelijkheden om 
het treinverkeer tijdens de bouw aan te passen of stil te 
leggen. Dat moet in zorgvuldig overleg worden vastgesteld 

om de treinreizigers zo min mogelijk te hinderen. Naar 
verwachting kan de opdracht voor de busbrug begin 
november gegund worden. 

Samen werken aan een goed werkend vervoersknooppunt
De bouw van de busbrug is een belangrijke pijler in het 
Spoorzoneproject, waarin gemeente, provincie, NS en 
ProRail samen werken aan het verder verbeteren van station 
Zwolle tot een goed werkend vervoersknooppunt, waar een 
groeiend aantal reizigers makkelijk hun weg kunnen vinden 
en vlot en veilig kunnen overstappen van bus en fiets op de 
trein. 

Aannemers, architecten en ingenieursbureaus aan de slag met ontwerp busbrug
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Busje komt zo…
Na jaren van praten, rekenen en tekenen is het 
moment gekomen om daadwerkelijk aan de slag 
te gaan met de busbrug over de sporen bij station 
Zwolle. De aanbesteding is in gang gezet, maar voor 
we kunnen beginnen met de bouw van de brug moet 
er eerst ruimte gemaakt worden. Daarvoor worden de 
voormalige lijnwerkplaats met kantoren van Nedtrain 
en hal 31 aan de zuidzijde van het station gesloopt. 

Op 2 juni gaven gedeputeerde Bert Boerman en wethouder 
Ed Anker gezamenlijk het startsein voor de sloop van de 
hal, in bijzijn van de regiodirecteuren van NS (Ineke van 
Gent) en ProRail (Jan Mulder).  Met de sloop van de hal – 
gebouwd in 1954 - verdwijnt een stuk spoorgeschiedenis. 
In de Nedtrainhal was tot 2010 de vroegere lijnwerkplaats 
van de NS gehuisvest en vond de afgelopen twee jaar het 
IJsbeeldenfestival onderdak.   

De hal maakt plaats voor de aanleg van de busbrug. 
Daarover elders in deze nieuwsbrief meer.
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Fietsparkeren
Het fietsparkeren is en blijft een ingewikkelde opgave 
in de Spoorzone. Er moet ruimte gevonden worden 
voor 12.000 fietsplekken rond het station. Daarbij moet 
niet alleen heel goed worden gekeken welke plekken in 
aanmerking komen, maar ook of ze voor de gebruiker 
geschikt zijn en niet in de laatste plaats of er voldoende 
geld is voor deze oplossingen. 

In 2015 is er een globaal eindbeeld opgesteld door 
gemeente, NS en ProRail. Dat ging uit van een nieuwe 
kelderstalling onder het noordelijk Stationsplein, gekoppeld 
aan de huidige fietsenstalling, met daarnaast stallen op 
maaiveld langs de Wester- en Oosterlaan. Aan de zuidzijde 
was het plan een grote fietsflat te bouwen en meer 
plekken te maken in de huidige kelderstalling onder het 
Lübeckplein. Door een aantal ontwikkelingen en nadere 
studies kijken we daar nu wat anders tegenaan. 

Ingang verplaatsen
Nog steeds is het plan een nieuwe kelderstalling te bouwen 
onder het Stationsplein. Deze wordt echter niet meer 
gekoppeld aan de bestaande stalling. De wens is nu om 
de ingang voor de fietsers recht voor het Stationsplein te 
leggen ter hoogte van de Stationsweg. Dat is een logischer 



Spoorzone nieuws  #14 - juni 2016                        

pagina 15

en makkelijker toegankelijke plek, die ook in het verlengde 
ligt van de belangrijkste fietsroutes. 

Toekomstvast
De huidige stalling, onder het zogenaamde Combigebouw 
en de parkeergarage aan de Westerlaan, biedt minder 
mogelijkheden in de toekomst. Als over enkele jaren in 
de Spoorzone mogelijk een passerelle wordt aangelegd 
over het spoor van noord naar zuid, zal het Combigebouw 
daarvoor moeten wijken. Nu nog flink investeren in die 
stalling en dat gebouw is dan niet zinvol.
De Spoorzonepartners werken momenteel het totale 
ruimtelijke wensbeeld voor het gebied verder uit. Daarbij 
hebben ze met elkaar vastgesteld dat grote oppervlakken 
met fietsenrekken niet erg bijdragen aan de gewenste 
kwaliteit van de openbare ruimte. Het is onze ambitie meer 
fietsenrekken van het maaiveld af te halen en uit het zicht, 
dus in de kelder te krijgen. Dat kunnen we niet meteen 
realiseren, we werken hier stap voor stap naartoe door 
steeds weloverwogen keuzes te maken en verantwoorde 
investeringen te doen.
De grootste urgentie voor uitbreiding ligt aan de 
noordzijde, aan de zuidzijde is voorlopig nog ruimte 
genoeg. Bovendien zijn de ontwikkelingsplannen voor het 
gebied rond het station nog volop in beweging, dus we 

kunnen en willen ons nog niet vastpinnen op een definitieve 
oplossing voor de zuidzijde. 
Voor de zomervakantie moeten de plannen voor het 
fietsparkeren afgerond worden, zodat we in september een 
aanvraag kunnen indienen voor subsidie bij het Ministerie 
van IenM.
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Poortjes op station Zwolle  
gaan dicht 
Als u regelmatig op het station komt heeft u ze vast al 
gezien: de OV-chippoortjes van  NS en Arriva. Op een 
groot aantal Nederlandse stations komen poortjes om 
het reizen veiliger en het in-en uitchecken makkelijker 
te maken.  

De poortjes op station Zwolle zijn vanaf 23 mei gefaseerd 
dichtgegaan en een aantal weken getest in het gebruik. 
Vanaf 20 juni zijn ze allemaal gesloten en kun je de poortjes 
alleen nog passeren met een geldig vervoerbewijs of een 
OV-chipkaart. Passanten met een OV-chipkaart openen de 
poortjes door in en uit te checken. Wie binnen 60 minuten 
na het inchecken weer uitcheckt op hetzelfde station, krijgt 
het instaptarief terug. Een familielid uitzwaaien of een 
boodschap doen kan dus gerust, dat kost niets. Als je via 
de stationstunnel naar de andere kant van het station wilt 
lopen kan dat ook met gebruik van de OV-chipkaart. Het 
is wel belangrijk dat er een reisproduct op die kaart staat, 
zoals een NS-abonnement of reizen op saldo, én voldoende 
saldo voor het instaptarief. 

Geen geldig vervoerbewijs? En toch door het station?
Dan kun je bij NS een passagepas voor station Zwolle aan-

vragen via ns.nl/passagepas-
gemeenten.  Met deze pas is 
het mogelijk om vrijuit door 
de tunnel naar de andere kant 
van het station te lopen. De 
passagepas werkt alleen als 
toegangssleutel; saldo laden 
of reizen met deze pas is niet 
mogelijk. 

De gemeente heeft met NS afgesproken dat mensen in 
een ruime zone rondom het station die geen OV-chipkaart 
hebben een gratis passagepas kunnen aanvragen. Zij 
hebben daarover inmiddels een brief gekregen van NS.  
Geen brief gehad en wel een pas nodig? Ga dan naar 
ns.nl/passagepasgemeenten om een pas aan te vragen. 

http://ns.nl/passagepas-gemeenten
http://ns.nl/passagepas-gemeenten
http://ns.nl/passagepasgemeenten
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Ontwerp ontvangstdomein

Ontwerp ontvangstdomein

Tijdelijke overkapping noordzijde 
In verband met de plaatsing van de OV-chippoortjes 
aan de noordkant van het Zwolse station was het nodig 
de kaartautomaten daar te verplaatsen. Met de komst 
van de poortjes is het ontvangstdomein, waar reizigers 
onder meer hun kaartjes kopen en informatie vinden, 
verschoven naar het deel van het voorplein tussen de 
winkeltjes en het hoofdgebouw. 

Om de reizigers beschutting te bieden tegen weer en wind 
plaatst de NS hier een overkapping, zodat de reizigers 
comfortabel afscheid kunnen nemen of een kaartje kunnen 
kopen. Deze – tijdelijke – kap heeft dezelfde uitstraling 
als de grote luifel aan de noordkant van het station. Beide 
kappen zullen te zijner tijd bij de herinrichting van het 
stationsplein plaats maken voor een nieuwe overkapping 
die beter past bij de kwaliteit en gewenste uitstraling voor 
station Zwolle. 
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Station Zwolle steeds  
hoger gewaardeerd 
Reizigers en gebruikers weten station Zwolle steeds 
beter te waarderen. Dit blijkt uit de stationsbelevings-
monitor, een periodieke meting waarbij reizigers en 
gebruikers van het station wordt gevraagd naar hun 
ervaringen op thema’s zoals schoonbeleving, veiligheid, 
oriëntatie en overzicht, functionaliteit en sfeer. 

Met de inzichten uit de stationsbelevingsmonitor kunnen 
ProRail en NS Stations gerichte maatregelen treffen 
waardoor er steeds beter wordt ingespeeld op de behoeften 
van de reiziger. De ingebruikname van de reizigerstunnel 
heeft stevig bijgedragen aan een positieve beleving van 
het station. De brede en lichte tunnel scoort dan ook hoog 
in de stationsbelevingsmonitor. Maar ook elementen zoals 
het dynamische kunstscherm en de piano worden goed 
gewaardeerd. Aan de zuidzijde van het station zijn zichtbare 
en concrete verbeteringen tot stand gekomen. Denk hierbij 
aan het diverse winkelaanbod en de gloednieuwe bemenste 
toiletten. Ook de zuidentree krijgt steeds meer smoel. 
Station Zwolle blijft zichzelf dus continu ontwikkelen om 
nog functioneler en aantrekkelijker te worden. Nu en in de 
toekomst.



Spoorzone nieuws  #14 - juni 2016                        

pagina 19

Groenpaviljoen verlevendigt 
Lübeckplein 
Drie originele ideeën vielen vorig jaar in de prijzen 
bij de prijsvraag van Het Oversticht voor tijdelijke 
activiteiten in de Spoorzone: een verplaatsbare skate-
baan, een multifunctionele voetbalkooi en mobiele 
groenpaviljoens die uitnodigen tot ontmoeting. 

De bedenkers kregen een geldbedrag om hun idee verder 
te brengen en daadwerkelijk uit te voeren. De studenten 
die een sportkooi voorstelden hebben lang gezocht naar 
mogelijkheden en geld om hun plan verder te brengen. 
Uiteindelijk lukte het niet om daarvoor voldoende geld 
bij elkaar te krijgen en vervolgden de studenten hun weg 
buiten Zwolle. 

Groenpaviljoens
Dat lukte de initiatiefnemers van de mobiele 
groenpaviljoens wel. Kunstenaar Merijn Vrij en Jos van 
Leussen van de Zwolse Stadslanderijen vonden in overleg 
met gemeente een plek voor twee paviljoens. De paviljoens 
– die met groen(ten) worden aangekleed - nodigen uit tot 
spontane ontmoetingen en korte evenementen. Dit idee 
is eerder al met succes uitgevoerd op het stationsplein in 
Groningen. 
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Begin  juni is  het eerste paviljoen op het Lübeckplein 
geplaatst. Het paviljoen zal er de hele zomer 
staan. De Groene Welle helpt met de plaatsing en het 
onderhoud van de paviljoens. Eenzelfde paviljoen krijgt plek 
in de binnenstad op het Broerenkerkplein. De verbinding 
tussen station en binnenstad en tussen de stad en de 
Stadslanderijen kan zo versterkt worden.

Levendigheid door tijdelijke invulling
De komende jaren wordt er veel gebouwd en verbouwd 
in het stationsgebied. Dat betekent dat er plekken en 
gebouwen zijn die korter of langer leeg staan en nog geen 
eindbestemming hebben. Door een tijdelijke invulling te 
geven aan dit soort plekken wordt het gebied levendiger. 
Daarom ging Het Oversticht – in opdracht van de provincie 
Overijssel en in samenspraak met de gemeente en NS 
- aan de slag om ideeën voor tijdelijke initiatieven voor 
de Spoorzone te genereren en schreef een prijsvraag uit. 
De jury bestond uit vertegenwoordigers van NS, Cibap/
de Zwolse Acht, de gemeente Zwolle, werkgroep sociale 
kwaliteit Spoorzone, jongeren en Het Oversticht. 
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BrainZ:  
nieuw citylab in Hanzeland 
Flexwerken in de Spoorzone? Samen brainstormen en 
werken aan een project? 

Vanaf september kan het aan het Lübeckplein 68. 
Daar ontwikkelen Thijs van Dieren en Johan Neerhof van 
Citydeveloper-s (ook de mensen achter HanZ/De Kantine) 
samen met Hogeschool Windesheim en de gemeente 
Zwolle onder de noemer BrainZ een multifunctionele 
werkplaats voor onderwijs, overheid en ondernemen. 
Kennis delen en verbinden van opgaves staat centraal.

De ruimte wordt voorzien van 40 werkplekken met flexibele 
brainstormruimtes en een af te sluiten auditorium.
Dit past ook in de beweging die Hogeschool Windesheim 
wil maken richting binnenstad, waarbij studenten niet 
langer alleen op de campus les krijgen en activiteiten doen, 
maar ook elders in de stad. 
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Mooie opkomst informatiebijeenkom-
sten spooruitbreiding Zwolle-Herfte

Circa honderd geïnteresseerden uit Zwolle waren 
woensdag 18 en donderdag 19 mei jl. aanwezig in 
zalencentrum Urbana en de Nieuwe Buitensociëteit om 
tekst en uitleg te krijgen over het “Ontwerptracébesluit 
Spooruitbreiding Zwolle-Herfte”. Planontwikkelaar 
Martin de Vries en omgevingsmanager Erik Schwencke 
lichtten het ontwerptracébesluit toe en de fase waarin 
het project zich bevindt. Vragen werden door  
aanwezige deskundigen van ProRail en Movares 
met behulp van kaarten en onderzoeksrapporten 
beantwoord.

Ontwerptracébesluit Spooruitbreiding Zwolle-Herfte  
ter visie
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op  
4 april 2016 het “Ontwerptracébesluit Spooruitbreiding 
Zwolle-Herfte” vastgesteld. Van donderdag 21 april tot en 
met woensdag 1 juni 2016 lag het ontwerptracébesluit 
conform de zienswijzenprocedure overeenkomstig de 
Tracéwet ter inzage. Op grond daarvan konden inwoners en 
overheden in deze periode kennis nemen van en zienswijzen 
kenbaar maken over de inhoud van het ontwerptracébesluit.
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Waaruit bestaat de spooruitbreiding?
Het project Spooruitbreiding Zwolle-Herfte bestaat uit een 
aantal belangrijke fysieke aanpassingen:

•  Bouwen van twee extra sporen tussen Zwolle en een dive-
under bij Herfte.

•  Bouw van nieuwe kunstwerken en vervanging van oude 
bruggen / viaducten.

•  Verleggen van spoor 16 en verbreding van perron 15 /16 
op station Zwolle.

•  Verleggen en verwijderen van diverse sporen en wissels op 
het spooremplacement van Zwolle.

•  Bouwen van bereikbaarheidswegen voor onderhoud en 
hulpdiensten.

•  Verleggen van wegen en fietspaden.

Tevens houdt het ontwerptracébesluit rekening met 
het geluidsscherm dat de gemeente zal plaatsen bij de 
Mimosastraat.

Naast de ‘zienswijzenprocedure’ is op 22 maart de ruimte-
lijke procedure in gang gezet voor de bouw van de tweede 



Spoorzone nieuws  #14 - juni 2016                        

pagina 24

toegang van het station Zwolle naar het RGS-opstelterrein. 
Voor de bouw van deze toegang zal een deel van het 
gebouw van Wärtsilä gesloopt worden. ProRail is momenteel 
met NS Vastgoed in overleg over de invulling van deze 
opgave.

Noord-Nederland en Randstad beter bereikbaar
Station Zwolle behoort tot de belangrijkste spoorknoop-
punten van Nederland en is een onmisbare schakel tussen 
Noordoost-Nederland en de Randstad. Zwolle is een 
belangrijk ov-knooppunt. Uit acht richtingen komen treinen 

aan en veel bus- en treinreizigers stappen over in Zwolle.
Tussen Zwolle en de kruising bij Herfte wordt daarom het 
spoor uitgebreid en er komt een dive-under (korte tunnel). 
Treinen op de trajecten Zwolle-Emmen en Zwolle-Meppel 
kunnen elkaar dan voortaan vrij kruisen.
De spooruitbreiding tussen Zwolle en Herfte is onderdeel 
van het project ZwolleSpoort. Dit project maakt het station 
en het spoor van Zwolle klaar voor de toekomst. Ook is de 
spooruitbreiding een belangrijke schakel in het Spoorplan 
Noord-Nederland. Het hele spoorvervoersnetwerk in het 
noorden wordt aangepakt en verbeterd. De noordelijke 
provincies worden daardoor beter bereikbaar.
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Looproute station -  
Hogeschool Windesheim
Grote drukte op de looproute van de studenten van het 
station naar Hogeschool Windesheim veroorzaakt op 
piekmomenten overlast in de woonbuurten ernaast. 
De afgelopen jaren is onderzocht hoe de overlast 
verminderd kan worden. In de begroting heeft de 
gemeente enkele jaren geleden geld gereserveerd voor 
de aanleg van een voetgangersbrug over de IJsselallee.

In het voorjaar van 2015 is er een sessie georganiseerd 
voor bewoners van Hanzeland, studenten en medewerkers 
van Hogeschool Windesheim en het Greijdanus College 
om samen een oplossing te vinden voor de overlast op de 
piekmomenten. 
De deelnemers stelden samen vast dat er geen eenvoudig 
alternatief is voor de huidige route, dat binnen het budget 
past en het probleem op kan lossen. Een voetgangersbrug 
over de IJsselallee is kostbaar en voor studenten niet 
aantrekkelijker dan de huidige route. De aanwezigen waren 
het er ook over eens dat een nieuwe route kan helpen voor 
de verbinding die Windesheim naar Hanzeland wil maken en 
voor de ontwikkeling van Hanzeland.
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gebiedsontwikkeling van de Spoorzone en Hanzeland. De 
gemeente wil van Hanzeland een wijk maken waarin (veel 
meer dan nu) wonen, ondernemen en onderwijs worden 
gemengd.
Daarom stellen burgemeester en wethouders voor om 
nu niet langer geld te reserveren voor de aanleg van een 
loopbrug over de IJsselallee. Om de overlast te beperken 
worden er onder meer verkeersregelaars ingezet en barriers 
geplaatst om de voetgangersstroom te geleiden.

De bijeenkomst leverde drie ideeën op:
•  we moeten studenten verleiden een andere route te 

nemen;
•  Windesheim gaat extra verblijfsruimtes in Hanzeland 

creëren voor studenten;
•  organiseren van een over-de-streepsessie tussen 

studenten en bewoners.

Nieuwe ontwikkelingen
Hogeschool Windesheim en de gemeente hebben samen 
verkend in hoeverre de toekomstige ontwikkelingen op 
Windesheim en in de Spoorzone de drukte op de looproute 
kunnen verminderen.
Windesheim wil minder studenten op de campus laten 
studeren en de komende jaren een beweging naar de stad 
maken. In 2035 moet nog 70% van de studenten onderwijs-
activiteiten op de campus hebben en 30% op andere 
plekken in de stad. De entree en de ontmoetingsruimte van 
Hogeschool Windesheim komen centraler op de campus te 
liggen. Daarmee ontstaat er ook een andere route.

Nieuwe verbinding
Hogeschool Windesheim en de gemeente vinden het 
wenselijk een nieuwe verbinding tussen Hanzeland en de 
campus te maken. Op korte termijn zo’n nieuwe verbinding 
niet haalbaar. Dit zal daarom bekeken worden bij de verdere 
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