
Spoorzone Zwolle
nieuwsbrief 17 - juni 2017

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in het stationsgebied. In deze nieuwsbrief leest u onder 
andere een interview met Niels Munnik (projectleider realisatie en projectleider reconstructie  
Willemskade) en Toon van Beek (projectleider busbrug en busstation) bij de gemeente Zwolle. 
Ook leest u meer informatie over het Spoorcafé, de visie op Hanzeland, de werkzaamheden aan 
de Kamperlijn en de verbouwing van het stationsgebouw. pagina 1
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In gesprek met Niels Munnik
Projectleider bij de gemeente Zwolle

“Fietsers, automobilisten, voetgangers en reizigers 
houden we steeds voor ogen. Vanaf de tekentafel tot en 
met de uitvoering.”

Niels Munnik maakt sinds 2015 onderdeel uit van het 
projectteam Spoorzone. Als projectleider realisatie is hij 
verantwoordelijk voor de integrale afstemming tussen 
verschillende deelprojecten. Daarnaast geeft hij leiding aan 
de uitvoering van de reconstructie van de Willemskade. 
De reconstructie is het laatste deel van het project 
Doorstroomassen waarmee de gemeente de binnenstad 
sinds 2012 beter bereikbaar maakt. We stellen Niels een 
aantal vragen.

Wat vind je belangrijk als projectleider realisatie in de 
Spoorzone?
Ik vind het belangrijk dat de huidige en toekomstige gebrui-
kers van de Spoorzone in het gehele proces centraal staan: 
fietsers, automobilisten, voetgangers en omwonenden. In 
de Spoorzone werk ik nauw samen met onder andere ont-
werpers, deelprojectleiders, verkeerskundigen en juristen. 
Met hen zorg ik ervoor dat alle plannen en de uitvoering 
ervan goed op elkaar worden afgestemd. 

pagina 3



Spoorzone nieuws  #17 - juni 2017                        

Door de raakvlakken van de deelprojecten met elkaar te  
bespreken, kunnen we integraal ontwerpen en slimme maat-
regelen nemen tijdens de uitvoering. Neem de plannen van 
de ondergrondse fietsenstalling en het Stationsplein aan de 
noordzijde, die hebben veel raakvlakken met elkaar. Om de 
overlast voor iedereen zo veel mogelijk te beperken, is het 
noodzakelijk om de uitvoering van deze en andere deelpro-
jecten goed op elkaar af te stemmen. We kunnen bijvoor-
beeld pas beginnen met de bouw van het Stationsplein aan 
de noordzijde als de busbrug en het busstation aan de zuid-
kant klaar zijn. 

Ook begeleid ik vanuit het projectteam Spoorzone het  
besluitvormingsproces. Als de plannen vastgesteld zijn, 
zorg ik voor de aanbesteding. Een interessante klus die 
ik met veel collega’s en partners oppak. Iedereen heeft 
daarin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Maar allen 
hebben we hetzelfde doel: het realiseren van een kwalitatief 
hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte die 
leefbaar en toekomstbestendig is. 

Waar zie je de verbinding tussen Spoorzone en 
Doorstroomassen?
Het project Doorstroomassen maakt onderdeel uit van een 
groter plan van de provincie Overijssel om de bussen van 
de drukke noordkant van het station naar de zuidzijde te 
verplaatsen. Hiermee wil de provincie de reistijd verkorten 
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en de dienstregeling betrouwbaarder maken. Sinds 2012 
ben ik projectleider in het project Doorstroomassen voor 
de reconstructies van de toegangswegen aan de westzijde 
van de binnenstad. De stadsentree Katerdijk is in 2012 
aangepakt, de Burgemeester Roelenweg in 2014 en de 
Pannekoekendijk en Harm Smeengekade in 2015. Op dit 
moment  zijn we bezig met de uitvoering van het laatste 
deelproject, de Willemskade. 

In het project Doorstroomassen leggen wij onder meer een 
vrijliggende busbaan aan in het midden van de weg en 
een centrumhalte Katwolderplein aan de Pannekoekendijk. 
Via deze busbaan rijden in de toekomst bussen van en 
naar de busbrug in de Spoorzone. Als onderdeel van de 
reconstructie van de Willemskade leggen wij bovendien 
de aansluiting op de busbrug aan ter hoogte van de 
kruising Nieuwe Veerallee-Willemskade-Rieteweg. Het 
project Doorstroomassen sluit daarom naadloos aan op het 
Spoorzoneproject. 

Welke ervaringen in project Doorstroomassen neem je 
mee naar de Spoorzone? 
De afgelopen jaren is door het project Doorstroomassen 
grote voortgang geboekt in het beter bereikbaar maken van 
de binnenstad. In dat project hebben we iedereen in de stad 
gelegenheid gegeven mee te denken en te praten vanaf 
de ontwerpfase tot en met de uitvoering. Van april tot eind 

augustus dit jaar herinrichten we de Willemskade als het 
laatste deelproject. De werkzaamheden zijn tot nu toe vlot 
en zonder grote overlast voor het verkeer, omwonenden en 
andere belanghebbenden verlopen. Dit is mogelijk dankzij 
de succesvolle toepassing van omgevingsmanagement en 
verkeersmanagement. Daarnaast werken we intensief samen 
met onze partners zoals Rijkswaterstaat om de overlast voor 
iedereen tot een minimum te beperken. Deze succesfactoren 
neem ik zeker mee in mijn werk voor de Spoorzone. 

Waarvoor en hoe kunnen mensen je bereiken?
Mensen kunnen mij mailen of bellen voor alles met 
betrekking tot de realisatie en de uitwerking van de plannen 
in de openbare ruimte in de Spoorzone. Ik ben bereikbaar 
via nh.munnik@zwolle.nl of per telefoon op nummer 14038. 
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Werkzaamheden Zwolle-Kampen
Op 5 juni is ProRail begonnen met de vernieuwing van 
de Kamperlijn, de spoorlijn tussen Zwolle en Kampen. 
Tot 28 augustus rijden er bussen in plaats van treinen op 
dit traject. Tijdens deze 12-weekse ‘buitendienststelling’ 
van het spoor wordt de complete lijn vernieuwd. Over 
13 kilometer legt Prorail nieuwe spoorstaven aan. Ook 
vervangen zij de ballast (spoorgrind) en dwarsliggers 
(bielzen).

Elektrificatie
Naast de vernieuwing van het spoor, krijgt de spoorlijn 
bovenleiding, zodat per december 2017 op deze lijn 
de nieuwe elektrische treinen van Syntus kunnen gaan 
rijden.  Behalve op de lijn Zwolle-Kampen gaat Syntus in 
opdracht van de provincie Overijssel ook rijden op de lijn 
Zwolle-Enschede. Deze lijn is afgelopen jaar al voorzien van 
bovenleiding. 

Stadshagen
In de Zwolse wijk Stadshagen verrijst een nieuw station, 
Zwolle Stadshagen. Onderdeel van dit project is een 
nieuwe onderdoorgang onder het spoor voor auto’s en 
fietsers. Deze tunnel in de Belvédèrelaan vormt een nieuwe 
ontsluiting van de wijk en kan naar verwachting in het 
voorjaar van 2018 in gebruik worden genomen.  

Het nieuwe station wordt in december in gebruik genomen.  
Op 23 juni as. wordt het spoordek ingereden. Via de website  
www.prorail.nl/zwollekampen zijn de beelden live te volgen.
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Het Spoorcafé 
Het Spoorcafé is de plek om buurtgenoten, studenten, 
ondernemers en overige geïnteresseerden te ontmoe-
ten. Ook kunt u met alle vragen over de projecten 
binnen de Spoorzone terecht. Op een van de avonden 
werden we geïnspireerd over tijdelijkheid. Ook werd 
u geïnformeerd over de busbrug en gingen we met 
het concept Ontwikkelperspectief in de hand met zijn 
allen de Spoorzone in om te kijken. Kijken naar de 
verandering, kijken naar de mogelijkheden en kijken 
naar de toekomst. 

Ontmoeten en verbinden
De gemeente Zwolle heeft de handen ineen geslagen met 
Club Cele om haar plannen, de voortgang en hulpvragen te 
delen met de stad. Sinds september 2016 vindt elke derde 
woensdag van de maand het Spoorcafé plaats. Elke avond 
waren er tussen de 50 en 75 mensen aanwezig. 
Het Spoorcafé is een plek voor ontmoeting. Een plek voor 
het creëren van mogelijkheden. De gemeente wil de stad 
betrekken bij de toekomst en de inwoners onderdeel 
maken van de visie. Hoe maken we de stad leefbaarder, 
beter of mooier? Hoe pakt u dat aan? We informeren, maar 
leren ook graag van u.

Wees erbij
Het Spoorcafé is de plek om vragen te stellen, mee te 
denken, te netwerken, uw buren te leren kennen of met 
ondernemers, studenten en de samenwerkende partners  
in de Spoorzone in gesprek te gaan. Waarom u daar bij  
moet zijn? Omdat de Spoorzone een plek is vol kansen.  
Wie grijpt ze?  
In juli en augustus is er geen Spoorcafé. Na de zomer is het 
eerste Spoorcafé weer op 20 september. Graag tot dan!
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Toon van Beek, projectleider busbrug en busstation bij 
gemeente Zwolle

“Zwolle bouwt een busbrug en 
verplaatst het busstation om de 
verkeerschaos aan te pakken”

De voorbereidingen voor de bouw van de busbrug 
zijn in volle gang. In het najaar kunt u de eerste 
bouwactiviteiten van de busbrug al zien, zoals de 
bouw van de aarden baan, landhoofden en wellicht 
de kolommen. Het circa 100 meter stalen deel van de 
brug zal in delen elders gebouwd worden en pas in 
het voorjaar van 2018 op het bouwterrein in elkaar 
gezet worden. Tegelijk kunt u de realisatie van het 
nieuwe busstation aan de Hanzelaan ook van dichtbij 
meemaken. 

Toon van Beek, projectleider bij de gemeente Zwolle, 
gaf in mei een unieke rondleiding achter de hekken van 
ProRail aan ongeveer 75 bezoekers van het Spoorcafé. 
Heeft u deze rondleiding gemist? In deze nieuwsbrief licht 
Toon graag een aantal zaken toe over de aanleiding en de 
bouwvoorbereidingen van de busbrug en het busstation.
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Wat is nut en noodzaak van de bouw van de busbrug en 
het busstation voor Zwolle?
“Wij verplaatsen het busstation van de noord- naar de 
zuidzijde en bouwen een busbrug om de verkeerschaos 
aan de noordzijde van het treinstation op te lossen. 
Verkeerschaos aan de noordzijde van het station is nu de 
dagelijkse realiteit, vooral in de ochtend- en avondspits. 
Niet alleen de wegen en kruispunten slibben dicht bij 
het station, ook de busperrons zijn overvol. Zonder 
verkeersregelaars kunnen de bussen in de drukke spits niet 
rijden. Het aantal inwoners van en bezoekers aan Zwolle 
groeit elk jaar. Dit betekent ook meer verplaatsingen via het 

station. De inrichting van de openbare ruimte moet daar op 
aangepast worden.

De gemeente Zwolle is de eigenaar van de busbrug en het 
busstation. ProRail en aannemer BAM voeren in opdracht 
van de gemeente de bouwactiviteiten van de busbrug uit. 
Welke aannemer het busstation gaat aanleggen, is nu nog 
niet bekend.
 
Samen met de provincie Overijssel hebben we besloten 
het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het station te 
maken. De bedoeling is zo weinig mogelijk bussen langs de 
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noordzijde van het station te laten rijden. De stadbussen die 
na de realisatie van de busbrug en het nieuwe busstation 
de zuid- en oostzijde van de stad als bestemming hebben, 
gaan gebruik maken van de Van Karnebeektunnel. 

Voor de stadsbussen naar de noordzijde van de stad wordt 
een nieuwe busbrug gemaakt. De streekbussen richting de 
Veluwe maken ook gebruik van deze nieuwe verbinding. 
Zo krijgen alle buslijnen een vlotte verbinding van en naar 
het nieuwe busstation en stroomt het overige verkeer beter 
door.

Tijdens de bouw van het busstation gaan we tegelijkertijd 
de eerste voorzieningen  aanbrengen voor elektrische 
bussen. Hiermee sorteren we voor op de wens van de 
provincie Overijssel om in de toekomst elektrische bussen 
te laten rijden.”

Hoe ziet het bouwproces van de busbrug de komende 
maanden eruit?
“De omgevingsvergunning voor de bouw van de brug is 
inmiddels aangevraagd. Wij verwachten dat de vergunning 
voor de zomervakantie wordt verleend. Binnenkort heeft 
de BAM het definitief ontwerp klaar. Hierna maken ze 
uitvoeringstekeningen van de hoofdconstructie. Als deze 
plannen goedgekeurd zijn, start de bouw. 

Buiten kunt u van de bouw pas wat zien rond 1 oktober, als 
de aannemer de aarden baan aan de noordzijde van het 
spoor aanbrengt. De aarden baan is de rijbaan aan het begin 
en einde van de brug. Rond 1 oktober start de aannemer ook 
met de bouw van de stalen en betonnen onderdelen van de 
brug.

Begin 2018 - waarschijnlijk in februari - past ProRail de 
bovenleiding van het spoor aan zodat de brug daar geen last 
van heeft. De meest bijzondere bouwactiviteit is als het 100 
meter stalen deel van de brug op zijn plek over het spoor 
wordt gebracht. Dit hopen we te doen in medio 2018. De 
betonnen delen van de brug zullen deels gelijktijdig met 
het stalen deel worden gebouwd. Na het inbrengen van 
het stalen deel worden het stalen en betonnen deel van de 
kokerbrug tot één geheel gemaakt.
 
Hoe ziet het proces van de bouw van het busstation de 
komende maanden eruit?
We besteden het uitvoeringscontract nu aan. Als alles 
volgens onze planning verloopt, leidt de aanbesteding tot 
een gunning voor de bouwvak van 2017. Voor we echt met 
de bouw gaan beginnen, moeten we het terrein vrijmaken 
voor de aannemer. De fietsenstallingen die zich nu aan de 
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oostzijde van de stationsingang en -uitgang bevinden, 
krijgen elders een nieuwe plek. Begin september gaat de 
aannemer van ProRail de verharding van het huidige terrein 
voor het treinvervangend vervoer opruimen. Hier komt 
namelijk het nieuwe busstation. Daarna kan de aannemer 
met de bouwwerkzaamheden aan het busstation starten. 

We verwachten dat voor komende winter al een groot deel 
van het busstation gereed is zodat het treinvervangend 
vervoer hier in februari 2018 gebruik van kan maken. Het 
westelijke deel van het busperron en de aansluiting met de 
busbrug staat op de planning voor medio 2018.
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Ondernemers hebben aandacht voor 
parkeren en mobiliteit in Hanzeland

Hanzeland en omgeving bruist en breidt uit. Dit 
heeft gevolgen voor de bereikbaarheid: nu al 
ervaren bewoners, ondernemers en werknemers 
parkeerproblemen. 

Ondernemers in Hanzeland ontvangen daarom periodiek 
de speciale Movez nieuwsbrief waarmee zij geholpen en 
geïnspireerd worden bij de aanpak van parkeer- en andere 
mobiliteitsvraagstukken. Via deze Movez nieuwsbrief 
worden zij geïnformeerd over alle ontwikkelingen, kansen, 
goede voorbeelden en mogelijkheden op dit gebied in 
Hanzeland.  

Interesse?
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Stuur dan 
een mail naar welkom@bijmovez.nl. De Movez nieuwsbrief 
maakt onderdeel uit van Beter Benutten Zwolle Kampen.
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Planning & projectkaart

2017 2018 2019 2020 2021
1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft

1 Aanleg busbrug
2  Stationsplein Noord  

en fietsenkelder
3  Westerlaan, Oosterlaan  

en evt. Stationsweg
4  Busperron en  

Hanzelaan Oost
5  Stationsplein Zuid en  

Hanzelaan
6 Passerelle

VB

OP

OP

DO

Uitvoering

Uitvoering

? ? ? ?

? ? ? ?

Uitvoering

Uitvoering

DO

DO

VB

VB

VB

OP

VO

DO

VB

? ?

Ontwikkelingsperspectief

Voorlopig ontwerp

Definitief ontwerp

Voorbereiding

Uitvoering

Planning nader te bepalen

Deelprojecten

Legenda
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Kort nieuws

Spoorzone op sociale media
De Spoorzone is actief op social media. Volg ons via 
Facebook op www.facebook.com/spoorzone038 en via 
Twitter op @spoorzone038.

Filmpje alternatieve invulling Schellepoortgebouw
Bouwkunde studenten van Windesheim kregen de fictieve 
opdracht om het Schellepoortgebouw te transformeren 
naar een short stay hotel. Benieuwd naar hun ideeën? Bekijk 
het filmpje op YouTube.

Ontwikkelperspectief  stationsgebied
De consultatieronde van het Ontwikkelperspectief voor het 
stationsgebied is afgerond. Het Ontwikkelperspectief gaat 
in juli naar het college van B & W. De raad besluit er na de 
zomer over.

Kadaster partner in Brainz
Wist u dat het Kadaster sinds april ook aangesloten is bij 
Brainz? Naast de logo’s van Windesheim en de gemeente 
Zwolle staat daarom nu ook hun logo op de deur van BrainZ.

Kunstwerk waterspiegel
Drie meter. Tot zo hoog zou het water in het Stadskantoor 
aan het Lübeckplein komen bij een extreme overstroming. 
Bekijk het kunstwerk dat Wilma Wilbrink maakte om dit in 
beeld te brengen.
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Visie op

Visie op

Visie op Hanzeland

Het Spoorcafé van februari stond in 
het teken van de visie op 
Hanzeland. Bezoekers van het 
Spoorcafé konden meedenken 
over het Hanzeland van de 
toekomst. Daarbij borduurden 
ze voort op de uitkomsten van 
een creatieve sessie met diverse 
partijen waaronder ondernemers 
en ontwikkelaars in het gebied. De 
belangrijkste vraag was: wat maakt 
Hanzeland uniek? 

Hanzeland heeft een unieke ligging: 
naast het station, dicht bij de binnenstad 
en op een steenworp afstand van de 
IJssel. Dagelijks komen er duizenden 
mensen naar en door het gebied om 
te werken en te studeren. De huidige 
bewoners wonen er met plezier. Hanzeland 
heeft alle potentie om een levendig stedelijk 
gebied te worden, waar ruimte is om te 
wonen, werken, ondernemen en leren. 

Visie op
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Drie unieke waarden
De resultaten van de sessies zijn geclusterd tot drie unieke 
waarden voor Hanzeland. Deze waarden geven in hun 
samenhang Hanzeland een duidelijk onderscheidend 
karakter ten opzichte van andere gebieden in de stad. 
De drie waarden zijn:

•  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.

Meer weten? Lees de volledig uitgeschreven visie.

Vrienden van Hanzeland
De visie op Hanzeland is een initiatief van de Vrienden 
van Hanzeland, een groep stakeholders in het gebied. 
Windesheim, deltaWonen, BPD, City Developer-S,  
DC Vastgoed, Pantha Real Estate, NS en de gemeente  
Zwolle vormen de actieve kern van deze groep. 
De Vrienden hadden behoefte aan een richtinggevende 
visie, omdat de belangstelling voor Hanzeland stijgt en er 
veel initiatieven zijn. De Vrienden willen graag dat deze 
initiatieven niet op zichzelf staan, maar bijdragen aan een 
levendig en leefbaar Hanzeland. De visie wordt in september 
bekrachtigd met de handtekening van de Vrienden.
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Verbouwing stationsgebouw
Het stationsgebouw in Zwolle is een monumentale 
eyecatcher. NS Stations heeft onlangs de gevel van het 
station opnieuw in de verf gezet.  

De komende tijd wordt ook in het gebouw zelf verbouwd. 
Tegenover Tickets & Service komt tijdelijk in het lege casco 
van de Bruna een verblijfsruimte van Syntus en Arriva. 
Daarnaast wordt ook het kantoor van de vervoerder NS in 

het gebouw verbouwd. Dit kan voor enige overlast zorgen. 

Toekomst van het gebouw
Ondertussen denkt NS Stations na over de toekomst van het 
gebouw: hoe je met een nieuwe inrichting de functie van 
het monumentale gebouw kan verbeteren en de huidige 
gevel in tact kan laten. Door bijvoorbeeld de mogelijkheid 
van aangenaam wachten en ontmoeten te verbeteren. In 
een van de volgende nieuwsbrieven leest u hier meer over. 
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