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Spoorzone Zwolle
nieuwsbrief 9 - april 2015

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het stationsgebied. In deze nieuwsbrief aandacht voor 
onder andere de kwaliteit van de openbare ruimte, de verbouwing van het station, de plannen voor 
busbrug en het gebruikersonderzoek fietsparkeren. 
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In gesprek met Jan Mulder,  
regiodirecteur ProRail

“In Nederland zijn er veel gebieden rond grote stations 
in ontwikkeling en de stations zelf ook. Spoorzone 
Zwolle behoort tot de grotere projecten op dit gebied. 
Verschillende onderdelen zijn hier in verschillende fases 
van ontwikkeling, maar grijpen wel heel nauw op elkaar 
in. Dat maakt de uitdaging extra groot.” 

Aan het woord is regiodirecteur Jan Mulder van ProRail  
regio Noord-Oost. In Spoorzone Zwolle werken de gemeen-
te Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail nauw samen 
aan en vanuit diverse projecten. ProRail is opdrachtgever 
voor de ontwikkeling van het station en de sporen. Het is 
voor de spoorbeheerder de kunst de bereikbaarheid van 
het station in stand te houden voor de reizigers, de hinder 
voor de omwonenden tijdens en na de bouwactiviteiten te 
minimaliseren, rekening te houden met andere onderdelen 
van de gebiedsontwikkelingen en daarnaast ook de voort-
gang te bewaken van de spoorprojecten zelf.

Wat heeft ProRail met station Zwolle te maken?
“ProRail is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 
van onder andere de sporen, perrons, reizigerstunnels en 
traverses op stations in Nederland. Vrijwel alle infrastructuur 
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om van en naar de trein te kunnen komen als reiziger en te 
zorgen dat de treinen kunnen vertrekken en aankomen. De 
vervoerders zijn dan eigenaren van de treinen en ze rijden 
in een door hen gewenste dienstregeling. Ook bereiden we 
bouwprojecten op stations en het spoor voor en zorgen we 
dat ze uitgevoerd worden. Dit doen we altijd in opdracht  
van en gefinancierd door de overheid.”

Wat doet ProRail precies op station Zwolle?
“In Zwolle hebben we onder andere een vierde perron ge-
bouwd en werken we aan een nieuwe reizigerstunnel die 
dit jaar open gaat. Gedurende het project kwam daar de 
aanleg van winkels in de tunnel bij, mede op verzoek van 
NS en de gemeente Zwolle, en de aanleg van het busper-
ron. Ook bereiden we nu uitbreiding en vernieuwing van 
het spoor net buiten het station voor. Dat gaat de komende 
jaren plaatsvinden.”

Waarom zijn er meer projecten in de Spoorzone?
“Geredeneerd vanuit de reizigers is dat het meest logisch 
uit te leggen. De reiziger moet van en naar het station 
kunnen. Bijvoorbeeld met de fiets of bus. Dat moet je 
blijven ontwikkelen. Het station is een knooppunt waar 
mensen samen komen, dus daar wil je ook graag het gebied 
ontwikkelen met kantoren bijvoorbeeld. Daarnaast wil je 
natuurlijk zorgen dat het stationsgebied met de trein goed 

bereikbaar is, ook in de toekomst. Voor deze verschillende 
behoeftes, zijn verschillende partijen eindverantwoordelijk.”

Staan de projectonderdelen los van elkaar?
“Nee, vaak niet. Je ziet het heel duidelijk bij het nieuwe 
busperron. Dat sluit nu letterlijk aan op de reizigerstunnel, 
die oorspronkelijk eerst  voor treinreizigers werd gebouwd. 
Het is daarom ook wel logisch dat de gemeente aan ons 
heeft gevraagd de toegangen naar het busperron te 
bouwen. Door de verplaatsing van de busperrons en de 
streekbussen naar de andere kant van het station komt er 
voor ons weer ruimte vrij om de perrons voor de treinen 
naar Emmen te verbreden. Zo raken verschillende projecten 
elkaar letterlijk heel nauw. ”

Wat betekent dat voor de samenwerking?
“Die is extra belangrijk. Natuurlijk is het zo dat overal waar 
wij werken, we altijd in overleg zijn met de gemeente en de 
provincie. Een station en het spoor staan nooit op zichzelf. 
Maar in Zwolle zijn alle onderdelen in ontwikkeling. Daarbij 
is het ene onderdeel al verder uitgewerkt dan het andere. 
Je moet daarom in nauw overleg blijven en elkaar scherp 
houden. Uiteindelijk willen natuurlijk allemaal hetzelfde: een 
goed werkend knooppunt voor openbaar 
vervoer en zo een bijdrage leveren aan 
maatschappelijke ontwikkeling.”
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In verband met werkzaamheden aan de zuidkant van 
het station is de Hanzelaan van 7 april t/m 29 mei 2015 
afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden 
zijn nodig om op 27 juni de nieuwe reizigerstunnel in 
gebruik te kunnen nemen.

Voorbereidende werkzaamheden 
Voordat de nieuwe reizigerstunnel in gebruik kan worden 
genomen, moet het plein waarop de tunnel aan de zuidkant 
uitmondt, zijn ingericht voor de ontvangst van reizigers. 
De oude, verlaten reizigerstunnel wordt gesloopt. Kabels 
en leidingen - waaronder een hoogspanningskabel die nu 
onder de grond op de oude voetgangerstunnel ligt -  
moeten op de gewenste diepte worden gelegd voor 
de nieuwe reizigerstunnel. Om deze werkzaamheden 
te kunnen uitvoeren is de Hanzelaan in de periode van 
7april t/m 29 mei ter hoogte van de uitgang van de oude 
voetgangerstunnel volledig afgesloten.

Gevolgen afsluiting voor het verkeer
•  Voetgangers en fietsers 

Het station is tijdens de werkzaamheden bereikbaar. 
Voetgangers en fietsers worden met borden de juiste  
kant op verwezen. Een deel van de fietsenrekken langs  

de Hanzelaan is tijdelijk verplaatst naar het Lübeckplein.
•  Gemotoriseerd verkeer 

De Hanzelaan is van beide kanten toegankelijk tot aan de 
afsluiting (zie kaart pagina 6). Bevoorrading van bedrijven 
aan het Lübeckplein kan plaatsvinden vanaf de Koggelaan.

•  Parkeren 
De parkeergarages Pas de Deux en Lübeckplein blijven 
tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk bereikbaar. 

•  Bushaltes 
De bushaltes worden tijdelijk verplaatst naar de Koggelaan. 
Daar komt ook een opstelplaats voor touringcars van 
reisorganisaties.

Vragen? 
Heeft u vragen over de afsluiting, dan kunt u contact 
opnemen met Erik Ekkelkamp, via gh.ekkelkamp@zwolle.nl 
of 06 5374 6573. 

 Op de hoogte blijven 
Via www.zwolle.nl/hanzelaan blijft u op de hoogte van de 
werkzaamheden. 

Hanzelaan afgesloten voor verkeer van 7 april t/m 29 mei
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Tijdelijke uitbreiding fietsparkeren op Lübeckplein

De gemeente heeft eind maart 1.500 extra fietsklemmen 
laten plaatsen op het Lübeckplein. Uitbreiding van de 
capaciteit is nodig omdat de helft van de stalling aan 
de Hanzelaan in verband met werkzaamheden wordt 
weggehaald. Van de 1.500 fietsklemmen zijn er 1.000 
afkomstig uit Delft, waar ze na de recente oplevering 
van het nieuwe station overbodig waren geworden.

In de periode van 7 april t/m 29 mei is de Hanzelaan ter 
hoogte van de oude reizigerstunnel afgesloten voor het 
verkeer. De gemeente werkt daar aan de tijdelijke inrichting 
van het plein waarop de nieuwe reizigerstunnel uitkomt. Er 
kunnen tijdens de werkzaamheden slechts beperkt fietsen 
worden gestald. De opening van de nieuwe tunnel is voor-
zien op 27 juni 2015.

Wethouder Ed Anker: ‘Met dank aan ProRail, die de klem-
men uit Delft aan ons heeft overgedaan, hebben wij nu snel 
vervangende plekken kunnen regelen op het Lübeckplein. 
En als het werk aan de Hanzelaan straks klaar is hebben we 
1000 extra klemmen in het stationsgebied en hoeven fiet-
sers minder lang te zoeken naar een plek. Mooi dat we zo 
samen het tekort aan kunnen pakken!”

Ga naar de website om een indruk te krijgen van de tijdelijke 
inrichting van de entree aan de zuidkant van het station.

Wethouder Ed Anker bij de tijdelijke fietsenstalling op het Lübeckplein

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/2015-04_tijdelijke_inrichting_entree_zuidkant_station_zwolle.pdf
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ProRail zorgt met de vernieuwing van station Zwolle 
voor meer ruimte en comfort op het station. Het duurt 
niet lang meer tot de nieuwe reizigerstunnel opent op 
27 juni. Maar voor het zover is, is er nog veel werk aan de 
winkel.  Zowel ondergronds, als bovengronds. 

In de tunnel
In de reizigerstunnel is van alles aan de gang. Aan alle kanten 
wordt gewerkt om de tunnel klaar te maken voor de ope-
ning op zaterdag 27 juni. Waar aan de ene kant nog muren 
worden gemetseld, is op een andere plek het natuursteen 
al aangebracht op een nieuwe trap. Tot aan de opening is 
ProRail nog bezig met het plaatsen van mozaïektegels, aan-
brengen van dakplaten onder tunneldekken, trappen voor-
zien van natuursteen, aanbrengen van alle verlichting en het 
monteren van technische installaties en de liften. 

Opknapbeurt perrons
Ook boven de grond zit ProRail niet stil. In 2015 krijgen alle 
perrons een opknapbeurt. Op dit moment werkt ProRail aan 
het leggen van nieuwe kabels- en leidingen op de perrons. 
Later worden ze voorzien van nieuw perronmeubilair, wacht-
ruimtes en nieuwe bestrating.  De perronkappen worden 
deels vernieuwd en voorzien van lichtdoorlatende delen. 

Hinder 
De werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd zonder 
hinder op te leveren voor reizigers. ProRail werkt immers aan 
een station dat in gebruik is. Er is gekeken hoe de hinder zo 
klein mogelijk kan blijven. Een flinke logistieke puzzel, aan-
gezien op alle perrons gewerkt gaat worden en de tijdelijke 
traverse die negen sporen overbrugt verwijderd wordt. Maar 
het is ProRail samen met NS, Arriva en de aannemers  gelukt 
om de hinder uit te smeren en zo de hinder voor grote groe-
pen reizigers te verkleinen. Het maakt het voor reizigers dit 
jaar wel extra belangrijk om voor vertrek reisinformatie in te 
winnen. 

Update vernieuwing station Zwolle door ProRail
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Hinder op station Zwolle

ProRail vernieuwt station Zwolle. Niet alleen gaat de 
nieuwe reizigerstunnel op 27 juni open, ook krijgen 
de perrons dit jaar een opknapbeurt en verdwijnt de 
tijdelijke traverse. Om dit voor elkaar te krijgen rijden er 
verspreid over het jaar soms minder of geen treinen van 
en naar station Zwolle. 

Spreiding hinder
Bij het maken van de planning voor de werkzaamheden zijn 
ProRail, NS, Arriva en de aannemers om tafel gegaan met 
een duidelijk doel voor ogen: hoe maken we de impact voor 
de reizigers zo klein mogelijk? 

Er is voor gekozen de hinder uit te smeren over 
verschillende periodes en trajecten, vooral in weekenden 
en vakanties. Hierdoor worden zo min mogelijk reizigers 
gehinderd. Het komt er op neer dat station Zwolle op 26 juli 
eenmalig volledig buiten dienst is. Daarnaast zijn er circa 10 
periodes met hinder op een of twee trajecten. 

Naast de werkzaamheden aan station Zwolle zijn er in 
2015 ook werkzaamheden aan het spoor tussen Zwolle en 
Amersfoort, wat gevolgen heeft voor dit traject.
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Belangrijke data in 2015 waarop er gewerkt wordt:

•  do 7 t/m zo 10 mei: 
beperkt treinverkeer tussen Amersfoort en Zwolle

•  do 14 t/m zo 17 mei:  
geen sprinters tussen Zwolle en Kampen Zuid

•  ma 6 t/m zo 19 juli:   
geen sprinters tussen Zwolle en Kampen Zuid

•  za 4 en zo 5 juli, en za 11 en zo 12 juli:  
geen treinverkeer tussen Zwolle en Raalte

•  zo 26 juli:     
geen treinverkeer van en naar Zwolle

•  wo 29 juli t/m zo 2 augustus:   
beperkt treinverkeer tussen Amersfoort en Zwolle

•  ma 10 t/m 16 augustus:   
geen treinverkeer tussen Zwolle en Raalte

•  za 10 en zo 11 oktober:    
beperkt treinverkeer tussen Amersfoort en Zwolle

•  za 17 t/m 23 oktober:    
geen treinverkeer tussen Zwolle en Raalte

•  za 14 en zo 15 november: 
geen sprinters tussen Zwolle en Kampen Zuid  
en tussen Zwolle en Meppel

•  za 19 t/m ma 21 december:   
 beperkt treinverkeer tussen Zwolle en Amersfoort

Check de reisplanner
In het schema staan de belangrijkste momenten waarop 
er gewerkt wordt. Maar ook vertrekken treinen soms 
van andere sporen dan gebruikelijk. Vanwege de vele 
werkzaamheden is het extra belangrijk om voor vertrek de 
reisplanner te raadplegen. Bijvoorbeeld op www.ns.nl of 
www.9292.nl.
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Kwaliteitsboek en eisen busbrug vastgesteld  

De gemeenteraad van Zwolle heeft op 30 maart 
ingestemd met de eerste twee uitwerkingen voor 
de Spoorzone: het kwaliteitsboek Spoorzone en het 
programma van eisen busverbinding. 

Kwaliteitsboek
In september 2013 hebben de gemeenteraad van Zwolle 
en Provinciale Staten van Overijssel besloten te investeren 
in de verdere ontwikkeling van de Spoorzone. Daarbij 
hebben ze aandacht gevraagd voor een goede borging 
van de ruimtelijke kwaliteit. Daarvoor heeft de gemeente 
in samenspraak met de andere partners een kwaliteitsboek 
uitgewerkt.
Met het kwaliteitsboek zijn er nu duidelijke ambities 
geformuleerd voor de (ruimtelijke) kwaliteit bij de verdere 
ontwikkelingen van de partners in de Spoorzone. Het boek 
bevat een samenhangende ruimtelijke visie met een hoog 
ambitieniveau en wordt toegevoegd aan de gemeentelijke 
welstandsnota. Zo wordt de kwaliteit in de Spoorzone 
goed geborgd. Concrete bouwplannen in het gebied zullen 
door de welstandcommissie worden getoetst aan het 
kwaliteitsboek. 
De raad constateerde dat de ambities hoger zijn dan 
het beschikbare geld, dat geldt in het bijzonder voor het 

fietsparkeren. Daarvoor wordt nu een totaalvisie uitgewerkt, 
die binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Busverbinding
Het eerste en grootste deelproject in de Spoorzone is de 
aanleg van een busverbinding over de sporen naar het 
nieuwe busplatform aan de zuidzijde 
van het station. De eisen voor deze 
verbinding zijn in nauw overleg met NS 
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en ProRail uitgewerkt. Daarbij is gezocht naar een goede 
balans tussen reiscomfort, milieu en verkeersveiligheid, 
functionele en technische eisen enerzijds en de ruimtelijke 
uitstraling en inpassing anderzijds. De basis is het leidende 
principe van de busverbinding als een vloeiende lijn en als 
stedelijk element. De gemeenteraad vindt het belangrijk 
dat de vormgeving zwaar meeweegt in de aanbesteding. 
Met de vormgevingseisen wordt ingezet op een kwalitatief 
hoogstaand ontwerp en daarmee op een impuls voor de 
Spoorzone als geheel. Voor de aanbesteding wordt een - 
van te voren vast te stellen – plafondbedrag gehanteerd. 

Looproute
In de eisen is een extra – sobere - looproute langs de 
busbrug opgenomen. Deze was oorspronkelijk niet in de 
plannen voorzien, maar kan op zich technisch eenvoudig 
meegenomen worden bij de aanleg van de brug. Op die 
manier kan - als blijkt dat de wandelroute binnen het 
plafondbedrag voor de aanbesteding haalbaar is - de 
mogelijkheid benut worden om een sobere wandelroute 
te maken voor voetgangers vanaf de Westerlaan naar de 
andere kant van het spoor. 

Participatie
De gemeenteraad hecht er veel belang aan dat de stad 
wordt betrokken bij de voorbereiding van de busbrug. 
De werkgroep  busbrug en de centrale klankbordgroep 

Spoorzone hebben kunnen meedenken over het programma 
van eisen voor de busbrug. In het aanbestedingsproces 
wordt een inspiratiemoment georganiseerd voor om de 
stad ideeën voor de busbrug mee te kunnen geven aan de 
ontwerpers. 

Voorbereiding aanbesteding 
Nu de raad op hoofdlijnen heeft ingestemd met de eisen 
gaat ProRail op verzoek van de gemeente de komende tijd 
de aanbesteding van de busbrug tot in detail voorbereiden. 
De raad heeft gevraagd daarbij nadrukkelijk aandacht te 
hebben voor de hoogte van de brug en het voorkomen van 
graffiti. ProRail zal de aanbesteding uitvoeren in opdracht 
van de gemeente. De eerste stap is de selectie van een 
beperkt aantal bouwcombinaties die mogen inschrijven op 
de aanbesteding. Het ontwerp, de bouw en het onderhoud 
worden in één gezamenlijke opdracht aanbesteed. Naar 
verwachting zal de gunning medio 2016 plaatsvinden. 

Technisch centrum
Tegelijk met het kwaliteitsboek en de eisen voor de busbrug 
werd ook de voorkeurslocatie keuze voor een nieuw 
technisch centrum van NedTrain aan de raad voorgelegd. 
De raad heeft ingestemd met de beoogde locatie tussen de 
Koggelaan en de IJsselallee. 
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Winnende plan voor kunstroute

van station naar binnenstad 

wordt uitgevoerd

Portal, het winnende ontwerp van de kunstenaarsRam 
Katzir en Hertog Nadler voor de kunstroute van het 
station naar de binnenstad van Zwolle, is goedgekeurd 
door B en W en kan nu worden uitgevoerd.  
Daarmee krijgt de looproute een unieke uitstraling van 
internationale allure. 

In oktober 2013 vroeg de gemeenteraad om Zwolse accen-
ten aan te brengen in de nieuwe reizigerstunnel onder sta-
tion Zwolle en die te combineren met de kunst langs de 
looproute naar de binnenstad. Op een uitvraag kwamen 
meer dan honderd ideeën binnen. Daaruit koos het college 
vorig jaar op advies van de commissie Beeldende Kunst het 
voorstel van Ram Katzir, Chaja Hertog en Nir Nadler om ver-
der uit te werken. 

Het definitieve ontwerp is nu door alle betrokken partijen 
en de klankbordgroep positief beoordeeld op artistieke 
kwaliteit, effecten op de voorbijganger, technische uit-
voerbaarheid, onderhoud en duurzaamheid. De commissie 

Beeldende Kunst heeft daarop het plan voorgedragen aan 
B en W. Met Portal krijgt Zwolle een aansprekend kunstwerk 
van hoge artistieke kwaliteit, dat een spannende bijdrage 
levert aan de looproute van het station naar de binnenstad. 
De kunstroute kan vanuit verschillende 
richtingen ervaren worden en is ont-
worpen zonder begin of einde. 
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Tijdtunnel
Portal creëert een magische wereld waarin het alledaagse 
leven en een denkbeeldige wereld elkaar afwisselen. Reizi-
gers in de tunnel onder station Zwolle zullen ondergedom-
peld worden in een video-installatie, die volledig gefilmd is 
in het station zelf. Bezoekers ervaren de video als een pano-
ramische spiegel, die figuren uit het Zwolse verleden, heden 
en denkbeeldige toekomst toont. De video-installatie zal 
het reizende publiek betrekken bij de historie van de stad 
en tegelijkertijd spelen met hun perceptie van ruimte en 
tijd. De filmopnamen worden een sociaal en regionaal eve-
nement, waarbij de Zwolse bewoners uitgenodigd worden 
om deel te nemen in het kunstwerk.

De kunstenaars roepen Zwollenaren op mee te reizen door 
de tijd en samen geschiedenis te schrijven. Wie zich wil aan-
melden of meer informatie wil over de deelname aan het 
project kan een mail sturen naar Infoportal2015@gmail.com

Blauwe lijn
Een smalle blauwe bronzen lijn zal vanuit het stationsplein 
naar de binnenstad met de stroom van bezoekers mee slin-
geren. De lijn is in de grond gekerfd, als de levenslijn in een 
handpalm. Een eerste proefstuk is vorige maand in de Van 
Nagellstraat aangebracht om te testen hoe het materiaal 
zich houdt als er overheen gelopen en gereden wordt en 
hoe het onderhoud uitpakt. 

Beelden 
Langs de lijn staan op strategische plaatsen beelden die be-
zoekers uitnodigen om hun omgeving te beschouwen en 
zich bewust te worden van de tijd en plaats waarin we nu le-
ven. De beelden bestaan uit een ondergronds perron en een 
grote bronzen kaart van Zwolle en twee audioscopen met de 
soundtrack van de video-installatie in de tunnel. 

Uitvoering
Bij de uitvoering van het plan vraagt de commissie Beelden-
de Kunst aandacht voor de koppeling tussen het tunneldeel 
van de route en de tijdelijke situatie van het Stationsplein. 
Daar gaat de komende jaren veel veranderen en laat de defi-
nitieve inrichting nog enkele jaren op zich wachten. 

De kunstenaars gaan nu voortvarend aan de slag met de uit-
voering. De opnamen voor de video-animatie in de tunnel vin-
den plaats voor de officiële opening van de tunnel eind juni. 
De hele route is naar verwachting eind 2015 gereed.

De kunstroute wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de 
Europese Unie, Provincie Overijssel en het Mondriaan Fonds.
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Poortjes op station Zwolle: maatwerkoplossing 

Op 16 maart jongstleden heeft de gemeenteraad van 
Zwolle een motie aangenomen over de aanpak van de 
OV-chipkaartpoortjes. De raad vraagt aan B en W om 
samen met NS duidelijk te maken wat ‘nut, noodzaak en 
nadelen’ zijn van de toegangspoortjes voor de Zwolse 
situatie en welke alternatieven er mogelijk zijn. 

De gebiedsontwikkeling voor de Spoorzone Zwolle moet 
onder meer de verbinding van de stadsdelen tussen de 
noord- en zuidkant van het station versterken. Daarom 
hebben zowel Provinciale Staten van Overijssel als de 
Zwolse gemeenteraad in 2013 in hun besluiten over 
de investeringen in de Spoorzone het belang van een 
gegarandeerde open verbinding benadrukt. 

Oproep
De gemeente en de provincie hebben in april 2014 bij de 
staatssecretaris gepleit voor een open gesprek met alle 
betrokkenen over het wel of niet plaatsen van poortjes 
op station Zwolle. Ze vinden dat de poortjes de vrije 
doorgang belemmeren voor voetgangers die van de ene 
kant van Zwolle naar de andere kant gaan. Ook vroegen 
ze de staatssecretaris om in overleg met de NS en ProRail 
de voorbereidingen voor de poortjes stil te leggen om te 

voorkomen dat die later weer weg moeten worden gehaald.
De staatssecretaris heeft in december 2014 laten weten 
dat de komst van de poortjes voor haar een gegeven is. Ze 
benadrukt het belang van een creatief en constructief proces 
op zoek naar een oplossing waarin alle partijen zich kunnen 
vinden. Als dat niet lukt wil ze zelf met de betrokken partijen 
om tafel gaan.
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Proces
Tot nu toe is er nog geen overeenstemming over een 
oplossing voor de poortjes op station Zwolle tussen NS 
en beide overheden. Daarom gaat een werkgroep nu op 
verzoek van de vier Spoorzonepartners de feiten en cijfers 
voor Zwolle in beeld brengen. De werkgroep zal voor de 
zomer voorstellen uitwerken voor het maatwerk op station 
Zwolle. Dat is wenselijk omdat de nieuwe tunnel onder 
het station op 27 juni open gaat. Op 21 april spreekt de 
gemeenteraad van Zwolle met regiodirecteur Ineke van Gent 
over de OV-chipkaartpoortjes.

OV-chipkaartpoortjes
NS werkt op 82 stations in Nederland aan ‘beheerste 
toegang’ van het station om de sociale veiligheid te 
verbeteren. Er worden gefaseerd OV-chipkaartpoortjes  
geplaatst. Na recente geweldsincidenten tegen NS-
personeel worden de poortjes nu versneld in gebruik 
genomen. Het Rijk roept gemeenten met klem op hieraan 
voortvarend mee te werken. 

Dit vraagt om goede afspraken tussen NS en de 
gemeenten, vooral bij die stations waar de stationshal 
en -passage fungeren als doorgang van de ene naar 
de andere wijk. Dit speelt op tien stations, waaronder 
Amersfoort, Haarlem, Leiden, Leeuwarden, Deventer en 
Zwolle. 

De NS kijkt samen met de Vereniging Openbaar Vervoer 
Centrumgemeenten naar een pragmatische aanpak voor 
deze tien stations. De staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu (I&M) heeft aangegeven deze aanpak te 
ondersteunen.
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Sociale kwaliteit vanzelfsprekend?! 

‘Sociale kwaliteit’ is een tamelijk nieuw begrip. Voor gro-
te projecten zoals de Spoorzone Zwolle is ‘ruimtelijke 
kwaliteit’ inmiddels een logische ambitie. Daar is een 
kwaliteitsteam voor ingericht en een handboek kwali-
teit over gemaakt. Net als ‘communicatie met de  
omgeving’ een vanzelfsprekende ambitie is voor de 
Spoorzone.  Met bijbehorende communicatieadviseurs 
en een communicatieplan. ‘Sociale kwaliteit’ heeft nog 
geen vaste werkwijze en structuren en mensen die die 
kwaliteit bewaken. 

In het Spoorzone project is het afgelopen jaar het team So-
ciale Kwaliteit actief geweest. Alles was nieuw: de omschrij-
ving van sociale kwaliteit, de werkwijze, de bijdrage. Het was 
een zoektocht met mensen binnen en rondom het project. 

Er was in feite maar één helder uitgangspunt: Als je wilt dat 
de Spoorzone ‘van de stad’ wordt dan is het nodig dat men-
sen zich verbonden en uitgenodigd voelen, kunnen bijdra-
gen, zowel in plannen als in concrete activiteiten. En dat het 
project niet alleen een zaak is van degenen die zich er juri-
disch, financieel en professioneel mee bezig houden.
De zoektocht hoe sociale kwaliteit echt onderdeel te laten 
worden van het project Spoorzone, leidde tot betere  

gesprekken over wat omwonenden belangrijk vinden aan 
de inpassing en het ontwerp van de busbrug. Het leidde tot 
een gesprek met gemeente, provincie, ProRail en NS over 
de identiteit van het gebied. En het leidde tot een prijsvraag 
voor studenten over tijdelijke initiatieven. Deze en andere 
ervaringen hebben veel duidelijk gemaakt over hoe socia-
le kwaliteit vorm te geven. Zonder nieuwe vergaderingen, 
structuren en spelregels. Zwolle loopt hiermee voorop.

Deze ervaringen worden de komende tijd vastgelegd in een 
werkschrift, zodat de leerpunten kunnen worden benut, ook 
in andere projecten. En zodat het vanzelfsprekend wordt om 
in kleine en grote projecten aandacht 
te besteden aan sociale kwaliteit.
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