
nieuwsbrief 8 - februari 2015

Spoorzone Zwolle

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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Kwaliteitsboek Spoorzone 

Bij het investeringsbesluit over de Spoorzone in 2013 heeft de gemeen-

teraad van Zwolle gevraagd om een richtinggevend ruimtelijk kader 

voor het gebied. In de bestuursovereenkomst met de provincie Overijs-

sel is daarom afgesproken een kwaliteitsplan te maken.

De gemeente heeft met raadpleging van de Spoorzonepartners (gemeente, 

provincie, ProRail en NS) gewerkt aan een kader voor de verdere ontwikkeling 

van de Spoorzone.  Het kwaliteitsboek geeft daarvoor de richting, inspireert 

en legt op hoofdlijnen de gezamenlijke ambities van de vier partijen vast. 

Het benoemt de leidende principes voor de verdere ontwikkeling van het 

reisdomein, het ontvangstdomein en de gebiedsontwikkeling. Daarmee geeft 

het handvatten voor de uitwerking van de projecten in het stationsgebied, 

waaronder de nieuwe busverbinding en busperron en de stationspleinen. 

Leidende principes

Belangrijke principes bij de verdere ontwikkeling zijn:
•  Het spoor is zichtbaar en ervaarbaar vanuit de stad. 

•  De OV-knoop is een cruciale verbinding tussen de stadsdelen aan beide 

zijden van het spoor. De aansluitingen op de knoop en routes aan noord- en 

zuidkant ervan zijn herkenbaar als ‘dit is Zwolle’. Daarbij heeft de noordkant 

een ander gezicht dan de zuidzijde. 

•  De openbare ruimten en het OV-knooppunt zijn goed toegankelijk voor alle 

gebruikers

•  De openbare ruimte is gastvrij voor bezoekers, sociaal veilig, levendig, goed 

beheerd en prettig om langer te verblijven. De inrichting biedt aanleiding 

en gelegenheid voor ontmoeten, verpozen of om te blijven hangen om te 

werken, studeren of te kijken. 

Voor de uitwerking van de openbare ruimten, de busverbinding 
en het busplatform en de stationspleinen gelden de volgende 
uitgangspunten:
•  De nieuwe busbrug en de hellingen vormen samen met het nieuwe 

busperron een zo vloeiend mogelijke lijn. Dat is comfortabel voor de 

buspassagiers en zorgt ervoor dat de bussen vlot door kunnen rijden. Dat is 

goed voor het milieu, de verkeersveiligheid en een vlotte dienstregeling en 

een aantrekkelijk beeld.

•  Het busperron maakt – samen met de busbrug – deel uit van het stedelijk 

landschap van Zwolle. Daarbij hoort een zo groen mogelijke aankleding 

en inrichting, met beschutting tegen wind, regen en zon. Het busperron zal 

daarmee een andere uitstraling krijgen dan de naastgelegen treinperrons.

•  De Hanzelaan blijft in beide richtingen open voor autoverkeer. De weg 

wordt zo ingericht dat verkeer van beide kanten het station kan bereiken, 
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Kwaliteitsboek Spoorzone - vervolg  

maar minder makkelijk door kan rijden. Daarmee wordt het verkeer verleid 

om via een keerlus dezelfde weg terug te rijden.  

•  De mogelijkheden voor het parkeren van fietsen worden uitgebreid. 

Waar mogelijk zal dat in een gebouwde stalling worden opgelost. Aan de 

noordzijde komt een ondergrondse fietsenstalling onder het vernieuwde 

stationsplein. Daarnaast zullen ook fietsrekken op straatniveau nodig blijven. 

Die mogen echter niet het straatbeeld overheersen en ook het functioneren 

van de openbare ruimte en stoepen niet belemmeren. 

Het kwaliteitsboek is voorgelegd aan het kwaliteitsteam, waarin ook de 

(nieuwe) spoorbouwmeester zitting heeft. Het kwaliteitsteam is van mening 

dat met de uitgangspunten in het kwaliteitsboek de samenhang tussen de 

verschillende projecten én de ruimtelijke kwaliteit worden geborgd. Ook de 

gewenste sociale kwaliteit voor de Spoorzone heeft een plek gekregen in het 

kwaliteitsboek.

Procedure
Het kwaliteitsboek is ook besproken met de klankbordgroep voor de 

Spoorzone. Die onderschrijft de principes en uitgangspunten. Burgemees-

ter en wethouders hebben op 10 februari ingestemd met het kwaliteits-

boek en op 17 februari met het Programma van Eisen. Nu is het woord aan 

de gemeenteraad.  

Raad
Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad op 9 maart zowel het kwa-

liteitsboek als het programma van eisen voor de busbrug en zal enkele 

weken daarna de beide documenten vaststellen. 

Locatie technisch centrum NS
Tegelijk met de vaststelling van het kwaliteitsboek zal de raad ook een be-

sluit nemen over de voorkeurslocatie voor het technisch centrum van NS 

en Nedtrain, waar klein onderhoud en reparaties van treinen plaats kun-

nen vinden. Daarover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. 
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Iedere dag rijden er zo’n 1800 bussen van en naar het station. Die 

bussen gaan straks naar de zuidkant van het station. Voor de (circa 1200) 

bussen vanuit de binnenstad en het noorden van de stad komt er een 

nieuwe verbinding: een busbrug over het spoor die het toekomstige 

busperron aan de Hanzelaan verbindt met de kruising Nieuwe Veerallee/

Willemskade.

De nieuwe busverbinding zorgt ervoor dat reizigers op een comfortabele 

en snelle manier van de noord- naar de zuidkant van het station worden 

vervoerd en vice versa. Bij het ontwerp wordt nadrukkelijk rekening gehouden 

met verkeersveiligheid en effecten op het milieu. En niet te vergeten met de 

vormgeving: het wordt een sierlijke brug die écht bij de stad hoort.

Programma van eisen naar college en raad
Het programma van eisen (PvE) voor het ontwerp van de busbrug is op 17 

februari voorgelegd aan het college van B&W. De gemeenteraad vergadert 

er naar verwachting op 9 maart over. In het PvE staan de randvoorwaarden, 

eisen en wensen beschreven waaraan het ontwerp van de brug moet 

voldoen. Het is de afgelopen maanden uitgebreid besproken met onder meer 

de werkgroep Busbrug, de klankbordgroep Spoorzone en het kwaliteitsteam 

Spoorzone.

Het tracé
De busverbinding moet worden ingepast in een dichtbebouwd stedelijk 

gebied. Het tracé begint bij het kruispunt Nieuwe Veerallee/Willemskade/

Rieteweg en eindigt bij het nieuwe, nog te bouwen busperron aan de 

zuidzijde van het station. De nieuwe brug is ongeveer 500 meter lang en 

maakt een schuine oversteek over de sporen. De vrije overspanning boven de 

sporen is circa 90 meter.

Programma van eisen busbrug

De hoogte van de busbrug
In overleg met ProRail is berekend dat de optimale hoogte van de brug 

6,5 meter boven de sporen is, met een marge van ongeveer 0,3 meter. Bij 

deze hoogte kan de brug onafhankelijk van de werkzaamheden aan het 

spoor worden gebouwd. Hierdoor beperken we bouwrisico’s en zijn er meer 

aannemers die de brug mogen bouwen.

De constructie
Er zijn verschillende typen bruggen, zoals de hangbrug, tuibrug, vakwerkbrug, 

de ligger- of kokerbrug. In de Zwolse situatie is eigenlijk alleen de kokerbrug 

of de vakwerkbrug mogelijk. Bij een kokerconstructie rijdt de bus óp de 

constructie en bij een vakwerkbrug ín de constructie. 

De werkgroep Busbrug, die betrokken is geweest bij het opstellen van het 

PvE, heeft een sterke voorkeur voor een (platte) kokerconstructie. De uitkomst 

van het ontwerpproces bepaalt uiteindelijk het type brug.

Vormgeving
We willen een kwalitatief hoogstaand ontwerp voor de brug. Uitgangspunt 

hierbij is een verbinding volgens een zo vloeiend mogelijke lijn, zoals 

beschreven in het Kwaliteitsboek Spoorzone. 

Daarnaast vragen we specifieke aandacht voor de vormgeving van de 

randen van de brug, de onderzijde van het dek, de kolommen, de hekwerken, 

verlichting en kleur.

Milieueffecten
De busbrug wordt aangelegd in een bebouwde omgeving. Voor het 

bestemmingsplan is onderzocht in hoeverre de aanleg van de brug 

negatieve gevolgen heeft voor de omgevingskwaliteit. De resultaten 

van het onderzoek naar de luchtkwaliteit en het geluid laten zien dat de 
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Stand van zaken busperron  

en stationsplein Zuid 

milieusituatie voor de woningen en de scholen aan de Westerlaan niet of 

nauwelijks wijzigt. Er is geen aanleiding om aanvullende compenserende 

maatregelen te nemen, maar het college wil wel bekijken of met 

maatregelen op bijvoorbeeld de Westerlaan de leefbaarheid kan worden 

verbeterd. Wie meer wil lezen kan de vragen en antwoorden lezen op  

de website.

Aanleg wandelroute
De busbrug kan eventueel worden voorzien van een route voor wandelaars, 

zodat er een extra verbinding is van de noord- naar de zuidzijde van het 

station. Deze was niet opgenomen in het Investeringbesluit van 2013. 

Daarom wordt nu aan de gemeenteraad gevraagd of deze verbinding 

aangelegd mag worden als dat binnen het beschikbare budget past.

Aanbesteding
Het college van B en W heeft gekozen voor de aanbestedingsvorm ‘De-

sign, Construct & Maintain’ (DCM). Hierbij zijn het ontwerp, de bouw en het 

onderhoud van de busbrug opgenomen in één overeenkomst. Er worden 

maximaal vijf combinaties geselecteerd, elk bestaande uit een architect, 

een ingenieursbureau en een aannemer, die met een ontwerp mogen in-

schrijven. 

Bij de aanbesteding wordt vooraf een prijsplafond vastgesteld om maxi-

maal grip te houden op de kosten. Door de vormgeving zwaar te laten 

wegen in de beoordeling is de kans groot dat de mooiste brug de aanbe-

steding wint en niet de goedkoopste. De beoordeling van de ontwerpen 

gebeurt door een commissie met daarin zowel professionals als vertegen-

woordigers uit de stad. Zij beoordelen de  ontwerpen aan de hand van de 

eisen voor de vormgeving die de gemeenteraad nu vast stelt. 

De planning is dat de gunning van de opdracht in de tweede helft van 

2016 plaatsvindt.
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Bestemmingsplan busbrug

De aanleg van een busbrug op deze plek (in een bebouwde omgeving) 

moet in het bestemmingsplan geregeld zijn. Hiervoor is al onderzoek 

gedaan naar de milieueffecten. 

Op 27 januari 2015 heeft het college van B&W een besluit genomen over het 

voorontwerp-bestemmingsplan. Hierin is geregeld dat er een vooroverleg 

met instanties en belangengroepen opgestart wordt. Ook de wijk- en 

bewonersverenigingen in de omgeving van de busbrug zijn uitgenodigd om 

te reageren op het voorontwerp-bestemmingsplan. Zij kunnen vervolgens 

schriftelijk reageren. 

Burgers en omwonenden kunnen nu nog niet reageren op het voorontwerp-

bestemmingsplan. Dat kan van mei tot half juni, als het ontwerp-

bestemmingsplan ter inzage ligt. Wel is er voor iedereen gelegenheid om 

kennis te nemen van het voorontwerp-bestemmingsplan en vragen te 

stellen tijdens de publieksbijeenkomst op 19 februari. We willen dan al zoveel 

mogelijk vragen beantwoorden.
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Locatie Technisch Centrum Nedtrain

Eerder deze maand namen B&W een besluit over de locatie voor het 

nieuwe Technisch Centrum van NedTrain in Zwolle. NedTrain is verant-

woordelijk voor het onderhoud en de service van de treinen in ons land. 

Dat gebeurt op ruim 30 plaatsen langs het Nederlandse spoorwegnet. 

NedTrain heeft aangegeven dat het voor een goede bedrijfsvoering nodig 

is daarnaast op vier strategische plekken nieuwe werkplaatsen te bouwen 

voor kleine reparaties. Zwolle is aangewezen als een van de vier locaties waar 

zo’n technisch centrum moet komen, vanwege de ligging en omdat hier al 

veel materiaal overnacht. De andere drie locaties zijn Den Haag, Utrecht en 

Nijmegen.

De vier Spoorzonepartners en NedTrain hebben vorig jaar samen onderzoek 

gedaan naar de meest geschikte plek voor zo’n technisch centrum bij het 

spooremplacement van Zwolle. Belangrijk is dat het spoor in de werkplaats – 

met een spoorlengte van 170 meter – goed kan worden aangesloten op het 

emplacement en dat treinen met korte rangeerbewegingen kunnen rijden 

van een opstelspoor naar het technisch centrum. Het aansluitspoor mag dus 

geen te scherpe bochten hebben. Ook moet de werkplaats ruimtelijk goed 

inpasbaar zijn en de locatie voldoende toekomstvast. 

Van de mogelijke locaties die in beeld waren bleven er uiteindelijk nog twee 

over: een gebied aan de westkant van de Spoorzone, tussen Koggelaan 

en IJsselallee en de Oosterhaven. Uit het onderzoek is gebleken dat de 

Oosterhaven minder geschikt en minder toekomstvast is. Daarom stelt het 

college van B& W nu aan de raad voor de locatie langs het spoor tussen 

Koggelaan en IJsselallee aan te wijzen als voorkeurslocatie voor het nieuwe 

technisch centrum.

 

Kwaliteitsbeeld Technisch Centrum e.o. 
29-01-2015

beeldbepalende gevel Technisch 
Centrum

landschappelijke erfscheiding 
(zeeuwse haag)

orientatie

bouwkavel/ maximale kavelcontour 
Technisch Centrum

openbaar groen

ontsluiting Technisch Centrum

Kwaliteitsbeeld Technisch Centrum e.o. 
29-01-2015

beeldbepalende gevel Technisch 
Centrum

landschappelijke erfscheiding 
(zeeuwse haag)

orientatie

bouwkavel/ maximale kavelcontour 
Technisch Centrum

openbaar groen

ontsluiting Technisch Centrum

Ligging van het Technisch Centrum Nedtrain
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Mobiele skatebaan, sportkooi en groen-

paviljoens in de Spoorzone Zwolle

Een verplaatsbare skatebaan, een multifunctionele voetbalkooi en mo-

biele groenpaviljoens die uitnodigen tot ontmoeting. Dat zijn de drie 

origineelste ideeën voor tijdelijke activiteit in de Spoorzone Zwolle die 

ook iets toevoegen voor de omgeving volgens de jury. De bedenkers 

krijgen een geldbedrag om het idee verder te brengen en daadwerkelijk 

uit te voeren.

1. Variabele skatebaan
Het winnende idee van Max Melching 

uit Hengelo werd beloond met 

5000 euro. Hij wil een verplaatsbare 

skatebaan maken die bestaat uit 

prefab elementen, waarmee variabele 

opstellingen gemaakt kunnen 

worden. De baan kan zowel geschikt 

gemaakt worden voor street- als voor 

bowlskaters en kan ook ruimte bieden 

aan groen en water of als zitelement gebruikt worden. 

2. Sportkooi
Daarnaast vielen nog twee plannen in de prijzen. Bouwkunde studenten 

Myrthe Hidding, Lars Melenhorst en Martijn Aalbers kwamen met het  idee 

van een multifunctionele sportkooi. Die is in de zomer te gebruiken voor 

voetbal en basketbal, in de winter geschikt om te schaatsen of voor ijshockey. 

Zoiets is er nog niet in Zwolle. Zij kregen een bedrag van 2500 euro om hun 

idee verder vorm te geven. 

3. Groenpaviljoens
Een zelfde bedrag was er voor beeldend kunstenaar Merijn Vrij, die samen 

met ontwikkelaar Jos van Leussen voorstelt tijdelijke groenpaviljoens te 

plaatsen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op het Lubeckplein of het 

stationsplein. De paviljoens – die met groen(ten) worden aangekleed - 

nodigen uit tot spontane ontmoetingen en korte evenementen. Dit idee is 

vorig jaar al met succes uitgevoerd op het stationsplein in Groningen. 

Ingewikkelde opdracht
Wethouder Ed Anker reikte de prijzen uit samen met Coby Zandbergen 

(voorzitter college van bestuur van vakschool CIBAP), die van mening is dat 

het best een ingewikkelde opdracht was: “De jury heeft bij de beoordeling 

van de inzendingen gekeken naar originaliteit voor Zwolle, de haalbaarheid 

van het plan, het eigenaarschap en de toegevoegde waarde voor de 

omgeving.”

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. “Het mooie van deze prijsvraag 

is dat de ideeën een sociaal element toevoegen aan dit ruimtelijke project”, 

aldus Ed Anker. 

De jury bestond uit vertegenwoordigers van NS, Cibap/de Zwolse Acht, de 

gemeente Zwolle, werkgroep sociale kwaliteit Spoorzone, jongeren en Het 

Oversticht. 

Max Melching (li) neemt de prijs in ontvangst
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Reizigerstunnel Zwolle  

zaterdag 27 juni 2015 open

De nieuwe reizigerstunnel in Zwolle is vanaf zaterdag 27 juni 
open voor reizigers. De tunnel zorgt voor meer comfort voor 
reizigers en maakt het station klaar voor verdere reizigersgroei. 
De tunnel is ruim en beschikt over roltrappen.

Toekomst
Het aantal reizigers dat van en naar station Zwolle reist zal naar verwachting 

flink stijgen komende jaren. Zeker omdat ook nog wordt geïnvesteerd in 

verbetering van spoorknooppunt Zwolle, wat zorgt voor betere aansluitingen, 

betrouwbaarder treinverkeer en meer treinen. Bovendien wordt de spoor-

zone rond het station verder ontwikkeld, zoals ook het stationsplein aan de 

zuidzijde.

Samenwerking
De aanleg van de perrontunnel is mogelijk geworden door financiering vanuit 

en samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente 

Zwolle, provincie Overijssel en NS. ProRail zorgde voor ontwerp, aanbesteding, 

project- en bouwmanagement en is na oplevering beheerder van de perron-

tunnel. Hoofdaannemers zijn Dura Vermeer, K. Dekker en Hegeman.

Ontwerp
De perrontunnel is ruim van opzet (100 bij 17 meter), maar bovendien ook 

bijzonder ruimtelijk van opzet door de vormgeving. Het ruimte-effect wordt 

benadrukt door een lijnenspel van 3,2 miljoen mozaïektegeltjes, er zijn vides 

met daglichtinval, ronde hoeken en glazen liftschachten.

Planning
Op dit moment wordt er nog hard doorgewerkt om de tunnel af te bouwen. 

Zo worden vloer en wanden nog voorzien van tegelwerk en worden liften 

en verlichting aangebracht. Ook aan de perronkappen wordt nog gewerkt. 

Daarna gaat het werk ook door aan een busperron dat eveneens wordt aan-

gesloten op de perrontunnel voor een goede en snelle overstap tussen bus 

naar trein. NS draagt zorg voor een goed winkelaanbod in de tunnel en op 

het station.

Cijfers
•  Opening voor reizigers,  

zaterdag 27 juni 2015

• 2009 ontwerp tunnel gereed

• 2010 start bouw tijdelijke traverse

•  2011 start bouw nieuw 4e trein- 

perron, sporen en tunnel

• Nieuwe tunnel is 17 meter breed

• Oude tunnel was 5 meter breed

•  Tijdelijke traverse was 9 meter 

breed

•  12 perronopgangen vanuit de  

perrontunnel

•  Tunneldekken wegen tot  

1,3 miljoen kilo

• 1400 m3 beton in de tunnelvloer

• 3,2 miljoen mozaiektegeltjes 

Lees dit bericht ook op de website.
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