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Spoorzone Zwolle
nieuwsbrief 10 - juli 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 de ambities voor het  fietsparkeren. 

Foto: Prorail/Stefan Verkerk
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Ambities fietsparkeren in Spoorzone vastgesteld:

Voorkeur ondergrondse stalling 
en fietsflat bij station 

Een grote fietsenkelder onder het stationsplein aan 
de noordzijde en een transparante fietsflat aan de 
zuidkant van het station zijn volgens de gemeente, NS 
en ProRail de beste oplossing om het groeiende aantal 
fietsen bij het station op te vangen. Daarvoor moet 
echter nog wel extra geld gevonden worden. Dit staat 
in de ambitie voor het fietsparkeren in de Spoorzone 
die burgemeester en wethouders van Zwolle op 16 juni 
hebben vastgesteld. 

Momenteel zijn er bijna 7000 stallingsplekken beschikbaar 
op straatniveau en in de fietsenkelders aan de Westerlaan 
en de Hanzelaan. De komende jaren groeit het aantal fiet-
sers naar verwachting verder tot circa 12.000 in 2030.  
Samen met de spoorse partijen én met belanghebbenden 
en bewoners heeft de gemeente onderzocht hoe de ambi-
ties voor het fietsparkeren in de Spoorzone het beste vorm 
kunnen krijgen. 

Het is de bedoeling de huidige fietsenkelder aan de  
Westerlaan uit te breiden met een nieuwe ondergrondse 
stalling onder het stationsplein. Met de bouw daarvan kan  
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begonnen worden in 2018, als het nieuwe busperron aan 
de zuidzijde in gebruik is genomen. Daarnaast zijn ook 
extra plekken aan de Oosterlaan en Westerlaan nodig. Nog 
dit jaar komen de eerste extra (240) plekken aan de Ooster-
laan, waar enkellaagse fietsrekken worden vervangen door 
etagerekken. Bij de zuidzijde gaat de voorkeur uit naar een 
transparante fietsflat direct naast de nieuwe stationstunnel, 
als meerlaagse, veilige oplossing. Tot die uitbreiding aan de 
zuidzijde er is blijven de tijdelijke fietsenrekken op het 
Lübeckplein staan.  

Om deze ambities mogelijk te maken is wel nog extra finan-
ciering nodig bovenop het geld dat de raad in 2013 beschik-
baar heeft gesteld voor het fietsparkeren in de Spoorzone. 
Het totale eindbeeld wordt nu eerst voorgelegd aan het mi-
nisterie van I&M. Als dat ermee instemt wordt het plan verder 
uitgewerkt en een aanvraag ingediend bij het ministerie om 
voor 50% bij te dragen in de kosten. 
Eind 2015 zal het college van b&w de gemeenteraad een 
voorstel voorleggen voor de financiering. Daar hoort dan 
ook een voorstel bij voor de exploitatie van de nieuwe fiet-
senstallingen. Het eindbeeld is in overleg met NS, ProRail en 
de provincie Overijssel opgesteld. Het past in de ambities 
van de partijen om de voorzieningen op en rond het station 
verder op orde te brengen voor de toe-
komst en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit 
van het gebied te verbeteren. 
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3,2 miljoen tegeltjes

Zwollenaren en reizigers hebben er een paar jaar op 
moeten wachten, maar vrijdag 26 juni was het eindelijk 
zover en ging de nieuwe tunnel voor reizigers open. Met 
een druk op de knop zetten regiodirecteur NS Ineke van 
Gent,  president directeur ProRail Pier Eringa, gedepu-
teerde Bert Boerman en wethouder Ed Anker de tunnel 
in de schijnwerpers. Daarmee is station Zwolle klaar 
voor de toekomst en een verdere groei van het aantal 
reizigers. Zwolle is logistiek gezien het tweede spoor-
knooppunt van Nederland. 

De nieuwe tunnel is zeventien meter breed. Dat is aanmer-
kelijk ruimer dan de oude tunnel, die vijf meter breed was. 
De tunnel is bijzonder ruimtelijk van opzet door het ont-
werp, waarin gebruik is gemaakt van daglichtvides.   
De wanden zijn bekleed met maar liefst 3,2 miljoen tegel-
tjes, die zorgen voor een extra ruimtelijk effect. 

Er zijn roltrappen voor alle perronopgangen en dat maakt 
overstappen tussen de treinen uit de acht verschillende 
richtingen eenvoudiger. Vanaf 2018 zal ook het nieuwe bus-
perron aan de zuidzijde direct vanuit de tunnel toegankelijk 
zijn. Daarmee wordt ook de overstap van bus naar trein en 
andersom een stuk sneller.

Cijfers en feiten
• Vrijdag 26 juni 2015 opening 
• 2009 ontwerp tunnel gereed 
• 2010 start bouw tijdelijke traverse 
• 2011 start bouw nieuw 4e treinperron, sporen en tunnel 
• Mei 2011 sloop oude tunnel 
• Dec. 2012 Opening 4e perron t.b.v. Hanzelijn 
• Nieuwe tunnel is 17 meter breed 
• Tunnel onder 4 treinperrons, 1 busperron en 10 sporen 
• Oude tunnel was 5 meter breed 
• Tijdelijke traverse is 8,5 meter breed 
• 12 perronopgangen vanuit de nieuwe perrontunnel 
• Tunneldekken wegen tot 1,3 miljoen kilo 
• 1400 m3 beton in de tunnelvloer 
• 3,2 miljoen mozaïektegeltjes 

Foto: Prorail/Stefan Verkerk
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Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle
‘Deze tunnel is een geweldig visitekaartje voor bezoekers 
van onze stad: een gastvrije entree naar de binnenstad aan 
de ene kant, en naar Hanzeland - met een nieuw stations-
plein - aan de andere kant.
En daarbij een belangrijke verbinding voor voetgangers 
tussen de noord- en zuidzijde, die straks ook nog eens het 
nieuwe busstation ontsluit. Een grote stap vooruit!’
 
Bert Boerman, gedeputeerde Mobiliteit, Water en Sociaal  
in de provincie Overijssel
‘Zwolle is een belangrijk knooppunt in ons spoorwegnet. 
Daarom werken we, met z’n allen, hard aan de verbetering 
van dit station. Deze prachtige nieuwe tunnel is daar een 
mooi voorbeeld van. Ik ben hier heel blij mee, vooral omdat 
de tunnel straks ook toegang geeft tot ons nieuwe bus- 
station. Trein- en busstation vormen door de tunnel een 
naadloos geheel. Samen met de aanpak van fietsparkeer-
plaatsen en de stationspleinen aan de noord- en zuidzijde 
krijgt dit gebied een nieuwe en aantrekkelijke uitstraling. 
Dat is goed voor de bedrijven en bewoners in Zwolle en 
voor de gehele regio.’
 
Ineke van Gent, regiodirecteur NS
‘Zwolle is qua knooppunt de tweede spoorstad van Neder-
land. Vanuit Zwolle kun je álle kanten op. Vanaf nu comfor-

tabel, veilig en snel via deze brede tunnel. Op en rond het 
station is méér te halen dan je trein, de komende jaren wordt 
daar verder, met elkaar, aan gewerkt’
 
Pier Eringa, president-directeur ProRail
‘Ik ben erg blij met deze dag. Na een periode van bouw 
geven we de tunnel weer terug aan de reiziger. In die tijd 
hebben we niet stilgezeten. De nieuwe tunnel is in niéts te 
vergelijken met de oude smalle tunnel die er lag. De nieuwe 
tunnel is zeventien meter breed en voorzien van glazen 
liften en roltrappen. Bovengronds zijn er vernieuwde perrons 
en perronkappen. Er is hard gewerkt – ook de laatste weken 
om vandaag open te kunnen. 
Speciale dank hiervoor gaat uit naar 
alle aannemers en betrokkenen!’

Pier Eringa (ProRail), Ineke van Gent (NS), Bert Boerman (provincie Overijssel), 
Ed Anker (gemeente Zwolle), Allart Maijers (ProRail)
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Honderden Zwollenaren werken mee 
Video voor kunstproject Portal

Reizigers op station Zwolle zullen eind 2015 oog in oog 
staan met een levensgrote video-installatie met beelden 
die volledig gefilmd zijn in het station zelf. De installatie 
krijgt een plek in de nieuwe reizigerstunnel en is onder-
deel van het plan dat Chaja Hertog, Nir Nadler en Ram 
Katzir maakten voor de kunstroute van het station naar 
de binnenstad.  

Met hun voorstel, Portal, willen ze reizigers betrekken bij de 
historie van Zwolle, maar ook spelen met de perceptie van 
ruimte en tijd. Bezoekers ervaren de video als een panorami-
sche spiegel, die figuren uit het Zwolse verleden, heden en 
denkbeeldige toekomst toont. 
Begin juni filmden de kunstenaars – met instemming van 
ProRail – vier dagen lang in de tunnel,  die eind juni open 
is gegaan voor reizigers. Zo’n 500 Zwollenaren, waaronder 
burgemeester Henk Jan Meijer, nemen deel aan het kunst-
werk en zullen straks te zien zijn in de beelden op de  
video-installatie. Ook de Zwolse schaapskudde en herder 
Tjitse Terpstra werken mee aan het kunstproject.

Portal is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de  
Europese Unie, provincie Overijssel en het Mondriaan Fonds.  
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Met de opening van de nieuwe tunnel is de traverse 
over de sporen, die vier en een half jaar dienst deed, 
overbodig geworden. De aannemer begint op 1 juli met 
het ontmantelen van de traverse. In het weekend van 
25 en 26 juli zal de traverse met een telekraan worden 
verwijderd en afgevoerd via de Oosterlaan en de 
Hanzelaan.

De Oosterlaan en het busstation zullen daarom van zaterdag 
25 juli 23.00 uur tot maandag 27 juli 05.00 uur worden 
afgesloten voor alle verkeer. De bussen zullen in die periode 
halteren aan het Stationsplein en worden omgeleid via de 
Westerlaan. Die is daarom voor alle andere verkeer gesloten.

Ontmanteling tijdelijke
traverse station

De traverse die eind juli 2015 wordt afgebroken en verwijderd. 

foto: RECO special products BV  
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Broedplaats organische gebiedsontwikkeling aan Lübeckplein 

De gemeente Zwolle en NS zijn overeengekomen het 
pand Lübeckplein 86 (in gebouw Meander) gedurende 
een half jaar beschikbaar te stellen als broedplaats 
en fysieke plek van waaruit de gebiedsontwikkeling 
in de Spoorzone vorm kan krijgen. De gemeente 
wil bewoners, ondernemers en gebruikers van het 
gebied uitnodigen en betrekken bij de ontwikkeling 
van het gebied en hen hier een podium geven voor 
ontmoeting, advies, coproductie, informatie, innovatie 
en bijeenkomsten. 

‘Er is al veel positieve energie in de Spoorzone’, aldus 
wethouder Ed Anker.  ‘Daar willen we graag bij aansluiten 
door een plek te bieden van waaruit die energie kan 
worden omgezet in nieuwe initiatieven, coalities en 
samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de transitie 
van openbare ruimte en gebouwen in de Spoorzone. In 
het bijzonder zoeken we op deze plek samenwerking met 
Windesheim. Dagelijks passeren hier duizenden studenten. 
Die willen we heel graag uitnodigen om met ons mee te 
denken over de aanpak van concrete vraagstukken uit de 
stad.’

Ook bewoners- en ondernemersverenigingen in Hanzeland 
zullen actief worden uitgenodigd om deel te nemen in de 
gebiedsontwikkeling.

De eerste activiteiten hebben inmiddels plaatsgevonden. 
Begin juni is de ruimte aan het Lübeckplein gebruikt door 
het architectencollectief Raumspielkunst, RAUMeins en 
SPONGE als gebiedsatelier voor de analyse van de situatie in 
Hanzeland. 

De broedplaats  aan het Lübeckplein is mogelijk gemaakt 
door bijdragen van Zwolle Kampen Netwerkstad, de 
provincie Overijssel en Christelijke Hogeschool Windesheim.
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Goed bezochte publieksbijeenkomst 

Donderdagavond 21 mei hebben circa honderd 
geïnteresseerden zich tijdens een publieksbijeenkomst 
in het stadhuis laten bijpraten over de plannen voor de 
Spoorzone en de Bereikbare Binnenstad. Wethouder 
Filip van As verzorgde die avond de inleiding. 

Er was veel belangstelling voor de presentatie over de 
oplossingen voor het fietsparkeren in de Spoorzone. Ook 
de tijdelijke inrichting van het nieuwe stationsplein aan 
de zuidzijde en de aanleg van de nieuwe busbrug waren 
onderwerp van gesprek.

Voor wie er die avond niet bij kon zijn hebben is de docu-
mentatie online gezet. Op www.zwolle.nl/spoorzone vindt u 
onder ‘documenten en downloads’ onder andere: 
•  de inleiding van wethouder Filip van As,
•  de posterserie over de plannen voor de busbrug en de 

tijdelijke inrichting van stationsplein zuid,
•  het ontwerp voor de tijdelijke inrichting van stationsplein 

zuid.

Verder vindt u elders in deze nieuwsbrief informatie over de 
plannen voor het fietsparkeren in de Spoorzone. Deze zijn 
16 juni besproken in het college van b&w.
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Aanbesteding busbrug

Eind maart heeft de gemeenteraad het programma van 
eisen voor de nieuwe busbrug in het stationsgebied 
goedgekeurd. Nu moet de gemeente de aanleg van 
de brug nog regelen in het bestemmingsplan. De 
procedure daarvoor loopt. Ondertussen werken 
gemeente en ProRail aan de voorbereidingen voor de 
aanbesteding.

Hoofdlijnen aanbesteding
•  Design, Construct & Maintain (DCM): ontwerp, bouw en het 

onderhoud van de busbrug zijn opgenomen in één over-
eenkomst.

•  Er worden maximaal vijf combinaties geselecteerd die met 
een ontwerp mogen inschrijven, elk bestaande uit een  
architect, een ingenieursbureau en een aannemer.

•  Prijsplafond om maximaal grip te houden op de kosten.
•  Vormgeving weegt zwaar in de beoordeling, zodat de kans 

groot is dat de mooiste brug de aanbesteding wint en niet 
de goedkoopste.

•  De beoordeling van de ontwerpen gebeurt door een com-
missie met daarin zowel professionals als vertegenwoordi-
gers uit de stad. Zij beoordelen de ontwerpen aan de hand 
van de eisen voor de vormgeving die de gemeenteraad 
vast heeft gesteld.

Planning
De planning is dat de gunning van de opdracht eind 2016 
plaatsvindt en dat de eerste bussen in het najaar van 2018 
over de nieuwe busbrug rijden. 



Spoorzone nieuws  #10 - juli 2015                        

pagina 12

Voorstel aanpak looproute station – Windesheim 

De looproute voor studenten van het station naar 
Christelijke Hogeschool Windesheim via de Lünentunnel 
is al jaren een punt van aandacht. Het zijn vooral 
de piekmomenten die voor overlast zorgen en om 
actie vragen. Deze doen zich met name voor in de 
periode van het begin van het studie-/schooljaar tot 
de herfstvakantie, tussen 8.15 en 9.30 uur. Tijdens 
een Hanzelabsessie op 1 april 2015 is met betrokken 
partijen een aanpak bedacht die de piek kan verzachten 
en de ervaren overlast beheersbaar maakt.

Voorstel aanpak
Er is nagedacht over acties die op korte en langere termijn 
kunnen worden gerealiseerd. Dit leverde de volgende 
ideeën op.

• Korte termijn:

°  creëren van meer begrip en respect voor elkaar 
(bewoners en studenten) en hiervoor acties of 
campagne bedenken met als voorbeeld het tv-
programma ‘Over de Streep’.

• Lange termijn:

°  studenten niet direct laten ‘doorlopen’ naar Windesheim: 
ook onderwijsfuncties in Hanzeland/Spoorzone en 
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andere functies (bijvoorbeeld studentenhuisvesting) 
aan de Spoorzone toevoegen die aantrekkelijk zijn voor 
studenten;

°  alternatieve looproute realiseren die past binnen de 
langetermijnvisie en het masterplan voor de Campus van 
Christelijke Hogeschool Windesheim.

Uitwerking
Het voorstel wordt nu verder uitgewerkt met de organisaties 
die hebben deelgenomen aan de Hanzelabsessie. Daarna 
wordt het besproken in een bestuurlijk overleg met Windes-
heim. Uiteindelijk zal de raad er een uitspraak over doen.

Betrokkenen
• leden Hanzelab (www.hanzelab.nl),
•  bewoners (vertegenwoordigers Eigenarenvereniging 

Schellerheem en Vereniging Bewoners Hanzeland),
• studenten Windesheim,
• Christelijke Hogeschool Windesheim,
• Greijdanus College,
• gemeente (projectteam Spoorzone).

Meer informatie
Het verslag van de Hanzelabsessie staat op  
www.zwolle/spoorzone onder downloads  
en documenten. Je kunt het hier ook  
direct downloaden.

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/2015-05_verslag_hanzelabsessie_looproute_windesheim.pdf
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Winnende ideeën voor tijdelijke initiatieven in de Spoorzone

Jongeren zijn grootgebruikers van de Spoorzone, maar 
tijdens publieksbijeenkomsten en werkgroepen waren 
ze veelal afwezig. Het team Sociale Kwaliteit van Het 
Oversticht heeft ze daarom uitgenodigd mee te doen 
aan een prijsvraag over tijdelijk gebruik van de open-
bare ruimte. De oogst van de prijsvraag bestond uit 14  
inzendingen. Zes van de 14 inzendingen voldeden aan 
de door de jury opgestelde criteria, 3 daarvan vielen in 
de prijzen.

Leerzame ervaring
Door vooraf geen kaders te stellen was er veel ruimte voor 
creativiteit. Achteraf leidde dit wel tot enige onduidelijkheid, 
bijvoorbeeld over de plek waar het initiatief gerealiseerd 
kon worden. De jongeren kwamen erachter dat je voor  
trajecten van vergunningaanvragen en fondsenwerving 
een lange adem nodig hebt. Ze hebben het meedoen aan 
de prijsvraag en het realiseren van hun project als leerzaam 
ervaren.

Winnende ideeën
Het winnende idee is van Max Melching. Hij wil een skate-
baan maken die bestaat uit prefab-elementen, waarmee  
variabele opstellingen gemaakt kunnen worden. De baan 
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kan zowel geschikt gemaakt worden voor street- als  
bowlskaters en kan ook ruimte bieden aan groen en water  
of als zitelement gebruikt worden.

Daarnaast vielen nog twee plannen in de prijzen. Bouw- 
kunde studenten Myrthe Hidding, Lars Melenhorst en 
Martijn Aalbers kwamen met het idee van een multi- 
functionele sportkooi. Deze is in de zomer te gebruiken 
voor voetbal en basketbal, en in de winter geschikt voor 
schaatsen of ijshockey. 

Beeldend kunstenaar Merijn Vrij stelt samen met ontwikke-
laar Jos van Leusen voor tijdelijke groenpaviljoens te plaat-
sen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op het Lübeckplein 
of het Stationsplein. De paviljoens nodigen uit tot spontane 
ontmoetingen en korte evenementen. Dit idee is al met 
succes uitgevoerd op het stationsplein in Groningen.

Vervolg
De prijswinnaars hebben een geldbedrag gekregen waar-
mee ze een start kunnen maken met de uitvoering van hun 
plannen. Het team Sociale Kwaliteit  
ondersteunt hen bij de voorbereiding  
en realisatie van hun ideeën.
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