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Spoorzone Zwolle
nieuwsbrief 11 - oktober 2015

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het stationsgebied. In deze nieuwsbrief onder andere  
interview programmamanager Wim Korf, voorbereiding aanbesteding busbrug, bijeenkomst 
gebiedsontwikkeling 
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Gedeputeerde Bert Boerman: 

“ Transformeer Spoorzone tot 
een nieuw stadsdeel”

U bent sinds kort als gedeputeerde Mobiliteit betrokken 
bij de Spoorzone Zwolle. Maar u was al wel eerder 
betrokken bij het project. Kijkt u nu met een andere 
bril? 
Niet echt. Gedeputeerde Staten zijn samen verantwoordelijk 
voor het gehele provinciale beleid. In dat opzicht mag een 
wisseling van portefeuille niet echt uitmaken. In mijn vorige 
periode - met ruimtelijke ordening in de portefeuille - lag 
mijn focus al op de ruimtelijke en duurzame ontwikkeling 
van de Spoorzone. 

Wat moet er volgens u als eerste gebeuren? 
Het busstation en de busbrug, die gereed moeten zijn in 
2018, het fietsparkeren moet op orde (onder meer met 
een ondergrondse fietsparkeerruimte voor minimaal 3000 
fietsen), inrichten van de pleinen aan voor- en achterzijde 
en een goede voetgangersverbinding tussen de stad en 
Hanzeland. Die investeringen moeten de aanjager worden 
voor de transformatie van het gehele gebied Spoorzone tot 
een nieuw stadsdeel.
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Wat is uw ambitie voor het gebied? En voor de 
samenwerking? 
Wat de samenwerking betreft: de gemeente is trekker, is 
verantwoordelijk voor de realisering en draagt het risico. De 
provincie Overijssel heeft belangen, ondersteunt en denkt 
mee. Dat doen we vraaggericht, dus op verzoek van de 
gemeente. 

De provincie steekt een fors bedrag in de verbetering 
van de Spoorzone,  waarom doet u dat? Wat maakt de 
Spoorzone in Zwolle bijzonder of anders dan andere 
stationsgebieden in Overijssel/Nederland? 
We hebben ook fors geïnvesteerd in andere 
stationsgebieden: alle stations zijn belangrijk omdat OV 
duurzaam en essentieel vervoer is. GS investeren fors omdat 
Zwolle de tweede knoop van Nederland is qua aantal 
spoorlijnen, de reizigersaantallen sterk zijn gegroeid en 
omdat het busstation al jaren die groei niet aan kon.

Hoe denkt u over de komst van de OV-chip-poortjes in 
de nieuwe stationstunnel? 
Ik heb begrip voor het veiligheidsargument van NS. 
Hanzeland ligt ten opzichte van de bestaande stad tamelijk 
geïsoleerd. Als de Spoorzone doorgroeit naar een nieuw 
stadsdeel, is een nieuwe openbare verbinding voor 
voetgangers en fietsers tussen de stad en Hanzeland/

Spoorzone noodzaak. Ik ga uit van een maatwerkoplossing, 
waarin we de belangen van alle partijen terugzien.  

Wat voor kansen ziet u voor de Spoorzone? En als u mag 
dromen: hoe ziet het station van Zwolle en de omgeving 
er over tien of vijftien jaar uit?
Samen met investeringen van het Rijk en ProRail in de 
spoorse onderdelen van het station (Zwolle Spoort fase 1 
en 2) ontstaat een prachtige, efficiënte OV-knoop. Die is de 
basis voor de totale transformatie van het gebied: daarvoor 
nemen we de tijd.  
We laten het initiatief vooral aan geïnteresseerde 
marktpartijen. Zij kunnen nieuwe manieren van wonen, 
werken, leren en ontspannen realiseren. De gemeente, de 
eigenaren van grond en gebouwen en de inwoners van 
Zwolle zijn wat mij betreft daarvoor aan zet.
Ik zie een state-of-the-art-busstation, toekomstvast, 
comfortabel én aantrekkelijk: weer een nieuw icoon erbij 
voor Zwolle.  
Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik ben overtuigd van 
de kracht van de stad, van het gebied, van onze partners en 
van de verbeelding van onze eigen inwoners. 
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Bijeenkomst organische en maatschappelijke  
gebiedsontwikkeling: 

Over pionieren, speldenprikken 
en uithoudingsvermogen

“Overheden moeten stoppen met het maken van grote 
programma´s voor stedelijke ontwikkeling. Die lokken 
perverse prikkels uit”, zo hield Frans Soeterbroek vrijdag 
25 september zijn gehoor voor.  Een divers gezelschap 
van ontwikkelaars, bestuurders, ambtenaren, bewoners, 
grondeigenaren en andere plannenmakers was naar 
het Lübeckplein 68 gekomen om van Soeterbroek 
te leren hoe je organische en maatschappelijk 
gebiedsontwikkeling op gang kunt brengen. Ook onze 
eigen Zwolse stadsmaker, Gooitske Zijlstra, was van de 
partij.

Frans Soeterbroek (www.deruimtemaker.nl) is een van 
de drijvende krachten achter het netwerk van lokale 
stadsmakers in Utrecht. Hij is ervan overtuigd dat 
geleidelijke waardecreatie effectiever is dan het voeren 
van een complexe gebiedsexploitatie. Dat speldenprikken 
en gerichte ingrepen een grote uitstraling tot gevolg 
hebben. Hij lichtte toe waarom meebewegen van belang 
is, dat tijd zijn werk moet doen, dat beleidsmakers uit de 

http://www.deruimtemaker.nl
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programmeerstand moeten komen en dat de menselijke 
maat belangrijk is. En dat is arbeidsintensief werk: opsporen, 
verleiden, makelen en schakelen van mensen. Een fysieke 
plek waar mensen binnen kunnen lopen met vragen of 
ideeën en waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden helpt 
daarbij. 

Soeterbroek illustreerde zijn aanpak aan de hand van 
een aantal praktijkvoorbeelden, zoals het stationsgebied 
Kampen en zijn ervaringen in Utrecht en Rotterdam.  

De bijeenkomst werd besloten met het benoemen van 
een aantal concrete acties om de eerste speldenprikken te 
geven voor de ontwikkeling van Hanzeland: een speciale 
voorstelling van jeugdcircus Pavarini  om met bewoners en 
gebruikers van het Lübeckplein in gesprek te gaan over hun 
behoeften en doorpakken met de aanleg en het zichtbaar 
maken van een mobiele sportkooi voor jongeren op het 
plein. 

Over Frans Soeterbroek
Frans Soeterbroek (www.deruimtemaker.nl) is een van 
de drijvende krachten achter het netwerk van lokale 
stadsmakers in Utrecht. Hij is aangesloten bij landelijke 
netwerken gericht op vernieuwing van de lokale democratie 
en bouwde met collega’s een handreiking om lokale politiek 
en initiatiefnemers daarbij te helpen). Lees ook zijn blog.

http://www.deruimtemaker.nl
http://www.decaleidoscoop.org
http://deruimtemaker.nl/sectie/ruimtemakerblog-frans-soeterbroek-de-ruimtemaker/
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‘Reboot Hanzeland’ wil gebied 
levendiger maken

Een internationaal werkend architectencollectief uit 
Duitsland en Nederland is afgelopen zomer aan de 
slag gegaan met het initiatief ‘Reboot Hanzeland’. Het 
doel is om Hanzeland tot een attractiever gebied voor 
bewoners en bezoekers van Zwolle te ontwikkelen. 

Met inzet van verschillende disciplines en met 
medewerking van huidige en toekomstige gebruikers en 
bewoners is in een periode van een week geprobeerd het 
gebied ‘bottum up’, van onderop, te verbeteren, aan te 
vullen en te verrijken.

Leeg en verlaten
De buurt Hanzeland is in het jonge verleden op een 
traditionele manier ontwikkeld en gerealiseerd als 
(voornamelijk) kantorengebied. Vandaag de dag kampt 
het gebied met leegstand. Het oogt en voelt vooral buiten 
kantoortijden leeg en verlaten. Dit is opmerkelijk, aangezien 
het gebied pal naast het station en de IJsselallee en op een 
steenworp afstand van het historische stadcentrum van 
Zwolle ligt. Tot nu toe ontstaat er weinig levendigheid in de 
openbare ruimte en zijn er onvoldoende aanleidingen om 

het gebied te bezoeken. Ondanks de strategisch interessante 
ligging van Hanzeland lukt het tot nu toe niet om de kansen 
van dit gebied voldoende te benutten.

In opdracht van de gemeente Zwolle en met een 
bijdrage van de provincie Overijssel heeft een team van 
internationaal samenwerkende architecten met het initiatief 
Reboot Hanzeland onderzocht hoe hier verandering in 
gebracht kan worden. De projectgroep Reboot Hanzeland 
bestaat uit raumspielkunst, RAUMeins en SPONGE Architects.

Doel
Het doel van Reboot Hanzeland is om Zwolle op lange 
termijn te verrijken met een gegroeide en vitale buurt 
Hanzeland. De nagenoeg monofunctionele kantorenlocatie 
moet stapsgewijs en duurzaam een gelaagde en 
aantrekkelijke buurt worden om te werken, wonen, leven 
en verblijven. Een gebied met een sterke(re) identiteit en 
een uitnodigend imago. De opwaardering van de openbare 
ruimte en de programmering van het gebied moeten 
hiervoor een sleutelrol krijgen. 
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Samenwerking
‘Reboot Hanzeland’ integreert niet alleen ruimtelijke en 
architectonische aspecten in het planningsproces, maar 
ook immateriële processen van de wijkontwikkeling, zoals 
culturele waarden, beleving en behoeftes van bewoners, 
gebruikers en ondernemers uit het gebied. Het projectteam 
mikt op aanpassingen van de ‘work-life balans’ van het 
gebied. Vooral de vormgeving, het gebruik en de invulling 
van de openbare ruimte wordt in samenwerking met de 
bewoners, gebruikers en ondernemers onder de loep 
genomen.

Aanpak 
De aanpak van Reboot Hanzeland vindt in drie stappen 
plaats:
1.  Analyse van de bestaande situatie
2.  Ordenen van de verzamelde informatie
3.   Ontwikkelen gereedschappen ter verbetering van 

Hanzeland

Voor de eerste stap zijn projectgroep bewoners, vastgoedei-
genaren, ondernemers, studenten, toeristen en medewer-
kers van de gemeente Zwolle uitgenodigd voor verschil-
lende workshops. Deze hebben half juni plaatsgevonden. 
Tijdens deze workshops konden de deelnemers hun wen-
sen, kritiek,  behoeften en voorstellen delen. 

Volgens de planning worden de resultaten van Reboot 
Hanzeland dit najaar gepresenteerd door 
Raumspielkunst. De resultaten zijn gericht op kansen en 
mogelijkheden voor Hanzeland. 
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Een nieuw gezicht: 

Wim Korf, programmamanager 
Spoorzone 

Stel jezelf voor 
Wim Korf, van huis uit waterbouwkundige. In mijn tijd bij 
Rijkswaterstaat heb ik studie gedaan naar de beveiliging 
van West-Overijssel tegen overstromingen. Toen ben ik veel 
in Zwolle geweest.
Mijn ervaring ligt vooral in het managen van de grotere 
projecten. De grootste was de HSL-Zuid. Sinds 2007 
werk ik samen met Bart-Jan Kouwenhoven in ons eigen 
bureau: WB de Ruimte. Ik vind het leuk om mijn kennis en 
ervaring toe te passen  in grote gemeentelijke projecten, 
zoals de spoorzones in Delft en Ede, het stationseiland in 
Amsterdam. Grote fysieke projecten, die vaak ook gaan over 
gebiedsontwikkelingen. 

Je bent nieuw in Zwolle en in de gemeentelijke 
organisatie, wat is je opgevallen?
Allereerst dat ik hier heel prettig ontvangen ben, zowel 
door het bestuur als de collega’s. Er is een goede sfeer, die 
energie geeft. De opgave in de spoorzone van Zwolle is vrij 
overzichtelijk, weliswaar complex, maar er zijn geen grote 
financiële problemen die aanleiding geven tot politieke 
discussies. Er ligt een goed investeringsvoorstel en de sfeer 
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rond het project is rustig en prettig, dat heb ik wel anders 
meegemaakt. 

Wat is je ambitie als projectmanager? 
Zwolle is een mooie stad, die veel in huis heeft en de 
spoorzone ligt gunstig, op een OV-knoop en goed 
bereikbaar per auto. Dat gebied verdient een ambitieuze 
aanpak. Ik heb een opdracht om flinke stappen te maken 
in de ontwikkeling van de Spoorzone: het geven van 
een impuls aan de gebiedsontwikkeling en het op gang 
brengen van de bouwopgaven. Dat vraagt om goede en 
heldere verhoudingen met alle partners en daarin wil ik dan 
ook investeren. 

Waarom een nieuwe inrichting van de 
projectorganisatie? 
Tijdens het inwerken kwam ik tot de conclusie dat we de 
opgave per deelgebied moeten verbijzonderen. Daarbij 
vind ik dat je de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de 
organisatie moet leggen en dat de organisatie moet passen 
bij de fase van het project. We zitten nu in een interessante 
fase: de overgang van beleid en plannen naar de uitvoering. 
Daarom kies ik ervoor de scope van de totale opgave op 
te knippen, zodat de verschillende delen zichzelf zonder al 
te veel raakvlakken kunnen besturen. Uiteraard ligt er over 
de diverse opgaven heen wel een totale inrichtingsvisie. 

Daarover maken we afspraken in de gebiedsontwikkeling, 
samen met onze partners en grondeigenaren. 

Wat is volgens jou de grootste kans voor de Spoorzone? 
De Spoorzone ontbeert nog een duidelijke identiteit en 
een marketingconcept. Daar moeten we mee aan de slag. In 
deze tijd heeft iedereen de neiging weg te blijven van het 
maken van grote plannen, maar ik vind dat het gebied een 
ambitie verdient. Er is geen grote leegstand in Zwolle, dus je 
hebt als overheid de kans om hier een visie neer te leggen. 
Daarop kun je je dan gaan richten. Zo´n visie kan heel goed 
in combinatie met een strategie van laat-duizend-bloemen-
bloeien, het een sluit het ander niet uit. De aanpak kan ook 
per deelgebied verschillen.

En de grootste valkuil?
Vertraging als gevolg van gebrekkige samenwerking. Een 
goede verstandhouding tussen de partners is belangrijk. 
Als de onderlinge relatie goed is, dan kun je zelfs meer doen 
dan je van tevoren van plan was. Om de samenwerking te 
bevorderen gaan we binnenkort met de projectorganisatie 
werken vanuit de keet naast die van ProRail. 
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Loopbrug station Zwolle 
verwijderd
Na bijna 5 jaar trouwe dienst is de loopbrug op 
station Zwolle zondag 26 juli weggehaald. Treinen 
zijn enkele dagen stilgezet zodat twee hijskranen 
honderdduizenden kilo’s aan staal konden weghijsen. 
In ruil voor de loopbrug hebben reizigers een nieuwe 
moderne en lichte reizigerstunnel teruggekregen.

Vijf jaar lang bepaalde de veelbesproken loopbrug op 
station Zwolle het beeld en bracht reizigers verder op hun 
bestemming. De gemiddelde fitheid van de Zwolse reiziger 
moet wel zijn toegenomen door de veeleisende trappen. 
Door het verwijderen van de loopbrug is nu een einde 
gekomen aan een tijdperk van inspanning.

Glas en kunst
Toch was het niet alleen kommer en kwel met de loopbrug. 
Zo diende de brug ook als expositieruimte. 400 vierkante 
meter glas is ingezet voor onder andere het Zwolse 
museum voor beeldende kunst De Fundatie. Met folie 
werden er de topstukken uit de Fundatiecollectie getoond.

280.000 kilo staal
Twee enorme 700-tons hijskranen hebben de loopbrug 

in het weekend van 25 en 26 juli weggetakeld. Het geheel 
woog 280.000 kilo aan staal. Er waren 600 vierkante meter 
aan traptreden in verwerkt. De geheel overdekte loopbrug 
was gebouwd in een L-vorm van 112,5 meter en 24 meter 
lang. De breedte bedroeg 8 meter en de trappen aan beide 
zijden waren 7 meter breed. Er waren 8 trapopgangen 
naar de perrons en vijf liften in verwerkt. De loopbrug is in 
6 maanden gebouwd en ging in februari 2011 open voor 
reizigers. Gemiddeld maakten 45.000 reizigers per dag 
gebruik van de brug.

Wil je weten hoe het verwijderen van de  
loopbrug is verlopen? Bekijk dan de  
timelapse en de foto’s.

https://www.prorail.nl/projecten/zwolle/nieuws/fotos-en-timelaps-verwijderen-loopbrug-zwolle
https://www.prorail.nl/projecten/zwolle/nieuws/fotos-en-timelaps-verwijderen-loopbrug-zwolle
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Voorbereidingen voor aanbesteding busbrug in volle gang

Het is al een tijdje rustig in de berichtgeving over de 
busbrug. Maar dit betekent niet dat er niets gebeurt. 
In maart van dit jaar gaf de gemeenteraad zijn 
goedkeuring aan het programma van eisen voor de 
bouw van de nieuwe brug over het spoor, waar dagelijks 
zo’n 1.200 bussen over gaan rijden. Sindsdien werken 
gemeente en ProRail achter de schermen hard aan de 
voorbereidingen voor de aanbesteding van ontwerp, 
bouw en onderhoud van de brug.

Vormgevingseisen en beoordelingscriteria 
ProRail gaat de aanbesteding in opdracht van de 
gemeente uitvoeren. ProRail en gemeente maken in 
de voorbereidende fase onder meer afspraken over 
hoe vormgevingseisen en beoordelingscriteria in de 
aanbesteding worden meegenomen. Duidelijk is dat 
vormgeving zwaar gaat wegen bij de beoordeling van de 
aanbiedingen. Inmiddels is er een beoordelingscommissie 
in het leven geroepen die zich over de aanbiedingen gaat 
uitspreken. Daarnaast komt er nog een inspiratiemoment 
om beelden uit de stad op te halen voor het ontwerp van de 
busbrug.

Beoordelingscommissie
De commissie die de inzendingen gaat beoordelen  
bestaat uit:
•  een vertegenwoordiger van het Bureau Spoorbouwmeester,
• een adviseur van Het Oversticht,
• twee leden van de werkgroep Busbrug,
• een stedenbouwkundige van de gemeente Zwolle.
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Inspiratiemoment
Voordat de aanbestedingsprocedure formeel van start 
gaat organiseert de gemeente op 24 november een 
inspiratiemoment voor de stad. Inwoners van Zwolle 
worden uitgenodigd hun wensen en ideeën voor de 
vormgeving van de busbrug kenbaar te maken. Deze 
kunnen vervolgens als inspiratie dienen voor de partijen  
die met het ontwerp aan de slag gaan.

Planning
Het streven is nog steeds om de busbrug in het najaar 
van 2018 klaar te hebben. De planning is echter nog niet 
definitief. Het bouwen van een busbrug boven een druk 
spoorwegemplacement dat wordt omringd door gebouwen 
is een complexe opgave. De bouw moet nauwkeurig 
worden afgestemd op de werkzaamheden aan het spoor 
die plaatsvinden voor het project Zwolle Spoort (ProRail). 
Uitgangspunt is dat er zo min mogelijk overlast ontstaat voor 
treinreizigers (door bijvoorbeeld buitendienststellingen). 
Daarnaast is het van belang dat er op tijd voldoende 
bouwterrein beschikbaar is. 
Een definitieve planning kan naar verwachting eind 2015 
worden gemaakt.
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Informatiebijeenkomsten spoorverdubbeling Zwolle-Herfte druk bezocht

Ruim tweehonderd geïnteresseerden uit Zwolle waren 
dinsdag 29 en woensdag 30 september aanwezig in 
zalencentrum Urbana en de Nieuwe Buitensociëteit om 
tekst en uitleg te krijgen over de spooraanpassingen 
in Zwolle. Projectmanager Allart Maijers lichtte samen 
met zijn projectteam de drie varianten toe die ProRail 
hiervoor had uitgewerkt en die mogelijk gevolgen 
hebben voor omwonenden van het spoor. 

Drie varianten spoorverdubbeling Zwolle-Herfte
De spooraanpassingen in Zwolle gaan concreet over het 
aanpassen van sporen en wissels op het spooremplacement, 
twee extra sporen tussen Zwolle en Herfte en een nieuw 
opstelterrein ter hoogte van de hogeschool Windesheim.
De verdubbeling van twee naar vier sporen tussen Zwolle 
en Herfte is afgelopen periode uitgewerkt in drie mogelijke 
varianten. In alle varianten komt een ‘vrije kruising’ voor de 
sporen tussen Zwolle en Meppel en Zwolle en Emmen. De 
‘vrije kruising’ kan in de vorm van een brug (fly-over) en een 
tunnel (dive-under). Concreet gaat het om een dive-under 
ter hoogte van de Mimosastraat, een fly-over ter hoogte van 
de Marsweg en een dive-under ter hoogte van Herfte.  
Per variant is vervolgens onderzocht hoe deze in de om-
geving kan worden ingepast en wat het betekent voor 
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Tijdens de informatiebijeenkomsten zijn de varianten 
toegelicht en konden aanwezigen een animatie en 
kaartmateriaal bekijken om zich een beeld te vormen van 
de varianten en de impact daarvan op hun woonsituatie. 
Ook was er voldoende ruimte om vragen te stellen over de 
Tracéwetprocedure, geluid en trillingen. Volgens planning 
wordt er in oktober/november a.s. een ‘voorkeursvariant’ 
gekozen die dan verder wordt uitgewerkt en in procedure 
gebracht volgens de Tracéwet.

Spoorplan Noord-Nederland
Samen met de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en 
Overijssel werkt ProRail aan een nieuw model voor het 
treinverkeer in Noord-Nederland. Door van Leeuwarden, 
Groningen en Zwolle samenhangende knooppunten te
maken, ontstaan meer reismogelijkheden, kortere reistijden, 
betere overstapmogelijkheden en kunnen er meer treinen 
rijden. De aanpassingen aan het spoor in Zwolle zijn 
onderdeel van het Spoorplan Noord-Nederland, dat het 
Noorden beter bereikbaar maakt per spoor.

onder andere geluid en trillingen, de landschappelijke 
inpassing, de planning, kosten etc.
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Sfeerimpuls met komst piano op 
station Zwolle

De brede reizigerstunnel van station Zwolle is op 
zichzelf al een ‘belevenis’. Met de komst van de piano 
wordt nu een extra impuls gegeven aan de sfeer. De 
piano was al eens eerder geplaatst op het station van 
Zwolle.

De eerste reacties van de reizigers zijn positief. “Zo wordt het 
wachten op de trein wel een stuk leuker”, zeggen sommigen.
Wil jij ook eens je talent ten gehore brengen? Schroom niet. 
De floor is yours!

Behalve Zwolle heeft ook het station van Maastricht 
recentelijk een piano gekregen. Op de stations van onder 
meer Utrecht Centraal, Schiphol, Amsterdam Centraal en  
Den Haag Centraal staan ook piano’s.
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