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In de afgelopen maanden zijn er 

belangrijke stappen gezet naar 

de realisatie van een goed wer-

kend vervoersknooppunt voor de 

groeiende stroom reizigers in een 

aantrekkelijk nieuw stadsdeel. Een 

korte terugblik op de ontwikkeling 

van de Spoorzone. 

September 2013
De provincie en de gemeente beslui-

ten samen met partners de komende 

jaren 101 miljoen te investeren in 

de herinrichting van het stationsge-

bied. De investering moet leiden tot 

een goed werkend knooppunt voor 

alle vormen van vervoer als motor 

voor de verdere ontwikkeling van de 

Spoorzone.

Concreet worden de volgende maat-

regelen gerealiseerd: 

•  verplaatsing van het busstation naar 

de zuidzijde in de vorm van een 

eilandperron;

•  een brug over het spoor voor de ont-

sluiting van het nieuwe busstation;

•  opnieuw inrichten van de stations-

pleinen aan de noord- en zuidzijde 

van het station en van de openbare 

ruimte langs de Westerlaan, Ooster-

laan en Hanzelaan;

•  uitbreiding van het fietsparkeren 

aan de zuidkant en langs de Ooster-

laan;

•  een ondergrondse fietsenstalling 

onder het stationsplein aan de 

noordzijde.

Voor de studenten die naar Hoge-

school Windesheim lopen onder-

zoeken B&W of een traverse over de 

IJsselallee een goed alternatief kan 

zijn voor de huidige looproute. 

November 2013 
In 2010 tekenden NS, ProRail, ge-

meente Zwolle en de provincie Over-

ijssel een overeenkomst om samen 

aan de slag te gaan met de verbete-

ring van station Zwolle en de stations

omgeving. Sindsdien is er al veel werk 

verzet, vooral aan de nieuwe reizigers-

tunnel. Allart Maijers, regiomanager 

ProRail, Ineke van Gent, regiodirecteur 

NS, gedeputeerde Bert Boerman van 

de provincie Overijssel en wethouder 

Gerrit Piek van de gemeente Zwolle 

staan stil bij de goede samenwerking 

en hebben die bekrachtigd met een 

handdruk in het beton. 

December 2013
Commissaris van de Koning in Over-

ijssel Ank Bijleveld-Schouten en bur-

gemeester Henk Jan Meijer tekenen 

op 18 december de bestuursovereen-

komst, die een investering van ruim 

100 miljoen voor de Spoorzone be-

krachtigde. 

Belangrijke stappen 
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In een unieke samenwerking hebben 

provincie- en gemeentebestuur af-

spraken gemaakt over de investerin-

gen en resultaten van de aanpak van 

het busstation, de busontsluiting, de 

stationstoegangen en fietsstallingen 

van het station in Zwolle. De gemeen-

te kan nu aan de slag om in 2018 de 

eerste bussen over de nieuwe route 

naar het nieuwe busstation te laten 

rijden.

 

In december is met de klankbord-

groep Spoorzone teruggeblikt op 

de afgelopen periode.  Een leerpunt 

bleek dat verwachtingen vooraf en 

tijdens het traject beter moeten 

worden afgestemd en dat er duide-

lijkheid is over de rol van de klank-

bordgroep. Ook is het belangrijk dat 

er helderheid is over de speelruimte 

binnen de vastgestelde uitgangspun-

ten, de beschikbare tijd en financiën. 

Januari 2014
De gemeente Zwolle heeft de regie 

over het project Spoorzone in de uit-

voeringsfase en stemt daarbij af met 

de andere partijen. Dat vraagt om 

een nieuwe projectstructuur. Daar-

over is in de periode oktober tot en 

met januari een voorstel uitgewerkt.  

Februari 2014
Met de bestaande klankbordgroep 

Spoorzone is van gedachten gewis-

seld over het betrekken van inwoners, 

belanghebbenden en belangstel-

lenden uit de stad. Afgesproken is 

dat er een centrale klankbordgroep 

blijft voor het project Spoorzone. Die 

zal zich alleen buigen over de onder-

werpen, die over het gehele gebied 

gaan, zoals het kwaliteitsboek, de 

visie op fietsparkeren en de gebieds-

ontwikkeling. Voor de verschillende 

deelprojecten komen aparte werk-

groepen, waar alle belanghebbenden 

en bewoners aan tafel zitten om mee 

te denken over de programma’s van 

eisen.

Maart 2014
Na tijden van graven, ijzervlechten 

en betonstorten, is de ruwbouw klaar 

van de reizigerstunnel die ProRail 

bouwt onder station Zwolle. Alle kale 

vloeren en wanden zijn gereed en 

met elkaar verbonden, waardoor de 

tunnel nu (half maart 2014) één wa-

terdicht geheel is. Een mijlpaal in de 

bouw! Nu volgt de periode van af-

bouw, wat nog een flinke klus is. Om 

te beginnen metselt de aannemer de 

binnenmuur van de tunnel. Dit is de 

muur die straks zichtbaar is voor rei-

zigers. Tussen de binnenmuur en de 

kale wand zit een technische ruimte, 

met leidingen, kabels en elektrische 

installaties. Hierna volgt het plaatsen 

van trappen en roltrappen, de aanleg 

van allerlei installaties, het betegelen 

van vloeren en wanden, het plaatsen 

van plafond en verlichting, het maken 

van glazen balustrades en nog veel 

meer. Kortom, kom kijken tijdens de 

open dag op 7 juni en zie met eigen 

ogen hoe de tunnel er dan uitziet.
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Het Zwolse spoor wordt uitgebreid 

en vernieuwd, waardoor het trein-

verkeer en de verbinding met de 

Randstad verbetert voor een groot 

aantal reizigers in Noordoost-Ne-

derland. Dat heeft staatssecretaris 

Mansveld van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, afgespro-

ken met de provincies Groningen, 

Fryslân, Drenthe en Overijssel. 

Totale gelden
In totaal trekken zij 225 miljoen euro 

uit voor de aanpak van spoorknoop-

punt Zwolle, 119 miljoen euro komt 

voor rekening van het ministerie, de 

overige 106 miljoen euro dragen de 

provincies bij. Ze hebben hiervoor al 

70 miljoen euro uitgetrokken. Over 

het resterende deel is afgesproken 

dat Drenthe 6 miljoen bijdraagt en de 

overige provincies ieder 10 miljoen. 

Maatregelen reistijden
Resultaat van de maatregelen is een 

kortere reistijd van Zwolle naar Gro-

ningen, Assen, Leeuwarden en Em-

men, waarvan dagelijks zeker 35.000 

reizigers profiteren. Zo verbetert de 

reistijd tussen Leeuwarden en de 

Randstad met drie minuten. Ook is er 

dan een betere aansluiting van inter-

city’s op regionale treinen in Gronin-

gen en Leeuwarden en de mogelijk-

heid om extra treinen per uur te laten 

rijden tussen Zwolle en Leeuwarden. 

Uitvoering
Het spoor tussen Zwolle en de aan-

sluiting bij Herfte krijgt een verdub-

beling van twee naar vier sporen. Ook 

legt ProRail een vrije kruising voor 

deze sporen aan, zodat de treinen 

van Zwolle naar Leeuwarden/Gronin-

gen en van Zwolle richting Emmen 

geen hinder van elkaar ondervinden. 

Door het aanpassen van het empla-

cement bij Zwolle aan de oostzijde 

kunnen de treinen richting Enschede 

en Deventer straks tegelijk met de 

treinen naar Leeuwarden/Groningen 

vertrekken. Aan de westkant wordt 

het bestaande rangeerterrein op-

nieuw ingericht. Het is de bedoeling 

dat de eerste aanpassingen aan het 

emplacement in 2017 gereed zijn,  

het totaal aan maatregelen rondt Pro-

Rail naar verwachting in 2021 af. Eind 

mei organiseert ProRail twee bijeen-

komsten over de ontwikkelingen aan 

de west- en de oostkant van station 

Zwolle.

225 miljoen voor sporen  
in en rondom Zwolle 

ProRail project ZwolleSpoort 

Zwolle is een belangrijk ov-knooppunt. Uit acht richtingen komen treinen 

aan en veel bus- en treinreizigers stappen er over. Met het project Zwol-

leSpoort maakt ProRail in opdracht van het ministerie van IenM het station 

én het spoor in Zwolle geschikt voor de toekomst. 

Een bredere tunnel leidt reizigers comfortabel naar de aangepaste perrons. 

Door aanpassing van de sporen en technische installaties kunnen treinen 

sneller binnenkomen en vertrekken. Dit levert tijdwinst op en zorgt voor een 

betere verbinding tussen noordoost-Nederland en de Randstad.
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Met de investeringsbesluiten van 

de gemeente Zwolle en provincie 

Overijssel gaat het project Spoor-

zone een nieuwe fase in. 

De eerste fase van de Spoorzone 

omvat het realiseren van het busper-

ron en de busontsluiting met bus-

brug, stationspleinen zuidzijde en 

noordzijde, fietsparkeren en de route 

naar hogeschool Windesheim. Met de 

provincie is afgesproken dat het bus-

station en de busontsluiting uiterlijk 

op 1 september 2018 in gebruik zijn. 

Plan van aanpak
Voor de realisatie van de voorgeno-

men projecten heeft de gemeente 

het ‘Plan van aanpak Spoorzone 2014 

– 2017’ gemaakt. Hierin staan onder 

andere de uit te voeren activiteiten 

benoemd, de planning, de kaders 

vanuit gemeenteraad en Provinciale 

Staten en de aanpak om alle doelen 

op tijd te halen. Daarnaast wordt er 

een doorkijk gegeven naar 2021.  

Link naar plan 

Kwaliteit is belangrijk
Bij het investeringsbesluit heeft de 

Zwolse raad een aantal moties aan-

genomen. Het plan van aanpak geeft 

inzicht in de uitvoering van deze mo-

ties. Zo heeft de raad een motie aan-

genomen over kwaliteitsborging. Met 

de provincie zijn afspraken gemaakt 

over het opstellen van een kwaliteits-

plan voor het borgen van ruimtelijke 

kwaliteit. Bij het maken van het kwa-

liteitsplan worden ook het kwali-

teitsteam en de Welstandscommissie 

betrokken. Naar verwachting is voor 

deze zomer een kwaliteitskader op-

gesteld in dialoog met de stad.

Een nieuwe fase, een  
nieuwe projectstructuur
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Een breed samengestelde klank-

bordgroep van direct betrokken 

bewoners en belangenorganisaties 

heeft zich de afgelopen jaren in-

gezet voor de Spoorzone. Na een 

evaluatie eind 2013 is een nieuwe 

werkwijze afgesproken voor de 

volgende fase in de aanpak van de 

Spoorzone.

Overkoepelende klankbord-
groep
Voor het gehele project Spoorzone is 

er een breed samengestelde klank-

bordgroep, die reageert op voorstel-

len van de projectorganisatie die het 

gehele Spoorzonegebied aangaan 

(kwaliteitsboek, visie fietsparkeren in 

de Spoorzone) en meedenkt over de 

gebiedsontwikkeling.

Werkgroepen
Daarnaast zijn of worden er rondom 

de deelprojecten werkgroepen sa-

mengesteld. De gemeente vindt het 

namelijk belangrijk om in een vroeg 

stadium van de verschillende deel-

projecten ruimte te geven om mee te 

denken en mee te praten. De deskun-

digheid en specifieke belangen wil de 

gemeente zo vroeg en zo breed mo-

gelijk inbrengen in de deelprojecten. 

 

De eerste stap in de deelprojecten 

is het maken van Programma’s van 

Eisen (PvE). Een PvE is de basis van het 

ontwerp. Het doel van het  PvE is het 

vastleggen van randvoorwaarden, ei-

sen en wensen waaraan een ontwerp 

moet voldoen, zoals uitstraling en ma-

teriaalgebruik. De PvE’s staan centraal 

in de werkgroepen. De leden denken 

en praten mee over de ingrediënten 

van de programma’s. In de werk-

groepen zijn naast omwonenden en 

inwoners ook belangenorganisaties 

vertegenwoordigd zoals bewoners- en 

ondernemersverenigingen en reizi-

gersorganisaties. De eerste werkgroe-

pen gaan op korte termijn van start.

Werkgroep Vergaderdata 2014

Busbrug

Woensdag 16 april

Dinsdag 13 mei

Dinsdag 10 juni 

Busperron en Stationsplein Zuid

Woensdag 23 april

Dinsdag 27 mei

Dinsdag 24 juni

Fietsparkeren
Maandag 12 mei

Maandag 23 juni

Stationsplein Noord Na de zomer 

Meedenken door Zwollenaren
Ook het betrekken en consulteren van 

de stad in brede zin is en blijft in deze 

fase belangrijk. Dit wordt gedaan 

via publieksbijeenkomsten, website, 

social media, online peilingen en de 

lokale media. 

Op dinsdag 20 mei aanstaande is er 

een publieksbijeenkomst over de 

Spoorzone en de doorstroomassen.

Werkgroepen aan de slag
Aan de recente oproep om mee te 

praten en te denken over het 

stationsgebied is door  bewoners 

ruimschoots gehoor gegeven. Er zijn 

bijna veertig aanmeldingen binnen-

gekomen van Zwollenaren die willen 

deelnemen in één of meer Spoorzo-

ne-werkgroepen. De geïnteresseer-

den hebben inmiddels via loting een 

plekje gekregen in de werkgroepen 

Busbrug, Busperron & stationsplein 

Zuid en Stationsplein Noord.

Klankbordgroep
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NS, ProRail en gemeente Zwolle 

hebben in februari 2014 overeen-

stemming bereikt over de komst 

van winkels aan de zuidkant van 

de nieuwe reizigerstunnel onder 

station Zwolle. Ook hebben ze 

verdere afspraken gemaakt over 

de aansluiting van de tunnel op het 

nieuwe busperron.

De tunnel wordt in het kader van 

ZwolleSpoort in opdracht van ProRail 

verlengd en over de hele lengte ver-

breed tot 17 meter. Vorig jaar maart 

besloten gemeente Zwolle, provincie 

Overijssel, NS en ProRail om vooruit-

lopend op het definitieve besluit over 

de investering in de Spoorzone het 

ontwerp van de tunneluitgang aan te 

passen. De tunnel sluit straks recht-

streeks aan op het nieuwe busper-

ron aan de zuidzijde van het station. 

Daarvoor wordt de tunnel over de 

volle breedte doorgetrokken tot de 

Hanzelaan. 

Winkels: meer waarde voor 
reizigers
Vorig jaar was nog niet duidelijk of 

er ook winkels in de tunnel zouden 

komen. De afgelopen tijd hebben 

ProRail, NS en de gemeente onder-

zocht hoe de aanleg van de winkels 

financieel haalbaar te maken is.  Er ko-

men straks ook aan de zuidkant van 

de nieuwe tunnel winkels, daarmee 

wordt aangesloten bij de wensen van 

reizigers. Het gaat om ongeveer 400 

m2 winkelruimte in de tunnelmond. 

Geen gevolgen voor planning 
De extra werkzaamheden kunnen in 

de lopende planning ingepast wor-

den. De tunnel kan dan ook zonder 

verdere vertraging of overlast voor 

de reizigers halverwege 2015 opge-

leverd worden met de winkels. Voor 

die tijd wordt de oude tunnel onder 

de Hanzelaan gesloopt en het gebied 

gereed gemaakt voor de reizigers. 

Ambities Spoorzone 
De nieuwe tunnel is een belangrijke 

stap in de ontwikkeling van het sta-

tionsgebied. Voor reizigers wordt 

het makkelijker om over te stappen 

van trein naar bus en vice versa, het 

station wordt plezieriger en veiliger 

voor reizigers én andere gebruikers 

en er ontstaat een betere verbinding 

tussen de stadsdelen ten noorden en 

zuiden van het spoor. 

Ruimte voor winkels  
in stationstunnel 
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Op zaterdag 7 juni is er tussen 

10.00 en 16.00 uur in de onder-

houdsloods van Nedtrain naast 

station Zwolle van alles te zien en 

te doen rond het 150-jarig bestaan 

van het spoor in Zwolle. Daarnaast 

is het ook mogelijk om de tunnel te 

bezichtigen die nog in aanbouw is. 

150-jarig bestaan
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat 

de eerste trein Zwolle binnen reed. 

Daarmee was de aansluiting op het 

landelijke spoorwegennet een feit. 

Dat werd toen groots gevierd. Na de 

voltooiing van de spoorbrug over 

de IJssel, kon op 4 juni 1864 de trein 

feestelijk worden onthaald op toen 

nog ‘hulpstation’ Zwolle. Tegenwoor-

dig is station Zwolle het tweede 

spoorknooppunt van Nederland en 

wordt er verder geïnvesteerd in de 

bereikbaarheid en ontwikkeling van 

station, spoor en stationsomgeving.

Betrokken partijen 
De gemeenteraad heeft in een motie 

de betrokken partijen opgeroepen 

een programma te ontwikkelen om 

aandacht te besteden aan 150 jaar 

spoor in Zwolle in combinatie met 

de plannen voor de Spoorzone. Er is 

een werkgroep gevormd, bestaande 

uit vervoersbedrijven NS en Arriva, 

spoorbeheerder ProRail, gemeente 

Zwolle, provincie Overijssel, Historisch 

Centrum Overijssel, Museum De Fun-

datie, uitgeverij Waanders en Zwolle 

Marketing. De inwoners van Zwolle 

zijn uitgenodigd om mee te denken 

over het feest. De werkgroep heeft op 

deze oproep veel verschillende reac-

ties binnengekregen en daaruit een 

selectie gemaakt voor een definitieve 

invulling van dit jubileumfeest. 

Zwolle viert 150 jaar  
spoor met open dag

foto: Historisch Centrum Overijssel
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Maar liefst 140 ideeën voor een 

kunstroute van het station naar de 

Zwolse binnenstad kwamen er bin-

nen op de oproep van de gemeen-

te Zwolle. Eind november werden 

beeldend kunstenaars, architecten 

en andere belangstellenden uit-

genodigd om plannen in te dienen 

voor een permanente kunstroute. 

Niet alle inzendingen voldeden aan 

de eisen. Veertig inzendingen zijn 

afgevallen, bijvoorbeeld omdat ze 

te laat binnenkwamen of omdat de 

gevraagde referenties ontbraken. De 

resterende 100 voorstellen zijn be-

oordeeld door de adviescommissie 

voor beeldende kunst. Die selecteer-

de daaruit 10 plannen die zijn voor-

gelegd aan een klankbordgroep met 

vertegenwoordigers uit de stad. 

Burgemeester en wethouders heb-

ben inmiddels drie inzenders aange-

wezen, die hun plan mogen uitwer-

ken tot een schetsontwerp: studio 

Ram Katzir in samenwerking met 

Hertog Nadler, de combinatie Ob-

servatorium, Milou van Ham en Mo-

niek Driesse en Wiseguys Urban Art 

Projects in samenwerking met Fer-

nando Sánchez Castillo. In de zomer 

van 2014 zal daaruit uiteindelijk één 

ontwerp worden gekozen, dat  wordt 

uitgewerkt tot een definitief plan. 

De route is naar verwachting in 2015 

klaar. 

Gastvrije binnenstad
Het verbeteren van de route van het 

station naar de binnenstad is een van 

de acties uit het ‘Ontwikkelingspro-

gramma Binnenstad 2020’. Gastvrij-

heid vormt daarin de rode draad. De 

afgelopen jaren is de route onder 

handen genomen en ligt er nu een 

gastvrije en veilige route voor bezoe-

kers die van het station naar de bin-

nenstad lopen. 

Kunst kan bijdragen aan een ge-

voel van herkenning en welkom 

voor reizigers die in Zwolle op het 

station aankomen. De route begint 

dan ook al in de nieuwe reizigers-

tunnel, die momenteel door ProRail 

wordt gebouwd. De aan te leggen 

kunst(route) past daarom binnen het 

ontwerp en de planning van ProRail 

voor de reizigerstunnel en houdt re-

kening met de gewenste beeldkwali-

teit voor de binnenstad. 

140 ideeën voor 
kunstroute 

Foto: Museum de Fundatie
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16 april  Startbijeenkomst werkgroep busbrug.

22 april   Startbijeenkomst nieuwe klankbordgroep; input voor  

kwaliteitsplan en visie fietsparkeren.

23 april  Startbijeenkomst werkgroep busperron.

12 mei  Startbijeenkomst werkgroep fietsparkeren

13 mei  Tweede bijeenkomst werkgroep busbrug.

13 mei  Werkbezoek nieuwe gemeenteraad aan de Spoorzone.

20 mei   Brede bijeenkomst over de Spoorzone en Doorstroomassen 
voor alle belangstellenden

27 mei  Tweede bijeenkomst werkgroep busperron.

2e helft mei   ZwolleSpoort: Informatiebijeenkomsten over spooraanpas-
singen aan west- en oostkant van het stationsemplacement.

7 juni  Feest 150 jaar spoor met een open dag. 

10 juni  Derde bijeenkomst werkgroep busbrug.

23 juni Tweede bijeenkomst werkgroep fietsparkeren

24 juni  Derde bijeenkomst werkgroep busperron.

Juni-juli  Selectie uitwerkingen en masterplannen kunstroute.

Na de zomer Startbijeenkomst werkgroep stationsplein Noord.  

Jonge honden | Agenda 

Partners

Gemeente 

Provincie

I en M (50% fietsparkeren)

NS/derden (retailontwikkeling)

Totaal

Bijdrage (excl btw)

€ 45,0 miljoen

€ 45,0 miljoen

€   8,4 miljoen (nog niet definitief )

€   3,2 miljoen

€ 101,6 miljoen

Jonge Honden in de  
Spoorzone
Theatergroep De Jonge Honden 

heeft voor haar nieuwe onderko-

men gekozen voor een pand in 

het Spoorzonegebied. Momenteel 

wordt er nog hard gewerkt aan alle 

nodige zaken, later deze maand 

gaan ze het zogenaamde Hoefij-

zergebouw aan de Westerlaan 9 

betrekken.

“We kiezen voor deze plek vanwege 

de centrale ligging, de levendige 

buurt en vooral het pand zelf . Een 

soort gezellig, industrieel pand uit de 

jaren 30. Het pand “leeft”, dat zie en 

voel je als je hier aan het werk bent. 

Dat is belangrijk en inspirerend voor 

ons als theatermakers.“ 

Theatergroep De Jonge Honden 

maakt locatie- en openluchttheater. 

Dit doen zij grootschalig, maar ook 

in een kleine setting, variërend van 

voorstellingen voor jeugd tot voor 

een breed publiek. De Jonge Hon-

den ontwikkelt ieder jaar een aantal 

voorstellingen vanuit eigen initiatief. 

Daarnaast maken zij voorstellingen in 

opdracht en op maat.

www.tgdejongehonden.nl 

Spoorzone: partners en bijdrage

Home Belang- 
rijke 
stappen

225  
miljoen voor 
sporen

Een  
nieuwe fase

Klank- 
bordgroep

Ruimte  
voor winkels

150 jaar  
spoor,  
open dag

140 ideeën 
voor 
kunstroute

Agenda


