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1 Achtergrond

Stadswijk Hanzeland werd ontwikkeld in de jaren tachtig en negentig en 

stapsgewijs als moderne uitbreiding van de stad Zwolle gebouwd. Dit 

kwartier aan de ‘andere’ kant van het station van Zwolle ligt strategisch 

gunstig in het snijvlak van het oude stadcentrum, uitvalswegen, hoge-

school en buitengebieden met uitnodigende natuur en hoge recreatie-

waarde. Ook regionaal ligt Hanzeland gunstig omdat het met fiets, auto en 

openbaar vervoer zeer goed bereikbaar is.

Ondanks deze attractieve ligging profiteert het destijds conventioneel op-

gezette gebied amper van de potentiële synergie-effecten van haar directe 

omgeving. Tegenwoordig presenteert Hanzeland zich aan de bezoekers 

van het stadcentrum en het station vooral afgekeerd en afwijzend. De in 

verhouding grote schaal van bouwvolumen en openbare ruimten en de 

monofunctionele programmering (strikte scheiding tussen woon- en kan-

torengebied) dragen niet bij aan een adequate levendigheid in het gebied. 

Ontbrekende attractiviteit van openbare pleinen en gebieden en de in de 

laatste jaren gestegen leegstand van kantoren en winkels intensiveren dit 

probleem.

voormalig Hanzebad / toekomstig woontoren
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Bekijkt men Hanzeland in het heden, valt direct op dat de stromen van 

studenten tussen het station en de hogeschool en grote aantallen van in 

het gebied werkenden, enkel voor zeer lokale vitalisering van het Lübeck-

plein en de direct aangesloten verkeersaders zorgen. De overige delen 

van het gebied Hanzeland ‘profiteren’ niet of nauwelijks van deze groepen. 

Buiten kantoor- en schooltijden, dus in de avonden en de weekenden, 

treft men een sterk desolaat gebied aan.

De gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel hebben zichzelf de 

opgave gesteld om het onbenutte potentieel van Hanzeland te activeren 

en het gebruik te verbeteren. In juni 2015 werd daarom een opdracht 

verstrekt aan het architectencollectief ‘raumspielkunst’ om een onafhan-

kelijk onderzoek van het gebied, haar openbare en publieke ruimten en 

aanwezige potenties te doen. Het initiatief ‘Reboot Hanzeland’ zoekt in dit 

kader strategieën voor de vitalisering, verbetering, her-en nieuwprogram-

mering van het gebied.

blik in een van de straten 
in het woongebied
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2 Inleiding in de methodiek van „Reboot Hanzeland“

Gezien de ‘conventionele’ instrumenten voor stedenbouw met inachtne-

ming van de huidige situatie in het gebied Hanzeland ontoereikend blijkt 

en in ontoereikende mate tot de gewenste vitalisering bijdragen, is een 

alternatieve strategie voor de ontwikkeling van het gebied noodzakelijk. 

‘Reboot Hanzeland‘ is gebaseerd op een participatief en multidisciplinair 

principe voor de gebiedsontwikkeling. Bewoners, verhuurders, huurders, 

ondernemers, in het gebied werkende, medewerkers van de gemeente, 

initiatiefnemers, bij het gebied betrokkenen en geïnteresseerden werd 

de mogelijkheid gegeven om waardering, kritiek, ideeën en impulsen 

uit te spreken en in te brengen. 

De synthese van de verzamelde gegevens en de bevindingen betreffende 

het gebied gedurende de projectweek op locatie in juni 2015 laten de 

behoefte tot actie op korte en lange termijn zien en worden in dit 

document weergegeven. Op basis van de evaluatie van deze gegevens 

ontwikkelde en beschrijft het team ‘Reboot Hanzeland’ in dit document 

mogelijke instrumenten en concepten voor maatregelen ter vitalisering 

en verbetering van Hanzeland.

impressies van de gesprekken 
met belanghebbenden
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RONDE TAFEL 

Doel: inventariseren van problemen en irritaties in en met betrekking tot het gebied 

Hanzeland.

Methode: intervisie in groepen van 4 à 5 personen

STAP 1:

De deelnemers stellen zich kort voor aan elkaar en beschrijven welke relatie zij met 

Hanzeland hebben. Ieder noteert dit op zijn eigen formulier.

NAAM:

BEDRIJF:

MAIL:

RELATIE MET HANZELAND:

STAP 2: 

STAP 6:

De groep discussieert over de oorzaken van het ‘probleem’ en noteert deze.

STAP 7:

De groep inventariseert mogelijke oplossingen voor de verbetering van het ‘probleem’ (out of

the box, alles mag, alles kan) en noteert deze. 

Vragen vanuit de projectgroep aan u:

Hoe beoordeeld u de kwaliteiten in de openbare ruimte in Hanzeland in het geheel? 

3 4 5 6 7 8 9 10

Hoe hoopt u dat Hanzeland er over 5 jaar uitziet?

Wilt u ons nog iets mee op de weg geven?

STAP 4:

De deelnemers noteren ieder voor zich gedurende 3 minuten de meest negatieve associaties

/aspecten van Hanzeland.

STAP 5:

De deelnemers delen hun aspecten met elkaar en worden het eens over een meest 

genoemd negatief aspect of meest belangrijk negatief aspect.

STAP 2: 

De deelnemers noteren ieder voor zich gedurende 3 minuten de meest positieve 

associaties /aspecten van Hanzeland.

STAP 3:

Alle deelnemers delen hun aspecten met elkaar en worden het eens over een meest 

genoemd positieve aspect of meest belangrijk positief aspect.

STAP 7:

De groep inventariseert mogelijke oplossingen voor de verbetering van het ‘probleem’ (out of

the box, alles mag, alles kan) en noteert deze. 

De deelnemers noteren ieder voor zich gedurende 3 minuten de meest negatieve associaties

De deelnemers delen hun aspecten met elkaar en worden het eens over een meest 

genoemd negatief aspect of meest belangrijk negatief aspect.

Vragen vanuit de projectgroep aan u:

Hoe beoordeeld u de kwaliteiten in de openbare ruimte in Hanzeland in het geheel? 

1 2

Hoe hoopt u dat Hanzeland er over 5 jaar uitziet?

Wilt u ons nog iets mee op de weg geven?

Alle deelnemers delen hun aspecten met elkaar en worden het eens over een meest 

genoemd positieve aspect of meest belangrijk positief aspect. STAP 8:

REBOOT HANZELAND

3 Situatieanalyse, Locatieanalyse en Recherche

A De participatieve analyse

In het projectkantoor voor een week op locatie (leegstaand winkelpand 

aan het Lübeckplein) en op straat werden bewoners, verhuurders, huur-

ders, ondernemers, in het gebied werkende, medewerkers van de gemeen-

te, initiatiefnemers, bij het gebied betrokkenen en geïnteresseerden uitge-

nodigd om hun waardering, kritiek, ideeën en impulsen uit te spreken en in 

te brengen. Met een enquêteformulier werd de input voor onze studie 

in een intervisiesetting gestructureerd en gedocumenteerd.

Enquêteformulier ter behoefte 
van de participatieve analyse
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De enquêteformulieren en aantekeningen betreffende observaties tijdens 

deze gesprekken werden door ons ontleed en geanalyseerd. De meest 

genoemde aspecten werden door ons als volgt gedocumenteerd en sa-

mengevat:

de top 10 van belangrijkste voordelen van Hanzeland

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII  - centrale ligging dichtbij station, centrum, 

      uitvalswegen, buitengebieden

IIIIIIIII   - moderne / jonge uitstraling / moderne woningen 

IIIIIII   - rustige woonwijk

IIII   - levendigheid van loopstromen van studenten 

III   - rust in het woongebied in de avond en het weekend 

III   - goede bereikbaarheid 

III   - menging woningen en kantoren 

II   - mooie huizen en tuinen in het woongebied

II   - goede sociale cohesie 

II   - ruimtelijk interessant 

blik in een woonstraat met veel groen
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de  top 10 van belangrijkste kritieken op Hanzeland

IIIIIIIIIIIII  - te steenachtig en te kaal 

IIIIIIIIIIII  - onvoldoende groen 

IIIIIIII   - geen reuring / levendigheid / dood 

IIIIII   - parkeren in de woonwijk zorgt voor overlast 

IIIII   - buurthuis of andere contactgelegenheid ontbreekt 

IIII   - gebrek aan voorzieningen voor kinderen 

IIII   - leegstaande en dichte plinten 

III   - te weinig functiemenging 

III   - het Lübeckplein is een klankkast 

III   - gebrek aan bewegwijzering 

verdere kritieken en suggesties

   - Hanzeland ligt geïsoleerd ten opzichte van 

      station en centrum Zwolle

   - onvoldoende kleine winkelruimten te huur

   - te weinig rekening gehouden met menselijke 

     en sociale behoeftes (cultuur, recreatie, winkels)

   - publieke toiletten ontbreken

Lübeckplein

08/57



REBOOT HANZELAND

B.1 Locatieonderzoek naar probleem-hotspots

openbare ruimte gedomineerd door beton en blik

(ruimtelijke) kwaliteit van de grachten

verblijfskwaliteit ontbreekt

dode plinten en conflict auto‘s - voetgangers

dode en terugliggende plinten

leegstaande ruimten in de plinten

verharding, hekken en autos‘s

ontoegankelijke terreinen achter hekken

Buitenruimte is niet openbaar en enkel om te 
parkeren

afscheiding van binnenplaatsen achter donkere 
doorgangen
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transparante gevels

culinaire interventies maken de ruimte levendig

urban gardens bespelen de loze ruimte

water als landschappelijk thema met kwaliteit

participatieve buur(t)projecten

de kade is onbenut maar biedt kansen

goed gebruik van sportvoorzieningen

creatieve toe eigening van publieke ruimte

groengebieden midden in het bebouwde gebied

straten met veel groen

B.2 Locatieonderzoek naar plekken met kwaliteit of potentieel 
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4 Locatieanalyse, Synthese en Diagnose

Uit het participatief analyseproces, gesprekken met betrokkenen en ons 

onderzoek op locatie blijkt behoefte aan verandering op verschillende 

schaal-, functie- en belevingsniveau’s. Zoals bij een patiënt is er op mo-

ment sprake van symptomen die duiden op een ontoereikend functione-

rend organisme.

Wij categoriseren drie symptomengroepen:

Symptomengroep 1 – sociale interventie

Symptomengroep 2 – urbane interventie

Symptomengroep 3 – programmatische interventie 

localiseren van enquêteresultaten 
op de kaart van het gebied

11/47



REBOOT HANZELAND



over elkaar leggen van verschillende plankaarten

13/47

Het boven elkaar leggen van verschillen-

de plankaarten laat zien dat het gebied 

rondom het station als knooppunt tussen 

Hanzeland en de binnenstad veelzijdig op-

nieuw is geplant. De betekenis en potentie 

van dit gebied wordt hiermee steeds opni-

euw bevestigd. Een sluitend concept voor 

dit gebied als betekenisvolle ruimte in het 

stede-lijk weefsel werd echter nog niet ge-

vonden. Dit zou kunnen liggen aan de plan-

ning op een (te) grote schaal. De grote in-

frastructurele ontwikkelingen in dit gebied 

hebben als tegenhanger interventies op stra-

tegische plekken op een kleine (menselijke) 

schaal nodig. Een hoge diversiteit aan func-

ties, de aantrekkelijkheid van de openbare 

ruimte met het gevoel van sociale veiligheid 

en verblijfskwaliteit en een hogere concen-

tratie van ‘highlights’; attractieve plekken en 

evenementen zouden hier tot de doelstellin-

gen moeten behoren. Met behulp van deze 

parameters kan een groei van vraag en aan-

bod en daarmee de gewenste en noodzake-

lijke levendigheid in Hanzeland gecreëerd 

worden.
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Symptomengroep 1 – sociale interventie

Er ontbreekt centrale communicatie en coördinatie van 

individuele initiatieven. 

Hanzeland heeft potentie tot verbetering; er is inmiddels een aantal ini-

tiatieven en er is behoefte aan huisvesting en buitenruimte. Eerste initiatie-

ven voor gebruik van leegstaande ruimten en initiatieven voor de opwaar-

dering van de openbare ruimte zijn in ontwikkeling en beginnen zichtbaar 

te worden. Exemplarisch noemen wij de volgende voorbeelden:

-  Een informatie- en creativiteitshub ter bevordering van de vitaliteit 
 van Hanzeland in een leegstaand winkelpand aan het Lübeckplein

-  Initiatief en begin uitvoering herinrichting braakliggende terreinen  
 langs het spoor voor urban gardening en volkstuinen

- Een uit een prijsvraag voortgekomen skatevoorziening

- Een ondernemersinnovatiecentrum aan het Hanzeplein

- Horeca met buitenactiviteiten aan het Hanzeplein

- Mogelijke ontwikkeling voor transformatie leegstaand kantoorge- 
  bouw naar school, studentenhuisvesting of appartementen

- De wens van Hogeschool Windesheim naar hogeschool-
 gerelateerde ruimten in het gebied
 
- Initiatief voor herontwikkeling van de Wärtislä-gebouwen en -hallen  
  aan het spoor naar budgethotel, overdekte markt, vergadercentrum  
  en supermarkt

- Een initiatief voor duurzame elektriciteit in het gebied 
 (zonne- en windenergie).

selectie van schetsen en foto‘s die voortkomen 
uit de workshops op locatie
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Helaas lijkt er geen strategisch overzicht over alle initiatieven te zijn.  Co-

ördinatie, uitwisseling en verbinding van deze op moment nog vrij geïso-

leerde initiatieven ontbreekt. De kansen om deze initiatieven hand in hand 

met burgers, ondernemers en gemeente ten gunste van een attractieve 

ontwikkeling van het gebied samen verder te ontwikkelen lijken op mo-

ment niet benut. Het in het gebied aanwezige vraag en aanbod worden niet 

aan elkaar gekoppeld.

15/47
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Symptomengroep 2 – urbane interventie

De openbare ruimte is onsamenhangend en het ontbreekt 

aan kracht om voorbijgangers te laten verblijven.

Om het gebied Hanzeland te vitaliseren zijn duidelijk zichtbare verbeterin-

gen van de openbare ruimte nodig. Weliswaar bestaan een paar (weinig) 

gefragmenteerde en vooral potentiële attraktoren in het gebied (bij voor-

beeld Lübeckplein, Hanzeplein, Koggekade). Deze hebben echter een 

ontoereikende uitstraling, kwaliteit en aantrekkingskracht om bewoners 

uit hun huizen te krijgen, de in het gebied aanwezige mensen te laten 

verblijven laat staan mensen van buiten het gebied aan te trekken. Grote 

delen van de openbare gebieden ontbreekt het aan enige kwaliteit, 

vormgeving of uitnodiging tot gebruik. Daarom zijn deze desolaat. Tot 

deze gebieden behoort de zone langs het spoor en de kantorengebieden 

ten westen en oosten van het Lübeckplein.

16/47
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beoordeling van de potenties van 
de openbare ruimten in het gebied



REBOOT HANZELAND

18/47

typerende leegstand rondom het Lübeckplein
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Symptomengroep 3 – programmatische interventie 

Er is leegstand en monofunctionele programmering.

Belangrijke factor voor de ontbrekende vitaliteit en attractiviteit in het ge-

bied Hanzeland is de strikte scheiding van woon- en kantorengebied. Dit 

resulteert tot monofunctionaliteit per gebied en indirect tot leegstand van 

kantoor- en winkelpanden. Doordat de kantoorfunctie in het gebied over-

heerst, wordt het gebied buiten kantoortijden weinig bezocht. Voor de in 

het gebied werkenden bestaat weinig tot geen aanleiding om een binding 

met het gebied aan te gaan of om er buiten kantoortijden te verblijven. Een 

vergelijkbare situatie bestaat voor de slechts passerende stroom van stu-

denten van de Hogeschool Windesheim.

De grootste delen van de begane grond zones van de gebouwen in het ge-

bied zijn voor het publiek ontoegankelijk, zijn volledig dicht, terugliggend, 

slecht zichtbaar en/of staan leeg. Nagenoeg geen gebouw in Hanzeland 

is functioneel of visueel écht verknoopt met de openbare ruimte.

19/47

kaart met functiegebieden 
en kantorenleegstand
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5 Toepassing / Stadsacupunctuur

Wij categoriseren parallel aan de symptomengroepen drie behandelings-

groepen:

Behandelingsgroep 1 – sociale interventie 

Behandelingsgroep 2 – urbane interventie

Behandelingsgroep 3 – programmatische interventies

Behandelingsgroep 1 – sociale interventie 

Initiatieven verbinden, vraag en aanbod communiceren, ideeën en 

initiatieven modereren

Om het transformatieproces van Hanzeland te versnellen willen wij aan-

bevelen om de informatiehub aan het Lübeckplein meer kracht en een 

langer voortbestaan te geven om de initiatieven in en voor het gebied te 

inventariseren, te communiceren en te modereren. Het biedt de moge-

lijkheid om vraag en aanbod van bewoners, ondernemers, verenigingen 

en opleidingen met elkaar te verbinden.

20/47

Actie in de projectruimte 
en communicatiehub LPlein68
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Bovendien bevelen wij aan om de bewoners van Hanzeland te faciliteren 

in het oprichten van een wijk-/buurt centrum met gemeenschappelijke 

werkplaats in een leegstaande begane grond in het kantorengebied. Dit 

zorgt niet enkel voor een betere cohesie tussen de bewoners onderling 

maar verknoopt ook het woon- met het kantorengebied en draagt bij aan 

de vitaliteit van de begane grond zone, bijzonder buiten kantoortijden.

Met deze twee idealiter interactieve initiatieven kunnen strategische 

verknopingen tussen de diverse spelers, initiatieven en ideeën in het 

gebied gelegd worden. Bij voorbeeld kunnen leerlingen van de school 

De Groene Welle het (nieuw aan te leggen) groen in het gebied in samen-

spraak met gemeente en bewoners onderhouden, bejaarden kunnen 

contact met andere bewoners of studenten leggen voor uitwisseling van 

ervaring en hulp in alledaagse situaties, bedrijven kunnen contact met 

studenten zoeken ter behoefte van stages of contact met elkaar zoeken 

voor innovatieprojecten en bewoners hebben een adres om hun ideeën 

ter verbetering van het gebied voor te dragen en samen met andere 

partijen te realiseren.
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Behandelingsgroep 2 – urbane interventie

Opwaardering van de openbare ruimte, (ruimtelijke) verbinding van be-

staande en nieuwe attractoren -> stadsacupunctuur 

Een elementaire factor voor het verbeteren en vitaliseren van het gebied 

Hanzeland is het verrijken van de openbare ruimte met attractoren. Deze 

moeten bestaande kwaliteiten met elkaar verbinden, uitnodigen tot ont-

dekken, beleven en verblijven en zelfs mensen van buiten Hanzeland aan-

trekken. 

Het willekeurig ‘strooien’ of een wildgroei van bijzondere initiatieven en 

plekken binnen het gebied zal naar verwachting niet tot succes leiden: 

het ontbreekt individuele initiatieven en plekken aan aantrekkingskracht 

en inhoudelijke en ruimtelijke samenhang. Wij adviseren daarom om een 

curator aan te stellen voor het strategisch coördineren van bestaande en 

nieuw te creëren ruimtelijke kwaliteiten en het uitvoeren van de volgende 

drie maatregelen die wij verderop zullen toelichten:

1)  Een alternatieve ‘belevingsroute’ voor o.a. de studenten

2)  Versterking en verknoping van reeds aanwezige hotspots 

 door nieuwe attractoren

3)  Verbetering van de openbare ruimte door het toevoegen 

 van groen en verblijfskwaliteit

22/47
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= 1,2 km

Route 1 

= 1,1 km
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1) Een alternatieve ‘belevingsroute’ voor o.a. de studenten

Wij adviseren om naast de bekende route tussen het station en Hoge-

school Windesheim het inrichten c.q. uitbouwen van een tweede alterna-

tieve route, waardoor de overlast van de onafgebroken stroom studenten 

door het gebied vermindert en de ‘doorbloeding’ van de rest van het ge-

bied verbeterd wordt. Studenten volgen nu trouwens ‘braaf’ de bordjes 

van de gemeente richting hogeschool. Door deze te veranderen, kan een 

deel van de (nieuwe) studenten al gestimuleerd worden om de alternatieve 

route te volgen.

Deze alternatieve route gaat van de uitgang van de nieuwe voetgangers-

passage vanuit het station langs de (zonnige) kant van de Hanzelaan 

(zonder overig verkeer en inritten naar parkeergarages te kruisen) via de 

Noordzeelaan en de Oostzeelaan onder de IJsselallee door naar de cam-

pus van Windesheim. Deze route biedt een goede basis om door relatief 

kleine toevoegingen als ‘belevingsroute’ uitgebouwd te worden. Deze 

alternatieve route is trouwens in afstand en looptijd nagenoeg even lang 

is als de nu gebruikte route maar zal door een aantal interventies interes-

santer worden en korter aanvoelen. Terwijl de bestaande route ‘stedelijk’ 

genoemd kan worden, zullen langs de alternatieve ‘belevingsroute’  be-

staande kwaliteiten als ‘groen, sport en recreatie’ worden uitgebuit en 

worden versterkt.

23/47
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2) Versterking en verknoping van reeds aanwezige hotspots door nieuwe 

attractoren

Plekken met potentiële aantrekkingskracht voor publiek zijn aanwezig in 

het gebied Hanzeland, maar worden niet of nauwelijks benut. Lübeckplein 

en Hanzeplein kunnen door evenementen op verschillende schalen zoals 

door vestiging van culturele en gastronomische interventies en instanties 

geactiveerd worden.

Andere aanwezige of potentiële ‘hotspots’ kunnen door toevoeging van 

tussenliggende interventies met elkaar verknoopt worden en ruimtelijk 

en functioneel bruggen slaan tussen de bestaande en nieuw in te richten 

knooppunten met potenties en/of kwaliteiten. Zodoende wordt een net van 

grotere en kleinere hotspots en attractoren over het gebied gespannen die 

tot elkaars versterking en tot vitalisering van het gebied zullen leiden. In 

het onderstaande schema worden deze knooppunten en het verbindende 

24/47
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net weergegeven.

3) Verbetering van de openbare ruimte door het toevoegen van groen en 

verblijfskwaliteit

Een centraal en door bevraagden meest bekritiseerd aspect in het kan-

torengebied van Hanzeland is het gebrek aan groen, bijzonder op het 

Lübeckplein en langs de zuidzijde van de Hanzelaan. Hoewel het gebied 

bewust als herkenbaar stedelijk gebied is ontworpen, zou de toevoeging 

van groen een overbruggende schaal tussen de volumineuze gebouwen 

met zijn monotone gevels en de mens kunnen zijn en voor meer verblijfs-

kwaliteit en daardoor voor meer vitaliteit en stedelijkheid kunnen zorgen. 

Op verschillende plekken in het gebied kan het gebruik van (alternatieve) 

looproutes en verblijf van passanten gestimuleerd worden.

Naast toevoeging van groen kan op verschillende plekken door inzet van 

(deels multifunctionele) stadmeubels verblijfskwaliteit gecreëerd worden. 

Te denken valt aan zitmeubels gecombineerd met fitnessfuncties, banken 

met wifi-hotspot en zittribunes met mogelijkheden voor culturele program-

mering (kleine concerten, buitenbios e.d.) en/of gaming faciliteiten. Plek-

ken, waar kinderen kunnen ontdekken en spelen zorgen bovendien in het 

algemeen ook voor verblijf van en contact tussen de begeleiders.
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In de vrijwel gesloten gevelwand aan de 

noordzijde van Hanzeland werken de be-

perkt aanwezige  doorgangen naar het ach-

terliggende gebied niet bepaald uitnodi-

gend. Duidelijk vormgegeven poorten zullen 

helderheid scheppen over de entrees van de 

gevelwand en zijn, zoals overal bewezen in 

de stadsmuren van de middeleeuwen, een 

bijzonder effectief middel als bewegwijzer-

ing naar een warm onthaal. Hiernaast zal het 

plaatsen  van gekozen kunstobjecten; die 

spelen met de schaal van de gebouwen, de 

monotonie van de gevelwanden doorbreken 

en de schaal naar de mens herstellen.

De uitgelezen plek voor het uitnodigend 

communiceren dat er iets te beleven valt in 

Hanzeland  is daar waar de voetgangerspas-

sage onder het spoor in Hanzeland uitkomt. 

Dit is tevens het punt om de studentenstro-

men in juiste banen te leiden.

Infogate Hanzeland
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De Hanzelaan langs de gesloten gevel-

wand aan de noordzijde van het gebied 

kan een nieuwe, attractieve laan worden 

door voetgangers en fietsers en vooral door 

studenten op verschillende tijden van de dag 

deze laan te laten gebruiken. Dit is het eer-

ste deel van Hanzeland dat de bezoeker van-

uit het stadscentrum en het station te zien 

krijgt.

Verkeersstromen kunnen goed gescheiden 

worden door de voetgangers op de tegen-

overliggende kant van de straat te laten lo-

pen, waar nu nog geen stoep is. De route 

kan met objecten, functies en verlichting 

geactiveerd worden. Dit is tevens een nood-

zakelijke voorbereiding voor de toekomstige 

aansluiting aan het Wärtislä-terrein.

Night Boulevard
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Er zijn een aantal mooie plekjes in het 

gebied die op een strategisch gunstige 

locatie als ‘naaldenprik’ de nu (te) rustige 

gebieden gaan activeren, zoals bijvoorbeeld 

het ‘haventje’ aan de Noordzeelaan, langs 

de door ons voorgestelde alternatieve (stu-

denten-) route. Het thema water biedt ook 

allerlei aanknopingspunten voor de verdere 

inrichting van dit gebied.

Beach-Club Zwolle
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Het braakliggende terrein langs het spoor 

in het westen van het gebied laat nu al 

een eerste ontwikkeling voor ingebruik-

name als publiek domein zien door ‘urban 

gar-dening’. Als markant punt op de alter-

natieve (studenten-) route biedt deze zone 

echter nóg meer mogelijkheden. Het in de 

spoorzone-prijsvraag gehonoreerde skate-

park project zou hier  goed op zijn plaats zijn. 

De combinatie van verschillende doel groepen 

(‘urban gardening’, skatepark, kinder-

(avonturen)speelplaats, studenten, kantoor-

mensen) zorgt voor een interessante mix 

aan bezoekers gedurende alle tijden van 

de dag en creëert kleinschalige pop-up low 

economy paviljoentjes. Het aanbod van de 

ijsjes, de zelfgebakken lekkernijen en de oogst 

van het ‘urban gardening’ maakt het gebied 

levendig en gezellig.
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Urban-Music-Cinema
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De ruimte onder de IJsselallee ter plaatse 

van de Parallelweg is een cruciaal punt 

op de alternatieve (studenten-)route en de 

route van het stadscentrum naar de IJssel. 

Deze ruimte ligt er nu als vervelende rest-

ruimte bij, terwijl hier volop kansen voor inspi-

rerend creatief en sociaal gebruik van een 

overdekte buitenruimte liggen. Onder de weg 

en langs het spoor, zonder bebouwing in de 

directe omgeving, stoor je niemand met een 

beetje lawaai. Ideaal voor jongeren en stu-

denten om via hun mobiele telefoons muziek 

op de speakers te zetten of filmpjes via de 

beamer te delen met de anderen. Met weinig 

ingrepen in de bestaande structuur kunnen 

after work feestjes, buitenbios en andere 

kleine culturele evenementen georganiseerd 

worden.
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Een kunstmatig berglandschap van zittri-

bunes voegen kleinschaligheid en ver-

blijfskwaliteit toe op het Lübeckplein. De 

muur-tjes van de huidige vijvers op het plein 

dienen als fundering en basisvorm voor de 

bergen en zijn rondom als zittribunes met 

geïntegreerd groen vormgegeven met gras 

op een deel van de horizontale (zit-)vlakken. 

Het planten van de door de gebruikers op 

het plein gewenste bomen op het dak van de 

parkeergarage is in verband met de wortels 

moeilijk. Het planten van bomen op de ber-

gen met de wortels in plantenbakken in de 

bergen is echter geen probleem. Het spel met 

grote schaal (bouwvolumes) en kleine schaal 

(bergen) levert de gewenste effecten op het 

plein: contrast tussen stedelijke en natuur-

lijke elementen, meubels met meervoudige 

gebruiksmogelijkheden, verblijfskwaliteit, 

indeling van het plein in verschillende zo-

nes, ruimte voor kleine evenementen, opt-

redens en kleinkunst in het midden van het 

berglandschap en reductie van galm op het 

Lübeckplein. Huidige looproutes over het 

plein blijven (door het berglandschap) 

gehandhaafd. Zie voor een plattegrond en ter 

verduidelijking ook pagina 15.
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Het woongebied en het kantorengebied 

van Hanzeland worden door de grach-

ten strikt van elkaar gescheiden. De kade 

aan de kant van de woningen ligt altijd in de 

schaduw en de kade aan de (zonnige) kant 

van het kantorengebied heeft geen klein-

schaligheid en geen gebruikers, waardoor er 

geen levendigheid op de kades ontstaat.

Door het verbinden van de twee werelden en 

de twee kades met drijvende tuinen krijgen de 

bewoners attractieve buitenruimten en wordt 

de brug naar de tegenoverliggende zonnige 

kade gebouwd. Bewoners zullen hier vervol-

gens zorgen voor levendigheid en kleinscha-

lige elementen en beplanting toevoegen. De 

drijvende tuinen zijn een simpele manier om de 

verbinding tussen het woon- en het kantoren-

gebied te maken, de potenties van de grachten 

en kades te benutten en trouwens ook om de 

waterkwaliteit te verbeteren.

Islands & Mountains
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In het meest oostelijke deel van Hanze-

land, voorbij het voormalige Hanzebad, 

ingeklemd tussen Hanzelaan en IJsselallee 

staan prachtige kantoorgebouwen in een 

troosteloze omgeving met een openbare ruim-

te die behalve voor het parkeren van auto’s 

onbruikbaar en niet om aan te zien is. Om de 

duizenden vierkantenmeters kantoren op 

deze locatie meer waarde te geven en/of een 

herbestemming mogelijk te maken en de be-

woners van de nieuw te bouwen woontoren 

een leefbare woonomgeving te geven, stel-

len wij voor om hier een verhoogd niveau 

boven de parkerende auto’s en boven de 

gesloten plinten van de gebouwen te maken, 

waar sporten en wandelen mogelijk wordt 

gemaakt. Dit initiatief moet het zicht op be-

ton en blik verdekken en een openbare ruim-

te creëren met mensen en groen. 

Kantoormedewerkers die in de pauze even 

wandelen. Bewoners van de nieuw te bou-

wen woontoren die met hun kinderen gaan 

buitenspelen. Bewoners van Hanzeland en 

kantoormedewerkers die in de ochtend of 

avond gaan joggen en sporten. Bewoners 

van Hanzeland die een ommetje met hun 

hond maken. 

Dit initiatief zou dit deel van Hanzeland een 

zin kunnen geven en een aansluiting aan de 

rest van Hanzeland mogelijk maken.
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Speldenprikken als attractoren tussen bestaande hotspots in het gebied en ter versterking van de alternatieve belevingsroute
Overzicht van locaties voor strategische interventies
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Behandelingsgroep 3 – programmatische interventies

Transformatie van leegstaande kantoor- en winkelpanden met functiemen-

ging en vitalisering van de begane grond zones als gevolg.

Een aanzienlijk probleem van het gebied Hanzeland is de significante 

leegstand van gebouwen. Al kort na de oplevering bleek de oorspronke-

lijke programmering van het gebied te monofunctioneel te zijn en komt 

een verknoping van de inhoud, de begane grond zones en de flankerende 

openbare ruimte niet tot stand.

Het is niet realistisch om alle gebouwen te herbestemmen met openbaar 

toegankelijke begane grond zones. Het gebied ten westen van de Hanze-

allee en langs de Zuiderzeelaan zal hoogstwaarschijnlijk ook in de toe-

komst een gebied met (uitsluitend) kantoorfunctie blijven. Wij adviseren 

echter om in andere zones de verschillende functies, de toegankelijkheid, 

de expressiviteit van de begane grond zones, die een verknoping met het 

flankerende openbare gebied kunnen bewerkstelligen, te stimuleren om 

zodoende synergiën teweeg te kunnen brengen.
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Voor de gebouwen ten noorden van het Hanzeplein schijnt de eigenaar 

reeds bezig te zijn met herbestemmingsconcepten van kantoor naar 

school of naar woningen. Dit is een voor het gebied interessante ontwik-

keling voor wat betreft samenwerking met en versterking van bestaande 

functies (b.v. de opleiding ‘Groene Welle’) maar ook omdat deze functies 

andere doelgroepen in het gebied zouden brengen en een vitalisering met 

zich mee zouden brengen. Een ontwikkeling als deze is naar onze mening 

vanuit de gemeente maximaal te faciliteren. 

Ook het strategisch gunstig gelegen Lübeckplein biedt kansen om ge-

bruik te maken van aanwezige potenties. De leegstand van de begane 

grond zones moet teruggebracht worden. Dit zou kunnen door de zicht-

baarheid van deze zones en het contact met de flankerende openbare 

ruimte te vergroten door bijvoorbeeld de terugspringende gevels naar 

voren tot aan de rooilijn te halen en/of door de ruimten in kleinere, 

makkelijker verhuurbare eenheden onder te verdelen. Dit zou van voordeel 

zijn voor de vitaliteit van het gebied. Meer en grotere terrassen langs de 

pleinranden zouden veel kunnen betekenen voor de vitaliteit van het plein.

Project Convertible Hinge / studio mc
Transformatie van kantoorruimte tot woonruimte
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6 Aanbevelingen voor ontwikkelingen

Na inventarisatie bij bewoners, gebruikers, eigenaren en bezoekers van 

het gebied Hanzeland en onze analyses is duidelijk geworden dat allen een 

verandering en verbetering van Hanzeland wensen. Enkel een gecoördi-

neerde aanpak op verschillende schaal-, functie- en belevingsniveaus kan 

hier een duurzame ontwikkeling en verbetering teweeg brengen. 

Wij adviseren daarom om de informatiehub als communicatiecentrum aan 

het Lübeckplein meer kracht te geven om per direct eerste initiatieven en 

verbeteringen mogelijk te maken. 

Wij adviseren verder om een curator aan te stellen voor het strategisch 

coördineren van bestaande en nieuw te creëren ruimtelijke kwaliteiten en 

het uitvoeren van de volgende drie maatregelen:

1)  Een alternatieve ‘belevingsroute’ voor o.a. de studenten

2)  Versterking en verknoping van reeds aanwezige hotspots door 

 nieuwe attractoren

3)  Verbetering van de openbare ruimte door het toevoegen van 

 groen en verblijfskwaliteit
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Een verbetering van het Lübeckplein met de nieuwe onderdoorgang naar 

het station en de alternatieve route door het gebied kunnen het beste op 

kort termijn gerealiseerd worden om snelle synergie effecten voor verdere 

vitalisering te creëren.

Voor wat betreft de leegstand van de begane grond zones adviseren wij 

dringend om een ontwikkeling te stimuleren en te faciliteren en hierdoor 

verdere veranderingen en verbeteringen ook in het omliggende gebied 

mogelijk te maken.

Bovendien bevelen wij aan om de bewoners van Hanzeland te faciliteren in 

het oprichten van een wijk-/buurt centrum met gemeenschappelijke werk-

plaats in een leegstaande begane grond in het kantorengebied (bijvoor-

beeld onder in het stadskantoor aan de Koggelaan).

urbane projecten openbare ruimte – impulsen, tijdelijk, wisselend

privé economische projecten – verbetering van bestaande situatie

transformatie van leegstand – met heterogeen programma als 

activeren van openbare ruimte – aantrekkelijk maken van ruimte

zones voor publieke domeinen – mogelijk te maken door beleid

nieuwe infrastructuren station – verknoping met stadscentrum

ontwikkelingen met nieuwe gebruiksmogelijkheden – doelgroepactivering

communicatiehub en buur(t)functie – verknoping van betrokken partijen

vormgeving van toegangen – adressen maken

platforms voor kleine evenementen – tijdelijke publieke domeinen 

45/47



REBOOT HANZELAND

7 Profiel van het team ‘Reboot Hanzeland’

Het team ‘Reboot Hanzeland’ is een collectief van architecten en 

stede(n)bouwers dat onder de naam ‘raumspielkunst’ opereert.

Het team wordt graag betrokken bij de verdere uitwerking van plannen 

voor de verbetering van Hanzeland als adviseur, initiator en ontwerper.

Contactgegevens:

raumspielkunst - Architectural Design & Concepts

Talstrasse 41 Eingang D c/o T41 - 70188 Stuttgart, Duitsland

www.raumspielkunst.com - hanzeland@raumspielkunst.com 

Aan het project ‘Reboot Hanzeland’ hebben de volgende personen 

uit het collectief meegewerkt: 

  Rainer Geerdes (architect Dipl.-Ing.)

  oprichter en eigenaar van RAUMeins Architekten te Leer (D)

  teamlid van het winnende team raumspielkunst Europan 8, 

   Zwolle 2006 met Fabrice Henninger en Gabriel Kiderlen

  Fabrice Henninger (archietct Dipl.-Ing. (fh) M.A.)

  Oprichter en eigenaar raumspielkunst - Architectural Design  

   & Concepts, docent stedenbouw en ontwerp aan de Universi-

  teit Stuttgart en lector voor de Architektenkammer BW  

  Gabriel Kiderlen (architect Dipl.-Ing.)

  Architect in het kantoor Auer Weber, München (D),

  teamlid van het winnende team raumspielkunst Europan 8, 

   Zwolle 2006 met Rainer Geerdes en Fabrice Henninger

  

  Björn van Rheenen (architect Dipl.-Ing. ir.) 

  Oprichter en eigenaar van SPONGE ARCHITECTS 

  te Amsterdam, hogeschooldocent voor duurzaam 

  bouwen / architectuur bij Hogeschool Windesheim Flevoland
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8  Dankzegging

Het team ‘Reboot Hanzeland’ wil alle personen en instanties die hebben 

bijgedragen aan dit onderzoek bedanken voor de medewerking. 

Bijzonder willen wij in dit kader noemen:

- Provincie Overijssel   voor de toegekende subsidie

- Gemeente Zwolle   voor de opdracht en de medewerking

- NS Vastgoed   voor het ter beschikking stellen van

     ruimte en de input

- Gooitske Zijlstra (Gooiz!)  voor het faciliteren met de    

     ruimte LPlein68, netwerk en ideeën  

9  Pers

Rtv oost radio 

http://www.rtvoost.nl/radio/uitzending.aspx?uid=363297

TV uitzending RTV oost 
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=219528

Reboot - Hanzeland - Blog:
http://reboot-hanzeland.tumblr.com/
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