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Spoorzone Zwolle



De gemeente Zwolle en de provin-

cie Overijssel zijn het erover eens 

dat de Spoorzone dé belangrijkste 

ontwikkellocatie in de stad Zwolle is. 

Ze hebben daarom afgesproken een 

gezamenlijk plan te maken voor de 

vervoersknoop en de ontwikkeling 

van het omliggende gebied en daar-

voor geld te reserveren. 

De gemeenteraad heeft vorig jaar be-

sloten om vanaf 2015 € 3 miljoen per 

jaar te reserveren voor investeringen 

in de Spoorzone. Met dit geld moet 

een compleet, integraal en functione-

rend plan worden gerealiseerd.

Provinciale Staten hebben eind vorig 

jaar de bereidheid uitgesproken € 45 

miljoen te investeren in de Spoorzo-

ne. Ze hebben Gedeputeerde Staten 

gevraagd hen daarvoor medio 2013 

een investeringsvoorstel te doen. 

Daarbij hebben ze randvoorwaarden 

meegegeven: station Zwolle moet 

uitgroeien tot een efficiënt, toekomst-

bestendig en veilig openbaarvervoer-

knooppunt, met een busterminal 

aan de zuidkant, en een openbaar 

toegankelijke noord-zuidverbinding 

voor voetgangers. De provincie en 

de gemeente hechten daarnaast 

veel belang aan een hoogwaardige 

ruimtelijke kwaliteit en een samen-

hangende en integrale ontwikkeling 

van de Spoorzone, waarin de kansen 

worden benut om de regionale eco-

nomie te stimuleren.

Basis voor investeringen
Beide overheden hebben hun ambi-

ties voor de Spoorzone uitgewerkt in 

het rapport ‘Stad en spoor’ verbon-

den. Ze hebben dat gedaan in nauwe 

samenwerking met NS en ProRail. 

Het rapport vormt de basis voor de 

besluiten van de partners over inves-

teringen in het station en de Spoor-

zone. 

De visie en de verschillende varian-

ten voor de vervoersknoop zijn dit 

voorjaar besproken in de colleges 

van B en W en Gedeputeerde Staten. 

De gemeenteraad van Zwolle heeft 

de rapportage in mei behandeld en 

om aanvullende informatie gevraagd 

om een goede vergelijking te kun-

nen maken tussen de bustunnel of 

busbrug. Burgemeester en wethou-

ders werken de beide varianten in 

het investeringsvoorstel uit, zodat de 

gemeenteraad volgens afspraak in 

september een besluit kan nemen. 

De raad kan dan kiezen uit een vari-

ant met een bustunnel en een variant 

met een busbrug. Ook Provinciale 

Staten zullen in september een be-

sluit nemen over de investering in de 

Spoorzone.
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Stad en spoor verbonden
In de visie ‘Stad en spoor verbonden’ 

zijn de ambities voor de Spoorzone 

Zwolle beschreven: van station 

Zwolle een volwaardig knooppunt 

maken voor alle vormen van vervoer 

én het gebied eromheen verder 

ontwikkelen tot een aantrekkelijk 

levendig stadsdeel, waar verschil-

lende functies van stedelijk en regi-

onaal niveau een plek vinden. Dat is 

de ambitie voor het stationsgebied 

Zwolle waar de vier partijen de 

komende jaren ieder vanuit hun rol 

naar toe werken.

Na het op orde brengen van de ver-

voersknoop en de openbare ruimte 

rond het station zal de Spoorzone 

Zwolle letterlijk en figuurlijk beter 

aansluiten op de historische binnen-

stad en op de groene zone tussen 

IJssel en binnenstad. 

Van oudsher vormt het spoor een 

barrière tussen de binnenstad en 

het zuidelijk deel van Zwolle. Goede 

verbindingen tussen de noord- en 

zuidkant van het station zijn van

belang om de kansen van dit gebied 

beter te benutten. 

Zo ontstaat aan de zuidkant van 

het station geleidelijk een bijzon-

der sfeervol gebied, waar werkers, 

bewoners en studenten elkaar 

ontmoeten. Waar het bruist, cultu-

reel, culinair of zakelijk. Een plek van 

ontmoeting, uitwisseling, interac-

tie, innovatie en creativiteit. Oude 

gebouwen krijgen de kans op een 

nieuw leven, aangevuld met nieuwe 

gebouwen. De locatie leent zich 

door de goede bereikbaarheid uit-

stekend voor bedrijven, scholen of 

culturele topvoorzieningen die van 

waarde zijn voor Zwolle en voor de 

wijde omgeving. 
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Eind augustus wordt de klankbord-

groep spoorzone bijgepraat over de 

stand van zaken. 

Op dinsdagavond 10 september is 

er voor iedereen die geïnteresseerd 

is in de plannen voor de spoorzone 

een inloopbijeenkomst van 19.00 tot 

21.30 uur.

Inloopbijeenkomst 10 september
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Bij de keuze voor een busbrug of een 

bustunnel spelen ook milieuaspecten 

een rol. Daarom is onderzocht wat de 

effecten van beide varianten zijn voor 

de luchtkwaliteit en het geluid in de 

omgeving van het station.  

Hierna in het kort de belangrijkste 

conclusies.

Het onderzoek is uitgevoerd door 

DGMR adviseurs. Het bureau heeft 

berekend hoeveel stikstofdioxide en 

fijn stof er vrijkomen bij de Wester-

laan, Veerallee, Willemskade, Stati-

onsweg als er een brug of een tunnel 

wordt aangelegd. Daarbij is uitge-

gaan van de nu geplande ligging 

van de nieuwe busverbinding en van 

verplaatsing van het busstation naar 

de zuidkant van het station. De cijfers 

zijn vergeleken met de situatie zoals 

die nu is langs de genoemde wegen 

en er is ook berekend wat de milieu-

belasting is langs de nieuwe busbaan. 

Daaruit blijkt het volgende:

 

•  De aanleg van de nieuwe busroute 

leidt niet tot een overschrijding van 

de normen die gelden voor geluid 

en luchtkwaliteit. Dit geldt zowel 

voor de busbrug als de bustunnel. 

•  Als het gaat om geluid, dan scoort 

de bustunnel iets beter dan de 

busbrug. Er is berekend wat de extra 

belasting is op de gevels van de 

dichtstbijzijnde woningen en scho-

len. Het verschil tussen beide varian-

ten is zeer klein en de belasting blijft 

ruim onder de wettelijke normen.

 

•  Voor de luchtkwaliteit scoort de bus-

brug iets beter. Er is een minimaal 

verschil tussen de busbrug en de 

Milieueffecten bus- 
varianten vergeleken 
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tunnel en de berekende luchtkwa-

liteit voldoet ruimschoots aan de 

normen. Overigens zijn de effecten 

van de nieuwe busbaan zelf op de 

luchtkwaliteit langs de Westerlaan, 

de Veerallee, de Willemskade en de 

Stationsweg zeer beperkt. De toena-

me van stikstofdioxiden en fijn stof 

ligt tussen 0,5 en 1,5%.

•  De luchtkwaliteit aan de Stations-

weg gaat er in alle gevallen aanzien-

lijk op vooruit. Door de  verlegging 

van de busroutes uit de binnenstad 

neemt de concentratie stikstofdi-

oxide en fijn stof op de Stationsweg 

af. De concentratie stijgt weliswaar 

langs de Willemskade, maar blijft 

daar onder de normen. Dit is al mee-

gewogen in de eerdere besluiten 

van de gemeenteraad over de wijzi-

ging van de busroutes als onderdeel 

van In de ban van de ring.

 

•  Op verzoek van de bewoners van de 

Stationsbuurt is ook gekeken naar 

de geluidsbelasting in de spitsuren, 

’s morgens tussen 7.45 en 9.00 uur. 

De geluidsbelasting als gevolg van 

de nieuwe busbaan is tijdens de 

spits hoger, maar blijft overal bene-

den de 48 decibel.

 

•  Ook is berekend wat de gevolgen 

van filevorming op de nieuwe bus-

baan zijn voor de luchtkwaliteit 

langs de Westerlaan, de Veerallee, 

de Willemskade en de Stationsweg. 

Gebleken is dat filevorming niet leidt 

tot overschrijding van de normen. 

Overigens wordt filevorming zoveel 

mogelijk voorkomen. Het busverkeer 

gaat gebruik maken van een eigen 

vrije busbaan en heeft daardoor niet 

of nauwelijks last van andere ver-

keersdeelnemers. Bovendien hebben 

de bussen voorrang in de verkeers-

lichtenregeling.

 

Reacties op het onderzoek zijn wel-

kom en zullen worden betrokken in 

de besluitvorming.
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Het station Zwolle wordt momenteel 

voorbereid op de groei van reizigers 

en treinverkeer. Daarvoor wordt een 

nieuwe 17 meter brede perrontunnel 

gebouwd. Momenteel is aannemer 

Dura Vermeer in opdracht van ProRail 

bezig met de ruwbouw van de tun-

nel.

Vorig jaar zomer zijn er nieuwe dek-

ken ingereden waarop de sporen zijn 

teruggelegd. Ertussen zijn perrons 

gebouwd waarbij het station eind 

2012 werd uitgebreid met een extra 

perron. In de tunnel onder de sporen 

is nu tweederde van de 1,60 meter 

dikke betonvloer gelegd. Daarmee is 

het 98 meter lange overdekte deel 

van de tunnel nu voorzien van een 

vloer. De aannemer is nu bezig met 

de laatste 48 meter die nog in de 

buitenlucht liggen. Ook dit deel zal 

straks overdekt worden.

Bij perron 1 is bovendien een extra 

dek gelegd van beton, waarmee 

straks het perron op die plek drie 

meter breder wordt. Voor reizigers is 

dat veel comfortabeler. De rest van 

de tunnel blijft daar open aangezien 

er de trapopgangen en roltrappen 

komen voor de in- en uitgang van de 

tunnel.

ProRail is daarnaast bezig met uitwer-

king van de plannen voor een ruime-

re entree van de perrontunnel aan de 

Hanzeland-zijde. Hier zal een verge-

lijkbare trapopgang met roltrappen 

komen als aan de centrumzijde. Ook 

wordt de tunnel voorbereid voor 

nieuwe toegang tot het nieuwe bus-

perron, dat de gemeente Zwolle er 

wil realiseren.

Dag van de Bouw
Zaterdag 1 juni deed het project 

ZwolleSpoort mee aan de nationale 

Dag van de Bouw, waarop ProRail 

en aannemer Dura Vermeer de in 

aanbouw zijnde tunnel open stel-

den voor publiek. Deze kans om te 

bekijken ‘wat ze nou eigenlijk aan 

het doen zijn’ lieten mensen niet 

onbenut. Ruim 800 geïnteresseerden 

namen een kijkje in de tunnel. Aan 

de hand van informatieborden met 

interessante weetjes, rondleidingen 

en een film over het project lieten 

mensen zich informeren over de 

bouw van de tunnel. Aan de positieve 

reacties te horen was het een groot 

succes. 

Werkzaamheden trapopgangen
In de periode van zaterdag 20 tot 

woensdag 31 juli werkt aannemer 

K.Dekker in opdracht van ProRail 

aan de bouwkuipen voor de trapop-

gangen van de nieuwe tunnel. De 

trappen zelf volgen pas later, bij de 

afbouw van de tunnel. Deze opgan-

gen worden gemaakt aan weerszij-

den van de tunnel op de perrons 2, 

3 en 4. De aannemer werkt aan één 

perron per keer. Hij breekt eerst een 

gedeelte van het perron af. Daarna 

worden er damwanden in de grond 

getrild, waardoor er een bouwkuip 

voor de trapopgang ontstaat. Vervol-

gens bouwt de aannemer het perron 

terug. In deze periode is de aannemer 

24 uur per dag aan het werk. De be-

woners in de stationsomgeving zijn 

geinformeerd over de werkzaamhe-

den. De werkzaamheden hebben ook 

gevolgen voor het treinverkeer. In de 

periode van 20 juli t/m 28 juli vertrek-

ken veel treinen in Zwolle van andere 

sporen dan gebruikelijk. Van donder-

dag 25 juli t/m dinsdag 30 juli rijden 

geen treinen maar bussen tussen 

Zwolle en Olst en Zwolle en Raalte.  

Kijk voor actuele reisinformatie op 

www.ns.nl en teletekstpagina’s 751 

en 754 of bel naar OV-reisinformatie, 

0900-9292.
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In januari nam de gemeenteraad van 

Zwolle een motie aan over de aankle-

ding van de reizigerstunnel. Daarin 

werd aan B en W gevraagd na te gaan 

of de reizigerstunnel onder station 

Zwolle een herkenbaar Zwols accent 

kon krijgen en om daarover met ver-

schillende betrokkenen in gesprek te 

gaan. De raad wilde daarbij ook beke-

ken hebben of de kunstroute tussen 

het station en de binnenstad al in de 

tunnel zou kunnen beginnen. 

Nadat ProRail had laten weten hier-

aan te willen meewerken is een spe-

ciaal hiervoor gevormde klankbord-

groep twee keer bij elkaar geweest 

om van gedachten te wisselen over 

de mogelijkheden en wensen voor 

(de vormgeving van) de kunstroute 

aankleding en de te volgen werk-

wijze. 

In de eerste bijeenkomst gaf raadslid  

Gerdien Rots, de indiener van de mo-

tie, een korte aftrap. Hierna nodigde  

Monique Schuttenbeld, voorzitter 

van de gemeentelijke commissie 

beeldende kunst, de aanwezige be-

woners, Vrienden van de Stadskern, 

museum de Fundatie, het Stedelijk 

Museum Zwolle, de architect van de 

reizigerstunnel en vertegenwoordi-

gers van ProRail en de projectorga-

nisatie Spoorzone uit om te bepalen 

welke thema’s of begrippen kenmer-

kend moeten zijn voor het station 

in Zwolle en de kunstroute naar de 

binnenstad.

Dat resulteerde in drie thema’s: 

stroom, tijd en oriëntatie. STROOM 

staat voor beweging, water, de IJssel, 

licht en geluid. TIJD verwijst naar de 

rijke historie van Zwolle (de Hanze), 

maar ook naar de vertrek- en aan-

komsttijden van openbaar vervoer en 

de confrontatie van heden met verle-

den en de toekomst. De ORIENTATIE is 

van belang voor reizigers: weten waar 

je nu bent (in Zwolle) en waar je naar 

toe moet: de uitgang, een ander per-

ron, bus, maar vooral ook: (de route 

naar) de binnenstad!

In een tweede bijeenkomst is het pro-

ces voor realisatie van de kunstroute, 

inclusief de tunnel, besproken. Er zal 

een uitvraag worden gedaan onder 

kunstenaars en architecten om met 

een eerste voorstel te komen. Hieruit 

worden er drie of vier geselecteerd 

die door de indieners verder uitge-

werkt worden. De drie thema’s zijn 

leidend, de vorm is vrij. De planning 

en het beschikbare bedrag bepalen 

de speelruimte.

Klankbordgroep reizigers-
tunnel
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