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Agenda

➢ Projectaanpak en historie

➢ Ontwikkelperspectief Stationsgebied

➢ Deelprojecten

➢ Gebiedsontwikkeling



➢Een project met vier partijen
➢ Looptijd tot 2025 (ev.)
➢Tweede spoorknooppunt van NL
➢Naar 60.000 reizigers per dag (2025-2030)

Projectaanpak en historie



Investeringsomvang Spoorzone

• ca € 113 miljoen (gemeente, provincie, rijk), 
• excl. niet gedekte ambities stationsgebied 

(€ 40 miljoen)
• excl. investeringen in verbindingen en openbare 

ruimte uit Strategische Agenda (€ 55 miljoen)
• ProRail: ZwolleSpoort: sporen, perrons, tunnel 

(€ 170 miljoen) 
• NS: in commerciële en service voorzieningen



De ligging
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Animatie 

Ontwikkelperspectief

https://vimeo.com/212569316
https://vimeo.com/212569316




Busbrug

- Investering 13,5 miljoen euro
- Start bouw 30 okt. 2017- oplevering 19 januari 2019
- 1.000 ton, S-vormig: uniek in NL
- Kokerligger (staal en beton) van 245,5 meter
- Twee landhoofden en vier betonnen pijlers
- Vrije overspanning over het spoor: 80,55 meter
- Onderkant van de brug op 6,95 meter hoogte





Busstation

- Eilandperron
- 21 haltes waarvan twee uitstaphaltes
- 1.800 bussen per dag
- Start bouw 4 dec. 2017, oplevering december 2018







Ondergrondse fietsenstalling en herinrichting 

openbare ruimte Stationsplein / Stationsweg

- Plek voor ruim 5.000 fietsen
- Waterberging / Klimaatadaptie
- Herinrichting plein en Stationsweg
- Start bouw maart 2019, oplevering aug 2020











Nog aan te besteden:

- Oosterlaan/Westerlaan

- Passerelle



Gebiedsontwikkeling



1. Zwolle als (inter-)nationale Hub:
Spoorzone als Noordoostpoort van de Randstad

2. Zwolle als hart van de regio:
De regionale economie wordt zichtbaar en interactief in 
Spoorzone

3. Spoorzone als onderdeel van een tweestemmig 
centrumgebied:
De productieve tegenhanger van de binnenstad: 
interactie, innovatie, informatie

Visie: Positionering van de Spoorzone





Strategie centrumgebied



• Fijnmazig en kwalitatief hoogwaardig gebied
• Ontmoeting en interactie centraal
• Groen, levendigheid en place-making
• Niet teveel slopen, wel toevoegen, openmaken, verdichten
• Inzetten op nieuwe vormen van mobiliteit
• Wonen, werken, onderwijs, voorzieningen, cultuur

Spoorzone als onderdeel centrumgebied



Visie: Kansen voor Zwolle

• Ruimte voor transitie van diensten economie naar interactie 
economie

• Ruimte voor maak innovatie boven op station
• Triple helix / ondernemen-onderwijs-overheid
• Mix to the max – nieuwe stedelijke verblijfsgebieden: aantrekken 

jong talent
• Ruimte voor (inter)nationale top bedrijven





Visie Vrienden van Hanzeland



Place making en tijdelijke initiatieven

Doel:

- Het gebied activeren voor de nieuwe stedeling

- Toekomstbeeld zichtbaar en voelbaar maken

- De toekomstig bewoner/gebruiker (ver)binden en 
betrekken bij het verbeteren van het gebied

- Spoorzone een plek geven in het hart van de Zwollenaar

- Ruimte bieden en stimuleren van experimenten



Continue stedelijke dynamiek en programma

500.000 m2 programma



Nomad city / Kattegat

Bewoners maken eigen plek.



Strategische agenda

• Agenderen van ambities van Zwolle voor 
Spoorzone

• Geeft kaders aan de vele ontwikkelingen en 
initiatieven in de Spoorzone

• Daagt partijen uit om mee te doen in de 
ontwikkeling

December 2018 unaniem vastgesteld in de raad.
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Deelgebieden strategische agenda



Engelenpad: route voor gebiedstransformatie



Openbare ruimte en 7 verbindingen



Ontwikkelkader

We scheppen kaders en kansen voor 
(her)ontwikkeling

We scheppen duidelijkheid naar de markt

We maken ruimte voor creativiteit en vernieuwing

We leggen samen met de stad de lat (ambities)

We creëren energie en gemeenschap als 
vliegwiel voor de ontwikkeling



Ontwikkelkader

Werkconferentie in september

Werkstromen:
- Stedelijk kader
- Identiteit
- Infra & Mobiliteit
- Energie
- Economie
- Circulariteit & klimaatadaptatie



Circulariteit & klimaatadaptatie

Werkstroom Circulariteit & klimaatadaptatie

• Hoe gaan we om met afval in het gebied?

• Welke voorwaarden stellen we aan de bouw/sloop in het gebied?

• Eisen en voorwaarden marktbenadering?

• Op welke wijze maken we circulariteit tastbaar in het gebied?

• Wat zijn de implicaties van de Zwolse maatregelen m.b.t. 
klimaatadaptatie voor het gebied?



Aan de slag!




