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Bijlage:
Uitkomsten ontwerpworkshop 

Hypothese 1: 
Een ontwikkelaar ontwikkelt de 
gehele Spoorzone grootschalig 
met marktpartijen. 

Door Willem Hein Schenk 
De Zwarte Hond
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in opdracht van het O-team en de gemeente Zwolle



Spoorzone Zwolle

Hoe kan een toekomstige ontwikkelende partij 
getriggerd worden om in de Spoorzone Zwolle 

te investeren?

DE VRAAG

Deze visie poogt een antwoord te zijn op bovenstaande vraag. 

Na een eerste overzicht van de kansen en kwaliteiten van de spoorzone rollen we een ontwikkelstrategie uit die over drie aspecten gaat: tijd, stragtegie en betrokkenen. Per fase in de tijd doen zich andere kansen voor, welke gekoppeld zijn aan 
stakeholders. 
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braakliggende gronden

herontwikkeling stationsgebied

Lübeckplein

Hanzeplein

SPOORZONE ZWOLLE een ongekende plek

De spoorzone is geen onbekende maar een ongekende plek in Zwolle. 
De gebieden die in de toekomstige ontwikkeling de meeste potentie en impact hebben zijn in dit schema roze opgekleurd. In het gesprek met betrokkenen dat we na de presentaties hadden bleek dat er meer plekken zijn die daarvoor in 
aanmerking komen: oa de hoven in het ‘Slagschip’ (niet gemarkeerd) vallen hier onder. De bestaande (woon & kantoren) wijk zou bij het projectgebied betrokken kunnen worden.
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Deze eerste stap gaat met name over het activeren van het gebied aan de zuidzijde van de sporen, het ingeklemde bebied tussen de (toekomstige) spoorbrug en de tunnel onder de sporen. Door middel van tijdelijke activiteiten maken we de 
bewoners/bezoeker van Zwolle bekend met het gebied. Het is daarbij cruciaal dat het Lübeckplein direct aangesloten wordt op de stationsuitgang en de ontwikkeling. Dit gebied kan het voorportaal voor het gehele gebied. 
Het afgescheiden NS  (Bedrijvenpark Hanzelaan) krijgt in goed overleg een aantal plekken waar bijzondere tijdelijke activiteiten ondergebracht worden die een eerste kennismaking kunnen zijn tussen de bedrijven, de studenten en de bezoekers/
bewoners/gebruikers van het gebied.

ONTWIKKELSTRATEGIE stap 1 - activeren



Spoorzone ZwolleONTWIKKELSTRATEGIE stap 1 - activeren

Deze collage heeft het doel te inspireren, door het tonen van activiteiten die passen bij deze eerste fase. Zweefmolen staat voor tijdelijk vertier en het Bedrijvenpark Hanzelaan (links) is nog afgesloten. De (tijdelijke) brug biedt een snelle, 
comfortabele verbinding tussen het projectgebied en de centrumzone van Zwolle, De brug is voorzien van bijzondere ‘attracties’ zoals een uitkijkpunt.



ONTWIKKELSTRATEGIE stap 1 - wie doet wat?
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wat?  atelierruimte studenten

wie?  Windesheim, aanwezige  
 bedrijven, gebruikers

wat?  activeren Hanzeplein

wie?  Windesheim, gemeente   
 Zwolle, gebruikers, beleggers

wat?  constructie passerelle

wie?  gemeente Zwolle

wat?  evenementenruimte

wie?  gemeente Zwolle, NS, ontwikkelaar,   
 gebruikers

wat?  uitbreiding stationsgebouw +  
 activeren Lübeckplein

wie?  gemeente Zwolle, NS, gebruikers

20202016 ...

Om deze eerste stap tot een succes te maken zullen verschillende betrokken partijen moeten samenwerken. De acties en betrokken partijen staan aangeduid in de oranje kaders,



ONTWIKKELSTRATEGIE stap 2 - verbinden
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In deze tweede stap ligt de focus op verbindingen in en rondom het projectgebied. Routes vanaf het station via Lübeckplein en Hanzeplein naar onder andere de campus van Windesheim zijn cruciaal voor de verbetering van de levensvatbaarheid  
van het gebied. Tijdelijke activiteiten beginnen op een aantal plekken vastere vormen aan te nemen. In de eerste plaats op het terrein aan de zuidzijde van de sporen. Om het Lübeckplein definitief te verbinden met de uitgang van het station, wordt 
deze uitgang gekoppeld aan het gebouw aan de noordzijde van het Lübeckplein. Daarmee is het plein direct bereikbaar vanuit de trein. De hal op het maaiveld, die deze koppeling maakt, is ook aangesloten op het eerder genoemde ingesloten 
terrein aan de zuidzijde van de sporen. Het bedrijvenpark Hanzelaan wordt steeds toegankelijker als gevolg van het verplaatsen of herschikken van activiteiten. Daarmee komt er ruimte vrij voor nieuwe functies voor partijen van buitenaf (zoals 
Windesheim, gebruikers/bewoners, andere bedrijven in de stad, de gemeente, etc,). 



ONTWIKKELSTRATEGIE stap 2 - verbinden
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Deze collage heeft het doel te inspireren, het beeld toont de verandering van de strategische kavel die geklemd zit tussen de (toekomstige) spoorbrug en de tunnel onder de sporen. De tijdelijke invulling uit vorige fase heeft een permanent karakter 
gekregen en geeft een gezicht/identiteit aan het gebied. Door het openstellen van het Bedrijvenpark Hanzelaan ontstaat er een boeiende uitwisseling van technische kennis die aantrekkelijk is voor meerdere gebruikers (studenten Windesheim, 
bewoners, gebruikers, etc. ) 



ONTWIKKELSTRATEGIE stap 2 - wie doet wat?
Spoorzone Zwolle

STATION 

wat?  brug Windesheim

wie?  Windesheim, gemeente Zwolle

wat?  herontwikkeling bedrijvenpark Hanzelaan  
 (units startende bedrijven, congresruimte,   
 technologisch museumruimte

wie?  aanwezige bedrijven, ontwikkelaar,    
 Windesheim, gebruikers

wat?  ruimte vrijmaken & programmeren

wie?  NS, aanwezige bedrijven,    
 Windesheim, gebruikers

wat?  ontwikkeling stationsensemble 
 (paserelle, ontwikkeling stations  
 plein, ontwikkeling Hanzenlaan) 

wie?  gemeente Zwolle, NS, ontwikkelaar

20202016 ...

wat?  gebruiksruimte bewoners,  
 gebruikers

wie?  gemeente Zwolle,    
 ontwikkelaar, gebruikers

Om deze tweede stap tot een succes te maken zullen verschillende betrokken partijen moeten samenwerken. De acties en betrokken partijen staan aangeduid in de oranje kaders.



ONTWIKKELSTRATEGIE stap 2 - meer dan een brug
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verbinden beleving versterken aansluiten op de stad



ONTWIKKELSTRATEGIE stap 3 - verankeren
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Gedurende de derde stap wordt het Bedrijvenpark Hanzelaan een mixed use area met bijzondere eigenschappen die het gehele gebied steeds meer eigenheid geven. De braakliggende gronden ten westen van het bedrijvenpark, evenwijdig aan de 
Veerallee zal ondertussen zo gewild zijn bij ontwikkelaars en beleggers dat hier woningbouw in diverse vormen mogelijk moet zijn. De campus van Windesheim is ondertussen beter aangehaakt op het station en de stad. De spoorbrug wordt in deze 
fase vervangen door een vaste brug of tunnel. 



ONTWIKKELSTRATEGIE Spoorzone als stadswijk
Spoorzone Zwolle

Referentie nieuwe stadswijk King’s Cross in Londen.



ONTWIKKELSTRATEGIE Spoorzone als woonbuurt
Spoorzone Zwolle

Referentie woonbuurt: appartementen Gruno buurt Groningen; architect De Zwarte Hond
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20202016 ...

wat?  stedelijke ontwikkeling  
 (woonontwikkeling met functies  
 in de plint)

wie?  ontwikkelaar, gebruikers

wat?  herontwikkeling bedrijvenpark Hanzenlaan  
 (invullen woonruimte)

wie?  ontwikkelaar, aanwezige bedrijven, gebruikers

wat?  aanleg groenstructuur

wie?  gemeente Zwolle, ontwikkelaar

Om deze derde stap tot een succes te maken zullen verschillende betrokken partijen moeten samenwerken. De acties en betrokken partijen staan aangeduid in de oranje kaders.



AANSLUITING CENTRUMZONE Spoorzone Zwolle

binnenstad

centrumzone 

spoorzone

Windesheim

De aansluiting tussen het projectgebied, het station en de binnenstad van Zwolle is van wezenlijk belang voor het slagen van alle ontwikkelingen in het stationsgebied zoals hiervoor omschreven.
Wij doen een aantal suggesties voor ingrepen in de centrumzone, het gebied tussen de spoorzone en de binnenstad. Het verdichten, verbijzonderen en intensiveren van de ruimte biedt de mogelijkheid meer programma en sfeer in dit gebied te 
trekken, waarmee de link tussen de binnenstad, het station en de spoorzone versterkt wordt.
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AANSLUITING CENTRUMZONE ontwikkelkansen tussen station en centrum



Spoorzone ZwolleAANSLUITING CENTRUMZONE inbreiding centrumgebied

Referentie van een nieuw wooncomplex in een bestaande binnenstedelijke omgeving in de Walstraat te Enschede, architect De Zwarte Hond.
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AANSLUITING CENTRUMZONE wie doet wat?

wat?  herontwikkeling bouwblok 
 (woonruimte, programma in de plint, parkzone)

wie?  ontwikkelaar, private eigenaars, gemeente   
 Zwolle

wat?  activeren Eekhout Park met   
 tijdelijk programma

wie?  gemeente Zwolle, gebruikers

wat?  ontwikkeling Willemskade

wie?  gemeente Zwolle,    
 ontwikkelaar

wat?   activeren hoeken (publieke  
 ruimte + plint + programma)

wie?  gemeente Zwolle, private   
 eigenaars, ontwikkelaarwat?  herontwikkeling bouwblok 

 (woonruimte, programma in de plint, parkzone)

wie?  ontwikkelaar, private eigenaars, gemeente   
 Zwolle

Om deze stap tot een succes te maken zullen verschillende betrokken partijen moeten samenwerken. De acties en betrokken partijen staan aangeduid in de oranje kaders.



Spoorzone ZwolleINPUT WORKSHOP

een bruikbare/vruchtbare strategie
De presentatie, strategie werd als positief en bruikbaar bestempeld. Voornamelijk gebruikers van het gebied, mensen van de gemeente Zwolle en belanghebbende zoals de NS en Windesheim zitten aan onze tafel. De analyse van het gebied, 
met name de herkenning als ongekende plek wordt als waarheid gezien. 

het projectgebied kan vergroot worden
De kenners van het gebied geven aan dat in de bestaande woon & kantorenwijk vandaag nog enkele plekken zijn die bij het projectgebied gevoegd kunnen worden. Plaatsen zoals bijvoorbeeld de hoven van het Slagschip en andere publieke 
ruimte in het gebied zou geactiveerd kunnen worden. Dit zou vandaag al van start kunnen gaan. Windesheim geeft aan dat ze reeds bezig zijn met het activeren van het Hanzeplein, de stad en de gebruikers geven aan dat dit een goede 
zaak is, maar dat er mogelijk nog meer kan gebeuren. Misschien is het een mogelijkheid om de zomerse feestgelegenheden die gepland worden op de Windesheim Campus naar het braakliggende terrein aan de zuidzijde van de sporen te 
verplaatsen.

snel beslissingen nemen om verbindingen tot stand te brengen
De verbinding tussen het projectgebied en de centrumzone is cruciaal om het gebied leven in te blazen, de deelnemers geven aan dat het belangrijk is om snel beslissingen te nemen om deze veranderingen in gang te zetten. De gemeente 
Zwolle heeft hierin voornamelijk de touwtjes in handen. Lef is hierin het codewoord.

Lübeckplein is cruciaal

Het plein en de aansluiting van het plein op zijn omgeving wordt als cruciaal gezien in het toekomstbeeld. Bij het opstellen van een visie, toekomstbeeld is het noodzakelijk om hierover uitspraken te doen.

verbinden met het zuidelijke landschap
De gebruikers van het gebied geven aan dat de (psychologische) afstand tot het centrumgebied en de binnenstad vandaag te groot is. Een kort bezoek wordt bijna onmogelijk sinds de komst van de NS poortjes. De toegankelijkheid van 
het zuidelijk gelegen landschap wordt door de gebruikers als nabij gezien en onder lunchtijd wordt vaak zuidelijk getrokken om de rust en natuur op te snuiven. Zo goed als alle deelnemers zien grote kansen om naast de aansluiting op het 
centrum ook de verbinding met het landschap te versterken.

verschillende wensen, ruimtegebruik en gebruikers in één gebied
Tijdens de workshop wordt duidelijk dat er verschillende ruimteclaims op het gebied liggen. De gebruikers willen een plek om te lunchen, de studenten willen een plek om te verblijven, de gemeente geeft aan dat het noodzakelijk is om 
fietsenstalling te voorzien en Windesheim is op zoek naar ruimte om te integreren/investeren. Het is duidelijk dat de input en wil om samen te werken groot is. Het lijkt verstandig om met de verschillende betrokkene aan tafel te gaan en de 
wensen voor het gebied naast elkaar te leggen. Is er overlap?

duidelijk toekomstbeeld is nodig

Iedereen is het er mee eens dat er een duidelijke toekomstvisie benoemd moet worden, enkel hierdoor kan het gebied gaan ontwikkelen

beslissingen nemen om de herontwikkeling te starten
Om veranderingen in stand te brengen is het noodzakelijk om beslissingen te nemen en hiernaar te handelen. De rol van de gemeente is hierin cruciaal. Ga op zoek naar belanghebbende, stakeholders, etc. Zonder beslissingen zal de 
ontwikkeling van het gebied niet van start kunnen gaan.
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