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Het gebied ten zuiden van het station Zwolle is 

goed bereikbaar maar onsamenhangend. 

Bedrijfsgebouwen, een Vinex wijk, een rondweg, 

geluidwallen, groenstroken, kantoorgebouwen en 

vooral ruimte voor auto’s, rijdend en stilstaand. 

Voor de lange en de korte termijn is een visie 

nodig. Er moet duidelijkheid komen t.a.v. de 

hoofdlijn van de ontwikkeling en wie waarvoor 

verantwoordelijk is. De gemeente Zwolle is ver-

antwoordelijk voor de samenhang. 

SCHERING EN INSLAG



Twee grote lijnen worden voorgesteld.

1. Een comfortabele fiets- en wandelroute van 

de hogeschool naar de binnenstad/de Fundatie 

v.v. onder het spoor door. 

2. Een parkeergarage centraal in het gebied 

die alle huidige parkeerterreintjes vervangt. 

Verharding verdwijnt, groen komt. 

Een spoorpark ontstaat rondom de historische 

fragmenten. 

De ontwikkeling vergt tijd. Door deze twee 

vaste uitgangspunten kan een organische 

ontwikkeling gelijk beginnen. Spoorpark kan 

Spoorcampus worden. 



Proces:

- De gemeente bepaalt de hoofdlijnen, de ele-

menten die uit de openbare middelen gefinan-

cierd worden en waarvan het rendement pas op 

lange termijn zichtbaar wordt in de kwaliteit van 

het gebied als geheel.  

- De markt speelt er op in en verdient geld op 

korte termijn. De langzaamverkeerroute als kern 

van de ontwikkeling. 

- Het parkeergebouw volgt.

- Daarnaast wordt op de lange termijn de goede 

bereikbaarheid voor auto’s verder verbeterd door 

een nieuwe aansluiting naar het westen op de 

stadsring ter plaatse van de huidige fietstunnel.



Het station van Zwolle is, zoals de meeste stations 

in Nederland ooit aan de rand van de bebouwde 

kom gebouwd. In de anderhalve eeuw die volgde 

zijn de sporen verbreed en is de stad eromheen 

gegroeid. Het station veranderde van een perifere 

toegangspoort in een centraal gelegen barrière. 

De stationsomgeving werd geen echt centrale 

plek in de stad omdat veel verbindingen er op 

doodlopen. Het patroon is in heel Europa herken-

baar. De zuidkant van het station Zwolle is nog 

steeds een achterkant. De verbindingen van de 

stad met het station en de verbindingen dwars 

door het stationsemplacement bleven achter bij 

de nieuwe centrale positie. Dat moet veranderen 

om de potenties van het gebied ten zuiden van 

het station te verzilveren. 

STATION ZWOLLE CENTRAAL



Wat een muur in de stad werd moet een ‘raam’ 

of beter nog een ‘deur’ worden. Een recent 

geopende royale voetgangerstunnel onder de 

perrons is het begin. Drie nieuwe connecties 

kunnen van de achterkant van het station Zwolle 

een tweede voorkant maken. Ze maken van een 

potentieel centrale locatie een echt centrale 

locatie. Voor automobilisten is een nieuwe ver-

binding nodig met de ringwegen structuur van 

Zwolle als geheel, van en naar het station, voor 

kiss and ride en park and ride. Voor bussen komt 

een nieuw centraal busstation aan de zuidzijde 

van de sporen voor voetgangers en fietsers maakt 

een nieuwe route on de sporen door van de 

Spoorzone zuid een deel van het Zwolse stedelijk 

gebied. 



In het fietsnetwerk van Zwolle wordt de ontbre-

kende schakel toegevoegd. Die maakt van het 

gebied ten zuiden van het stationsemplacement 

een centrale locatie. Voor fietsen is een door-

gaande fietsroute nodig van noord naar zuid, 

van hogeschool naar stadscentrum, van Zwolle 

Zuid naar binnenstad v.v. dwars door het stati-

onsemplacement. De fiets is in alle Nederlandse 

steden in Nederland aan een opmars bezig. In de 

meest succesvolle steden is de fiets inmiddels het 

belangrijkste vervoermiddel. De fietsers maken 

in bijvoorbeeld Utrecht meer kilometers dan OV 

en auto samen. De OV kaart heeft geleid tot 

groot ov gebruik door studenten. Zij gebruiken 

de fiets voor de rit naar en van het station. De 

FIETSEN



fiets is daardoor overal in Nederland het belang-

rijkste voor- en na transport geworden voor de 

trein en de bus. De fiets maakt het de stedelijke 

huishoudens mogelijk twee banen vanuit één 

adres te bereiken zonder het huishoud budget 

met twee auto’s te belasten. Fietsroutes hou-

den de kleinschalige Nederlandse binnensteden 

bereikbaar zonder doorbraken of wegverbredin-

gen. Weilandwinkels zijn het in Nederland mede 

daarom niet geworden, allemaal dankzij de fiets. 

Fietsroutes werden de drukst gebruikte lijnen 

in de stadsplattegrond. De trend is breder dan 

Nederland of West Europa. Kortom de fiets heeft 

een sleutelrol in de huidige stedelijke dynamiek.



CONCEPT: ALLES IS PARK

Bedrijvenparken zijn geen parken. Het Westerpark 

in Amsterdam is wel een park, het is ook een 

mediapark, een kantorenpark, een tentoonstel-

lingspark, een party- en festivalpark. Zwolle heeft 

al een Spoorpark dat je door je oogharen ziet 

als je de vreemdheid van alle objecten die de 

geschiedenis hier achterliet op waarde schat. Laat 

je inspireren door de collages van Constant. New 

Babylon is Zwolle.



DE PRAKTIJK

Een groot deel van het gebied ten zuiden van het 

station heeft nu een functie als parkeerterrein, 

voor auto’s en voor fietsen. Elk gebouw heeft zijn 

eigen parkeerterreintje op het maaiveld dat zel-

den efficiënt wordt benut. Ook de binnenhoven 

in het zogenaamde ‘slagschip’ zijn niet gespaard 

en als parkeerruimte verhard. Een multi pur-

pose garage centraal in het gebied tussen spoor 

en hogeschool kan veel verharding overbodig 

maken. Steen wordt groen, spoorparkeerplaats 

wordt spoorpark. De fietsparkeerplaatsen krijgen 

vervolgens de beste plekken op de looproutes 

van de school en de fietsroutes naar het station 

in goed ontworpen fietsgarages. Dubbelgebruik 

van infrastructuur is een van de meest effectieve 

duurzaamheidsmaatregelen. 



De nieuwe auto parkeergarage biedt overdag de 

werkers ruimte, buiten werktijden de bewoners en 

daarnaast bijvoorbeeld de reizigers naar Schiphol 

of de bezoekers van de binnenstad met een 

vouwfiets in de achterbak. Deze garage is groot, 

hoog en mooi. Vanaf elke verdieping is zicht op 

de skyline van Zwolle. Er is altijd plek en op de 

begane grond bevindt zich een fietsverhuurwinkel 

en een kleine supermarkt. Rondom ‘het slagschip’ 

wordt voor auto’s eenrichtingverkeer geïntrodu-

ceerd, de voorrij lus, kiss and ride. Ook daar komt 

meer ruimte voor voetgangers en fietsers terwijl 

het station aan de zuidzijde voor auto’s bereikbaar 

blijft. 



De scheg tussen het nieuwe busstation en ‘het 

slagschip’ is nu vrijgespeeld voor alles wat zich 

hier, in een park naast het station wil vestigen. 

Langzaam ontwikkelt het park zich tot campus. 

De campus (als in ‘universiteitscampus’) begint als 

park. Op geregisseerde wijze nemen program-

ma’s strategische plekken in tot aan de grens van 

het concept ‘campus’. Om de gebouwen is alleen 

ruimte nodig voor fietsers en voetgangers en 

groen. De groene scheg die ontstaat wordt paral-

lel aan het spoor verlengd richting het Engelse 

Werk en de IJssel. De stationsomgeving wordt 

deel van een landschappelijk element, een groene 

scheg van station naar IJssel. Deze scheg is verge-

lijkbaar met bijvoorbeeld de Brettenzone met het 

Westerpark in Amsterdam. 



HELLINGEN: OMHOOG OF OMLAAG, 

DOORFIETSEN

Voor de nieuwe route van Hogeschool tot binnen-

stad staan twee opties open, over de sporen heen 

of onder de sporen door. Begin- en eindpunt van 

de route liggen vast, de hogeschool Windesheim 

en een nieuwe fietsbrug over de Zwolse Singel 

richting de Fundatie. Hellingen voor fietsroutes 

zijn gebonden aan een maximum van 4%, 1 meter 

hoogte op 25 meter lengte. Bij een hoogtever-

schil van meer dan vijf meter is een horizontaal 

gedeelte van minimaal 25 meter halverwege, 

verplicht. De hoogte die moet worden overbrugd 

bedraagt zeven tot acht meter wat leidt tot hel-

lingen van meer dan 200 meter aan weerszijden 

van de overspanning. Een route via een passerelle 

boven de sporen levert fraai uitzicht op, maar dat 



is er ook al vanaf de bestaande stalen boogbrug 

over het spoor richting Almelo. Bij een tunnel 

bedraagt het hoogteverschil ca. 4meter wat een 

helling van ca. 100 meter lengte vergt. Deze 

lengte kan worden gereduceerd door gebruik te 

maken van de hoogte ligging van het stationsge-

bouw, ca. één meter boven maaiveld. Het optillen 

van de busbaan naar het busstation past logisch 

in de afrit van de bus brug over de spoorlijn. Dat 

levert aan de zuidkant een verkorting van de 

helling op. Aan de noordzijde kan voor het monu-

mentale stationsgebouw een gedeeltelijk ver-

diept voorplein worden gemaakt. Door maximaal 

gebruik te maken van de bestaande topografie 

kan een snelle inrit met een comfortabele uitrit 



worden gecombineerd. Aan de zuidzijde wordt 

de route westelijk langs het te handhaven monu-

mentale gebouw geleid naar nieuw te maken 

poorten door het slagschip om aan te sluiten op 

de bestaande langzaam verkeer route naar de 

Hogeschool onder de ringweg door. De kaar-

ten laten zien dat een efficiënte, comfortabele 

en elegante inpassing van de hele route in de 

stadsplattegrond goed mogelijk is. Tapis roulants, 

liften, roltrappen en spiraalvormige hellingen 

zijn overwogen. Maar niets weegt op tegen het 

gemak van doorfietsen, even naar beneden, de 

tunnel in en weer omhoog, naar het licht aan het 

eind ervan. Dit voorstel gaat daarom uit van een 

fietstunnel op een goed tracé als ruggengraat 



van de ontwikkeling van de Spoorzone. Tracé en 

hoogteligging dienen leidend te zijn in de lay-out 

van het hele gebied. De gemeente neemt hier 

het voortouw. Een fietstunnel lijkt een klein ding 

maar is op deze locatie een hoofdzaak. Voor een 

behoorlijk aanzien van de zuidelijke entree naar 

de recent gerealiseerde voetgangerstunnel is 

Prorail verantwoordelijk. Variëren op het thema 

dat aan de noordzijde is ingezet, een royale recht-

hoekige luifel boven een royale en uitnodigende 

stedelijke ruimte waarin alle benodigde functies 

ontspannen zijn opgenomen, ligt voor de hand.



DE AUTO BLIJFT

Autobereikbaarheid blijft essentieel voor een stad 

en een station met een verzorgingsgebied zo 

groot als dat van Zwolle. De éénrichting autolus 

om ‘het slagschip’ krijgt een nieuwe verbinding 

naar het westen met de stadsring van Zwolle, ter 

hoogte van de bestaande fietstunnel, onder de 

spoorlijn door. Aan de oostkant is die lus al ver-

bonden met de stadsring. De nieuwe garage is zo 

ook van alle kanten goed bereikbaar. Het ruimte-

gebruik is efficiënt, minimaal voor de auto, maxi-

maal voor ov, fiets en voet. De bereikbaarheid is 

goed en goed voorstelbaar ook als de Tom Tom 

het even niet doet, een makkelijke mental map 

helpt altijd.




