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De Spoorzone Zwolle beslaat een gebied dat is achtergebleven 

na de ontmanteling van een voormalig rangeerterrein en 

lijnwerkplaats van de Nederlandse Spoorwegen, direct ten 

zuiden van het centraal station. Het is door haar omvang, ligging 

ten opzichte van het stadscentrum en goede bereikbaarheid 

een gebied met veel potentie waarvan de invulling een grote 

positieve impact op het stationsgebied en de stad Zwolle als 

geheel kan hebben. Er zijn inmiddels een kleine twintigtal 

ontwerpen gemaakt voor het gebied, maar tot op heden heeft 

geen daarvan de tekentafel weten te verlaten. Hoewel de 

waarde van het gebied door alle stakeholders wordt erkend 

blijkt de opgave in de praktijk weerbarstig en complex.

Om de ontwikkelingen rondom de Spoorzone een stap 

dichter bij realisatie te krijgen heeft het O-Team een viertal 

ontwerpbureaus gevraagd de opgave met een frisse blik 

te bekijken. Primair doel is de bij de gebiedsontwikkeling 

betrokken partijen te enthousiasmeren en (opnieuw) om 

de tafel te krijgen. Elk team kreeg een ander scenario 

voor ontwikkeling mee. ZUS is gevraagd te kijken naar 

placemaking: welke slimme strategie van placemaking 
kan een katalysator zijn voor de herontwikkeling van het 
gebied?

Voor het slagen van een ontwikkeling, ook als de gekozen 

strategie specifiek tijdelijke ingrepen behelst, is het cruciaal 
deze strategie te onderbouwen met een sterke toekomstvisie 

van het gebied. Binnen deze visie kunnen vervolgens kleine, 

al dan niet kortstondige interventies worden gepositioneerd. 

Binnen dit voorstel is die visie opgehangen aan een doembeeld, 

een anti-visie: de complete ontrafeling van de Nederlandse 

binnenstad door de opkomst van internetwinkelen. Dit 

voorstel omschrijft een strategie die digitale commercie inzet 

voor het activeren van binnenstedelijke publieke ruimte en het 

genereren van publiek programma dat in de traditionele stad 

altijd als bijproduct van fysieke handelsactiviteiten ontstond. 

Hanzestad Zwolle, al in de vijftiende eeuw een belangrijk 

handelscentrum én thuisbasis van online-shoppinggigant  

Wehkamp, is bij uitstek een stad waarin dit concept kan 

worden getest. En meer specifiek is de Spoorzone vanwege 
haar centrale ligging en grote stromen reizigers die het gebied 

dagelijks doorkruisen een perfecte locatie voor de introductie 

van stedelijkheid in het post-internettijdperk.   

De opgave

via een toekomstvisie naar een concept voor (tijdelijke) interventie in het nu



Zwolle is van oudsher een sterke stad in de regio en vervult al 
eeuwen een belangrijke centrumfunctie. In de middeleeuwen 
was het als lid van het verbond van Hanzesteden een 
schakel tussen de inwoners van Overijssel en andere delen 
van Europa: de import en export van metalen, granen, hout, 
huiden, wol, wijn, zout en kruiden zorgden niet enkel voor een 
sterke economie rond de Noord en Oostzee maar ook voor 
een levendige en energieke stad. Hierbij hoorde een bloeiend 
publiek domein waarin handel, kunst, politiek, religie en cultuur 
werden bedreven en besproken.

Tot diep in de twintigste eeuw zorgden handel en industrie, 
eerst door de gunstige ligging aan de IJssel, later door de 
aanleg van spoorverbindingen en uiteindelijk snelwegen, voor 
een levendig stedelijk leven.

Bedrijvigheid in Zwolle

ook in de twintigste eeuw profileerde Zwolle zich als een aantrekkelijke vestigingsstad voor industrie



in het Hanzenetwerk werd een enorm scala aan goederen verplaatst en verhandeld



Het afgelopen decennium staat de winkelstraat in de 
binnenstad onder druk. Zeker de afgelopen paar jaar heeft 
de opkomst van online winkelen de fysieke winkel verdrongen, 
met een langzaam stijgende leegstand in winkelstraten tot 
gevolg. De krantenkoppen zijn niet florissant: winkelcentra 
hebben ‘beleving’ en ‘avontuur’ nodig om te kunnen blijven 
bestaan, de winkelstraat lijkt uit te sterven. De fysieke en 
digitale winkel versmelten. Ook in Zwolle.

De stad bestaat al eeuwenlang als een diverse en complex 
verwoven mix van private en (semi)publieke functies. 
Handelscentra, gunstig gelegen aan vervoersaders, groeiden 
vanzelf uit tot plaatsen waar een zeer breed scala aan activiteiten 
plaatsvond. Vervoer, locus en programma zijn in dergelijke 
systemen sterk aan elkaar verbonden: verschuivingen in 
vervoer hebben een sterke uitwerking op vorm en plek, 
veranderingen in plek hebben grote consequenties voor de 
levensvatbaarheid van het programma van de stad.

Als de fysieke winkel verdwijnt uit de stad krijgen ook die 
dingen die van de stad als handelscentrum afhankelijk zijn voor 
hun bestaan het moeilijk. Veel cafes en culturele instellingen, 
maar ook de publieke ruimte als geheel, hebben de winkel als 
fysieke plek nodig om te kunnen bestaan.Met het wegvallen 
van de binnenstad als centrum voor handel wordt ook het 
voortbestaan van de stad als platform voor de maatschappij 
bedreigd.

De eeuwenoude logica van kopen van goederen in de stad 
en daar een gezellig dagje van maken verdwijnt razendsnel 
door de opkomst van online winkelen. Tegenwoordig kan een 
bestelling uit Amerika, Azië of Zwolle binnen 24 uur worden 
thuisbezorgd: vóór 22:00 besteld, de volgende dag in huis! 
Deze nieuwe vorm van zakendoen heeft een aantal belangrijke 
keerzijdes. Het werkt het ontstaan van monopolieposities en 
individualisering in de hand en ondermijnt zoals hierboven 
beschreven het adequaat maatschappelijk functioneren van 
het fysieke domein. Daarnaast genereert elke online bestelling 
een aantal bezorgbewegingen - zeker omdat een significante 
hoeveelheid bestellingen (bij kleding tot wel 50 procent) door 
de ontvanger wordt geretourneerd.

De teloorgang van de winkelstraat
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WEHKAMP

De Nieuwe Economie: grootschalige ontwikkelingen langs snelwegen

Port of Zwolle

Kennispoort Zwolle

IKEA
Hessenpoort

TNT

Post NL Distributie

Albert Heijn Distributie

Isala Ziekenhuis

Regio Zwolle Incubator

Health Innovation Park

Polymer Science Park
Scania

bestaat de winkelstraat nog in 2030?



2000 2030

LEVERING BINNEN 24H

VERVOER

LOCUS

PROGRAMMA PROGRAMMA

LOCUS

VERVOER



Tegen de achtergrond van online winkelen stelt Zwolle, 
zoals veel andere Nederlandse steden, het wensbeeld van 
een energieke en bruisende binnenstad. Een ambitieuze 
doelstelling gezien de onthechting van leven en stad: naast 
winkelen kan sinds de opkomst van thuiswerken ook vanuit 
de huiskamer worden gewerkt, bijvoorbeeld. Het publieke 
domein als ‘stadslobby’ staat, niet alleen in Zwolle, onder 
druk.

Delen van de nieuwe economie hebben het stadscentrum 
als fysieke thuisbasis verruild voor de periferie: buiten de 
stad, strategisch gelegen aan snelwegen en infrastructurele 
knooppunten verrijzen steeds meer hallen en loodsen 
van megaformaat. De stedelijke realiteit wordt er steeds 
meer een van lege winkelstraten enerzijds en gigantische 
distributielokaties en datacentra anderzijds. Ook in Zwolle: 
langs de N35 en de A28 liggen vestigingen en loodsen van 
TNT, Albert Heijn, IKEA en, uiteraard, Wehkamp.nl.

Ambitie: een bruisende binnenstad

beeld uit de gemeentelijke visie: Zwolle als bruisende, diverse stad

We zijn opgegroeid met de Wehkamp-catalogus als een 
papieren voorloper van het internetwinkelen. Het concern, 
opgericht in Slagharen en sinds 1975 gevestigd in Zwolle, 
heeft nooit winkellocaties gehad en omarmde het internet als 
logische vervolgstap in thuiswinkelen relatief vroeg. In 1995 
werd de website Wehkamp.nl opgericht,  in 2006 werd het 
concern een online detailhandelservice en werd winkelen via 
het internet de belangrijkste activiteit van Wehkamp. Sinds 
2010 komt 100 procent van de omzet van het bedrijf uit 
internetverkoop. Tegenwoordig heeft Wehkamp een omzet 
van een half miljard euro per jaar, verstuurt het bedrijf 7 miljoen 
pakketten per jaar naar ongeveer 1,7 miljoen vaste klanten en 
bevat het assortiment zo’n 180.000 verschillende artikelen. 
Wehkamp heeft in veel opzichten de positie van het klassieke 
warenhuis overgenomen.

De aanwezigheid van Wehkamp in Zwolle is tweeledig: naast 
een hoofdkantoor, net ten westen van het stadscentrum, 
opende Wehkamp in 2015 het grootste geautomatiseerde 
distributiecentrum  voor online retail ter wereld aan de A28 
net buiten de stad. Zelfs de koning was aanwezig. 

Wehkamp.nl

distributiecentrum van Wehkamp in Zwolle (boven), Zalando in Grossbeeren (D), Amazon in Rugeley (ENG)
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Het gebied direct ten zuiden van station Zwolle is moeilijk 
te duiden: het is een wat amorfe driehoek, ingeklemd door 
het spoor en de indrukwekkende gebouwmassa van het 
stadskantoor, dat eigenlijk met de rug naar het gebied staat. 
Dit komt door het van oorsprong industriële karakter van het 
gebied: naast een aantal fabrieken was het ook een, inmiddels 
ontmanteld, rangeerterrein en werkplaats van de NS. Anno 
2016 is van deze geschiedenis nog de fabriek van Wärtsilä en 
een tweetal historische loodsen van de NS (die zeer geschikt 
lijken voor een nieuwe invulling) over. 

De spoorzone Zwolle een gebied met een enorme potentie: 
het ligt centraal in de stad en is van voldoende formaat om 
een groot, voor de gehele stad interessant gebaar te maken. 
Het station is, net als de stad Zwolle zelf, een belangrijk 
knooppunt in personen- en goederenverkeer in Overijssel: 
het vormt feitelijk de verbinding tussen Noordoost-Nederland 
en de rest van het land. Dat betekent dat er nu al ongeveer 
45.000 mensen per dag van, naar of via het station reizen 
maar de verwachtingen zijn dat dat aantal in de toekomst ruim 
zal verdubbelen naar 100.000 reizigers per dag. Daarnaast 
wonen en werken er een groot aantal mensen in de gebouwen 
rondom het Lübeckplein en in de wijken ten zuiden van het 
gebied, én doorkruist een groot deel van de ruim 20.000 
studenten van het Windesheim het gebied twee keer per dag 
op weg naar stad, trein of bus. Het stationsgebied kan, door 
slim in te spelen op deze stroom reizigers, gebruik maken van 
de aanwezigheid van deze grote groep passanten.

Toch is er ruimte voor verbetering in de infrastructuur 
rondom het station. De Spoorzone is goed bereikbaar 
voor treinreizigers en ook voor automobilisten die vanaf de 
snelweg komen, maar de treinsporen vormen een significante 
barriere voor voetgangers en vooral voor fietsers die vanaf 
het stadscentrum naar de zuidzijde van het station willen 
gaan of vice versa. Een geplande passarel en/of een nieuwe 
tunnel onder het station (het liefst beide) zou dit probleem, 
mits goed aangesloten op bestaande verkeersstructuren aan 
beide zijden, op kunnen lossen. Overigens: de verplaatsing 
van het busstation naar de zuidzijde van het station zorgt 
weliswaar voor meer overstappende mensen in het gebied 
maar vergroot tegelijkertijd de ontoegankelijkheid. In feite 
worden de problemen die het busstation nu veroorzaakt aan 
de ‘voorkant’ simpelweg verplaatst. 

Spoorzone Zwolle

TEST

Spoorzone Zwolle als testlocatie
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BRON CIJFERS: NS - AANTAL IN/UITSTAPPERS PER ETMAAL IN 2020
BEWONERS - BEZOEKERS PER ETMAAL: 50% ZWOLLENAREN 1X/WEEK
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dagelijkse voetgangersstromen rondom het station en de Spoorzone
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Het smeden van brede allianties tussen actoren in en rond 

de Spoorzone is een belangrijke factor in een succesvolle 

en duurzame ontwikkeling van het gebied. Ontwikkelaars, 

overheden, onderwijsinstellingen en (toekomstige) 

gebruikers kunnen allemaal, op verschillende schaalniveaus 

en in verschillende fases, belangrijke bijdragen aan het 

vormingsproces leveren. Door toe te staan dat het gebied 

stapsgewijs groeit en ontwikkelt kunnen deze bijdragen 

optimaal worden benut: op deze manier kan worden ingespeeld 

op (onvoorziene) veranderingen in vraag en functie. Daarnaast 

kunnen investeringen worden gespreid, kan er in stappen 

worden gewerkt aan de identiteit van de plek en is er tijd en 

ruimte voor het hoogwaardig inbedden van de Spoorzone in 

de rest van de stad – zowel fysiek als mentaal.

Er ligt een belangrijke taak voor de gemeente Zwolle bij het 

vormen van deze allianties: zij is de enige die een dergelijk 

ingrijpend en voor de stad belangrijk proces kan voortrekken 

en modereren. De gemeente zal als aanjager opdracht 

moeten geven tot een wenkend toekomstperspectief geënt 

op een reële economie, waar innovatie op het gebied van 

stadmaken, transport en economie voorop staan. Daarnaast 

kan alleen de gemeente zorg dragen voor een inclusief proces 

waarbinnen privaat én publiek, ontwikkelaar én gebruiker en 

kleine ondernemers én gerenommeerde bedrijven uit de regio 

(Wehkamp, TNT, HelloFresh ectetera) de kans krijgen de 

Spoorzone te vormen.
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