Atelier Zwolle-Zuid

Hoe het begon
Net als veel andere gemeenten is Zwolle bezig om een omgevingsvisie
op te stellen. Bij een nieuwe visie gaat het niet alleen om groei en leefbaarheid, maar ook om duurzaamheid, recreatie, onderwijs, welzijn en
werkgelegenheid. Voor deze visie heeft Zwolle in het Plan van Aanpak
Omgevingsvisie Zwolle de volgende doelen geformuleerd:
1. verbinding van sectorale opgaven
2. een heldere leidende ambitie en een selectief aantal verbindende
kernopgaven
3. een visie die richting geeft aan waar de gemeente naar toe wil
4. een visie met focus op het niveau van de stad - mede vanuit bovenlokale opgaven - en waar nodig gebiedsgerichte uitspraken (centrum stedelijk / stadsring / buitengebied)
5. een visie die samen met de strategische partners van de stad wordt
ontwikkeld
Voor de omgevingsvisie is een aantal inhoudelijke kernopgaven geformuleerd: het versterken van stedelijkheid en centrumfunctie voor stad
én regio, het maken van toekomstbestendige wijken door transformatie van de bestaande stad, inspelen op de klimaatverandering, energie
en circulariteit, en maximale ontplooiing van menselijk kapitaal.
Atelier toekomstvisie Zwolle-Zuid
Zwolle-Zuid is een van de wijken van Zwolle. De wijk is gebouwd vanaf
de jaren zeventig en bestaat uit verschillende buurten waar de woonfunctie de overhand heeft. De wijk scoort op dit moment goed. De gemeente wil dit in de toekomst graag zo houden, maar ziet tegelijkertijd
dat een aantal opgaven zoals klimaatverandering en energie ook effect
op Zwolle-Zuid zullen gaan hebben. Het is van belang om de toekomstige kansen en bedreigingen op de kaart te krijgen, om de wijk ook in
de toekomst sterk te houden. Ook wil de gemeente graag opgaven kunnen formuleren: vraagstukken met betrekking tot energie, beheer van
de openbare ruimte, een klimaat-actieve stad, zorg, ondernemen, het
op peil houden van voorzieningen, het versterken van routes en het
versterken van de relatie tussen stad en landschap. Om meer kennis
op te kunnen bouwen hoe deze opgaven in Zwolle-Zuid leven heeft de
gemeente Zwolle contact gezocht met Architectuur Lokaal.
Met Atelier Zwolle-Zuid heeft Architectuur Lokaal deze opgaven aangescherpt. Doel was om een aantal mogelijke toekomsten van de wijk in
beeld te brengen aan de hand van vragen zoals: Is de wijk goed voorbereid op klimaatverandering? Is het woningaanbod toereikend voor een
steeds sterker vergrijzende bevolking? Welke mogelijkheden zijn er om
bij herinrichting van de openbare ruimte gezond gedrag te stimuleren?
Is de wijk economisch sterk genoeg voor de toekomst? Het Atelier was
niet gericht op zogenoemde ‘eindbeelden’; het ging erom inzicht te
krijgen kansen en mogelijkheden van de wijk en om de ambities voor
toekomstige opgaven te benoemen.
Door middel van een oproep op de website van Architectuur Lokaal
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konden jonge ontwerpers zich aanmelden voor deelname aan het Atelier. Uit 25 aanmeldingen zijn acht architecten, stedenbouwkundigen
en landschapsarchitecten geselecteerd: Reza Alkaabi, Hester Annema,
Lisanne Caspers, Sandra Grabs, Wouter Hagers, Ramon Scharff, Marije
ter Steege en Stijn Tijhuis.
In het Atelier is met bewoners en belanghebbenden gewerkt aan het
bedenken van ideeën voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, het
analyseren van problemen, het verder aanscherpen van dilemma’s en
het onderzoeken van de mogelijkheden. De ontwerpers konden hiermee ervaring opdoen. Dat gebeurde onder leiding van ervaren mentoren: stedenbouwkundige Tess Broekmans (Urhahn Stedenbouw &
Strategie) en architect Wouter Valkenier (Studio Valkenier). Het Atelier
heeft plaatsgevonden in een leegstaande winkel in het winkelcentrum
Zwolle-Zuid.
Hoe ging het Atelier te werk?
In de gesprekken met bewoners en betrokkenen verkenden de ontwerpers uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken die een fysieke vertaling moeten krijgen, of waarvoor de opgave zelfs nog moet worden
geformuleerd. De ontwerpers probeerden in korte tijd inzicht te krijgen
in de dilemma’s die hierbij spelen en in oplossingsrichtingen of handreikingen die denkbaar zijn bij het maken van keuzes. Dat deden zij volgens de DOCA-methode (Data, Opportunities, Challenges en Anecdotes), waardoor het werk inhoudelijk gestructureerd kon verlopen:
feiten (Data) en meningen (Anecdotes) werden van elkaar gescheiden,
evenals reacties die betrekking hadden op uitdagingen (Challenges) en
kansen (Opportunities). Een dergelijke methode is door Architectuur
Lokaal succesvol toegepast bij het Atelier Omgevingsvisie Fryslân.
Bij de gesprekken met bewoners en belanghebbenden stonden vier
hoofdonderwerpen centraal, waar onder weer thema’s te scharen zijn:
•

•
•

•

Vitale wijk(economie)
Thema’s: vestigingsklimaat, werkgelegenheid, kennis, scholing,
vastgoedwaarde, duurzame mobiliteit (mensen, materialen en
goederen), recreatie, (maak)industrie
Gezonde wijk
Thema’s: biodiversiteit, voedsel, gezond bewegen, sport, ongelijkheid en eenzaamheid
Solidaire wijk
Thema’s: gemeenschapszin, sociale netwerken, participatie, coöperaties, buurtinitiatieven, zorg, identiteit, cultuur, (sport)verenigingen
Duurzame wijk
Thema’s: klimaatadaptatie (water/verdroging), milieukwaliteit
bodem/lucht, toekomstbestendige infrastructuur, ondergrond
(kabels/leidingen), grondstoffen, hergebruik, recycling, bouwmaterialen, duurzame bronnen (wind, zon, geothermie), erfgoed

De bijeenkomst in Zwolle was openbaar toegankelijk. Naast bewoners
zijn experts en (andere) betrokkenen gericht uitgenodigd. Gesproken
werd over onder meer over de tevredenheid met de wijk, de kansen
voor verbetering, de bereikbaarheid van de wijk, de buurtbinding en
de mogelijkheden tot eigen initiatief. De aanwezigen brachten vanuit
hun ervaring allerlei inzichten, ideeën en opvattingen naar voren, die
door de ontwerpers zijn vertaald in scenario’s. Meer informatie over
het atelier is terug te vinden op www.mijnomgevingsvisie.nl
Dit werkboek
De resultaten van het atelier zijn vastgelegd in dit werkboek Atelier
Zwolle-Zuid, dat is gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zwolle op
29 november 2016.

Atelier Zwolle-Zuid
De gemeente Zwolle wil met bewoners en ondernemers in gesprek blijven over toekomstige
opgaven in Zwolle-Zuid. Daarom heeft de gemeente met Atelier ZZ van Architectuur Lokaal
een ontwerpatelier opgezet. Hoe kan de wijk duurzamer worden? Welke voorzieningen zijn
nodig voor een vergrijzende bevolking? Kan betere inrichting van de openbare ruimte een bijdrage leveren aan de gezondheid van de bewoners? En sluit het woningaanbod aan op toekomstige inwoners? Over deze en meer onderwerpen bogen de jonge ontwerpers zich met
bewoners en ondernemers. Atelier Zwolle-Zuid vond plaats op 11 november 2016 in een leegstaand winkelpand in winkelcentrum Zwolle Zuid. De plannen werden op 14 november uitgewerkt bij Architectuur Lokaal in Amsterdam.
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Vitale wijk(economie)

Wouter Hagers en Lisanne Caspers

Vitale wijk(economie)
Met vitale wijk(economie) wordt een breder kader van het
begrip economie bedoeld. Dit begrip is in de loop der jaren
versmald van economische voorspoed tot ‘welvaart’, terwijl ook ‘welzijn’ een wezenlijk economisch aspect is. Een
gezonde balans tussen welvaart en welzijn maakt de economie van de wijk vitaal en gericht op de lange termijn.
Thema’s: vestigingsklimaat, werkgelegenheid, kennis, scholing, vastgoedwaarde, duurzame mobiliteit (mensen, materialen en goederen), recreatie, (maak)industrie

De meeste mensen met wie in dit atelier is gesproken over wijkeconomie en leefbaarheid zijn tevreden over Zwolle-Zuid. De voorzieningen zijn ruimschoots en voldoende aanwezig, de bereikbaarheid
is vooral met de fiets erg goed en voor specifiekere wensen liggen de
binnenstad en de Randstad binnen handbereik. Een groot pluspunt
is de mooie omgeving, waarbij met name het gebied langs de IJssel
als favoriete plek wordt aangewezen. Het is rustig wonen, soms zelfs
ietwat saai, maar er is geen grote behoefte om daar verandering in
aan te brengen. Mensen hebben een binding met de buurt, al is het
voor velen niet ondenkbaar om later eens op een andere plek te gaan
wonen. Er zou meer diversiteit in de woningen mogen zijn, zodat ook
ouderen in de wijk kunnen blijven wonen, eventueel in een kleiner of
aangepast huis. Dit geldt ook voor starters. Verbeterslagen kunnen
op strategische punten worden gemaakt in de (fiets)infrastructuur en
door verduurzaming. Bijvoorbeeld door woningen te vervangen of te
renoveren en deeleconomie te stimuleren. Verder is er met name behoefte aan ontmoetingsplekken, zakelijk en/of onafhankelijk van een
kerkgenootschap. Tenslotte zou er ook meer groen in de wijk mogen
om het grijze uiterlijk van de woningen wat op te fleuren.

Een selectie van de reacties uit het atelier:
Data
• SIO is een commercieel buurtcentrum, maar het is niet aan de kerk
gekoppeld
• veel voorzieningen zijn op bereikbare afstand, ook buiten Zwolle
• het winkelcentrum is met de fiets moeilijk te bereiken
• er zijn weinig voorzieningen voor zzp’ers, zoals een
ontmoetingsplek
• scholen zijn niet bepalend bij de keuze voor een woning
Opportunity
• logische routes creëren; denken vanuit de fiets
• woningen dichtbij voorzieningen zijn geliefd
• het Rondje Zwolle biedt perfecte mogelijkheden voor recreatie
• duurzaamheid is een belangrijk thema
• een station zou handig zijn, vooral in verbinding met Olst/Wijhe
Challenge
• weinig beweging in de woningmarkt
• klein wonen is relatief duur
• vooral ouderen ondervinden barrières door de fietstunnels
• veel mensen hebben geen economische banden met de stad; zij
wonen er, maar ze werken elders
• er moeten meer gevarieerde woningen komen om meer diversiteit
in de buurt te krijgen
• er is behoefte aan deeleconomie, zoals deelauto’s
• gedeelten van Zwolle-Zuid zijn toe aan verduurzaming
Anecdote
• Zwolle-Zuid is geïsoleerd van de rest van de stad
• mijn ideale woning zou in de binnenstad staan
• wij zijn trots op de renovatie van de wijk (Ittersum), een mooi
voorbeeld van fysieke verbetering
• de uitstraling van Zwolle-Zuid zou verbeterd moeten worden
• er zijn veel ad hoc maatregelen genomen, om kleinere problemen
op te lossen
• het is drukker geworden in de wijk sinds het vernieuwde
winkelcentrum open is
• Zwolle-Zuid is allemaal ‘gewoon’, het mag wat spannender, met
meer groen

foto: Haiko van Helsdingen
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Gezonde wijk

Reza Alkaabi en Marije ter Steege

Gezonde wijk
De manier waarop de fysieke leefomgeving is ingericht
heeft effect op de gezondheid van mensen. De gemeente
Zwolle streeft dit na in het programma ‘Zwolle Gezonde
Stad’. Een gezonde wijk moet verder gaan dan het toevoegen van groen, speelveldjes en fietspaden: de mate van
ongelijkheid, toegang tot werk, scholing en inkomen voor
alle inwoners bepaalt ook hoe gezond de wijk is.
Thema’s: biodiversiteit, voedsel, gezond bewegen, sport,
ongelijkheid en eenzaamheid

Inwoners uit Zwolle-Zuid zijn tevreden over hun wijk. Er is voldoende
samenhang op buurtniveau. Op wijkniveau kan dit misschien beter,
maar dit is niet voor iedereen belangrijk. De IJssel biedt daarbij veel
ruimte voor beweging en buiten zijn, wat door iedereen positief
wordt ervaren.
Het recreatieve wandelpadennetwerk zou verbeterd kunnen worden
en de wijken mogen soms wat groener zijn. Doordat Zwolle-Zuid al
een relatief goed fietsnetwerk heeft wordt de fiets intensief gebruikt.
Verder is er een gevarieerd aanbod aan sportverenigingen waar veel
mensen uit de buurt (85%) lid zijn (“De drie generaties zijn essentieel
voor onze voetbalclub: zoon speelt, vader doet de kantinedienst en
opa staat langs de lijn”). De IJssel nodigt verder uit om hard te lopen.
Door eigen initiatieven is er een aantal moestuinen en pluktuinen
ontstaan, maar er lijkt niet veel animo te zijn om dit uit te breiden. Zoals in veel wijken in Nederland, is ook Zwolle-Zuid aan het vergrijzen.
Aandacht om de ouderen te integreren in de wijk en om eenzaamheid
tegen te gaan zal van belang zijn.

Een selectie van de reacties uit het atelier:
Data
• sociale huur: Ittersum 22% en Schelle 15%
• Zwolle-Zuid hangt als een aanhangsel aan de stad
• 85% van de bewoners in Zwolle-Zuid is lid van een sportvereniging
• de voetbalvereniging heeft 750 leden (dit zijn 500 families),
waarvan 400 actief
Opportunity
• in de oude buurten is veel sociale cohesie
• de IJssel als recreatiegebied
• wandelvriendelijke routes langs de dijk
• verbeteren van publieke ruimten door vergrijzing
• veel groene ruimte geschikt voor kleinschalige voedselproductie
Challenge
• Ittersum is een wijk met veel problemen: armoede, uitval, geen
samenhang en verwaarlozing gebouwen en publieke ruimte
• winkelcentrum Zwolle-Zuid een ontmoetingsplek voor de wijk
maken
• de wijk vergroenen en aan laten sluiten bij het omliggende
landschap
• toename en bereikbaarheid van ouderenvoorzieningen
• diverser woningaanbod creëren
Anecdote
• wie over Zwolle Zuid praat, praat niet over Ittersum en wie het
over Ittersum heeft, heeft het niet over Zwolle-Zuid
• Zwolle-Zuid is gruwelijk lelijk: het is hier saai, grijs en grauw
• ik word ouder, m’n huis is groot en de tuin nog groter
• op buurtniveau is er veel samenhang, op wijkniveau hoeft dat van
mij niet
• voor de gezelligheid eet ik in het centrum, nooit in Zwolle-Zuid
• er wordt ontzettend veel hardgelopen in de wijk
• alles gaat via het kerkennetwerk
• ouderen moeten geïntegreerd worden in de samenleving, zodat ze
mentaal en fysiek fit blijven

foto: Haiko van Helsdingen
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Solidaire wijk

Hester Annema en Ramon Scharff

Solidaire wijk
Is er gemeenschapszin in de wijk en wat zijn de aanwezige
sociale netwerken: buren, kerken, verenigingen, zorginstanties? Wat is de identiteit van Zwolle-Zuid en in hoeverre
voelen mensen zich verbonden met hun omgeving, bijvoorbeeld door taal, sport, muziek of achtergrond. Is er sprake
van inclusiviteit: worden diverse doelgroepen geaccepteerd
in de wijk?
Thema’s: gemeenschapszin, sociale netwerken, participatie,
coöperaties, buurtinitiatieven, zorg, identiteit, cultuur,
(sport)verenigingen

Zwolle-Zuid is een relatief grote woonwijk van de middelgrote stad
Zwolle. De wijk is ontstaan vanuit een aantal buurtschappen. Bewoners geven aan dat de sfeer van Zwolle-Zuid tussen die van een dorp
en die van een stad in zit. Zwolle-Zuid is goed bereikbaar vanuit de
stad. Mensen kennen elkaar en helpen elkaar als dat nodig is maar
zitten niet op elkaars lip. Dat wordt gewaardeerd. Veel bewoners
zijn actief en ontmoeten elkaar in het verenigingsleven zoals sportverenigingen en kerken. Dit zorgt voor sterke sociale netwerken en
gemeenschapszin. Een aantal bewoners gaf aan dat er een potentie
ligt om als verenigingen meer met elkaar samen te laten werken en
de krachten te bundelen. De sociale netwerken in Zwolle-Zuid bieden
potentie voor het overdragen van meer verantwoordelijkheden aan
bewoners. Zwolle-Zuid heeft een eenzijdig woningaanbod waarin het
middensegment domineert. Dit wordt weerspiegeld in de beperkte
diversiteit van bewoners in Zwolle-Zuid. Een aantal bewoners geven
aan een meer diverse inwonersamenstelling ‘gezonder’ te vinden.
Bewoners zijn weinig gehecht aan de woontypologieën van de meeste
buurten, op die van Ittersum (jaren 30 woonwijk), Oldeneel (uitzicht
op het landschap), en de oude bewoningslinten na. Bewoners ervaren
het aanbod en de wijk als veel van hetzelfde. Grote uitdaging is er om
de overige buurten een eigen identiteit te geven.

Een selectie van reacties uit het atelier:
Data
• Kerk (en café en friettent), twee grote voetbalclubs, scouting,
volleybalclub, badmintonclub, schaakclub en volkstuinen zijn
belangrijke ontmoetingsplekken; vrijwilligerswerk maakt hier een
belangrijk onderdeel van uit
• er is een zzp-vereniging met 700 leden; flexwerken wordt steeds
normaler
• buurtschap aan de IJssel is een hechte en actieve gemeenschap;
bewoners organiseren een kunst- en cultuurroute, willen
een reparatiewinkel oprichten en doen gezamenlijk aan
bermonderhoud
• er is een wijkkrant
• er is een particuliere voedselbank
• er wordt vrijwilligerswerk gedaan in de gevangenis
Opportunity
• meer samenwerking tussen verenigingen om elkaar te helpen; een
digitaal communicatiekanaal is daarbij wenselijk
Challenge
• veel huizen in Zwolle-Zuid lijken op elkaar; eenzijdige samenstelling
en weinig diversiteit
• er is in een aantal buurten behoefte aan meer ontmoetingsruimte
• woningcorporaties (SWZ) werken met leefstijlen en zien menging
van lokale bevolking niet direct als hun verantwoordelijkheid
• bewoners zijn weinig gehecht aan de woontypologieën van de
meeste buurten, op die van Ittersum (jaren 30 woonwijk), Oldeneel
(uitzicht op het landschap) en de oude bewoningslinten na
• starters en ouderen binden aan de wijk
Anecdote
• Zwolle-Zuid zit tussen de sfeer van een stad en een dorp. Een dorp
is vaak te benauwend, een stad te anoniem; Zwolle-Zuid is precies
goed
• buurt Ittersum is net een dorp
• Oldeneel heeft een heel ander karakter dan de meeste andere
buurten in Zwolle-Zuid: veel ruimte om het huis, uitzicht op het
omliggende landschap en doorstroming van bewoners
• veel buurtbewoners helpen elkaar
• jongeren ontmoeten elkaar vooral in het centrum van Zwolle en
niet in Zwolle-Zuid

foto: Haiko van Helsdingen
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Duurzame wijk

Sandra Grabs en Stijn Tijhuis

Duurzame wijk
Duurzaamheid is gemeengoed geworden, maar ontwikkelingen gaan zo snel dat wat vandaag wordt voorgesteld als
duurzaam, morgen alweer achterhaald kan zijn. Hoe kunnen
duurzame energiebronnen worden ingezet op wijkniveau
en hoe verbeteren we de energieprestaties van de bebouwing? Hoe sluiten we kringlopen en gaan we slimmer met
grondstoffen om? Sociale duurzaamheid, bijvoorbeeld het
in stand houden van gemeenschappen, vraagstukken zoals
eenzaamheid, zorg en verjonging zijn andere vormen van
duurzaamheid waar over nagedacht moet worden.
Thema’s: klimaatadaptatie (water/verdroging), milieukwaliteit bodem/lucht, toekomstbestendige infrastructuur,
ondergrond (kabels/leidingen), grondstoffen, hergebruik,
recycling, bouwmaterialen, duurzame bronnen (wind, zon,
geothermie), erfgoed

Enkele bewoners die we spraken maken onderdeel uit van een groep
die actief is in de wijk op het gebied van energie en klimaat en het
delen van middelen. Deze groep zou als voorbeeld kunnen functioneren voor de rest van de wijk. Er zou een plek in Zwolle-Zuid kunnen
worden aangewezen waar de extremen worden gezocht in duurzame en zelfvoorzienende bouw en waar een innovatieve enclave kan
ontstaan. Hier ontstaan initiatieven vanuit bewoners, maar springen
de gemeente en corporaties bij als doelstellingen niet gehaald dreigen
te worden of wanneer grote investeringen nodig zijn. Een voorbeeld
hiervan is de bouw van een station of stadsverwarming. Een station
en verbeterde bereikbaarheid is ook met het oog op vergrijzing een
belangrijke kans. Bewoners zien de Centrale Harculo als plek die bij
uitstek geschikt is om een bestemming te geven voor nieuwe energiebronnen.
In het kader van de deeleconomie zouden ruimte en materialen gedeeld kunnen worden (tuin, auto, zalen, grasmaaier etc.). Misschien
zijn collectieve deelmagazijnen nodig en kunnen eigen woningen
daarom kleiner worden. Met het oog op toekomstige woongemeenschappen (meerdere generaties, ouderen, jonge idealisten of arbeidsmigranten) zou het woningaanbod diverser moeten. Deze diversiteit
kan gevonden worden in stedelijke verdichting waar een woonmilieu
kan ontstaan dat ontmoeting stimuleert.

Een selectie van reacties uit het atelier:
Data
• woningcorporaties renoveren woningen naar energieniveau B
• woningcorporaties bieden een duurzaamheidsapplicatie aan zodat
bewoners slim met energie kunnen omgaan. In de praktijk wordt
hier weinig gebruikt van gemaakt
• duurzaamheid krijgt nog weinig aandacht bij bewoners
• veel bewoners zijn van vergelijkbare leeftijd
• veel bewoners zijn actief in vrijwilligerswerk
Opportunity
• stadsverwarming
• aanleggen van ‘buurtbatterijen’ waarmee opgewekte energie
gedeeld kan worden
• gebruik zandpakketten voor warmtekracht
• doorstroming van wonen
• extra station of wellicht tram, gezien de grote van de wijk
• verduurzaming bedrijven
• duurzame toepassingen rond energiecentrale
Challenge
• vergroten zichtbaarheid van het groen in de openbare ruimte met
lange zichtassen
• aantrekkelijk maken en verduurzamen koopwoningen
• verlagen autogebruik
• scholen en clubhuizen gebruiken als voorbeeldgebouwen voor
duurzame energie
• eigen identiteit buurten versterken
• zonnepanelen en hoge bomen staan elkaar in de weg
• collectiviteit stimuleren bij duurzame initiatieven
Anecdote
• Zwolle-Zuid is eerste keuze om te wonen
• de wijk is speels met veel sloten en fietspaden, dat spreekt aan
• Zwolle-Zuid heeft geen smoel
• we zouden ver vooruit moeten kijken, rekening houden met
zelfrijdende auto’s

foto: Stef Bogaerds
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Toekomstscenario’s voor Zwolle-Zuid

HET ATELIER bood inzicht in een groot aantal onderwerpen die spelen
in Zwolle-Zuid. Over het algemeen zijn de bewoners en belanghebbenden tevreden in Zwolle-Zuid. Dat komt overeen met de constateringen uit de ‘Buurt voor Buurt onderzoeken’. De urgentie om op korte termijn iets te veranderen in Zwolle-Zuid was niet direct voelbaar.
Sterker: de vraag rees bij sommige aanwezigen waarom er eigenlijk
een omgevingsvisie gemaakt moet worden voor Zwolle-Zuid; het gaat
toch goed zo?
Toch zijn er wel degelijk opgaven die aandacht vragen op zowel de
korte als de lange termijn, maar die voor veel mensen nu nog onzichtbaar zijn. De toenemende vergrijzing, in combinatie met de extramuralisering van de zorg, zal leiden tot nieuwe woon-zorggebouwen
en verbetering van de publieke ruimte voor mensen die slecht ter
been zijn. Ook is de woningvoorraad van Zwolle-Zuid nog verre van
duurzaam. Woningen, gebouwd in de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw, verbruiken veel energie en zullen deze energiebehoefte
naar beneden moeten bijstellen. De stad Zwolle is aantrekkelijk en
deze populariteit leidt tot een grotere vraag naar woningen en voorzieningen. Om de toename van bewoners op te vangen zullen er, ook
in Zwolle-Zuid, keuzes omtrent groei gemaakt moeten worden. Keuzes
die gaan over verdichting in de bestaande bebouwde omgeving versus
bouwen in het geliefde landschap. Al deze veranderingen zullen consequenties hebben voor hoe de leefomgeving in Zwolle-Zuid zich zal
gaan ontwikkelen.
Essentie uit de gesprekken
De gesprekken met de bewoners en belanghebbenden zijn aan de
hand van vier onderwerpen gevoerd. Hieronder is de essentie van de
gesprekken kort weergegeven.
Vitale wijk(economie)
• Er is behoefte aan het (verder) verduurzamen van de huidige woningvoorraad. Belangrijke vraag is wie (in het geval van de particuliere voorraad) hier het voortouw in gaat nemen
• Er is behoefte aan meer ontmoetingsplekken. Het huidige karakter
van Zwolle-Zuid is sterk aan het wonen gerelateerd
• De ligging van de wijk aan twee doorgaande spoorlijnen roept de
behoefte aan een station op, om de verbinding met de rest van
het land te versterken
• De deeleconomie is in opkomst, ook in Zwolle-Zuid zou daar meer
gelegenheid voor geboden moeten worden. Te denken valt aan
deelauto’s

Solidaire wijk
• Het gaat goed in Zwolle-Zuid; dat is een goede basis voor volgende stappen zoals: verduurzaming, participatie en verschuivende
verantwoordelijkheden
• De huidige sociale netwerken in de wijk bieden daartoe genoeg
potentie: meer verantwoordelijkheden overdragen aan bewoners
is mogelijk. Dan valt te denken aan groenbeheer en beheer van
(delen van de) openbare ruimte
• Zwolle-Zuid bevindt zich qua sfeer tussen dorp en stad; men is er
voor elkaar maar zit niet op elkaars lip. Dat karakter is sterk en een
grote kwaliteit van de wijk
• Het blijft een uitdaging om buurten zonder weinig identiteit een
sterkere identiteit te gaan geven
Gezonde wijk
• De IJssel en het landschap om de wijk heen wordt als zeer positief
ervaren; om te recreëren, te contempleren, om rust te zoeken
• Om de bereikbaarheid van het landschap te vergroten is verbetering van het recreatieve fiets- en wandelnetwerk gewenst
• Belangrijk aandachtspunt is, nu de wijk aan het vergrijzen is, om
de vereenzaming van ouderen een halt toe te roepen
Duurzame wijk
• Er wordt in Zwolle-Zuid verduurzaamd, maar dat is nog niet zo
zichtbaar. Dat zou beter kunnen
• Het terrein rondom de Centrale Harculo zou symbool kunnen
staan voor verdere verduurzaming van de wijk
• De komst van andere en nieuwe woongemeenschappen, zoals
meerdere generaties in één huis, arbeidsmigranten en ouderen
vragen om een diverser woningaanbod dan wat er nu is
• Door de deeleconomie te stimuleren wordt de wijk ook in gebruik
duurzamer. Het voorbeeld van een deelmagazijn wordt genoemd
Toekomstscenario’s Zwolle-Zuid
De ontwerpers hebben de gesprekken in het atelier gebruikt om acht
mogelijke toekomstscenario’s voor Zwolle-Zuid te verbeelden. Daarbij
worden thema’s, zoals betere verbindingen met het omringende landschap, de wateropgave, het verduurzamen van de wijk, het aanbieden
van een breder woningaanbod en de rol van de openbare ruimte van
de toekomst op een prikkelende manier verbeeld. Op de volgende
pagina’s zijn de acht toekomstscenario’s te zien.
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Avonturenland Zwolle-Zuid
Ramon Scharff

Zwolle-Zuid is een stadsdeel waarin diverse buurten zijn samengevoegd. De buurten Oud Schelle, Schelle, Schellerhoek, Schellerlanden, Geren, Gerenlanden, Gerenbroek, Ittersum, Ittersumlanden,
Ittersumbroek, Oldenelerlanden-Oost, Oldenelerlanden-West,
Oldenelerbroek, Schelle-Zuid en Oldeneel zijn ontstaan vanuit buurtschappen die vroeger om Zwolle heen lagen. Bewoners beweren
dat Zwolle-Zuid niet bestaat, zij identificieren zich veel meer met hun
buurt of directe omgeving.
Kenmerkend aan Zwolle-Zuid is dat er gebieden zijn die van elkaar
verschillen in kwaliteit. Door de wijk te bekijken vanuit deze kwaliteiten ontstaat er een compleet nieuwe identiteit voor Zwolle-Zuid. Een
identiteit die deels los wordt gekoppeld van de aanwezige buurten,
maar inspeelt op de diverse karakters en eigenschappen die aanwezig zijn. Op deze manier wordt Zwolle-Zuid opnieuw op de kaart gezet.

A. Veertien buurten
Inwoners ervaren hun eigen buurt en directe omgeving, niet Zwolle-Zuid
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B. Identiteit i.p.v. buurten
Om één Zwolle-Zuid te creëren wordt de wijk
onderverdeeld in diverse thema’s. Conclusie: een groot
gedeelte van de wijk is identiteitsloos

Op korte termijn is het belangrijk om bewoners in te laten zien wat
de kwaliteiten zijn van de veertien buurten. Dit kan door samen met
bewoners de onderwerpen in kaart te brengen waar zij zichzelf mee
identificeren. Op deze manier wordt er gewerkt aan een duurzame
identiteit van Zwolle-Zuid waar in 2035 iedereen nog steeds achter
staat.
Op de lange termijn is het belangrijk dat de sterke sociale netwerken
blijven bestaan en dat de gehele wijk betrokken blijft bij het creëren
van een collectieve identiteit.

C. Identiteit versterken
Door de kwaliteiten van dit gedeelte te versterken krijgt
de gehele wijk meer identiteit

D. Avonturenland Zwolle-Zuid
Zwolle-Zuid wordt een avonturenland met
verschillende identiteiten

beeld: Ramon Scharff
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Fietsen met twee snelheden
Wouter Hagers

Zwolle is een fietsstad bij uitstek, vrijwel iedereen die de mogelijkheid
heeft pakt de fiets. Toch zijn er in Zwolle-Zuid verbeterpunten mogelijk om de wijk nog aantrekkelijker te maken voor fietsers. Dit scenario
versterkt de fietscultuur en maakt van Zwolle-Zuid een van de meest
fiets-georiënteerde wijken van Nederland. Niet de fiets, maar de auto
komt op de tweede plaats.
Fietsen is het ultieme voorbeeld van duurzame mobiliteit, neemt weinig ruimte in en met de opkomst van de elektrische fiets is het voor
jong en oud mogelijk om nog sneller en gemakkelijker door de stad
te reizen. Zwolle-Zuid heeft een goed netwerk van fietspaden, maar
er zijn ook onoverzichtelijke en zelfs gevaarlijke situaties op de doorgaande routes naar de stad. Er is voldoende ruimte aanwezig om de
fiets tot een belangrijker onderdeel van het straatprofiel te maken. In
de visie gaat dit gepaard met vergroening. Hiernaast is de omgeving
van Zwolle een belangrijke kwaliteit. Die kan op veel plekken veel
herkenbaarder en beter worden aangesloten op de stad.
In dit scenario worden twee parallel lopende hoofdassen gedefinieerd, als stijlen van een ladder. De ene stijl is een ‘fietssnelweg’: zeer
snel, functioneel en uitgerust met de laatste technische innovaties.
De andere stijl is recreatief en mooi als een ‘kunstwerk’. Het ontwerp
van beide hoofdassen is zeer eigen en reflecteert direct het doel van
de verbinding. De twee stijlen van de ladder worden door sportieve
en recreatieve voorzieningen met elkaar verbonden en het winkelcentrum wordt zichtbaar gemaakt vanaf de hoofdas. Hiernaast worden
de verbindingen aangesloten op spirituele plaatsen, die de sociale
banden binnen Zwolle-Zuid versterken.

p. 12 Atelier Zwolle-Zuid

Al op de korte termijn (2020) kunnen de twee hoofdassen worden
ontwikkeld. Op de langere termijn (na 2030) kunnen voorzieningen
worden toegevoegd. Een zeer flexibele ontwikkeling tussen de hoofdassen is mogelijk en kan naar behoefte eenvoudig worden bijgestuurd. In het meest extreme scenario worden alle woonstraten autovrij en ingericht als fietsstraat.

beeld: Wouter Hagers
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Energiek hart Oud Ittersum
Sandra Grabs

De toekomstvisie voor Zwolle-Zuid zou moeten gaan over de transformatie naar een duurzame wijk. In dit voorbeeldscenario wordt een
energiezuinige buurt met een sterke sociale cohesie ontwikkeld. Hiernaast wordt er bij duurzame ontwikkelingen een tussenniveau georganiseerd, dat nu ontbreekt. Deze twee uitgangspunten vormen de
basis voor het toekomstscenario ‘Energiek hart Oud Ittersum’.
In de gesprekken met buurtbewoners bleek dat de wijk Oud Ittersum
over een goed sociaal netwerk en sterke sociale cohesie beschikt.
Interessant is de vraag hoe je een sociaal duurzame wijk naar een
ruimtelijk duurzame wijk kunt transformeren. Om de impact van dit
idee te onderzoeken wordt een scenario geschetst waarbij de buurt
volledig autonoom wordt in zijn energievoorziening.
Hiervoor wordt een energiecoöperatie opgericht. Door slim collectief
gebruik van duurzame toepassingen zal de impact groter zijn. Woningen die georiënteerd zijn op de zon kunnen energie leveren aan
woningen die minder geschikt zijn voor zonnepanelen. Woningen
kunnen gezamenlijk worden geïsoleerd. Belangrijke publieke voorzieningen in de buurt, zoals de tennisclub en de sporthal, krijgen gratis
energie van de coöperatie waardoor ze dit geld kunnen steken in projecten voor de buurt. Als je elkaar letterlijk van energie voorziet, versterkt dat de sociale cohesie.
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Ook wordt er een nieuwe ontmoetingsplaats en kenniscenrum gebouwd om duurzaamheid te promoten. De pilot in Oud Ittersum kan
als voorbeeld dienen voor andere buurten in Zwolle-Zuid en creëert
kennis en een groter bewustzijn voor duurzame toepassingen. Grotere vraag naar duurzame producten verlaagt uiteindelijk de kosten
waardoor investeringen eerder terugverdiend worden.

beeld: Sandra Grabs
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Een wijk voor drie generaties
Marije ter Steege

Het is niet vanzelfsprekend dat een wijk bevolkt wordt door verschillende generaties. In Zwolle-Zuid is het woningaanbod eenzijdig,
waardoor de wijk vooral geschikt is voor families en minder voor starters en ouderen. Zou het niet beter en efficiënter zijn om met verschillende generaties in een wijk te wonen en voorzieningen met elkaar te
delen? De drie-generatie-wijk heeft voordelen in vele opzichten. Maar
daarvoor hebben we wel een diverser woningaanbod nodig.
Als onderzoekslocatie is de wijk Gerenbroek in Zwolle-Zuid gekozen.
Deze wijk is gebouwd in de jaren tachtig en negentig. Eén woningcorporatie bezit hier een (klein) deel van de woningen. Hiernaast is er
een actieve buurtgemeenschap, die de basis vormt voor een gezonde doorgroeiende wijk. Een kwaliteit die gebruikt en ingezet dient te
worden.
Een diversiteit aan leeftijden bevordert sociale interactie, participatie en betrokkenheid. Verschillende leeftijden vullen elkaar aan.
Kinderen, jongeren, dertigers, veertigers, iedere leeftijdsfase heeft
zijn eigen bezigheden, tijdsbesteding en hulpvraag. Zo draait een
voetbalvereniging op de kinderen die komen voetballen, ouders die
de training geven en kantinedienst draaien en opa’s en oma’s die de
kinderen aanmoedigen.
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Om tot een volwaardige meer-generatie-wijk te komen dienen er
meer starterswoningen en ouderenwoningen te worden gerealiseerd.
Op stedenbouwkundig niveau moet worden onderzocht waar dit kan.
Daarnaast kunnen bestaande woningen worden aangepast: ruime
eengezinswoningen kunnen worden gesplitst in beneden- en bovenwoningen en een kangoeroewoning kan in de tuin worden gezet.
In de wijk kan op den duur een Wijk-Woon-Coöperatie worden opgericht, waardoor de bewoners zelf invloed hebben op diensten zoals
zorg, dagbesteding en kinderopvang. Ook organiseert de coöperatie
het groenonderhoud, het onderhoud aan woningen en de verduurzaming van de wijk.

beeld: Marije ter Steege

“nu we zelf zorgdragen
voor de openbare ruimte hebben we besloten
appelbomen door de wijk heen te planten, daar wordt
heerlijk van gegeten, appeltaart van gebakken en
appelmoes van gemaakt!”
“Op ons dak liggen sinds een jaar
zonnenpanelen. Deze heeft de wooncoperatie door
de wijk heen geplaatst, daarbij is gekeken waar de
panelen het meest opleveren.”

“Als het lekker weer is zitten we altijd even
buiten, zo hebben we contact met onze buren en
omdat er veel kinderen spelen is er altijd wat te
zien.”

“Mijn grote eensgezinswoning is gesplitst in
een beneden- en bovenwoning. Boven mij woont
nu een jong gezin, heel gezellig die reurigheid! Daarnaast hoef ik geen trap meer op.”

“Ik heb zelf geen auto. Als ik een
auto nodig heb gebruik ik de deel-auto. Mijn
buren gebruiken de deel-auto als tweede auto. Door de
deelauto’s zijn er minder parkeerplekken nodig, daar
is onder andere gebruik van gemaakt om de
wijk te verdichten.”

“Ik speel heel veel buiten, mijn oma
zit dan meestal op het bankje bij de speeltuin. Met
mijn vriendjes doen we dan verstoppertje, gaan we
appels plukken of spelen we in de zandbak.”

“de 3 generaties zijn essentieel voor onze voetbal-club; zoon speelt, vader doet de kantine dienst en opa is het publiek.”
bewoner Zwolle-Zuid
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Restruimte wordt dorpsstraat
Lisanne Caspers

Zwolle-Zuid is relatief dunbevolkt waardoor er veel saaie groene
restruimtes zijn die nauwelijks worden gebruikt. De buurten zijn erg
naar binnen gekeerd en er is behoefte aan meer diversiteit in het
woningaanbod.
In dit scenario wordt een verdichting met laagbouw voorgesteld om
Zwolle-Zuid een wat kleinschaliger en dorpser karakter te geven. Dit
wordt gerealiseerd door publieke ruimtes compacter te maken en
straatprofielen te versmallen.

Verdichting heeft meer voordelen. Door het toevoegen van woningen
blijft het voorzieningenniveau op peil en worden nieuwe voorzieningen toegevoegd. Ook zal het geliefde landschap rondom de IJssel in
de toekomst niet worden aangetast omdat de toekomstige bouwopgave in de wijk zelf wordt gerealiseerd.
Het transformeren van de restruimte naar een dorpsstraat laat zien
dat verdichting niet gepaard hoeft te gaan met hoogbouw, maar kan
leiden tot verbetering van de ruimtelijke structuur in Zwolle-Zuid.

De wegen tussen de buurten worden opnieuw vormgegeven als een
dorpse straat. Hierdoor worden buurten beter met elkaar verbonden
en kunnen nieuwe woningtypologieën (bijvoorbeeld seniorenwoningen, starterswoningen of woongroepen) worden toegevoegd. Ook
is er ruimte voor andere functies, zoals winkel en scholen. Door ze
langs de dorpsstraten te vestigen, ontstaat er ruimte om de huidige
locaties van deze functies te herontwikkelen. Deze nieuwe blokken
kunnen op een compacte manier ontwikkeld worden.

NAAR BINNEN GEKEERDE WIJK:
CENTRALE FUNCTIES
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BEBOUWING HERSTRUCTUREREN EN
AANVULLEN TOT BLOKKEN, ZONDER
ACHTERKANTEN EN RESTRUIMTES

beeld: Lisanne Caspers
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Landelijke idylle in de stadswijk
Stijn Tijhuis

Zwolle-Zuid is noch stads, noch landelijk. Alle voorzieningen zijn
dichtbij: scholen, winkels en sportverenigingen. Te fiets ben je ook zo
in het centrum of in het buitengebied. Het is een stadsdeel waar vrijwel elke woning een tuin heeft en de auto voor de deur geparkeerd
wordt. Voordeuren liggen aan de straat of aan het woonerf. Watergangen en groenvoorzieningen zijn talrijk aanwezig maar hebben
vaak weinig betekenis voor de directe omgeving van het woonhuis.
Er liggen in Zwolle-Zuid kansen om straks landelijk te kunnen wonen
door woningen op nieuwe wijze op groene openbare ruimte te oriënteren. In dit scenario worden de woonerven echte woonERVEN waar
men proeft van het buitenleven.

aaneengesloten toegankelijke stadstuin. Door de tuin loop je vanuit
de huizen naar het water of vanuit de boomgaard naar het parkeerhof.

De landelijke idylle in de stadswijk gaat om de ervaring van ruimte.
Deze ervaring ontstaat door tuinen samen te voegen en als grotere
tuin in te richten. Bestaande woningen worden omgevormd naar nieuwere woonvormen voor een veranderende samenleving (bijv. ouderenwoningen). Deze gerenoveerde woningen staan direct aan een

Een pilot zal moeten starten met bewoners die hechten aan een sterke buurtgemeenschap en geloven in het delen van grond en voorzieningen. Bewoners werken samen met investeerders, gemeente, woningstichtingen en ontwerpers om de landelijke idylle in de stadswijk
waar te kunnen maken.

Huidige situatie

Nieuwe situatie
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Landelijke idylle in de stadswijk is het best te realiseren in buurten
waar men samen kijkt naar het groter belang. Niet iedereen kan de
auto voor de deur zetten en in sommige straten veranderd restgroen
in parkeergelegenheid maar iedereen krijgt er een grote stadstuin
voor terug. Van onpersoonlijke parken en in ruimte beperkte individuele tuinen vindt transformatie plaats naar nieuwe openbare ruimte die
beleefd wordt als grote gedeelde tuin, onderdeel van het huis.

beeld: Stijn Tijhuis
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Spiritueel Zwolle-Zuid
Reza Alkaabi

Kerken zijn onderdeel van de cultuur (en tijdgeest) van de samenleving. De laatste jaren zijn er in kerkgebouwen steeds meer nevenfuncties gekomen, ter bestrijding van teruglopende bezoekersaantallen. In de afgelopen jaren is de kerk hierdoor getransformeerd van
een monofunctioneel gebouw voor religie naar een multifunctionele
ontmoetingsplaats voor verschillende doelgroepen en wensen.
De toekomst van kerkgebouwen is onzeker. Tegenwoordig kan men
via internet sociaal contact hebben of ceremonieën bezoeken zonder
het fysiek bestaan van een gebouw of plaats.
Verder is er binnen de samenleving een groeiende trend van behoefte aan rust en recreatie. Een plek waar mensen de dagelijkse hectiek
en drukte kunnen ontvluchten. In Zwolle-Zuid wordt deze rust vooral
opgezocht in het landschappelijk gebied rondom de IJssel, een populaire bestemming voor recreanten en natuurliefhebbers.
Door dit natuur- en recreatienetwerk in Zwolle-Zuid te verbeteren
worden er nieuwe ruimtes vormgegeven voor spiritualiteit en sereniteit. De zon schijnt op een magische wijze door de hoge bomen aan
de Scheller Allee, de bomen omarmen elkaar als de bogen in de kathedraal en laten zo het licht op een mystieke manier door. Fietsend
door de Kleineveerweg proeft men de sfeer van het plattelands: open
velden, koeien in de wei en de wind door je haren. Wandelend langs
de Oldenweg richting het Beekmanpad komt de IJssel langzaam in
beeld: het geluid van een veerboot en de IJsselcentrale in zicht. De
Hollewandsweg snijdt als een litteken dwars door Zwolle-Zuid heen.
Dit kan een nieuwe begraafplaats voor Zwolle-Zuid worden.
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Op de korte termijn focust dit scenario zich op het contrast tussen de
verschillende kwaliteiten van Zwolle-Zuid en het versterken van de
karakteristieke eigenschappen. Hierdoor zal er op de lange termijn
een sterk gevarieerd natuur- en recreatienetwerk ontstaan, waar spiritualiteit, verbondenheid en rust de boventoon voeren.

beeld: Reza Alkaabi
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Buitenwaarde
Hester Annema

Veel naoorlogse woonwijken hebben weinig relatie met het omliggende landschap. Voldoende parkeerplaatsen, ruime woningen, tuinen
en spelen voor de deur waren belangrijke uitgangspunten in de ontwerpen. Het is in deze woonwijken vaak prettig wonen maar door vrij
uniforme woontypologieën is een jaren zeventig woonwijk in Amersfoort nauwelijks te onderscheiden van een jaren zeventig woonwijk in
Groningen of Breda. Zo hebben ook de woonbuurten in Zwolle-Zuid,
op de oude bewoningslinten en buurtschappen na, weinig eigen karakter.
Bewoners wonen hier over het algemeen graag en tevreden maar geven aan zich niet echt verbonden te voelen met het karakter van de
buurt. Bewoners waarderen het nabij gelegen omliggende landschap,
zo blijkt ook uit het veelvuldig afgelegde fietsroute Rondje Zwolle. Is
het mogelijk om met simpele ingrepen naoorlogse woonwijken meer
identiteit te geven? Onderliggende landschappen bieden hier vaak
goede uitgangspunten voor. Het landschap in Nederland is immers
heel divers.
Zwolle is van oudsher een echte waterstad. Met als voortuin het
Zwarte Water en in de achtertuin in het noordoosten de Overijsselsche Vecht en in het zuidwesten de rivier de IJssel.
Zwolle-Zuid ligt vlakbij de IJssel met daartussen onder andere een
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oud bewoningslint, de rivierdijk en de uitwaarden. Toch is de IJssel
vanuit Zwolle-Zuid nauwelijks zichtbaar en ervaarbaar.
In het scenario Buitenwaarde wordt het landschap en het water van
de IJssel letterlijk naar Zwolle-Zuid toegetrokken. Door de uiterwaarden te verlagen krijgt de IJssel de ruimte vaker te overstromen en
ook achter de dijk kan meer water worden geborgen. Deze dynamische omstandigheden zijn voor de biodiversiteit heel waardevol en
maken Zwolle-Zuid klimaatadaptiever. Bloemrijke graslanden, natte
strooiselruigten en ooibossen zullen hier het landschap tonen. Voor
weide- en watervogels is het hier goed toeven. Via recreatieve routes
vanuit de verschillende woonbuurten, uitkijkpunten en dynamische
verblijfsplekken wordt het rivierenlandschap beter toegankelijk en ervaarbaar. Bewoners zouden hier wandelactiviteiten en modderraces
kunnen organiseren.
De kartelende randen van Zwolle-Zuid geven de mogelijkheid het
landschap de woonbuurten in te trekken. Water kan ook in de woonbuurten zelf een belangrijke rol krijgen. Er valt te denken aan brede
sloten en wadi’s langs wegen en straten waarin regenwater langer
kan worden vastgehouden en waterpleinen bij winkel- en buurtcentra
die in zomer voor verkoeling zorgen.

beeld: Hester Annema
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Colofon
Werkboek Atelier Zwolle-Zuid
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