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Geachte heer, mevrouw, 

  

Sinds afgelopen maart zijn we op het Stationsplein bezig met 

werkzaamheden ter voorbereiding op de afsluiting van het Stationsplein. We 

hebben onder andere rioleringen vervangen, bushalte plateaus verlaagd en 

zaagsnedes in het beton aangebracht ter voorbereiding op het verwijderen 

van het beton op een later moment.  

 

Met ingang van donderdag 16 mei 2019 wordt het Stationsplein afgesloten 

voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens de bouw van de ondergrondse 

fietsenstalling is het gehele Stationsplein werkterrein. Voor voetgangers en 

fietsers blijft het station altijd goed bereikbaar. Het autoverkeer ondervindt wel 

hinder van deze afsluiting.  

 

Tijdelijke verkeerssituatie  

De Westerlaan, Oosterlaan en de Terbochstraat zijn vanaf donderdag 16 mei 

2019 doodlopend: het Stationsplein is niet per auto bereikbaar. De 

Westerlaan blijft vanaf de Stationsweg bereikbaar. Voor auto’s geldt hier 

eenrichtingsverkeer. Gedurende de werkzaamheden is in de Terborchstraat 

tweerichtingsverkeer toegestaan. De Van Karnebeektunnel is tijdens de 

bouwwerkzaamheden voor bewoners van Assendorp tijdelijk opengesteld als 

eenrichtingsverkeer voor auto’s die richting de A28 of Zwolle Zuid rijden. 

Tijdens de tijdelijke verkeersituatie mogen vrachtwagens langer dan 12 meter 

vanaf de Burgemeester Van Roijensingel niet meer de Stationsweg in rijden.  

 

We zetten de komende periode verkeersregelaars in op diverse plaatsen 

rondom het Stationsplein en bij de Van Karnebeektunnel om het verkeer in 

goede banen te leiden. De eerste dagen monitoren we de tijdelijke 

verkeerssituatie en worden er maatregelen getroffen indien dat nodig is.  

 

Op de volgende pagina staat een afbeelding waarin de tijdelijke 

verkeersituatie in beeld is gebracht.  
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Omleidings- en adviesroutes 

Tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling gelden de volgende omleidings- en adviesroutes 

voor gemotoriseerd verkeer (deels met omleidingsborden aangegeven): 

1. Het verkeer op de A28 afrit Zuid en de Spoolderbergweg dat richting Assendorp wil rijden, wordt 

omgeleid via de IJsselallee en de Marsweg. 

2. Het verkeer op de IJsselallee ter hoogte van de wijk Hanzeland en de Spoolderbergweg dat richting 

het centrum wil rijden, wordt omgeleid via de A28 afrit Centrum en de Katerdijk.  

3. Het verkeer op de A28 ter hoogte van de IJsselbrug richting het centrum wordt omgeleid via de A28 

afrit Centrum en de Katerdijk. 

4. Het verkeer op de Hasselterweg nabij de Blaloweg richting het centrum wordt omgeleid via de 

Katerdijk. 

5. Adviesroute: het verkeer op de A28 dat richting Assendorp wil rijden, wordt geadviseerd te rijden via 

de A28 afrit Noord, de Ceintuurbaan en Leo Majorlaan.  
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Werkzaamheden  

De komende maand werken we onder andere verder aan: 

 Het vervangen van riolering op diverse plaatsen op het werkterrein. 

 Het opbreken van de betonverhadering op het Stationsplein. 

 Het verwijderen van kabels en leidingen.  

 

In de BouwApp geven we updates over de werkzaamheden en vertellen we meer over de hinder die het 

werk met zich meebrengt. Bij werkzaamheden die gevolgen hebben voor u, denk hierbij aan 

geluidshinder, wordt u tijdig geïnformeerd middels een brief.  

 

BouwApp 

Via de BouwApp kunt u de ontwikkelingen tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling en de 

herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg op de voet volgen. Om het project te volgen, 

neemt u de volgende 5 stappen: 

 Download de BouwApp gratis in de appstore (Google Play of App Store) 

 Ga naar ‘zoek project’ 

 Zoek op ‘Stationsplein Noord & ondergrondse fietsenstalling’ 

 Selecteer het project 

 Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’ 

 

Elke keer wanneer er een bericht wordt geplaatst in de BouwApp komt er direct een berichtje (notificatie) 

op uw smartphone of tablet. Zo bent u altijd goed op de hoogte. 

 

Meer informatie 

Mocht u nog vragen, opmerkingen of onduidelijkheden hebben, dan kunt u contact opnemen met mij. Ik 

ben telefonisch bereikbaar via 06 10 24 01 60 of stuur een e-mail naar hedwig.verelst@boskalis.com. 

Ook kunt u op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur langskomen in het informatiecentrum in ons 

kantoor aan het Stationsplein 14A. Tijdens de openingstijden van het informatiecentrum kunt u zonder 

afspraak binnenlopen.  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedwig Verelst 

Omgevingsmanager Boskalis Nederland 

 

Zwolle bouwt aan een voor alle bezoekers en reizigers uitstekend, toegankelijk en duurzaam station, het tweede spoorknooppunt van 

Nederland. Het station en de stationsomgeving zijn gebieden waar mensen elkaar graag ontmoeten, waar wat te beleven is en waar je je 

verbonden voelt met de mensen om je heen, met de stad en met de rest van Nederland. De bouw van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling 

en de herinrichting van het Stationsplein Noord en de Stationsweg dragen hieraan bij. Boskalis Nederland voert dit project in opdracht van 

gemeente Zwolle uit. Meer informatie vindt u op zwolle.nl/stationspleinnoord. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.concepteurs.debouwapp
https://itunes.apple.com/nl/app/de-bouwapp/id635250902?mt=8
mailto:hedwig.verelst@boskalis.com

