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SH A R ED CIT Y ZWO LLE
Introductie

Centraal in dit document ‘Shared City Zwolle’ staat
de vraag: hoe kan de leefomgeving bijdragen aan de
gezondheid van de inwoners van de stad?
Voor de stad Zwolle is verkend welke rol gezondheid
heeft gespeeld bij de ruimtelijke ontwikkeling van de
stad en andersom. Daarbij is nadrukkelijk gekeken
naar het schaalniveau van de gehele stad. Deze
verkenning heeft geleid tot een advies op welke
manier Zwolle in de toekomst via de leefomgeving
kan bijdragen aan de gezondheid van haar inwoners
en welke bijdrage zij verwacht van andere partijen.

Aanleiding

Aanleiding voor deze verkenning is een uitvraag
van de adviescommissie van de Raad voor de
leefomgeving en infrastructuur (Rli) om middels
een creatieve sessie haar in voorbereiding zijnde
advies ‘De stad als gezonde leefomgeving’ te
ondersteunen en te verdiepen.

Opzet en vervolg creatieve sessies

Voorafgaand aan de creatieve sessie is met de
deelnemende partijen voor de casus Zwolle
(gemeente Zwolle, GGD IJsselland, en buro MA.AN)
de opgave voor Zwolle in kaart gebracht. Tijdens
de Creatieve Sessie is de opgave (parallel aan
sessies voor Rotterdam en Eindhoven) uitgediept
en is een oplossingsrichting verkend. De resultaten
zijn uitgewerkt en gepresenteerd op de tweede
werksessie waarin juist de onderlinge verbanden en
verschillen tussen de steden zijn besproken.

Belangrijkste uitkomsten verkenning
Analyse:
• Door de geschiedenis heen is veel aan de stad
ontworpen met het oog op gezondheid.
• Zwolle heeft veel sterke wijken met goede
basisvoorzieningen; kwalitatief water en groen
in de stad en het omliggende landschap zijn
kernwaarden.
• De stad kent een geslotenheid tussen de wijken.
Dit ligt besloten in de stedenbouwkundige opzet
van de wijken en hun onderlinge relatie, die
zijn vormgegeven vanuit de wijkgedachte met
een focus op een goede verbinding met het
stadscentrum.

Opgave:
• Zwolle focust vanuit de omgevingsvisie op
een brede definitie van gezondheid voor haar
bewoners.
• Zwolle werkt aan een stad waar iedereen zich
gelijkwaardig kan ontplooien en waar verbinding
en ontmoeting worden gestimuleerd.
• Vooral de gezondheidsverschillen tussen de
wijken (en met name Holtenbroek) vallen op.
Strategie ‘Shared City Zwolle’
• Zwolle wil de bestaande Stadswijken onderling
beter met elkaar verbinden, door sterke
(langzaam verkeer) routes, niet alleen gericht op
het ‘gaan’, maar ook op het ‘zijn’.
• De Stad zet in op stedelijke verdichting naar het
concept van de compacte stad; programmeren
tussen de wijken.
• Zwolle verwacht dat ook het Rijk dit nadrukkelijk
ondersteund, zodat zij hier ook andere
stakeholders in kan meenemen.

“Hoe ka n de leefomgev ing b ij d ra gen a a n d e gezo nd h e i d van i nwo n e rs van de s tad? . .
.. Het ga a t da n co ncreet o m d e p o s it ie va n gezo n dhe i d al s dr i j f vee r vo o r
stedelij ke t ra n sities en inves ter ingen d a nwel a ls m ee ko p p e l e n d b e l an g b i j
stedelij ke ruimtelij ke inves ter ingen. Op h et s ch a al n i ve au van de ge he l e s tad
(st r u ct u u r nivea u ) , niet va n een s t raat of w i j k .”
CONCEPTVOORSTEL CREATIEVE SESSIE, JOOST SCHRIJNEN

CO NT EX T ZWO LLE EN DE OMGEVINGSVISIE
Een belangrijke aanleiding om het onderwerp van
gezondheid te adresseren in relatie tot de inrichting
van de fysieke leefomgeving is de Omgevingswet.
Met de Omgevingswet, die in 2021 ingaat, bundelt
de overheid de regels voor ruimtelijke projecten.
Er worden 26 wetten gebundeld in 1 wet. In de
Omgevingswet is ‘een gezonde leefomgeving’ onder
meer als doel verankerd.
De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie
en gemeente onder andere een omgevingsvisie te
maken. In de omgevingsvisies moeten zij rekening
houden met deze verschillende belangen in een
gebied, waaronder gezondheid.
Zwolle loopt landelijk voorop wat betreft het
opstellen van de omgevingvisie en heeft reeds
de leidende ambities en kernopgave voor de stad
vastgelegd.

Vanuit het besef van een beloftevolle toekomst is
‘het Zwolle van Morgen 2030’ als missie voor de
omgevingsvisie geformuleerd:

‘Mensen maken de stad, de stad is zo ingericht
dat jij er, in vrijheid en veiligheid, die dingen
kunt doen die voor jou belangrijk zijn. We
gebruiken de groei om de stad te vernieuwen, te
verbeteren, completer en gevarieerder te maken.
Toekomstbestendigheid zien we als een kans onze
innovatieve kracht te versterken. Het doorademt
ons denken, plannen en doen. Het is de opgave
Zwolle continue aan te passen aan veranderende
maatschappelijke vragen en ruimtelijke
uitdagingen. Het perspectief van Zwolle is groei en
beweging. Zwolle durft ‘groot’ te zijn en laat zich
met haar sterke economie en stad van kwaliteiten
landelijk zien’.

De vertaling van deze missie naar de omgevingsvisie
leidt tot drie kernopgaven, een drager en een
fundament. Schematisch geven we dat weer in het
zogenaamde ‘Huis van Zwolle’ (zie afbeelding van de
gemeente Zwolle op de volgende pagina).

Omgevingsvisie Zwolle (2017)

“De gro ei va n de sta d en d e vera nd erend e na t u u r lij ke o m s tan di g he de n v rage n o m het
formuleren va n vers ch illend e nieu we o pga ven, zo al s k l i m aatadaptat i e ,
e ne rgiet ra n sit ie, de wo ningb o u wo pga ve en circu la ire eco n o m i e . Maar n i et zo n de r o n s
b e w ust te z ij n va n de d ra ger va n d e s ta d : h et m ens eli j k kap i taal . En o n ze b as i s , o n s
fu nda ment : de kwa liteiten va n d e b es ta a nd e s ta d en haar n at uur l i j ke o m gev i n g .”
DEEL 1 OMGEVINGSVISIE ZWOLLE (2017)

CO NT EX T ZWO LLE EN DE OMGEVINGSVISIE

DEEL 1 OMGEVINGSVISIE ZWOLLE (2017)

CO NT EX T ZWO LLE EN DE OMGEVINGSVISIE

HET MENSELIJK KAPITAAL: BEVORDEREN VANUIT EEN BREDE DEFINITIE VAN GEZONDHEID
In de omgevingsvisie benoemt Zwolle het menselijk
kapitaal als drager van de stad:

‘Zwolle versterkt en benut het menselijk kapitaal
van de stad. De mensen maken de stad. Het
menselijk kapitaal is de drager van de stad. Het
gaat om mensen die in Zwolle wonen, werken of de
stad gebruiken. Zwolle geeft je de mogelijkheid om
jezelf te ontplooien en daarmee van toegevoegde
waarde te zijn voor de stad. De stad Zwolle is de
plek waar mensen elkaar graag ontmoeten, waar
wat te beleven valt en waar je je verbonden voelt
met de mensen om je heen, met de stad en met
de rest van Nederland. We creëren een stedelijk
ecosysteem met optimale fysieke en sociale
verbindingen, zodat de stad maximaal als netwerk
fungeert.’
Omgevingsvisie Zwolle (2017)

Deze ambitie gaat daarmee in op een brede definitie
van gezondheid voor de inwoners van Zwolle,
waarbij met de inrichting van de leefomgeving niet
alleen rekening wordt gehouden met het lichamelijk
welbevinden (waarbij wordt vormgegeven aan een
stad met schone lucht, water, etc.) maar ook andere
factoren die bijdragen aan de gezondheidsbeleving
van de inwoners, zoals sociaal maatschappelijk
participeren, dagelijks functioneren en zingeving.
Voor deze verkenning hanteren we deze brede
definitie van gezondheid, zoals die ook wordt bepleit
door het Institute for Positive Health (IPH).
Het scoringsinstrument van IPH, zoals hiernaast
afgebeeld, wordt ingezet om patiënten, cliënten,
artsen of beleidsmakers te laten aangeven welke
aspecten van gezondheid voor hen belangrijk
zijn. Voor deze studie focussen we ons vanuit de
geformuleerde ambities in de Zwolse omgevingsvisie
op de onderdelen uit het scoringsinstrument
die samenvallen met persoonlijke ontplooiing,
onderlinge verbinding en ontmoeting.

“Zowe l het beschermen (milieu ) a ls h et b evo rd eren va n d e ge zo n dhe i d al s het fac i l i te re n van
ee n zelf- en sa men red za m e leefo m gev ing z ij n va n b e l an g vo o r ee n ge zo n de s tad.”
DEEL 1 OMGEVINGSVISIE ZWOLLE (2017)
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HET MENSELIJK KAPITAAL: BEVORDEREN VANUIT EEN BREDE DEFINITIE VAN GEZONDHEID

O N T M O E T IN G
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ONTP LOOING

BEWERKING SCORINGSINSTRUMENT (IPH,2016) OP BASIS VAN OMGEVINGSVISIE ZWOLLE (2017)
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HET FYSIEK KAPITAAL: VERSCHILLENDE DIMENSIES VAN DE (GEZONDE) STAD
Waar het menselijk kapitaal de drager van de stad
vormt, is het fysieke kapitaal het fundament. Zwolle
benoemt in de Omgevingsvisie nadrukkelijk de
onderliggende kwaliteiten en potenties in de stad die
reeds aanwezig zijn. Deze zouden moeten worden
meegenomen bij elke ruimtelijke ontwikkeling die in
de stad plaats vindt, of het nu gaat om de Zwolse
woningbouwopgave, de klimaatopgave of sociaal
maatschappelijke opgaven:
Zwolle behoudt en versterkt haar ruimtelijke,
cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten. De
fysieke stad is ons fundament. De stad Zwolle en haar
natuurlijke omgeving is van grote kwaliteit, die we willen
behouden en versterken. De historisch gelaagde en
waardevolle stad en landschappelijke omgeving zorgt
voor een sterke identiteit en een gezamenlijke trots.

Ten behoeve van deze verkenning is gezocht welke
aspecten bepalend zijn voor het functioneren van
de (gezonde) stad. We hebben daarvoor een aantal
begrippen uit de studie van Kevin Lynch’s ‘Good
city form’ gebruikt en deze gepositioneerd op het
scoringsinstrument van het Institute for Positive
Health. Het is niet onze bedoeling deze aspecten
nu apart uit te diepen en in detail toe te lichten, het
gaat vooral om een denkrichting, waarin we voor
Zwolle op zoek gaan naar een symbiose, waarin
de verschillende onderdelen die een goede stad
maken met elkaar in balans zijn voor de verschillende
stakeholders in de stad.

Omgevingsvisie Zwolle (2017)

“Grou ps and person s will va lu e d if ferent a s p ect s of t h e me as ure s of s et t l e m e nt qual i t y an d
a ssign different priorit ies to t h em . Bu t h a v ing m ea s u red t he m , a p ar t i c ul ar g ro up i n a re al
sit ua t ion would b e a b le to j u d ge t h e rela t ive go o dn e s s of t he i r p l ace . .”
GOOD CITY FORM (KEVIN LYNCH, 1984)

CO N T EX T ZWO LLE EN DE OMGE VINGSVISIE

HET FYSIEK KAPITAAL: VERSCHILLENDE DIMENSIES VAN EEN GEZONDE (GOEDE) STAD
VITALITEIT (VITALITY)
Stedelijk metabolisme
Veiligheid
Harmonie
Netwerken

GEVOEL (SENSE)
Identiteit
Structuur
congruentie
transparantie
(af)leesbaarheid

AANPASSINGSVERMOGEN (FIT)
Maakbaarheid
Weerstandsvermogen
Stedelijk programma
in relatie tot (bewoners in)
de stad/wijk

Vorm en beeld van de stad
‘Image of the city’

TOEGANKELIJKHEID (ACCES)
Diversiteit
Kansengelijkheid
Beheersbaarheid
Stedelijk programma
in relatie tot (bezoekers uit)
de regio

CONTROLE (CONTROL)
Zekerheid
Verantwoordelijkheid
Overeenkomstigheid
EFFICIENCY & JUSTICE

Cultuurhistorie
Landschap
Gebouwd erfgoed

SCORINGSINSTRUMENT, INTERPRETATIE OP BASIS VAN VIJF PARAMETERS VOOR ‘GOOD CITY FORM’ (KEVIN LYNCH, 1984)

A N A LYS E IN VEEL OPZICHTEN IS ZWOLLE AL HEEL GEZOND
Alvorens meteen in te gaan op de vraag ‘hoe kan
de leefomgeving bijdragen aan de gezondheid van
de inwoners van de stad?’ kijken we met het oog op
gezondheid eerst naar de situatie van de stad anno
2017 en de ontstaansgeschiedenis van Zwolle.
De eerste conclusie is dat Zwolle momenteel
eigenlijk al heel gezond is. We doelen dan op de
structuur van de stad zoals deze in het landschap
ligt en de wijze waarop de verschillende wijken
rondom de historische binnenstad zijn gelegen.
Hierdoor heeft de stad een sterk groen karakter. De
structuur van de stad nodigt uit tot gezond gedrag
en beschermt haar inwoners tegelijkertijd zoveel
mogelijk van schadelijke omgevingsfactoren.

“… weinig Ned er la n ds e s te de n k un n e n b oge n o p
zo veel s ta d s ra nd g re n ze n d aan z ul k p rac ht i g
cu l t uur l an ds c hap”
‘ATLAS VAN DE VERSTEDELIJKING VAN NEDERLAND’
(RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED, 2014)

“In Zwo lle is vee l aan dac ht vo o r de g ro e n e
r u imte en d e s ta d s taat i n de to p van g ro e n e
s tede n i n Ne de r l an d”
DE ‘FUNCTIONELE GROENKAART’ VAN ZWOLLE
(DE URBANISTEN, 2016)

A N A LYS E IN VEEL OPZICHTEN IS ZWOLLE AL HEEL GEZOND
“… ee n ove rz ichtelijke stad, met over wegend aangename
wijken…”

‘ATLAS VAN DE VERSTEDELIJKING VAN NEDERLAND’
(RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED, 2014)

“ Zowel d e ce nt ra le s in ge l a ls d e wa te rlo p e n d ie d e s ta d
dooradere n geve n Zwo lle ee n p le zie rige e n o nt s p a n n e n
a t mo s fee r.”

DE ‘FUNCTIONELE GROENKAART’ VAN ZWOLLE
(DE URBANISTEN, 2016)

A N A LYS E DE GEZONDE STAD IS GEEN NIEUW FENOMEEN,

DOOR DE GESCHIEDENIS IS ALTIJD AL MET HET OOG OP GEZONDHEID ONTWORPEN
Bij het ontwerpen aan de stadsplattegrond en de
ruimtelijke structuur van de stad zijn in het verleden
al keuzes gemaakt met het oog op gezondheid.
Zo werden de inwoners van de stad beschermd
tegen het water door te bouwen op hoger gelegen
zandruggen, werd vervuilende bedrijvigheid naar
de rand van de stad verplaatst, werd er voor de
arbeiders in de vele nieuwe werkplaatsen rondom
het spoor gezorgd voor een passende woning in
nabijheid van de werkplaats en werd ten behoeve
van latere stadsuitbreidingen de rijksweg A28
verhoogd aangelegd zodat er een goede (en veilige)
verbindingen met de rest van de stad konden
worden gerealiseerd. Voor latere stadsuitbreidingen
werd vooral de kwaliteit van het omliggende
landschap versterkt en benut.

“ Zwo lle is o nt wik ke ld o p
p a ra lle l lig ge n d e za n d ru g ge n
la n g s IJs s e l e n Vecht e n is
o o rs p ro n ke lijk lin e a ir va n
vo rm. ..De la ge b ee kd a le n
ro n d o m d e s ta d b lijve n
la n ge t ijd o n ge mo e id .”

Met het structuurplan in 2007 lijkt een moment
bereikt waarop verder bouwen en uitbreiden in het
landschap ten koste gaat van de beleving en groene
kwaliteiten rondom de stad. De stad focust daarom
op inbreiding in de stad.
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“LEVEN MET WATER”

ANA LYS E DE GEZONDE STAD IS GEEN NIEUW FENOMEEN,

DOOR DE GESCHIEDENIS IS ALTIJD AL MET HET OOG OP GEZONDHEID ONTWORPEN
“ De s p oorwe ge n beïnvloeden
de r u i mte l i j ke ontwikkeling
va n d e s ta d . Werkplaatsen,
a r b e i d e rs - e n villawijken
word e n ge bouwd in de
d i rec te n a bijheid.”

“ Vanwege de
bar r i èrewer k i ng van
het spoor, versc hoof
de aandac ht naar de
noordzi j de van de stad”
. . .De ni euwe w i j ken k regen
v i a doorgangen onder de
opgeti l de A2 8 een goede
ver bi ndi ng met het oude
centr um.”

“ De stad ko o s , re la t ief
vroeg i n de Ne d e rla n d s e
stedenbouw, vo o r ee n mee r
har moni sc he s a me n h a n g
tussen stad en la n d s ch a p .”

“ De s ta d k ie s t vo o r
in b re id in g in d e s ta d e n
o nt ziet zovee l moge lijk h et
b u ite n ge b ie d .”

1901

1950

1967
( 2 E N OTA )

2007

WONINGWET

INDUSTRIALISATIEBELEID

NOTA’S RUIMTELIJKE
ORDENING

STRUCTUURPLAN

OPGAV E VAN BESCHERMEN NAAR BEVORDEREN

“Vanuit de stedenbouw is er altijd veel aandacht
geweest voor het beschermen van de stad(delen),
zoals tegen het water en het verkeer”

“De focus van Zwolle ligt op het bevorderen van
verbindingen en ontmoeting door de stad heen”

Z WO LLE E EN G EFRAG ME N TE E E R DE S TAD
Beschermen

De opgave die de gemeente Zwolle zichzelf stelt
met betrekking tot de centrale vraag ‘hoe kan de
leefomgeving bijdragen aan de gezondheid van de
inwoners van de stad?’ is vooral het verleggen van
haar focus van beschermen naar bevorderen.
De historische analyse heeft laten zien dat de stad
altijd erg bewust is geweest van haar ligging in
relatie tot bedreigende factoren. Daartoe is lange
tijd ingezet op het beschermen van de stad(delen)
en haar inwoners tegen het water of verkeer.

Ruimtelijke fragmentatie

Op de volgende pagina’s tonen verschillende
kaartbeelden hoe Zwolle, door bij het vormgeven
aan de ruimtelijk structuur van de stad, altijd in te
zetten op beschermen, tegelijkertijd is uitgegroeid
tot een stad van fragmenten.
Rijksinfrastructuur
Rijksinfrastructuur vormt een belangrijke barrière
tussen de Zwolse wijken. Met name het spoor
(Zwolle is het op een na grootste knooppunt in het
Nederlandse spoornetwerk) zorgt voor een sterke
scheiding. De rijksweg A28 voelt door de verhoogde
ligging minder als een barrière en creëert vooral
een afstand tussen de wijken. Doordat de snelweg
juist dwars door de stad heen loopt (en niet als een
ringweg om de stad), is de directe relatie tussen stad
en landschap op veel plekken ongemoeid gebleven.

Wijkgedachte en stedelijke infrastructuur
De naoorlogse woningbouwopgaves in Nederland
zijn veelal opgepakt volgens de wijkgedachte. Buiten
de 19e en begin 20e eeuwse schil werden autonome
wijken gerealiseerd, die mede door de opkomende
automobiliteit, minder afhankelijk waren van de
centrale binnenstad. Het gezin stond centraal, een
plantsoen of speelplek was nabij en in de wijk waren
alle basisvoorzieningen, zoals een school, buurten verzorgingshuis aanwezig. Gezondheid is een
belangrijke drijfveer geweest achter het ontwerpen
vanuit de wijkgedachte.
Tegelijkertijd, door het ontwerpen van de wijken
van binnen naar buiten, hebben de wijken ook een
duidelijke grens. De wijken zijn veelal omsloten
of doorsneden door stedelijke infrastructuur.
Het ontwerpen vanuit de wijkgedachte heeft
dus tegelijkertijd gezorgd voor een zekere
barrièrewerking tussen de wijken.
Onderlinge verschillen tussen de wijken,
bijvoorbeeld qua programma en bouwperiode
hebben daarbij geleid tot differentiatie, maar ook tot
sociaal-economische segregatie tussen de wijken.

Bevorderen

In een tijd waarin de verzorgingsstaat wordt
afgebouwd en het zelforganiserend vermogen van
de burger als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is
de huidige scheiding tussen de wijken onwenselijk.
De geslotenheid in de stad lijkt de ruimtelijke
structuur van de stad en de ambities aangaande
ontplooiing, ontmoeting en onderlinge
verbondenheid in de weg te staan. Op welke
plekken is deze barrière werking het sterkst en
kunnen de wijken en haar inwoners met elkaar
verbonden worden? De visie Zwolle Shared City
(p.21) zet in op het bevorderen van de onderlinge
verbinding tussen de wijken en daarmee vooral het
verder bevorderen van een in de basis gezonde stad.

A N A LYS E ZWOLLE , E E N GEFRAGM EN TEERDE S TAD

“er zit een geslotenheid in de stad op alle schaalniveaus; en dat zit ook in de bewoners”
Ge u r t van d e Rand e raat (O- te am)

A N A LYS E R I JK SI NF R A STRUCTUUR

“Rijksinfrastructuur, dwars door de stad, vormt een beperkte barrière.
De A28 laat de verbinding tussen stad en land ongemoeid, het spoor wordt meer als barrière beleefd”

A N A LYS E D E WI JKGE DACHTE

( bro n o n be ke n d)

“het ontwerpen vanuit de wijkgedachte heeft geleid tot onderling van elkaar gescheiden wijken”
“basisvoorzieningen op wijkniveau, kunnen tegelijkertijd tot differentiatie en zelfs segregatie van wijken onderling leiden”

A N A LYS E HOOF DW I JKO NTSLUITIN G

‘A ci ty i s n ot a tre e’
(Ch ri s to ph e r Alex a n de r)

“Goede verbindingen en een oriëntatie op het stadscentrum zorgen tegelijkertijd voor
barrières tussen de wijken”

VIS I E ‘ S H A R E D C I T Y ZWOL L E’

‘ZWOLLE WEET VAN GEEN WIJKEN”

“de stad persoonlijker, tastbaarder, beleefbaarder en doordringbaarder maken is een belangrijk thema.
De barrières liggen tussen gesloten stadsfragmenten en bieden meekoppelkansen voor klimaatadaptatie,
sociale opgaves,... het openen van de stad”
s tad sges p rek Zwo l l e (C l u b Cel e)

SH A R ED CIT Y Z WO LLE
De visie Shared City Zwolle zet in op het bevorderen
van de onderlinge verbanden tussen de wijken. Dit
begint bij het loslaten van het denken in wijken en
het inzetten op aantrekkelijke stadsdelen die goed
met elkaar verbonden zijn. “Zwolle weet van geen
wijken”; in de omgevingsvisie van de gemeente komt
het woord ‘wijken’ niet voor.
Het landschap in en om de stad vormt hiervoor het
‘fundament’. Binnen de context van Zwolle heeft
het Zwarte Water veel potentie om de onderlinge
verbanden in de stad te versterken.

Verbinden en ontmoeten

Aantrekkelijke verbindingen binnen een sterk
fijnmazig netwerk zijn het uitgangspunt van de
visie Shared City Zwolle. Het met elkaar delen van
de stad betekent niet alleen een aantrekkelijke
binnenstad waar mensen samenkomen, maar juist
ook sterke, vitale, gezonde en duurzame stadsdelen,
met plekken waar je wil ‘zijn’ en waar het niet
alleen draait om het ‘gaan’. De stad bevorderd het
verblijven en ontmoeten in de gehele stad.
Zwolle heeft al flink geïnvesteerd in een
fijnmazig fietsnetwerk door en naar de stad.
Een volgende stap is om te zorgen dat die
verbindingen aantrekkelijk zijn met plekken waar
ontmoeting kan plaatsvinden. Dit begint bij een
nieuwe ontmoetingsplek langs het water tot een
multifunctioneel gebouw in randen en/of tussen de
wijken.

Meekoppelkansen

De komende jaren spelen er verschillende
opgaven die kunnen worden ingezet om
verder vorm te geven aan de visie. Denk aan
de woningbouwopgave (met een groei van de
stad met in totaal 10.000 woningen tot 2040),
dijkversterking en klimaatadaptatie. De stad gebruikt
de woningbouwopgaven om de stad maximaal te
transformeren en het vernieuwen, met een focus op
binnenstedelijk bouwen.
Shared City Zwolle benut de ruimtes in de randen
en tussen de wijken om opgaven met elkaar te
verbinden en mee te koppelen. Bijvoorbeeld
door in de randen te programmeren of nieuwe
ontmoetingen te stimuleren. Het inzetten op een
meer compacte stad moet dit mogelijk te maken.
De compacte stad vraagt ook om een veel
fijnmaziger netwerk. Een netwerk dat uitnodigt
tot bewegen, ontmoeten, ontdekken, waar
keuzevrijheid is, maar die ook ruimte biedt aan
nieuwe stedelijke opgaves als klimaatadaptatie en
energietransitie.

UI TWER K ING / AANPAK AAN TREKKEL IJKE VERB IN D I NG EN

BELEVING EN ONTMOETINGSPLEKKEN ALS ONDERDEEL VAN HET NETWERK

“Gestart is reeds met goede fietsverbindingen door de hele stad.
Nu ook zorgen dat die verbindingen aantrekkelijk zijn met plekken waar ontmoeting plaats kan vinden,
van gaan naar zijn”

UI TWER K ING / AANPAK M EEKOPPEL EN

OPGAVEN KOMEN BIJ ELKAAR IN DE RANDEN EN TUSSEN DE WIJKEN

“Meekoppelen en programmeren op de grens dat stimuleert ontmoeten,
Dit vraagt om meer compacte steden!”

DE ELUI TWER KING EEN TOE KOMSTSCE NARIO VOOR ZWOL L E N OORD

E E N TO E KOMSTSCENA R IO VOOR ZWOLLE NOORD
Eén aspect uit de creatieve sessie welke niet kan
worden ontkent is het verschil in gezondheid (of
indicatoren daarvan) tussen de wijken. Met name
voor de wijken Holtenbroek en Diezerpoort wijzen
de statistieken uit dat de wijken systematisch
lager scoren op tal van indicatoren met betrekking
tot gezondheid, zoals inkomen of het gevoel van
eenzaamheid.
Zonder te pretenderen dat deze verschillen kunnen
worden opgelost tot op het niveau van het individu,
kan Zwolle als stad wel keuzes maken in het
verdelen van haar middelen en het bewegen van
andere stakeholders om uitvoering te geven aan de
visie Shared City Zwolle.
Met de visie als vertrekpunt is een deeluitwerking
voor Zwolle Noord gemaakt. Het is slechts één
ruimtelijke verbeelding, met het concept van Shared
City Zwolle als uitgangspunt. In het geschetste
toekomstscenario op de vorige en volgende kaarten
is bijvoorbeeld te zien hoe een verdichtingsopgave
kan worden ingevuld langs het Zwarte Water of
rondom bestaande wijkcentra. Het netwerk wordt
fijnmaziger, in de ruimtes tussen de wijken wordt
geprogrammeerd op ‘ontmoeting’ en wellicht wordt
zelfs de A28 deels overkluisd.
Belangrijker is het gesprek hierover aan te gaan
met bewoners, bedrijven, ontwikkelaars en overige
stakeholders om te komen tot concrete plannen
die bijdragen aan de positieve gezondheid van de
bewoners in de stad.

Werken aan een gezondheidslegenda

Voor Zwolle zijn reeds plekken te benoemen waar
zorgverlening plaatsvind of waar de lucht meer of
minder verontreinigd is, als een gezondheidskaart
van de stad.
In het verlengde hiervan zou de stad ook vanuit
de ruimtelijke opgaven voor de stad, een legenda
moeten opstellen voor initiatieven die bijdragen aan
de gezondheidsbescherming, bevordering en welzijn
van de inwoners (in een brede zin) doordat zij een
bijdrage leveren aan de visie Shared City Zwolle.
Een aantal denkbare interventietypes, zoals
verkoelingselementen of gemeenschappelijke
ruimten ten behoeve van ontmoeting, zijn voor deze
verkenning bij wijze van oefening verbeeld in een
kaartbeeld van Zwolle Noord.

AN A LYS E BE V E ST I GI NG VAN VERSCH IL L EN OP WIJKNI V EAU
HOLTENBROEK VALT OP

% MATIGE TOT SLECHTE GEZONDHEID
(O&I, GEMEENTE ZWOLLE)

% HUISHOUDENS
ONDER 105% VAN HET SOCIAAL MINIMUM
(O&I, GEMEENTE ZWOLLE)

% STERK EENZAAM
(O&I, GEMEENTE ZWOLLE)

AA NPA K INT E RV E NT I E S VOOR ZWOL L E N OORD

OPMAAT NAAR EEN GEZONDHEIDSLEGENDA VOOR DE STAD

A a n bre n ge n van
verko e l e n de e l e m enten
(wate r, groe n , s c hadu w)

Verhoge n van
waterbergen d ve r moge n
(wadi’s, wate r p l e ine n)

Ru imte l ijke inr ic ht ing
A ant re k ke li j ke e n ge s ch i k te
vo o r b ewe ging, zo rg,
fysieke i nf ra s tru ctu u r vo o r
o nt sp anning, o nt mo et ing
bewe g i n g
(p ar ke n, p l e ine n)

Ge bo u we n vo o r ge zo n de
vo o rzi e n i n ge n ( zo rg ,
o ntm o eti n g , s ch o li n g )

LES S EN U IT D E C REAT IE VE S E S S I E
Les 1) De omgevingsvisies
•

•

•

Gezondheid is één van de drijfveren
voor stedelijke transities. Benoem dit
nadrukkelijk in de NOVI.
De omgevingsvisie biedt kansen om,
juist met gezondheid als drijfveer,
ook andere opgaven voor de fysieke
leefomgeving mee te koppelen.
Leg ambities (en programma’s) vast in
de omgevingsvisies en werk aan een
gezondheidslegenda voor de stad.

Les 2) Compacte stad
•

Laat als Rijk duidelijk zien dat de
compacte stad wordt omarmd. Dit
kan door op nationaal niveau keuzes
te maken en verantwoordelijkheid te
nemen.

Les 3) Beschermen vs. bevorderen
•

Redeneer zowel vanuit het individu als
vanuit de groep en de stad.

•

Ga het gesprek aan over
conflicterende maatregelen of
kernwaarden (bij meekoppelen).

Voorbeeld: Bevorderen en beschermen staan soms
tegenover elkaar. Bij het inzetten op meedoen, en
het creëren van aantrekkelijke ontmoetingsplekken,
wil je soms juist het risico kunnen opzoeken nabij
een drukke weg of in een leegstaand pand, maar
hoe ga je dan om met gezondheidsrisico’s die daar
tegenover staan?

DE P R A K TIJK

“De praktijk laat zien dat een nadrukkelijke keuze voor gezondheid nog niet altijd wordt gemaakt”
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