
Omgevingsvisie  
samenvatting

Mijn Zwolle van 
morgen 2030 

om geven 



Inleiding omgevingsvisie samenvatting

 “We houden van Zwolle, de stad en het buitengebied”. 

Dat werd duidelijk tijdens de Tour de Zwolle, 122 

zienswijzen en alle gesprekken met Zwollenaren over 

de Omgevingsvisie: ‘Mijn Zwolle van morgen 2030.’ 

Het vooruitzicht van jonge mensen die nu opgroeien  

in de stad en de vraag of er voor hen een huis, een 

baan is, een fijne plek om te wonen en te genieten  

van de natuur, daar gaat deze Omgevingsvisie over. 

Zwolle moet een gemeente blijven waar je je vrij en 

veilig voelt om de dingen te doen die belangrijk voor 

je zijn. Een fijne plek om te wonen, toegankelijk en de 

ruimte om plezier te hebben. Want dat is wat Zwolle 

Zwolle maakt.

In deze samenvatting leest u meer over  

de thema’s uit de Omgevingsvisie, zoals wonen, 

werken en genieten van de ruimte om ons heen.

Omgevingsvisie

We houden van  wat Zwolle
Zwolle maakt



We houden van
de verschillen  

van Zwolle  

We houden van
het studenten
leven in Zwolle

We houden van  
een fijne plek  
om te wonen

We houden van
het bruisende  

centrum

We houden van
op je fiets naar 

het werk kunnen

We houden van
het water

Gebiedsprofielen | Gebiedsgericht werken 

Economie | Menselijk kapitaal

Mobiliteit | Economie

Gezondheid | Klimaatadaptatie

Wonen | Buitenruimte

Strategische ontwikkelzones | Centrumgebied

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Inhoud

Overzicht onderwerpen Omgevingsvisie 

Per onderwerp kunt u doorklikken naar twee pagina’s met meer informatie. 

De volledige versie van de Omgevingsvisie bekijkt u op zwolle.nl



Gebiedsprofielen | Gebiedsgericht werken

overzicht

Omgevingsvisie

Zwolle heeft tien verschillende gebiedsprofielen.  

In zo’n gebiedsprofiel beschrijven we de toekomst  

van het gebied als het gaat om wonen, economie,  

ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, gezondheid, het  

groen, enzovoort. Al die onderwerpen worden in  

samenhang met elkaar beschreven.

  

> Vanaf pagina 84 van de Omgevingsvisie leest u hier meer over 

de verschillen  
van Zwolle

Daarom gaan we voor...

We houden van  

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf


overzicht

Omgevingsvisie

Het uitgangspunt is dat ruimtelijke 

ontwikkelingen als woningbouw, 

maatschappelijke voorzieningen  

en bedrijvigheid worden benut om 

opgaven in wijk, buurten of buurt

schappen aan te pakken. 

Wat gaan we in ieder geval doen? 

We zijn bezig met het ontwikkelen 

van de Spoorzone. We ontwikkelen 

een programma Centrum Binnenstad 

en vanuit een gebiedsvisie voor de 

Zwartewaterallee werken we met  

initiatiefnemers aan onze opgaven  

in dit gebied. 

het aanhouden van een 
gebiedsgerichte aanpak  

De buurtschapsverenigingen nemen 

een belangrijke rol in bij het maken  

van buurt/gebiedsvisies voor het 

buitengebied. Samen werken we de 

komende jaren verder aan de verdere 

ontwikkeling van deze buurt/gebieds

visies. Dan hebben we het concreet 

over: 

 Actualiseren dorpsplan Wijthmen; 

 Opstellen buurtvisie Spoolde; 

 Gebiedsontwikkeling Tolhuislanden; 

 Buurtvisie Schelle Oldeneel 

 Actualiseren buurtvisie Windesheim 

>   Meer hierover leest u op pagina 103 van  

de Omgevingsvisie

Gebiedsprofielen | Gebiedsgericht werken

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf


Wonen | Buitenruimte

overzicht

Omgevingsvisie

Een betaalbare woning voor iedereen.  

Met deze Omgevingsvisie kiezen we ervoor om vooral  

in de bestaande stad in de komende jaren woningen te  

bouwen. Daarvoor krijgen onder meer leegstaande  

kantoorpanden een woonfunctie en Stadshagen maken we af.

We willen  woningen bouwen om zo het woningtekort  

aan te pakken. In de Oosterenk, langs de Zwartewaterallee 

en in de Zwartewaterzone. Ook in de Spoorzone worden de 

komende jaren woningen gebouwd. Appartementen, maar 

ook woningen met een tuin. 

> Meer hierover kunt u vinden vanaf  pagina 31 in de Omgevingsvisie 

We houden van  

En blijven...

een fijne plek
om te wonen

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf


Wonen | Buitenruimte

overzicht

Omgevingsvisie

het buitengeluk en  
de groene kwaliteiten 

vasthouden aan  

Buitengeluk is een randvoorwaarde om 

fijn te kunnen wonen en te verblijven.  

We maken steeds meer gebruik van het 

groen in onze gemeente. Om te wandelen, 

om te ontmoeten en om te genieten.  

We vinden het belangrijk dat onze buiten

ruimte toegankelijk is voor iedereen. 

Juist ook bij het bouwen van woningen. 

Het draagt bij aan de gemeente als een 

fijne woonplek. Bij het inrichten en  

beheren van onze buitenruimte richten 

we ons op het realiseren van buiten

geluk. Voor nu en in de toekomst.  

Er zijn maar weinig steden die zo mooi  

in het landschap liggen als Zwolle, tus

sen IJssel en Vecht. Het groen van het 

buitengebied loopt zonder grote onder

brekingen door tot het fraaie historistische 

centrum van Zwolle. De waardevolle 

natuur van Zwolle hebben we inzichtelijk 

gemaakt op de natuurwaardenkaart. 

Zwolle is een groene gemeente.  

Die kwaliteit willen we behouden en  

verder ontwikkelen.  

>  Meer lezen over buitengeluk en de natuurwaar-

denkaart en hoe we onze natuurwaarden en cultuur-

historie willen behouden leest u vanaf pagina 46

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf


Mobiliteit | Economie

overzicht

Omgevingsvisie

De fietser en de voetganger krijgen in de  

komende jaren meer ruimte. Zwolle is een echte 

fietsstad en we zorgen ervoor dat Zwolle te voet en 

per fiets nog toegankelijker wordt.

Onze buitenring moet veel meer gaan fungeren als 

stadsring, voor het autoverkeer en het openbaar 

vervoer. Je moet in principe kunnen lopen of  

fietsen langs de hele stadsring.  

Ook willen we mobiliteithubs creëren.  

Daar kun je de auto parkeren voor een dag. Om 

met een ander vervoermiddel naar je  

werk te gaan, of naar de binnenstad.  

Waar je ‘s avonds je pakketje kunt ophalen. 

> Meer hierover staat op pagina 33 van de Omgevingsvisie 

We houden van  op je fiets naar 
het werk kunnen

Door te zorgen voor...

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf


Mobiliteit | Economie

overzicht

Omgevingsvisie

dichtbij houden van  

Zwolle is aantrekkelijk voor werkgevers en  

werknemers. Daarom zetten we in op het creëren 

van ruimte voor nieuwe bedrijven en startups.  

Bijvoorbeeld door het anders inzetten van  

kantoorpanden. Een goed voorbeeld hiervan zijn  

de ontwikkelingen in de Spoorzone. Zwolle is en 

blijft de belangrijkste werkstad in de regio,  

samen met de veelheid aan onderwijs.  

Deze combinatie blijven we ondersteunen

> Op pagina 21 van de Omgevingsvisie leest u daar meer over 

aantrekkelijke  
banen in de regio

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf


Economie | Menselijk kapitaal

overzicht

Omgevingsvisie

Zwolle is met onder andere Hogeschool Windesheim en 

verschillende MBOscholen en een echte studentenstad. 

We willen nog meer een stad voor studenten zijn.  

Het past bij onze opgave om te verstedelijken. 

 

>  Meer hierover staat op pagina 15 van de Omgevingsvisie

We houden van  het studentenleven  
in Zwolle

En daarnaast...

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf


Economie | Menselijk kapitaal

overzicht

vasthouden van  
jonge talenten  

in de regio
Om jonge talenten en kenniswerkers te binden aan Zwolle, 

moeten we ervoor zorgen dat we betaalbare woningen bouwen 

en dat het aantrekkelijk is en blijft om in Zwolle te werken.  

Dat betekent dat starters op de arbeidsmarkt in Zwolle terecht 

kunnen voor een woning. Dat we goed bereikbaar blijven.  

Dat we in onze belangrijke gebiedsontwikkelingen rekening  

met ruimte voor verschillende typen bedrijvigheid met nieuwe 

bedrijfsen kantorenconcepten. Dat onderwijs zich kan blijven 

ontwikkelen. We werken aan een creatief en vernieuwend  

aanbod op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.  

> Meer hierover leest u op pagina 34 van de Omgevingsvisie 

Omgevingsvisie

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf


Omgevingsvisie
Strategische ontwikkelzones | Centrumgebied

overzicht

Met meer ruimte voor fietser en voetganger, vergroten we de 

kwaliteit van de historische, bruisende binnenstad. Daarnaast 

verbinden we de binnenstad met de Spoorzone, zodat er een 

groot centrumgebied ontstaat, met nieuwe kwaliteiten voor de 

Zwollenaar.

De komende jaren zetten we volop in op de ontwikkeling van het 

Zwolse centrumgbied (binnenstad, schil daar om heen en de 

Spoorzone). Dit is het hart van de stad en de regio, vanwege het 

grote voorzieningen niveau. De komende jaren realiseren we 

hier ook een groot aantal woningen. We delen de stad op in drie 

ontwikkelzones. De StadsKrans, de StadsRuit en de StadsRand. 

Elke zone heeft zijn eigen kenmerken en ontwikkelingen. 

> Meer hierover leest u op pagina 36 en 37 van de Omgevingsvisie 

We houden van  het bruisende  
centrum

En verbinden door het...

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf


Strategische ontwikkelzones | Centrumgebied

overzicht

dichtbij houden van  
van het buitengebied

De StadsRand verbindt de stad met het buitengebied,  

het ommeland. Een waardevol gebied. Daarom gaan we  

zorgvuldig om met ontwikkelingen, ze moeten passen bij  

het karakter en identiteit van een gebied. Denk bijvoorbeeld 

aan de Stadslanderijen.

In het buitengebied liggen de dorpen Windesheim en Wijthmen. 

We zetten in op een toekomstbestendige ontwikkeling ervan. 

Dat doen we samen met de bewoners van deze dorpen.  

Voldoende woningen voor de juiste doelgroep en verkeers

veiligheid zijn thema’s die hier aan bod komen. 

> Meer hierover leest u op pagina 38 en 42 van de Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf


Gezondheid | Klimaatadaptatie

overzicht

Omgevingsvisie

We houden van  

Zwolle ligt tussen de rivieren: De Overijsselse Vecht en  

de IJssel. De Sallandse Weteringen monden via de singels  

uit in het Zwarte Water. We houden van ons water in Zwolle.  

Het brengt plezier en vertier. 

Water, onze fijne groene buitenruimte; het draagt bij aan ons 

buitengeluk en aan onze gezondheid. In deze Omgevingsvisie is 

Zwolle Gezond een belangrijk thema. Gezondheid loopt als een 

rode draad door allerlei ontwikkelingen. 

> Meer hierover leest u vanaf pagina 59 in de Omgevingsvisie 

het water

Daarom willen we...

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf


Gezondheid | Klimaatadaptatie

overzicht

We willen veilig zijn voor overstromingen en extreem 

weer. Daarom werken we samen met deze partners 

om de toenemende risico’s op (grond)wateroverlast 

tegen te gaan, zodat Zwolle nu en in de toekomst  

leefbaar is. Dit doen we door water en ruimte  

te verbinden en te zoeken naar passende oplossings

richtingen voor een veilig hoofdwatersysteem. We gaan 

daarbij uit  van een gebiedsbenadering in plaats  

van traditionele dijkversterkingsprojecten. 

 

> Meer hierover staat op pagina 54 van de Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

volhouden in  
een veranderend 

klimaat 

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf


Mijn Zwolle van  
morgen 2030 
Omgevingsvisie volledige versie  >  www.zwolle.nl

Samen laten we Zwolle ontstaan.  

De omgeving is altijd in ontwikkeling.  

Voor de meest actuele versie van de  

Omgevingsvisie verwijzen we u naar  

onze website www.zwolle.nl

Heeft u vragen over de Omgevingsvisie?  

Mail dan naar omgevingsvisie@zwolle.nl

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/bijlage-3-omgevingsvisie-2021-v3.pdf
http://www.zwolle.nl

