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INLEIDTNG

Bi1 de vaststelling van de vINEX (Vierde Nota Ruimtelijke ordening -

extra) is de gemeente zwolle door de rijksoverheid als stedelilk

knooppunt aangewezen. Hiermee is aan de gemeente een extra groeitaak

toegekend.volgensdetaakstellingvanrijkenprovinciezaldestad
in het jaar 2OO0 ca- 11O.OOO en in het iaar 2O1O ca' I2O'000 inwo-

nerstellen.Inhetontwerpstreekplanwest-overijsseliseenindica-
tieve raming opgenomen voor de uitbreiding van de woningvoorraad in

Zwolle van 6.500 woningen in de periode 1992-2000' en 5'500 woningen

indeperiode2ooo-2olo.Dezegroeitaakbetekentzowelopvangvande
groeivandestadenderegio,aLsaanpassingaanveranderendewoon-
wensenenopvangtengevolgevandeveranderendegezinssamenstelling.

Na een zorgvuldige afweging met betrekkinq tot mogelijke bouw-

rocaties, heeft ã" g"*"".te de keuze op stadshagen Iaten varren. De

Iocatie Stadshage. i=, maar d'it geldt ook voor andere potentiëLe

stadsuitleggebieden, niet ingericht voor een dergelijke taak' Immers

deverbindingenzijnnietoptimaalenhettotstandbrengenvaneen
harmonische verweving met de bestaande stad wordt in de huidige

situatie sterk gehináerd door de aanwezigheid van het bedrilventer-

rein en de zware infrastructuur. De opgave waarvoor de gemeente zich

door de keuze van stadshagen ziet gesterd, is dus complex en bestaat

uit de volgende onderdelen:
- het realiseren van een stadsdeer met een op de toekomst gericht'

wervend woonmilieu;
- het totstandbrengen van een stedelijke samenhang vooral met de

binnenstad maar ook met de woonwilken Holtenbroek, Aa-landen en

Viestenholte;
-hettotstandbrengenvangoedfunctionerendeverbindingenmetde

stad voor de verschillende verkeerssoorten;
- het zoveel mogelijk voorkomen van aantasting van natuur- en

Iandschapswaarden en waardevol l-andbouwgebied;

-hettotstandbrengenvaneenuitbreidingwaarbilrekeningis
gehouden met de kwaliteiten van de polder' het ZwatLe Water en

het dijkmilieu;
- het realiseren van een

minimalisering van de
van het ontwikkelings-

woonwijk waarin gestreefd wordt naar een

aantasting van het milieu, in alle fasen
en bouwProces.

AIs voorbereiding op het bestemmingsplan is een hoofdopzet opge-

steld.Tenbehoevehiervanzijnverscheidenevoorstudiesverricht
(ziebijgevoegdeliteratuurlijst).Erzijnverschillendemodellen
ontwikkeldenonderzocht.Erisvoorgekozenomhetcompactestadsmo-
del- met een omgelegde Werkerlaan verder uit te werken' De hoofdopzet

diende ars basis voor het opsterlen van dit bestemmingspran. Het is

debedoelingomin]-gg6metdebouwactiviteitentestarten.
Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader voor de realisering

van minimaal 8.500 woningen'

De modellen, het ontwerp van de hoofdopzet en het bestemmingsplan

zijnontwikketddoorhetbureauVollmer&Partners'insamenwerking
*"t d" gemeentelijke diensten en enkele externe adviseurs'

ParalLeL aan de planactiviteiten verliep het opstellen van een Mi-

IieuEffectRapport.Inhetontwerpiszoveelmogelijkrekening
gehouden met de resultaten van het MER'
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DOELSTELLINGEN EN T'IIIGAI¡GSPT'I¡TEII

Inleiding

Ineengrootaantallandelilke,provincialeengemeentelijkeplannen
en nota, s worden randvoorwaarden en belemmeringen vermeld die van

belangzijnvoorgeplandewoningbouwlocatieszoalsStadshagen.
Indithoofdstukwordteenoverzichtgegevenvandezeplannenen
nota,s, voorzien van een Samenvatting. Dit is opgenomen om het kader

te beschrijven waarmee in zijn algemeenheid, bij de ontwikkeling van

nieuwe woonlocaties, rekening moet worden gehouden' Dit betekent
echter niet dat aIIe doelstelLingen zoals verwoord in rijks- en

provinciale nota's ook in dit bestemmingsplan zijn opgenomen'

Nota's v€t¡l hogere overheden

Landelijke en provinciale nota's welke van belanq zt')n' zLlnt

- 4e Nota op de Ruimtelijke ordening (Extra), VRoM ' I98al 1990b;

- Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig (VRoM' 1988);

- Nationaal M.j-Iieubeleidsplan (Plus ) (VROI'Í , 1988/1990a ) ;

-KaderplanvanAanpakNMP+voorgemeenten(VNG1990);
- Nationaal Milieubeleidsplan 2 (\IRoÞr 1'994)¡

- Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer ( SW II ) ' V&w/VRoM

1990;
- Natuurbeleidsplan (NBP) ' LNV, 1990;

- Structuurschema Groene Ruimter LNV/VRoMr 1992;

- Derde Nota Waterhuishouding, V&W, 1-989¡

- Streekplan West-Overijssel' Prov' overijssel, 1994¡

- Milieubeleidsplan overijssel' Prov' overijssel' 1991b;

- ontv,erp-Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden overilssel'
Prov. Overijssel, I992b;

- ont\^¡erp-Beteid.splan Natuur en Landschap overijssel 1992-1998,
Prov. overijssel, l.992a;

-ProvinciaaLWaterhuishoudingsplanoverijssell99l.

Vierde Nota op de Ruimteliike ordeni - Extra (VINEX) VROM

1988, VRO}f r990b

In de Vierde Nota over de Ruimtelilke Ordening geeft de regering
aan op weLke wijze zij het ruimtelijke beleid tot het jaar 2015

gestaLte wil geven. De Vierde Nota - Extra (VINEX) vormt een

aanvuLling op dat beleid. Vooral in het spanningsveld tussen
economie en ecologie zullen zvJare afwegingen moeten plaatsvin-
den.
AIs perspectief voor het wonen wordt in de vierde nota gezien:
het scheppen van gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van

een goede kwaliteit van woning en omgeving, en nieuwbouw op

gewenste locaties; het stel-len van randvoorwaarden aan ontwikke-
lingen op ongewenste locaties en een volkshuisvestingsbeleid van

deoverheidwaarbijdenadrukzalLiggenophetdeelvande
woningvraag dat nog niet door het aanwezige aanbod wordt gedekt '

Het bel-eid blijft gericht op bundeling van de verstedelilking'

2-2
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rn de vierde Nota Extra is Zwolre aangewezen ars één van destedelijke knooppunten van ons land.
Zworre is daarnaast ook stadsgewest. Een stadsgewest is eenstedelijk centrum met omriggende kernen, dat voor vere onderrin_ge reJ-aties (wonen, werken, ontspannen) één geheer vormt. stads-gewesten krijgen in het nieuwe ruimterijk ordeningsbereid eenspilfunctie. Mede met het oog op de ontwikkering van Zworle arsstedelijk knooppunt met een regionale positie, wordt het bunde-J-ingsbeteid in dit stadsgewest voortgezet.

rn de Nota vorkshuisvesting in de jaren negentig geeft de rege-ring aan op werke wijze zij de vorkshuisvesting en de rol van deoverheid daarbij ziet in de periode tot aan de eeuwwisseling.

In de nota worden de volgende sleutelbegrippen gehanteerd:

van bouwen naar wonen:
het accent rigt niet langer op productie, maar op een verstandigbeheer van de voorraad;

decentralisatie van taken / beheersing rijksbegroting:
- gemeenten zijn beter op de hoogte van de praatserijke be-hoefte en kunnen dienaangaande betere besrissingen nemendan het ministerie; ook de provincies krijgen meer taken enbeginnen een eigen vor-kshuisvestingsbereiã te formureren;
- decentrarisatie betekent ook meer verantwoorderijkheid voorde financiële gevolgen van het gevoerde beleid: Bvùs (Be-

sluit Vtoninggebonden Subsidies), gehandicaptenregeling, destadsvernieuwing, kortom de budgetregelingån,.
- meer budgetregeringen. minder open-eind regeringen, vermin-dering uitgaven: BI¡iS I IHS ( Individuele Huursubsidies ) ,.

verzelf standiging corporaties :
het Besluit Beheer Sociafe Huursector (BBSH) geeft de prestatie_velden aanr op basis waarvan de prestaties van de corporatieskunnen worden getoetsti

meer markt, minder overheid:
- vraag en aanbod houden erkaar in evenwicht door middel vanpri j svorming;
- marktsector beschikt over financieringsmogelijkheden;
- bevordering eigen woningbezit, vermináe.ing subsidie-afhan-

keli jkheid.

sinds het verschijnen van de nota is het rijk voortvarend bezigmet de implementatie ervan door:
- introductie van budgetregelingen,,
- recente overeenstemming over de 'bruteringsoperatie,, waar-bij schurden van corporaties wegens rijksleningen wordenweggestreept tegen subsidieverplichtingen van het rijk;

¿

Volkshuisvestin
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het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS):
. vervangt Iocatie-subsidie-regeling/ hoofdinfrastructuur

subsidieregeling en de subsidieregeling grote bouw-
Iocaties;

. maximaal 303 van de woningbouw mag in de gesubsidieerde
sector plaatsvinden;

het ontwerp Bws-1995, waarin het systeem van het BV,IS vrordt
vereenvoudigd en de hoogte van de subsidies aangepast;
doelstellingen (kerncriteria) van de subsidiëring worden:
. voorzien in de woningbehoefte (inlopen woningtekort);
. verbeteren kwaliteit huurwoningenbestand;
. rekening houden met financiële draagkracht corporaties;
. rekening houden met financiële draagkracht be\^roners en

met een evenwichtige verdeling van de huurwoningenvoor-
raad;

. bevorderen van differentiatie van de woningvoorraad per
wijk/buurt.

Gemeenten moeten jaarlijks verslag doen van de wijze waarop
zij de subsidiebudgetten hebben besteed/ dit in het kader
van de vijf doelstellingen (kerncriteria).

Het is niet opportuun om op deze plaats in te gaan op het Btlls
1995. De ontwikkeling van Stadshagen bestrijkt een periode van
10 tot 15 jaar. fn deze periode zullen waarschijnlijk meerdere
subsidieregimes van kracht zL)n. WeI is met het BVùS een richting
ingegaan waarbij de gemeente meer beleidsvrijheid krijgt bij de
besteding van de schaarse middelen; de gemeente stelt hiertoe
een verordening op.
Het beleid van de gemeente Zwolle is vastgelegd in de Nota Volks-
huisvesting 1995-1998.
Voor Stadshagen wordt uitgegaan van:
- sociale sector: 30%

- middeldure sector: AOe"

- dure sector: 30%

De programmering van Stadshagen is afhankelijk van een aantal
factoren. Te noemen valt o.m. de rijkseis dat niet meer dan 30%

uit sociale sectorwoningen bestaat,
Het is van beLang dat het bestemmingspLan voldoende flexibili-
teit bevat om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en
veranderende inzichten. Uiteraard zullen ook de ontwikkelingen
op de woningmarkt van invloed ztln op het realiseringstempo en
het progranìma.

Nationaal Milieubeleidpl-an (plus), VROI'Í 1989/1-99Oa en Nationaal
MiLieubeleidsplan 2, VROM 1994
Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), NMP-PIus en NMP 2 vormen
de basis van het huidig Nederlands mil-ieubeleid. Hierin geeft de
regering aan waar de prioriteiten van het milieubeleid in de
pLanperiode worden gelegd. Het uitgangspunt voor het beleid is
het streven naar een duurzame ontwikkeling in de vorm van het
sluiten van stofkringlopen, het besparen van energie en het
bevorderen van milieukwaliteit. Onder duurzame ontwikkeling
wordt verstaan: een ontwikkeling die voorziet in de behoeften
van de huidige generatie, zonder daarmee voor de toekomstige
generatie de mogelijkheden in gevaar te brenqen om in hun behoef-
ten te voorzien.
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Duurzaam bouwen, in casu het streven naar integrale kwaliteit'
is binnen dit beleid een speerpunt. Het in het NMP+ geschetste
beleid wordt in provinciale plannen (provinciaal milieubel-eids-
plannen) nader geconcretiseerd.
In het door de VNG gepubliceerde "Kaderplan van Aanpak Nl{P+ voor
gemeenten" wordt aangegeven welke instrumenten gemeenten kunnen
inzetten en welke maatregelen moeten worden genomen om gestalte
te geven aan het NMP+. Van gemeenten wordt o.m. verwacht dat in
bestemmingsplannen en bouwplannen scherper wordt getoetst op
aspecten van duurzaamheid en milieubeheer (met name bii nieuw-
bouwwilken en omvangrijke stadsvernieuwing). Bij nieuwbouw en

renovatie zal de woonomgeving uitdrukkelijk in de pl-annen worden
betrokken (verkeer, hoogwaardig groen).

Voor de stedelijke knooppunten (zoals zutolle, zLe 4e Nota R.o.)
zal met voorrang het woon- en leefmilieu worden beschermd, onder
meer door prioriteitsstelling in milieusaneringsprogramma's
(bodem, geluid).

Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (S@

In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer' geeft de rege-
ring aan op welke wijze zij het streven naar een duurzame samen-
Ieving in haar verkeers- en vervoerbeleid tot 2010 gestalte wil
geven. Vooral in het spanningsveld tussen individuele vrijheid,
bereikbaarheid en leefbaarheid zal creatief naar oplossingen
moeten worden gezocht.
Gekozen wordt voor verkeers- en vervoerssystemen waarbii zo
zuinig mogelijk wordt omgesprongen met schone lucht, energie en
schaarse ruimte. Deze uitqangspunten hebben geleid tot de vol-gen-
de oplossingsstrategie: bronbestriiding, het terugdringen van de
groei en geleiden van de mobiliteit, het verbeteren van de alter-
natieven voor de auto, het bieden van selectieve bereikbaarheid
over de weg.

l,faatregelen met effect binnen de steden, die ook voor de ontwik-
keling van Stadshagen van belang zL)n, zr)n:
- het concentreren van het verkeer op een beperkt aantal

hoofdwegen, waardoor verkeersluwe gebieden worden ontwik-
keld, met een goed leefklimaat;

- het terugdringen van het autogebruik voor korte ritten.
door te kiezen voor een grofmazigere netstructuur voor de
auto;
In concreto betekent dit dat stadsdelen en woonwijken wor-
den opqedeeld in sectoren, die onderling voor auto's (niet.
danwel) slechts op indirecte wijze met elkaar in verbinding
staan. Door voor de fiets en openbaar vervoer wel recht-
streekse verbindingsroutes te maken, worden deze milieu-
vriendelijker vervoersvormen gestimuleerd en het autover-
keer binnen de wijk onaantrekkeli¡k gemaakt.
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Natuurbeleidsplan (NBP), LNV 1990

Het natuurbeleid heeft als hoofddoel te komen tot een duurzame
instanclhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en land-
schappelijke waarden. Het Natuurbeleidsplan (NBP) richt zich op

een zodanige beteidsinspanning, waarbij niet alleen aandacht
wordt geschonken aan waarden van volksgezondheid en welbevinden,
maar ook aan de intrinsieke waarden van planten, dieren en

ecosystemen.
In het Natuurbeleidspl-an wordt aangegeven dat een bebouwde omge-

ving goede mogelijkheden biedt voor de ontwikketing van belang-
rijke natuurwaarden. De nadruk dient daarbij te liggen op ontwik-
keling van de groene ruimte binnen de totale ecologische visie
voor het stedelijk gebied. Op basis van het concept "de natuur-
Iijke stad" kan bij de inrichting rekening worden gehouden met

de instandhouding en ontwikkeling van ecologische en belevings-
waarden. Versterking van de relaties tussen groenzones binnen
het stedelijk gebied en tussen natuur en stad en landelijk ge-
bied, Ievert een belangrijke biidrage aan versterking van natuur-
waarden.

Behalve de "groene dooradering" is eveneens de "blauwe doorader-
ing" van het aquatisch leefmilieu (grachten, singels, vijvers'
plassen) van belang. Tevens kunnen in de stedelijke omgeving
mogelijkheden worden benut voor kleinschalige natuurontwikkeling'

De lJssel, de Vecht en het zwarte water zijn belangriike rivie-
ren in het kader van de ecologische hoofdstructuur.

structuurschema Groene Ruimte, LNV/VRoM' 1992

Het structuurschema Groene Ruimte bevat de doelstellingen en

hoofdlijnen van het ruimterijk beleid van het Rijk voor een

aantal functies van het landelijk gebied. Het betreft concrete
beleidsuitspraken over land- en tuinbouw, natuur, Iandschap'
openlucht-recreatie. toerisme, bosbouw en visserij en de samen-

hang tussen deze sectoren. voor de periode tot en met het jaar
2OOO is aangegeven op welke wijze en met welke middelen dit
ruimtelijk beleid zal worden gerealiseerd. Tevens wordt een

doorkijk çJegeven naar het jaar 2010.

De uitgangspunten over duurzaamheid, structuur en kwaliteit
leiden tot de volgende ruimtelijke doelstellingen voor dit struc-
tuurschema: "!fet het oog op een verantwoord toekomstig ruimtege-
bruik in het landelijk gebied zullen concrete maatregelen worden
getroffen en acties worden ondernomen op de korte en middellange
termijn die tot doel hebben om voldoende ruimte te bieden voor
het voortbestaan danwel het ontwikkelen van de verschillende
functies in het landelijk gebied, terwiil de duurzaamheid, iden-
titeit en gebruikswaarde van het landeliik gebied in ziin geheel
zo goed mogelijk worden behouden of ontwikkeld".

t*



Derde Nota Waterhuishouding, V&9't 1989

Het doel van de Derde Nota waterhuishouding is het aangeven van
de hoofdlijnen van het beleid voor de landelijke waterhuishou-
ding. De nota sluit aan op wensen en eisen van overige beleids-
Iijnen die van invloed zijn op het waterhuishoudkundig systeem.
De nota beschrijft het landelijk integraal 'âtaterbeheer voor de

periode van 1990-]gg4. Tevens is aangegeven hoe de waterhuishou-
ding er omstreeks de eeuwwisseling uit zou moeten zien '
Het bel-eid laat zich samenvatten in het hebben en houden van een

veilig bewoonbaar land als primaire randvoorwaarde en het ontwik-
kelen en instandhouden van gezonde waterhuishoudkundige systemen
die een duurzaam gebruik garanderen.

Het gebied stadshagen wordt aan de oostzijde begrensd door het
zr^rarte water waar ook de overijsselse vecht in uitmondt. De

rJssel loopt op 1 - 2 km afstand zuidelijk van deze locatie.
Het zwarte v{ater en de IJssel behoren volgens de Derde Nota tot
het waterhuishoudkundig hoofdsysteem van Nederland'

StreekpLan Vlest-overijssel, Prov. Overilssel, 1994

Het streekplan geeft de hoofdlijnen aan van de toekomstige ruim-
telijke ontwikkeling voor west-overijssel. De visie is richt-
snoer voor het provinciaal handelen in de komende jaren. Het
ruimtelijk beleid van de provincie voor !'Iest-overijssel is ge-
richt op een goede ordening en inrichting van de leefruimte'
waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het leefmilieu op een zo

hoog mogelilk niveau wordt gebracht. In het streekplan wordt
ruime aandacht geschonken aan het milieu.

Dit
in:

komt in het nieuwe ruimtelijk beleid onder meer tot uiting

het aanscherpen van het concentratiebeleid van bevolking,
werkgelegenheid en voorzieningen in de steden;
het stimuleren van het beleid voor stedelijke ontwikkeling
in het stedelijk knooPPunt Zwolle;
de beperking van de (auto)mobiliteitsbehoefte en bevorde-
ring van openbaar vervoer en langzaam verkeer;
de bescherming en uitbreiding van de ecologische hoofdstruc-
tuur;

* bescherming van landschappelijke waarden en stiltegebieden.

De aanwijzing door het rijk van Zwolle als stedelijk knooppunt
in een uitgestrekt en relatief dun bevolkt landsdeel, wordt door
d.e provincie ondersteund. ZwoIle is in het riiksbeleid bovendien
stadsgewest.
De inrichting van het stadsrandgebied ten behoeve van recreatief
medegebruik maakt deel uit van het beleid dat de provincie voor
het stadsgevrest voert. Voor de kwaliteit van het stedelijk leef-
niveau is namelijk de verdere ontwikkeling van voorzieningen
voor dagrecreatie gewenst.

a
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Milieubeleidsplan overijssel, Prov. Overijssel 1991b

Analoog aan het mil-ieubeleid op nationaal niveau heeft ook de
provincie als hoofddoelstelling "het instandhouden van het draag-
vermogen van het milieu ten behoeve van een duurzame instand-
houding". De provincie zaI zLch, - conform de gedachte van het
NMP (+) - vanuit haar taken en mogelijkheden vooral concentreren
op regionale problemen. De thema's in Overijssel zijn: verspil-
I ing , kL imaatsverandering /broeikaseffect , verzuring r vermesting,
natuur- en l-andschapszorg, verwijdering afvalstoffen, bodemver-
ontreiniging, verstoring, verspreiding en water.

Om de achteruitgang van natuur- en landschapswaarden in Overils-
sel tegen te gaan, heeft de provincie met betrekking tot natuur-
en landschapszorg de volgende doel- en taaksÈellingen: duurzame
instandhouding en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden,
bouw en herstel van elementen, voorkomen van verdere aantasting
(stand-stillbeginsel) en extensivering Iandbouw in waardevoL-
le/kwetsbare gebieden.
Het Milieubeleidsplan is verder uitgewerkt in het Milieu-Uitvoe-
ringsprogramma l-99L-1994.

Prov. OverijsseL 1-992a

In het Ontlverp-Beleidsplan Natuur en Landschap OverijsseJ- (BNLO)
geeft de provincie aan hoe de natuur en landschapswaarden in
onderlinge samenhang kunnen worden behouden en verder ontwik-
ke1d. Het BNLO, dat een uitwerking is van het rijksnatuurbeleids-
plan (NBP), is in de eerste plaats een beleidsplan dat richtinq-
gevend is voor de toepassing van instrumenten binnen het beleids-
veld natuur en landschap. Voor de periode tot 2O2I geeft het een
streefbeeld van de realisering van de provinciale ecologische
hoofdstructuur.
De doelstellingen van het provinciaal natuur- en landschapsbe-
teid zijn: duurzaamheid, behoud, herstel en ontwikkeling van de
karakteristieke natuur- en Iandschapswaarden en het bevorderen
van de mogelijkheden om de natuur en het landschap op een verant-
woorde wl)ze te beleven.

Provincie 1991b

In het ontwerp-Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden over-
ijssel (IPBO) is beschreven op welke wrlze het wettelijk ver-
plicht onderzoek naar potentiêIe bodembeschermingsgebieden is
uitgevoerd en welke gebieden globaal zijn aangeduid als bodembe-
schermingsgebied.
Daarnaast is beschreven welk beteid de provincie in de periode
1992-1996 in deze gebieden voorstaat. Met het in het ontwerp
geformuleerde beleid is vormgegeven aan de wettelijke opdracht
om op provinciaal niveau een bijzondere bescherming te ontwikke-
Ien voor gebieden met biotische, abiotische enfof cultuurhistori-
sche waarden.
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De algemene doelstellingen van het te voeren provinciaal beleid
in bodembeschermingsgebieden is het behouden of herstellen van
zodanige bodemcondities dat de bijzondere waarde van de bodem in
deze gebieden duurzaam kan blijven bestaan.
Het Zwarte Water en de overijsselsche Vecht zijn door de provin-
cie overijssel als potentieel bodembeschermingsgebied aangewezen.

Provinciaal Waterhuishoudingsplan overíjssel' 1991

In het Provinciaal waterhuishoudingsplan overijssel (PWHP) is
geformuleerd waar het beleid van de provincie op is gericht:
- minder verontreiniging van oppervlaktewater;
- versterking van de ecologische infrastructuur;
- peilbeheersing;
- verantwoord gebruik van het oppervlakter"rater.

In het PWHP wordt gesteld dat gemeenten bij het ontwikkelen van
nieuwe uitleglocaties dienen in te spelen op de hydrologische
situatie ter plaatse.

2.3 Nota'e/bealuiten van de gæente Zrr¡olle

Structuurschets-PIus 1 990

Eerder dan werd voorzien in het streekplan van 1986 is er in
Zwolle behoefte ontstaan aan nieuwe locaties voor wonen en r¡ter-
ken, Om zo snel mogelijk te komen tot een keuze voor nieuwe
woon- en werkgebieden is begin 1990 een "structuurschets bouw-
Iocaties" opgesteld. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een
nieuwe woningbouwlocatie en voor de uitbreiding van het indus-
trieterrein lfarsl-anden. In het kader van de advies- en besluit-
vormingsprocedure over de structuurschets heeft het Groot Beraad
van de Provinciale Planologische Commissie (PPC) een kritisch
advies uitgebracht. Dit had vooral betrekking op de onderbouwing
van de keuze van de woningbouwlocatie alsmede de keuze van de te
volgen mer-procedure. Een en ander resulteerde in de "Structuur-
schets-PIus, aanvullende bouwlocaties voor woningen en bedrijven
in de jaren negentig", waarin een verdere onderbouwing van de
keuzes alsmede de resultaten van de geboden inspraak zrin opgeno-
men.

In de Structuurschets-Plus is de ontwikkeling van ZwoIIe tot op
heden geschetst alsook de te verwachten toekomstige ontwikkeLin-
gen en ramingen op het gebied van wonen, werken en infrastruc-
tuur. Daarnaast worden enige ruimtelijke en functionele perspec-
tieven voor de jaren negentig gegeven. Naast perspectieven van-
uit de Vierde Nota Ruimtelijke ordening (zie ook hiervoor) wordt
door ZwoIIe vooropgesteld dat de dagelijkse leefomgeving voldoen-
Ce kwal-iteit dient te hebben en te behouden. De basisvoorwaarden
die hierbij ruimtelijk van belang ztjn, zijn een goed onderhou-
den omgeving, een gezond milieu, een veiliqe omgeving, ruimteLii-
ke keuzevrijheid en verscheidenheid.
In de Structuurschets-Plus krijgen een gezond milieu en ruimte-
Iilke verscheidenheid aandacht.
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Voor wonen en werken wordt in de Structuurschets-Plus een aantal
Iocatiemogelijkheden genoemd. die vervolgens worden afgewogen om
te komen tot een verantwoorde locatiekeuze. Voor woningbouw-
Iocaties resulteert dit in de locaties Stadshagen, Herfte en
IJsselfront, waarbij Stadshagen de voorkeur geniet.

Nota van aanvulling Structuurschets-Plus, L99).

Naar aanleiding van een aantal schriftelijke reacties op de SSP

van vertegenwoordigers van Rijksdiensten in de PPC, heeft nader
overleg plaatsgevonden tussen de qemeente ZwoIle en deze verte-
genwoordigers.

Ambtelijk overleg met vertegenwoordigers op provinciaal- en rijks-
niveau heeft geleid tot de overeenstenìming dat Zwoll-e in de
tweede helft van de jaren negentig een nieuwe uitbreidings-
locatie in productie moet nemen met een minimale omvang van
8.500 woningen.

Mil-ieu-Uitvoeringsprogramma (MUP), 1992

In oktober 7992 is door de gemeenteraad een Milieu-Uitvoering-
sprogranìma vastgesteld. Daarin is een aantal relaties en taak-
stellingen neergelegd tussen de beleidsvelden "miLieu" en "ruim-
telijke ordening". Samenvattend komen deze neer op:
- integratie tussen R.O.- en milieubeleid, door middel van

een gebiedsgerichte aanpak van ruimtelijke vraagstukken en
integrale milieuzonering ;

- een actieve milieu-inbreng bij het opstellen van bestem-
mingsplannenf waaronder een actieve inbreng vanuit de
duurzaamheidsgedachte (zie NMP+), gericht op:
. de totstandbrenging van een duurzaam r¡roon- en leefkli-

maat voor mensen. dieren en planten;
. een verbetering van de milieukwaliteit, hier en elders.

Milieuwaarden als stilte en de ecologische hoofdstructuur worden
als belangrijke verworvenheden beschouwd, waarmee voorzichtig
moet worden omgesprongen.

Bij de opstelling van het bestemmingsplan is getracht een zoîe-
ring van milieu-invloeden als geluid en locale luchtverontreini-
qing aan te brengen, waarbij zoveel mogelijk gevoelige functies
worden ontzien. fn dit verband wordt verwezen naar het I'ÍER,
behorende bij onderhavig bestemmingsplan.
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Nota van uitgangspunten, 1991

Vooraf
In 1991 is een nota van uitgangspunten opgesteld. Deze nota
bevatte de inzichten vanuit diverse gemeenteliike beleidsterrei-
nen die met de ontwikkeling van de nieuwe wijk stadshagen te
maken hebben. De nota was een vertrekpunt van waaruit beleids-
doelstellingen dienden te worden geconcretiseerd middels ont-
\,rerp- en onderzoeksactiviteiten zodat inzichten zouden worden
vergroot en eventueel conflicterende zaken op het juiste moment

in de (politieke) besluitvorming gebracht. Dit heeft er toe
geleid dat de uitgangspunten in de loop van de tiid als gevolg
van voortschrijdende inzichten zijn geactualiseerd.

De nota van uitgangspunten is besproken in de overleggroep Stads-
hagen en in de betrokken raadscommissies (de toenmalige commis-
sies RbVh en svM). De formele betekenis van de nota is gelegen
in het feit dat de samenvatting ervan destijds is opgenomen in
de startnotitie voor het I'l .E.R. Hieronder is een samenvatting
opgenomen van de nota van uitgangspunten, zoals deze luidde in
1991. Hierna is beknopt \^reergegeven in hoeverre deze inzichten
thans (begin '95), zijn aangePast.

Uitgangspunten l-991

omvang van Stadshagen
Bij de planning van stadshagen wordt uitgegaan van de woningbe-
hoefte tot het jaar 2010. op grond van recente prognoses bete-
kent dit dat tot dan in stadshagen ca. 8.500 woningen moeten
worden gebouwd. Bij de opzet van Stadshagen wordt er echter weL

van uitgegaan dat de wijk ook bij een omvang van 5.000 woningen
volledig moet kunnen functioneren, dus over voldoende voorzienin-
gen moet beschikken en goed moet aangesloten ziin op de overige
stadsdelen.

Hoofdstructuur
l,fet de bouw van Stadshagen wordt een logische stap gezeL in de

verdere ontwikkeling van de stad. Bij de opzet van de wijk moet
niet primair worden uitgegaan van de hoofdwegenstructuur, maar
moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de wensen die uit
de woonfunctie voortvloeien en met de mogelilkheden die het
natuurlijk milieu ter plaatse biedt. De structuur moet zodanig
zijn dat de voorzieningen te allen tijde voedingsgebieden hebben
van voldoende omvang.
De groene structuur is via (groene) routes verbonden met het
buitengebied.
Er dient een netwerk van goede, veilige eñ zo direct mogelijke
routes te komen die woningen, voorzieninqen en werkplaatsen met
elkaar verbindt.
Het water zal in de wi¡k een structurerend element worden.
Het buurtschap Frankhuis bfijft herkenbaar gehandhaafd en wordt
niet gersoleerd van de voorzieningsstructuur in Stadshagen. Dat
geldt uiteraard ook voor westenholte, dat aangesloten moet wor-
den op de structuur van Stadshagen.
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Woningbouw
Stadshagen is primair een woonwijk. Maar er moet ook gewerkt
kunnen worden; thuis of in kleine bedrijven die geen hinder
veroorzaken en een functie voor de wilk vervullen.
Het woningbouwprogramma moet gevarieerd van samenstelling zt-)n.
Er moet niet alleen een ruim aanbod aan woningtypen komen maar
ook woningen die flexibel indeelbaar eñfof uit te breiden zijn
zodat b.v. een slaapkamer of werkruimte bijgebouwd kan worden.
Voor ouderen zijn gelijkvloerse woningen nodig.
De verhouding laagbouw/gestapelde bouw zal ca. 70:30 z:-ln-
Hoewel door het gewijzigde volkshuisvestingsbeleid van de rijks-
overheid steeds minder sociale woningbouw mogelijk wordt, wordt
er naar gestreefd in Stadshagen tenminste 30t sociale
huur-/koopwoningen te bouwen.

f¡.loonmilieus
Voor ogen staan smaakvolle woonmilieus waarin wonen, werken en
vrijetijdsbesteding niet worden gescheiden.
De woonmilieus kenmerken zich door:
- gemêIeerde bevolkingsopbouw;
- afwisseling en variatie, zowel in woningtypen als in woonom-

geving;
- sociale veiligheid;
- complexen en buurten met een eigen indentiteit;
- zorgvuldige vormgeving.

Voorzieningen
Stadshagen moet een eigen voorzieningenpakket krilgen' een zo
volledig mogelijk voorzieningenpakket dat ook duurzaam in stand
kan worden gehouden. Scholen en winkels moeten blijven functione-
ren, ook als de bevolkingsomvang en -samenstelling zich wijztgl'-
Dit kan bereikt worden door een zorgvuldige locatiekeuze en
nauwkeurige berekening van de omvang. Bij de planning van voor-
zieningen voor sport en recreatie wordt ook rekening gehouden
met de reeds aanwezige voorzieningen in Westenholte en Holte-
nbroek.

Natuur en Iandschap
Met de aanwezige natuurwaarden en landschappelijke waarden zal
zo zorgvvldig mogelijk worden omgesprongen.
Bij de planontwikkeling moet de landschappelilke kwaliteit zo-
veel mogelijk benut worden ten behoeve van de wijk.
De zone langs het Zwarte vnlater is op te vatten als één van de
groene longen op stedelijk niveau die de stad indringen. Langs
de oever van het Zwarte Water zal een overgang tot stand moeten
komen van een hoogstedelijk milieu in het zuiden' naar een meer
Iandelijk mil-ieu in het noorden.

Duurzaam leefbaar
Stadshagen zal duurzaam leefbaar moeten zt)n, duurzaam plezierig
om ín te vertoeven. Daar is veel- voor nodig: goede woningen' een
veilige omgeving, prettig groen, goede scholen etc.' en dit in
de juiste verhoudingen. Het woningbour¡tprogranìma moet gericht
zijn op een evenwichtige bevolkingsontwikkelinq in Stadshaqen,
waarbij ook rekening gehouden wordt met demografische (vergrij-
zLng) en maatschappelijke (individualisering, emancipatie) veran-
deringen.
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Dit alles is nodig voor het realiseren van een duurzaam leefbare
wijk, ook voor komende generaties beeroners.

Verkeer: en vervoer
De (hoofd-)wegenstructuur van Stadshagen is om vele redenen van
groot belang. Dat geldt niet all-een voor het autoverkeer. Vooral
de routes voor het langzaam verkeer zijn belangrijk: korte en
veilige verbindingen. De wegenstructuur moet uitnodigend ziln
voor het gebruik van fiets en openbaar vervoer' De fietsroutes
moeten goed aansluiten op de stad - vj-a de nieuwe Bachlaanbrug -
en op de recreatieve routes (Zalkerdijk, Hassetterdijk en Nieuwe
Wetering).
De Bachlaanbrug krijgt ook een functie voor het openbaar ver-
voer. De tweede nieuwe brug (ter hoogte van de Middelweg) wordt
een brug die ook voor het autoverkeer toegankelijk is, maar niet
voor regionaal verkeer.
De Werkerlaan kan een functie krilgen in het stedelijk hoofdwe-
gennet. Een regionale verbinding door het gebied blijft noodzake-

ll*;.Er 
wordt naar gestreefd om hier een voorstadhalte te reali-

Realisatie
Het ontvrerp van Stadshagen moet uitvoerbaar zL)n. Uitvoerbaar in
alle opzichten: financieel, maatschappelijk en technisch. MeL
name de financiële uitvoerbaarheid kan op gespannen voet komen
te staan met alle wensen die thans leven. Dit vereist creativi-
teit en kwaliteit van de ontvrerpers en grote betrokkenheid van
allen die ermee te maken hebben, maar ook en vooral een goede
samenwerking met de hogere overheid, zowel ten aanzien van de
financiële relatie (Stadshagen kan niet gebouwd worden zonder
rijksbijdrage) als in bestuurlijk opzicht. De eerste jaren dat
er gebouwd wordt, zaL er sprake moeten zijn van een flinke pro-
duktie om ook zo snel mogelijk voorzieningen te kunnen realise-
ren. Dat betekent dat de bruggen over het Zwarte Water er snel
moeten komen. Er wordt naar gestreefd om de woningbouw uiterlijk
te starten in het begin van1996.

Actualisatie
op het moment dat dit bestemmingsplan ter visie wordt gelegd,
zijn de inzichtenf ten opzichte van de hierboven weergegeven
uitgangspunten van 1991, in hoofdzaken niet veel gewijzigd. op
onderdelen zijn de uitgangspunten enigszins bíjgesteld.

* Nog steeds wordt uitgegaan van een pÌanomvang van 8.500
woningen. Inmiddels wordt rekening gehouden met een uitbrei-
dingsmogelijkheid tot 10.O0O woningen. Gezien de woningbe-
hoeftecijfers is het niet aannemelijk dat bij een omvang
van 5.OOO woningen wordt gestopt met bouwen; in de plannen
en grondexploitatie is hiermee dus geen rekening gehouden.

* i^Iat de hoofdstructuur betreft, is het uitgangspunt bij de
planvorming geweest, dat er een sterke relatie tot stand
moet wordt gebracht met de bestaande stad en de omliggende
woonwijken, zowel in functioneel opzicht als in de directe
relaties.
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* In het woningbouwprogramma wordt nog steeds uitgegaan van
een verhouding ongesubsidieerd/gesubsidieerd van 7O:30.
Volgens de laatste inzichten zal het percentage gestapelde
woningen lager worden, dan waarvan in 1991 werd uitgegaan
(242 L.p.v. 30%).

* fn 1991 was nog niet duidelijk of voor één of meerdere
winkelcentra moest worden gekozen. Op grond van het rapport
'Positie en ontwikkelingsmogelijkheden van de buurt- en
wijkwinkelvoorzieningen van 1992' (uitgevoerd door het
IMK), wordt de voorkeur gegeven aan één groot wijkwinkelcen-
trum. Deze keuze is uiteraard van structureel belang 9e-
weest voor de planvorming.

t In het MER wordt uitgebreid ingegaan op de aanwezige na-
tuur- en landschappelijke waarden in het gebied. Bij het
genereren van de structuurmodellen is daarmee eveneens
rekening gehouden, en bij de keuze van het structuurmodel
hebben deze waarden een belangrijke rol gespeeld.
Cultuurhistorisch interessante lijnen en knopen zijn uit-
gangsPunten qêweest voor het stedebouwkundig ontwerp.

* In 1991- werd er nog vanuitgegaan dat de Vierkerlaan een
functie zou kunnen krijgen in het stedelijk hoofdwegennet-
Met de keuze voor model B (voorjaar 1993). is gekozen voor
het omleggen van de Werkerlaan om Stadshagen heen- De be-
staande werkerlaan blijft weliswaar gehandhaafd, maar
krijgt de functie van wijkontsluitingsweg.

* De realisatie van een voorstadhalte aan de spoorlijn ZwoI-
le-Kampen wordt niet vóór 2OO5 verwacht.

Eet bestemingsplan in relatie tot het I'IER

Zoals aI eerder is aangegeven, houdt de groeitaak die in de "Vierde
Nota op de Ruimtelijke ordening Extra" aan Zwolle is toegekend in
dat er tussen 1991 en 2010 naar schatting ca. 15.000 woningen aan
het woningbestand toegevoegd moeten worden. Op basis van deze raming
is de benodigde capaciteit van de te ontwikkelen nieuhtbouwl-ocatie
gesteld op minimaal 8.500 woningen. Voor een l¡ouwlocatie van een
dergelijke omvang is het op grond van de V{et milieubeheer (de vroege-
re wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, WABl.f) bij AfivB verplicht
gesteld om een mil-ieu-effectrapportage (m.e.r,) uit te voeren. Het
doel hiervan is om de gevoÌgen voor het milieu van een dergelijke
ingreep op een volwaardige wi )ze Ln de besluitvorming over de plan-
nen te betrekken.
Hiervoor moeten de gevolgen van zowel het voorgenomen plan als enke-
le alternatieven voor de realisering van het voornemen, nl. het
voldoen aan de taakstelling op woningbouwgebied, onderzocht en verge-
l-eken worden. Bij deze alternatieven behoort in ieder geval het
zogenaamde "meest milieuvriendelijke alternatief" (mma) en het "nul-
alternatief" in beschouwing te worden genomen. ook bij het meest
milieuvriendelijke alternatief moet worden voldaan aan de taakstel-
ling. In deze variant (mma) wordt uitgegaan van een "zo qroot moge-
Iijke (resterende) natuurlijke milieukwaliteit b:-) zo min moqelijke
schade aan het stedelijke milieu", met andere woorden "zowel de
bebouwing als de resterende natuur mag niet versnipperd z:- 1n", maar
beiden moeten een zo groot mogelijke interne samenhang vertonen.
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Het nulalternatief heeft betrekking op een situatie waarbij het
voornemen niet wordt uitgevoerd. Dit alternatief heeft vooral een
functie als referentiekader voor het vergelijken van de te verwach-
ten effecten.

rn de "structuurschets Plus" (1990) is een aantal mogeLijke bouw-
Locaties onderzocht, waarvan Stadshagen, Herfte en lJsselfront aan
een nader onderzoek zijn onderworpen. Door de (te) beperkte capaci-
teit van TJsselfront (ca. 27OO woningen) bleven alleen Stadshagen en

Herfte als potentiëIe locatie over. Bebouwing van een van beide
locaties, danwel een combinatie van beiden zijn als alternatieven
voor de mer uitgewerkt. Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om

de realisering van één van beide locaties mogelijk te maken, via een
herziening van het bestemmingsplan. De vaststelling van het bestem-
mingsplan is dan ook het besluit waarvoor de milieu-effectrapportage
gemaakt is.

Omdat de milieueffecten bij de beide Iocaties kunnen verschillen
naargelang de invulling van het gebied zr)o, ten behoeve van de
keuze tussen de locaties Stadshagen en Herfte, vier respectievelijk
tr,ree structuurmodellen a1s varianten ontwikkeld. Inrichtingsaspecten
hebben hierbij slechts een rol gespeeld voor zover zt) van belang
zijn voor de keuze van de locatie. Op grond van deze varianten is
door B en ?l een keuze gemaakt voor een voorkeursmodel, dat de basis
vormt voor de hoofdopzet van het bestemmingsplan. In het MER wordt
daarop uitvoerig ingegaan.
De modellen zijn:
A Stadshagen:

een bandstadmodel langs het Zwarte t,{ater tot de Milligersteeg'
waarbij de g,terkerlaan gedeeLtelijk naar het westen wordt verlegd;

B Stadshagen:
een concentrisch model, waarbij de VÙerkerlaan verlegd wordt en
ten westen van de Milligerplas komt te liggen;

c Stadshagen:
een concentrisch modelf waarbij de Werkerlaan verdiept wordt
gelegd, voor een deel volgens het huidige tracé;

D Stadshagen:
een V-model met twee Lineaire woonlobben en de Werkerlaan groten-
deeLs op de plaats van het huidige tracéi

E Herfte:
een bandstad model, waarbij Berkum-Vetdhoek door de nieuwe wijk
wordt omsloten;

F Herfte:
een concentrisch model, waarbij Berkum-Veldhoek wordt bebouwd;

G Stadshagen / Herfte:
een gecombineerd model, waarbij in beide locaties een deel van
de woningbouw wordt gerealiseerd;

H Stadshagen. het meest milieuvriendelijke alternatief (mma):
dit alternatief is opgesteld op basis van een vergelijking van
de beschouwde modellen,' op basis van de gegevens van de andere
modellen werd geconcludeerd dat bebouwing van Herfte altiid
minder gunstig zaL z:_in dan een aantal modellen in Stadshageni
als meest milieuvriendelijk wordt in het MER beschouwd een model
dat enigszins overeenkomt met model Cf maar met bebouwing van de
wig tussen de spoorlijn naar Kampen en de Voorstert¡¡eg, zodat de

nieuwe stadsrand op enige afstand van zowel de Stadskolk als de
Milligerplas komt te liggen.



Tussen deze modellen is een weging gemaakt met behulp van een aant-al
indicatoren, zoals: interne samenhang en verkeersontsluitingr de

aanwezigheid van (broedende) weidevogels, vlakvormige en lijnvormige
vegetaties, de oriëntatie op het centrum van ZwoIIe' de aansluiting
op 9ùestenholte en de aanwezigheid van gebieden ( Iangs het Zwarte
Water) uit de Ecologische Hoofdstructuur.
Uit deze $reging is naar voren gekomen dat een concentrisch model in
Stadshagen uit milieu-oogpunt de voorkeur heeft boven aIIe andere
modellen, inclusief Herfte. Een model met de Vlerkerlaan min of meer

volgens het huidige tracé is met betrekking tot de natuurlijke waar-
den en het uitgangspunt dat er een relatie moet komen tussen de

nieuwe wijk en de polder het meest gunstig. Nadeel- is echter dat de

weg dan een barrière binnen de wijk vormt. Bovendien is dit model

uit oogpunt van geluidsbelasting slechts realiseerbaar indien de

Werkerlaan door middel van een tunnel vrordt ingepast. Op grond hier-
van is, mede uit kostenoverl¡tegingenr gekozen voor een concentrisch
model met omgelegde Werkerlaan (voorkeursalternatief ) .

Ook bij de uitwerking van dit structuurmodel kunnen nog enkele keu-
zes gemaakt worden die betrekking hebben op een afweging tussen het
handhaven van zoveel mogelijk (resterende) natuurlijke milieukwali-
teit en stedetijke keraliteiten (interne samenhang, differentiatie in
stedelijke $toonmilieus, interne en externe ontsluiting en daarmee
samenhangende geluidhinder en de relatie tussen stedelijk groen en

de polder). De belangrijkste keuzes hierin betreffen: het bouwen in
grotere dichtheid, de afstand tussen de bebouwing en de Stadskolk en

de situering van de omgelegde werkerlaan ten noorden en westen
danwel ten oosten en zuiden van de Milligerplas.
Het aanhouden van een nog grotere bebouwingsafstand tot de Stadskolk
wordt niet reëel geacht. Het niet bebouwen van de strook ten oosten
van de Werkerlaan zou betekenen dat de \¡toningen elders in het model
moeten worden ondergebracht. Omdat dit binnen het voorgestelde plan
dat uitgaat van een zeer compacte opzet niet mogelijk is' zou een

uitbreiding in noordelijke richting het enige alternatief zijn.
Deze keuze is niet gedaan omdat hierdoor:
1. een verschuiving van de stadsgrens in de richting van de open

polder zou plaatsvinden;
2. de woningen op een grotere afstand van het centrum komen te

Iiggen, hetgeen onnodige mobiliteit tot gevolg kan hebben;
3. potentiëIe en/of actuele natuurwaarden van het open poldergebied

in het geding zLjo¡
4. een onevenwichtige opbouw van het stadsdeel zou ontstaan.

Bij de keuze uit de in de m.e.r. onderzochte structuurmodellen is
gekozen voor een tracé van de omgelegde v{erkerlaan om de }rilli-
gerplas heen. Deze ligging biedt de beste mogelijkheden om het door-
qaande verkeer om Stadshagen heen te Ieiden, om een logische aanslui-
ting op Stadshagen te realiseren met waarborqen tegen sluipverkeer
en goede inrichtingsmogelijkheden voor de groenzone Iangs de stads-
rand.
De keuze voor een tracé van de Werkerlaan onderlangs de Milligerplas
heeft gevolgen voor de verkeersdruk op stadshagen (onder andere
doordat sluipverkeer aantrekkelijk wordt), de aansluiting van Stads-
hagen op de verlegde Werkerlaan en daardoor op de interne ontslui-
ting en de verkavelingsmogelijkheden en dus de interne samenhang en

de geluidbelasting, zoweL langs de rand aLs intern'



Ook voor inrichtingsmogelijkheden van de groenzone langs de stads-
rand heeft deze tracé-keuze minder gunstige gevolgen. Op grond van
aI deze aspecten verdient een tracé buiten om de voorkeur. Voor het
bestemmingsplan is dan ook uitgegaan van het tracé volgens de bij
het structuurmodel gemaakte keuze.

voor het overige is er naar gestreefd het bestemmingsplan zo op te
zetten dat de inrichting voor wat betreft waterhuishouding' opho-
ging, detaillering e.d. op de meest milieuvriendelijke wijze kan
plaatsvinden. In het llER worden aanbevelingen gedaan voor de meest
milieuvriendeli jke inrichting.
In het MMI-model wordt voorgesteld om, ten behoeve van de realise-
ring van de ecologische hoofdstructuur langs het Zwarte l'¡ater' een

zone van tenminste 150 meter tussen de bebouwing en het Zwarte Water
open te houden. Uit voorstudies is gebleken dat hierdoor het stads-
deel als geheel òf in westelijker òf in noordelijke richting zou

moeten verschuiven. In feite geldt dit ook voor het centrumgebied,
omdat aan het uitgangspunt van centrale ligging moet r"rorden voldaan.

Omdat de ecologische hoofdstructuur in feite ter hoogte van het
sluiscomplex en de Oude Wetering eindigÈ is, in afwijking van het
voorstel in het MüI-modeI, voor een smallere landschappelijke verbin-
ding gekozen. Hierdoor behoudt het noordoostelijk deel van Stadsha-
gen enig contact met het zwarLe water, en treedt er geen volledige
scheiding op met de aan de overkant gelegen wijk Holtenbroek. Overi-
gens wordt de ecologische samenhang door de aanleg van de nieuwe
brug en het hierdoor benodigde verhoogde tracé van de geprojecteerde
hoofdontsluitíng in belangriike mate onderbroken.
Bewust is gekozen voor een landschappelijke en natuurlijke inrich-
ting met een varirende breedte, om te voorkomen dat de zone als
functionele en visuele scheiding tussen het Zwarte Vtater en de stad
zal werken. Bij de inrichting van de groenzone wordt voorgesteld om

de natuurlijke elementen langs de dijk en de kwelsloot te behouden
en te versterken zodat ook in ecologisch opzicht zoveel mogelijk aan

de wensen van een natuurlilke samenhang tegemoet kan worden gekomen.

Met betrekking tot de verloren gegane natuurwaarden moet worden
geconcludeerd dat maar een deel daarvan kan worden gecompenseerd'
Irnmers het nieuwe stadsdeel onttrekt een groot deel van het agra-
risch gebied dat ook aan natuurlijke gemeenschappen ruimte bood.
Tijdens het opstellen van het structuurmodel en het bestemmingsplan
vond er regelmatig afstemming plaats met het l{ER. Gekozen is voor
een stadsuitleg die het lfltll-model dicht benadert. Het belangrijkste
uitgangspunt was het compacte model, btaardoor zo min mogelijk pene-
tratie in de open polder plaatsvindt en het grondgebruik beperkt
brijfr.
Voor compenserende maatregelen kan een onderscheid worden gemaakt in
interne maatregelen, die betrekking hebben op het plangebied zeLf.,
en externe maatregelen die buiten de plangrenzen kunnen worden voor-
çlenomen. over eventuele externe compensaties zijn nog geen besluiten
genomen. Binnen de plangrenzen is vanaf het begin van de VINEX-stu-
die, parallel aan de tfER-studie, aan compenserende en mitigerende
maatregelen gewerkt, hetgeen tot een milieuvriendelijke opzet heeft
geleid -



concrete resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
door de eompactheid van het stadsdeel, de centrale ligging van
de voorzieningen, de integratie van werkgelegenheid, een dicht
net van langzaam verkeersverbindingen en openbaar vervoer, wordt
de automobiliteit binnen de wijk en tussên de wijk en de stad
beperkt;
in het nieuwe stadsdeel is een uitgebreid stelsel van watergan-
gen gepland dat¡ gua aanleg en beheer is afgestemd op een zich-
zelf regulerend natuurlijk systeem en waarbij de nagestreefde
waterkwaliteit overeenkomt met de BMK-norm;
in het kader van duurzaam bouwen (zie par. 6.1)r wordt bij de
ontwikkelinq van het nieuwe woonqebied aan alle milieu-aspecten
aandacht geschonken;
binnen het structuurplan en besternmingsplan is veel aandaqht
besteed aan de overgange0 tussen Stad en landschapi met name in
de noordelijke randzone v¡orden concrete maatregelen voor natulrr-
bouw voorgesteldt bij de inrichting van het noordelijk deel van
de l-{illigerplas wordt ruimte geboden aaR naÈuurontwikkeling.
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Situering van het pLangebied

Het gebied Stadshagen ligt ten noordwesten van Zwolle. Het omvat de
zuidoostelijke punt van de polder l,fastenbroek. Aan de oostzijde
wordt het gebied begrensd door het Zwarte l,later en de hierlangs
gelegen Hasselterdijk. Aan de zuidkant sluit het gebied aan op de
bebouwing van !{estenholte. In de praktijk vormt de spoorlijn ZwoIIe
- Kampen hier echter een harde begrenzing. Naar het noorden en wes-
ten is, anders dan in het oosten en zuiden, geen duidelijke fysieke
grens aanwezig. De plangrens ligt ruim binnen de gemeentegrens, die
voor een groot deel samenvalt met de Millì-gersteeg (zie figuur 1).
Het toekomstige tracé van de omgelegde Werkerlaan (N 331, Zwolle -
Hasselt) vormt de noordwestelijke grens van het plangebied. Tot deze
planbegrenzing is besloten in relatie tot het Ml,lA.
In het structuurmodel wordt rekening gehouden met de mogelijkheid
dat er in de toekomst ook een uitbreiding ten zuiden van de spoor-
lijn (richting Westenholte) komt. Vooralsnog vormt de spoorlijn de
begrenzing van het te bebouwen gebied, en de spoorlijn en de omgeleg-
de Voorstervreg de begrenzing van het plangebied.

Het plangebied ligt thans nogal geÏsoleerd en is vanuit Zwolle aI-
Ieen te bereiken via de Voorster\^reg (N 50, ZwoIIe - Kampen), de
Klipperweg en de daarop aansluitende Werkerlaan (N 331, Zwolle -
Hasselt). Voor het langzaam verkeer is er een kortere verbinding
via de (blauwe) brug over het Zwolle-IJsselkanaal doch voor fietsers
is het gebruik. gezien de hoogte en trappen, niet optimaal. In prin-
cipe vormt de wat westelijker gelegen Werkerallee een derde verbin-
ding. Deze is echter half-verhard en nauwelijks geschikt voor ver-
keer.

Eistorische ontwiklceling

Zwol-le is ontstaan op dekzandruggen die rusten op een noordelijke
uitloper van de stuwwal van de noordwest Veluwe. Deze dekzandruggen
Iiggen tussen twee rivieren: de lJssel en de Vecht.
De Vecht is tijdens de ilstijden ontstaan a1s een ijsrandrivier die
grote hoeveelheden smeltwater in westelijke richting afvoerde, daar-
bij een diep dal in de ondergrond uitslijtend. Dit dal is later weer
grotendeels opgevuld. Na het terugtrekken van het landijs kreeg de
Vecht een functie voor de afvoer van overtollig neerslagwater uit de
omgeving en de oostelijk gelegen zand- en veengebieden van Nederland
en Duitsland.
De IJssel is, in de vorm zoals we die nu kennen, waarschijnlijk pas
laat ontstaan, tussen de vroege middeleeuwen en het eind van de
twaalfde eeuw. De afvoer van de IJsseI nam aan het eind van deze
periode toe. Het dal van de IJssel is wel veel ouder. Voor een groot
deel is dit tijdens de ijstijden gevormd door een oprukkende ijslob.
Dit door het ijs gevormde dal liep ten oosten van Zwolle. Laterf aan
het eind van de ijstijden, vormde dit dal de baan voor de hoofdloop
van de Ri¡n.
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opgevuld en vond de rivier op
stuwwal ten zuiden van Zwolle.
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is. Plaatsen als Westenholte,
hierop ontstaan.
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werd het dal voor het grootste deel
een gegeven ogenblik zijn weg over de
Langs deze rivier ontstond een oever-

nu nog: ten westen van Zwolle aanwezig
!ùilsum, IJsselmuiden en Grafhorst zijn
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De stad Zwolle is ontstaan op het kruispunt van twee belangrijke
routes, een oost-west route over de oostelijke oeverwal van de

'Oerijssel' en een noord-zuid route over de Veluwe naar Noord-Neder-
land. Ten westen van de hoofdroute bij Zwolle lag waarschiinlijk nog

een tweeder minder gebruikte noord-zuid route (richting Hasselt) '
Frankhuis behoort tot de hoger gelegen gronden aan de rand van het
oorspronkefijk regelmatig overstroomde gebied van de polder l'fasten-
broek. op deze hoger gelegen rand van het rivierenlandschap lag
westelijk van Frankhuis het Huis van Voorst. vrijwel zeker houdt het
ontstaan van de buurtschap Frankhuis verband met de ligging langs
twee belangrijke verbindingsroutes, zwolle - Kampen en zwolIe -
Hasselt. De buurtschap bezat aI vroeg een herberg en ontwikkelde
zich later tot een kleine \^toonkern met bedrijven en voorzieningen'
Door de ontwikkelingen in een latere fase, waarbij ook grotere be-
drilven, opslag en stortplaatsen ontstondenf werd de samenhang van
de oude kern aangetast. Thans is, naast een aantal kleine en grote
bedrijven en rrroningen, een school, een woonwagenkamp en een woonsche-
penhaven in Frankhuis aanweztg. De buurtschap bezit nog haar oude

structuur en is rijk aan groen.

Evenals op veel andere plaatsen in Oost-Nederland is in de omgeving
van Zwolle waarschijnlijk het systeem van vloeiweiden of Ioopvelden
toegepast. Hierbij wordt het water van beken en riviertjes in de

winter of het vroege voorjaar over weide- en hooilanden geleid om

zot vLa de bezinking van een laagje SIib, de bodemvruchtbaarheid op
peil te houden. Zo heeft de aanleg van de Stouwedijk tussen Frank-
huis, 9{estenholte en het Zatkerveer eraarschijnlijk vooral een func-
tie gehad om het water binnen te houden (l{uffels, 1992).
Doordat de invloed van eb en vloed zich tot aan het gebied van Mas-

tenbroek uitstrekte, werd een betere ontvtatering en waterbeheersing
van het gebied mogelijk. Voor de lozing van het water werd gebruik
gemaakt van zijlen, waar het water bij Iage buiten-waterstanden (eb)
geloosd kon worden. I{et de aanleg van de ringdijk die in l-390 werd
voltooid, kreeg het gebied het karakter van een zomerpolder. De dijk
had een tweeledig doel-: 's winters het binnen houden van het water
zodat slib kon bezinken en's zomers het buiten houden van het wa-
ter, zodat de weiden en hooilanden niet konden overstromen. Het
systeem van periodieke overstromingen ter bevordering van de bodem-

vruchtbaarheid blijft tot in de negentiende eeuw gehandhaafd. Eerst
in 1865 werden de dijken volledig gesloten en op zeedijkhoogte ge-
bracht.

over de oorsprong van het Zwarte water is weinig bekend. Er wordt
wel- verondersteld dat het tot aan de Westerveldse Aa gegraven is.
Hiervoor zou zowel een waterhuishoudkundige aanleiding zL)n geweest
als de wens om, vanuit zwolle, over een vaarverbinding naar de

Zuiderzee te beschikken. În i_962 is het ZwoILe-IJsselkanaal aange-
Iegd.

Bebouwing en bewoning vond in de middeleeuwen in eerste instantie
alleen plaats op de hogere del-en van de oeverwal langs de IJssel en

incidenteel ook langs het Zwarte V{ater. Bij het gebruik en de ontgin-
ning van het gebied speelde het kasteel Voorst een belangrijke rol.
Van hieruit is waarschijnlijk ook het buurtschapje Werkeren gesticht.
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In 1364 vond een verdeling van de gronden in de polder Mastenbroek
plaats, hetgeen het begin voor een ontginning vormde. De verdeling
vond plaats volgens een regelmatig grondplan, \¡taarvan de basis wordt
gevormd door het assenkruis van de Oude V'letering en de Hasselters-
teeg. Er vestigden zich nu ook meer naar het centrum boerderijen'
die gebouwd werden op huisterpen. Deze terpen die 2 à 2,5 meter hoog
waren, dienden waarschijnlijk vooral tegen de interne wateroverlast.
De hoofdstructuur van weteringen en stegen, waarvoor in 1364 de
basis werd gelegd, is tot op heden bewaard gebleven. Alleen de aan-
leg van de spoorlijn naar Kampen vormde hierop een inbreuk.

BodqesteldheÍd en geooorfologie

De bodem van het plangebied bestaat, gJ-obaal gezien, voornamelijk
uit kleigronden (tegen de oeverwal- aan) en klei-op-veen gronden meer
naar het midden van de potder. De grens tussen beiden loopt door het
plangebied, ongreveer gelijk met NAP nulJ-ijn. Onder het klei en veen
ligt een dikke laag fijnzandige dekzanden. Langs de randen is het
zand op vrij geringe diepte aanwezig. Plaatselijk, onder andere bij
Werkeren en ten noorden van de zandwinplas, komt het aan de opper-
vlakte. De zanddiepte is binnen het plangebied vrijwel nergens gro-
ter dan een meter. Ten hresten van Vnlerkeren ligt, tussen dit buurt-
schapje en de spoorlijn, waarschijnlijk een komvormige sikkelduin
(barchaan) dat een veengebiedje omsluit.
Langs de dijk van het Zwarte Water komen, als gevolg van de vele
dijkdoorbraken, niet alleen een aantal kolken voor (met de Stadskolk
als grootste), maar ook complexe afzettingen van zogenaamde overslag-
gronden met een afwisseling van zand- en kl-eiafzettingen.
Het gebied helt, als gevolg van de inklink van het veen langzaam af
van ca NAP + Or5 m aan de randen bij de oeverwalT naar ca. NAP - 0'3
m in het centrum van de polder. Binnen het plangebied ligt het maai-
veld het hoogst in de buurt van Frankhuis (ca NAP + O'20 m). In het
noordwestelijke deel van het plangebied ligt het maaiveld gemiddeLd
op ca NAP - 0,10 m.
Door de variatie in diepteligqing van het zandpakket is het gebied
niet overal even geschikt voor woningbouw. De zuidoost-hoek is het
meest geschikt, de noordwest-rand waar het veen ca, 1 m dik is, het
minst. Ondanks de verschillen is de situatie in het hele plangebied
als redelijk tot gunstig voor bebouwing te beoordelen.

l{aterhuishouding

Vanuit zowel de IJssel als het Zwarte Water infiltreert water naar
de polder Ì.l.astenbroek. Dit houdt in dat er vanaf de lJssel en het
Zwarte g.later een grondwaterstroom naar het centrum van de polder is,
hetgeen tot lichte kwel l-eidt in een groot deel- van de polder. In
een zone langs de dijk van het Zwarte Water treedt dijkkwel op.
Binnen het grootste deel van het plangebied is echter sprake van een
lichte inzijging. Het omslagpunt van inzijging naar kwel ligt als
het ware in een band om het plangebied heen.

3.4
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Het verloop van de maaiveldhoogte heeft geleid tot de instelling van
verschillende peilregimes: nabij Frankhuis wordt een zomerpeil gehan-
teerd van NAP - 0,50 m en een winterpeil van NAP - O,7O m, in de
noordwest-hoek is dat resp. NAP - 1110 m en NAP - 1,30 m.

Het overtollige q/ater van de polder wordt via de hoofdwatergangen
afgevoerd en uitgeslagen naar het Ganzendiep. Waterinlaat vindt, via
dezeÌfde hoofdwatergangen, plaats vanuit het Zwarte l,later bij Rad-
emakerszijl.
De Stadskolk en de uilligerplas (zandwinplas) staan niet in contact
met het overige oppervlakteurater.

Flora, vegetatie en fauna

In het grootste deel van het plangebied wordt de vegetatie bepaald
door het agrarisch gebruik a1s grasland. ìfaispercelen komen slechts
verspreíd voor. De graslanden bestaan voor het grootste deel uit
kunstweiden met Beemdgras en Engels raaigras. In enkele delen van
het gebied komen meer gevarieerde graslandtypen voor. Zo ligt er
Iangs de N 331 een aantal percelen met Grote vossestaart grasland en
Iangs de Hassel-terdijk, tussen Rademakerszijl en de Stadskolk¿ Dot-
terbloemgrasland en natte graslanden met o.a. ceknikte vossestaart
en l.fannagras. Dit laatste type wordt ook ten '¿resten van Werkeren
gevonden.

Tussen de intensief gebruikte graslanden vormen de sloten en hun
oevers vaak refugia voor al-Ierlei planten. Zo worden in een deeL van
het gebied in de slootoevers nog allerlei soorten uit het dotter-
bloemgrasland gevonden. ook de sloten zelf herbergen vaak nog inte-
ressante vegetaties. De verspreiding van zowel de bijzondere graslan-
den als sloot- en oevervegetaties is in het MER aangeg:even.
Als meest waardevol ziln de vegetaties met stroomdalplanten en Glans-
havergrasland te beschouwen. Deze komen voor J-angs de Hasselter-
dijk, de berm van de Kamperweg en een deel van de rand van de Milli-
gerplas.

Wat betreft de fauna is het graslandgebied van Stadshagen vooral van
belang aLs broedgebied voor weidevogels. In het plangebied komen
onder andere voor: Kievit, Tureluur, Grutto, Vlulp, Scholekster,
Veldleeuwerik, Graspieper en GeIe kwikstaart. De grootste concentra-
ties aan broedvogels is te vinden in het gebied rond de Stadskolk.
Behalve als broedgebied voor weidevogels is het plangebied, in het
winterhalfjaar, ook van betekenis aIs rust- en pleistergebied voor
doortrekkend waterwild. De Milligerplas is een belangrijke slaap-
plaats voor smienten.

Het Zwarte Water maakt ten noorden van Rademakerszijl met zijn uiter-
waarden en de Stadskolk deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS ) .
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3-6 Iandschap, cultuurhistorie en arclreologlsche waarden

Landschap

Kenmerkend voor het landschap van stadshagen is de grote openheid
van de polder. Deze hangt samen met de wijze van ontginning en ge-
bruik van de polder als weidegebied. üet het oog op mogelijke water-
overlast was het noodzakelijk de boerderijen op terpen te bouwen.
Deze liggertr ßet behoorlijke tussenruimtes, vooral langs de weterin-
9ên, die vroeger de belangrijkste transportassen in het qebied vorm-
den. Deze weteringen met hun bebouwing vormen historisch en actueel
de ruimtelijke hoofdstructuur van de polder. Binnen Stadshagen is
deze voor d.e polder kenmerkende, regelmatige terpbebour,ring echter
beperkt tot langs de Oude Wetering.
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Door de jaarlijks terugkerende inundaties van de polder is deze
vanouds vrilwel boomloos. Alleen langs de randen kwam enige beplan-
ting voor. Dat beeld is ook nu nog min of meer aanwezLg. De oudste
opgaande beplanting in het plangebied wordt gevormd door de mooie
eiken langs de WerkeraIlee. Daarnaast komt er waardevolle beplanting
voor. op en om de erven van Werkeren en als erfbeplanting bij de
bebouwing langs de Hassel-terdijk.

Opvallende en kenmerkende landschapselementen binnen het plangebied.
die in het MER positief worden gewaardeerd vanwege hun bijdrage aan
de ruimtefijke verschijningsvorm en herkenbaarheid van de structuur
z:-1n, naast de Oude Wetering als onderdeel- van de ruimtelijke hoofd-
structuur van de polder en de verkavelingsstructuur:
- Werkeren met zijn opgaande beplanting;
- de Stadskolk;
- het deel van de Oude Wetering tussen Werkeren en Rademakerszijl,

dat hier waarschijnlijk min of meer de loop van een oud veenri-
viertje, hier riete genoemd, vol-gt;

- de Hasselterdijk met zijn karakteristieke begroeiing, als begren-
zing van de open polder;

- de schutsluis van RademakerszijJ- in deze dijk;
- de Vlerkerallee met zijn eiken, en
- de bestaande g,lerkerlaan, ten noorden van de oude V,letering (de

Graven).

De spoorlijn naar Kampen, het zuidelijk deel van de lùerkerlaan, de
l.l.illigerplas en de hoogspanningsleiding vormen elementen die de
historisch gegroeide landschapsstructuren doorsnijden. In het l{ER
worden ze negatief gewaardeerd.

Cultuurhistorie

Met betrekking tot de cultuurhistorie worden vooral die elementen
qewaardeerd die bijdragen aan de herkenbaarheid van de historisch-
Iandschappelijke ontwikkeling, zoals eerder beschreven, en een bij-
drage leveren aan de belevingswaarde.
Dit zijn:
- de nederzettingen Vùerkeren en Frankhuis;
- Rademakerszijl,'
- de Hasselterdijk;
- de oude [,Jetering en de riete tussen Werkeren en Rademakerszijl;
- de Werkerallee, en
- de bestaande Werkerlaan, ten noorden van de oude Wetering (de

Graven).

Archeologische waarden

In het gebied Stadshagen bevinden zich in archeologisch opzicht drie
belangrijke fenomenen :

1. de havezathe Werkeren;
2. de oude bebouwing op de verhooqde liggingen;
3. (mogelijke) prehistorische sites.

In het kader van de voorbereiding op de ontwikkeling van Stadshagen
is een voorbereidend archeologisch onderzoek uitgevoerd, dat om

budgettaire redenen is beperkt tot de havezathe Werkeren.

?
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De hoogste bekende archeologische waarde in het plangebied is toe te
schrijven aan het terrein waarin de resten van het l{iddeleeuws kas-
teel 9ùerkeren liggen.
Het onderzoek dat door de archeologische dienst van de gemeente is
uitgevoerd. omvatte het maken van een gedetailleerde hoogtekaart van
de landerijen direct rondom de huidige bebouwing Werkeren. Daarnaast
zijn enkele boorraaien uitgezet om de voormalige grachten rondom
goed te lokaliseren, De grachten volgden het natuurlijk reliëf.
Datering van de grachten was echter op grond van de boringen alleen
niet mogelijk.
Vanuit archeologisch belang wordt het noodzakelijk geacht, voordat
de inrichting van de groenzone wordt gerealiseerd op de plaats van
het huis Werkeren, bouwhistorisch onderzoek te verrichten. Verder
zou er een vervolg booronderzoek in de voormalige gracht moeten
worden gedaan. Aan de hand van de resultaten hiervan zou bekeken
kunnen worden of en hoe de gracht weer opengelegd zou kunnen worden.
Voorafgaande aan de inrichting van het voormalige kasteelterrein zal
in overleg worden getreden met de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek.

Ad 2.
In heÈ plangebied bevinden zich nog enkele huisterpen, die waar-
schijnJ-ijk al dateren uit de tijd van de eerste ontginningen in dit
gebied. Indien de bebouwing op de verhoogde liggingen langs de Oude
Wetering gesloopt wordt om pLaats te maken voor nieuwbouw, Iijkt
archeologisch onderzoek noodzakeli jk.

Ad 3.
fn het gebied liggen nogal vrat oude kreken, wat er op zou kunnen
wijzen dat daarnaast oude dekzandruggen aanwezíg zt)n, waarop in
principe prehistorische bewoning mogelijk was. In de laatste jaren
is steeds duidelijker geworden dat in de prehistorie vele en goede
bewoningskansen binnen de gemeentegrenzen van ZwoIIe mogelijk waren.
of dat ook in Stadshagen het geval geweest is, is nog onbekend.
Onderzoek naar prehistorische sites is moeil-ijk zonder een vooraf-
gaand gedetailleerde boor-grid over het gebied te leggen. Voor het
gehele gebied is het uitvoeren van een dergelijk onderzoek (finan-
cieel en qua mankracht) niet mogelijk. Rest het begeleiden van de
aanleg van wegcunetten. De mogelijkheid moet worden geboden voor een
kortdurend archeologisch onderzoek met de mogelijkheid naast de
cunetten aanvullende informatie in te winnen. Per situatie zal het
belang van de vondsten worden vastgesteld en worden overvrogen of een
onderzoek noodzakelijk is.

ÉiIieu-asf¡ecten

ceur- en stofhinder
In het l.fER is uitgebreid ingegaan
bedrijvigheid en verkeer.
In de omgeving van het plangebied
van geur- en stofhinder, waarvan
re deze hinder van invloed is op

op milieu-invloeden als gevolg van

bevindt zich een aantal bronnen
dient te worden nagegaan in hoever-
de ontwikkeling van het woongebied.



Voor deze vormen van hinder bestaan geen !,rettelijke normen. In het
algemeen geldt dat deze hinderbronnen zich concentreren rond het
zuidelijk gedeelte van het plangebied.

Geur
Belangrijke veroorzakers van geurhinder zijn twee landbouwbedrijven
die zich bevinden langs de Voorsterweg, en een melkpoederfabriek op
het industrieterrein Voorst. Op grond van de basiszoneringslijst van
de Vl{G zoals opgenomen in de publicatie "Bedrijven en milieuzone-
ring". (VNG, groene reeks, herziene uitgave 1992), bedraagt de reik-
wijdte van deze hinder ca. 2OO meter. Dit betekent dat de hinder-
grens buiten het nieuwe woongebied komt te liggen.
Uit de Nota Stankbeleid (Tweede Kamer, vergaderjaar 1,991,-199212271-5
nr. 2) mag worden afgeleid , dat in het jaar 2000 niet meer dan l-2%

van de mensen uit het gebied vallende onder deze cirkels geurhinder
mag ondervinden. Verder zal een verdere terugdringing van geurinvloe-
den plaatsvinden door het afsluiten van mestopslagplaatsen.
op basis van huidige inzichten en beleid zal de geurhinder vanuit de
Iandbouwbedrijven geen problemen opleveren voor de toekomstige bewo-
ners van Stadshagen. Ook omgekeerd zal de woningbouw geen extra
belemmeringen opleveren voor de landbouwbedrijven.
De geur afkomstig van de melkpoederfabriek is onder stabiele weersom-
standigheden over relatief grote afstand waarneembaar, en bedekt dan
grote delen van ZwoIIe. Van hinder is dan echter geen sprake. Uit-
gaande van de in de VNc-zoneringslijst opgenomen afstandsindicatie,
zaL deze fabriek geen qeurhinder veroorzaken in het toekomstig woon-
gebied.

Stof
Op en nabij het industrieterrein Voorst bevindt zich een tweetal
bedrijven (betonmortelcentrale, scheepswerf), die stof (kunnen)
veroorzaken. De reikwijdte van deze hinder bedraagt, op basis van de
VNc-zonering ca. 200 meter. Hieruit kan worden afgeleid dat dit geen
hinder zal opleveren voor de toekomstige bewoners van Stadshagen.

Geconcludeerd kan worden dat de externe geur- en stofhinderbronnen
geen beperkingen opleggen aan de ontwikkeling van het woongebied
Stadshagen. VleI wordt het zinvol geacht ten tijde van de uitwerking
nogmaals te bezien of er zich wijzigingen in de hindersituatie heb-
ben voorgedaan.

Geluid
Langs de Werkerl-aan (N 33L), de Voorsterureg en de spoorlijn liggen
geluidszones van respectievelijk 150, 150 en 1O0 m bij ca. 10.000
respectievelijk L1.700 motorvoertuigen/etmaal en ca. 35 treinbewegin-
gen per dag. De zuidelijke punt van Stadshagen met daarin het buurt-
schap Frankhuis ligt binnen de vigerende zonegrens van 50 dB(A)
rondom het industrieterrein Voorst.

Aan de Frankhuisweg bevindt zich een 110/10 kV-transformatorstation.
De op grond van de milieuvergunning geldende 50 dB(A) contour van
dit schakelstation ligt op een afstand van 58 meter van de transfor-
matoren. Het aan de Frankhuisweg geplande nieuwe woongebied ligt
voor een gedeelte binnen die contour.



In de wiggen van de Oude
'stilIe' gebieden met een
Door de provincie in het
stilte qebieden komen in
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Wetering en de N331 en de spoorlijn liggen
geluidbelasting van minder dan 25 dB(A).

kader van de Wet geluidhinder aangewezen
of in de buurt van het plangebied niet voor.
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A gemiddeld risico op bodemverontreiniging

O ¡etenOe bodemverontreiniging

Q kans op bodemverontreiniging aanwezig
FIGUUR BODEMVERONTREINIGING



Bodemverontreiniging
In het plangebied is een onderzoek gedaan naar mogelijke bodemveront-
reiniging. Een bekende bodemverontreiniging betreft het voormalige
Regionale Woonwagencentrum, waar sloopactiviteiten, zowel in het
verleden aLs in de huidige situatie, plaatsvinden. Voordat ter plaat-
se woningbouw wordt gerealiseerd, wordt de bodem gesaneerd. In het
kader van de te ontwikkelen uitwerkingsplannen zal hierop in co-
ncreto worden ingegaan.
Locaties waarvoor een verhoogd risico op bodemverontreiniqing geldt'
komen in het plangebied niet voor.
Locaties met een gemiddelde kans op bodemverontreiniging worden
gevormd door bedrijfslocaties en locaties waar activiteiten plaats-
vinden \¡raarvoor een milieuvergunning vereist is.
Locaties \^raarvoor geen concrete vermoedens voor de aanwezigheid van
bodemverontreiniging bestaan, maar waar wel een zekere kans op ver-
ontreiniging aanwezig is, worden gevormd door het tracé van de voor-
malige stoomtram, de N331, de spoorlijn' dicht gestorte koLken en
gedempte sloten, uit te baggeren sloten e.d.

Inmiddels is bil één van de locaties' waar een zekere kans op bodem-
verontreiniging aanwezig is. aangetoond dat er inderdaad sprake is
van verontreiniging.
Het betreft de dichtqestorte kolk aan de zuidzijde van de oude Wete-
ring, nabij de Hasselterdijk. Het gaat hier om gestort huisvuil- (zie
Tauw-rapport bodemonderzoek Stadshagen) .
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MODEL A

Bandstadmodel

MODEL B

Concentrisch model
met omgelegde Werkerlaan

MODEL C

Concentrisch model
met weg door gebied heen

FIGUUR MODELLEN
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HEr RItIlfItr-IJK t{ODEr.

Structuu¡modelkeuze

Ter voorbereiding van de stadsuitbreiding in Stadshagen stonden
meerdere structuurmodellen ter discussie. De verschillende opties
zijn nader bestudeerd met als resultaat dat de structuurmodellen A'
B en c nader zijn uitgewerkt (zie figuur 4). Þlede op basis van deze
uitwerkingen werden een afweging van de voor- en nadelen en een
zorgvuldige keuze van één van de model-Ien mogeliik gemaakt. Gekozen
is voor model- B, waarbij de volgende argumenten een ro1 hebben ge-
speeld:
- de compacte modellen passen het meest in de morfologische opbouw

van de stad;
- door concentratie van de bebouwing in de zuidelijke hoek van de

Polder l,fastenbroek, kunnen belangrijke landschappelijke en na-
tuurlijke elementen worden gespaard;

- de compacte opzet biedt waarborgen voor het leggen van duidelij-
ke relaties met de aangrenzende woongebieden Westenholte en
Holtenbroek (Aa-Ianden) en de binnenstad;

- de interne afstanden (wonen - centrum Stadshagen) zijn in het
compacte model geoptimaliseerd ;

- ten opzichte van model C vindt in model B geen doorsniiding
plaats door de provinciale weg.

Bij de nadere uitwerking van model B is o.a. als uitgangspunt meege-
geven dat negatieve (milieu-)effecten moeten worden geminimaliseerd.

4.2 Uitwerking van het gekozen del

4.2.L Samenhang met de stad

AIs één van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het nieuwe
stadsdeel Stadshagen geJ-dt, dat er goede verbindingen tot stand
worden gebracht met de oude stad en de omliggende woonwijken. voor
de ruimtefijke en structurele integratie van Stadshagen in de stad
is echter méér nodig dan fysieke verbindingen voor auto'sf openbaar
vervoer en langzaam verkeer. Belangriik is dat Stadshagen ook in-
vloed heeft op de stad als geheel In een groeiende stad zullen de
voorzieningen toenemen. Voor een deel zullen deze in het stadscen-
trum en in de direct omliggende stadsvernieuwingswijken gesitueerd
worden. Maar duurzame integratie en het tot stand brengen van stede-
Iijke samenhangen betekent tevens dat bepaalde hoogwaardige voorzie-
ningen aan het nieuwe stadsdeel worden toegevoegd. Voor Stadshagen
is dit bijzonder belangrijk omdat de locatie een aantal kenmerken
van isolatie vertoont en bovendien van een zodanige omvang is, dat
stedelijke heterogeniteit niet uitsluitend door variatie in wooncul-
turen met de gebruikelijke voorzieningen kan worden bereikt. Om een
functionele verweving van het nieuwe stadsdeel met de stad te kunnen
bereiken, moeten barrières worden overbrugd en ontwikkelingen tot
stand gebracht waardoor Stadshagen in de toekomst deel uitmaakt van
de stad.
Om dit te kunnen bereiken is in het structuurmodel gepleit voor een
herinrichting van de zone langs het Zwarte Water' tussen de binnen-
stad en Stadshagen.
Het doel zou gericht moeten zijn om langs het Zwarte [.later aantrekke-
Iijke en hoogwaardige stedel-ijke functies onder te brengen. Deze
zone is vanaf het Zwarte !ùater tot aan het centrum van Stadshagen
doorgezet in een strook van 50 m aan weerszijden van de visuele as.
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Het Zwarte lvater, deel uitmakend van de basisstructuur van Zwolle,
biedt met zijn oeverstroken bij uitstek condities voor hoogwaardige
stedelijke functies in het algemeen. Hierbij kan gedacht worden aan
dienstverlening, werkgelegenheid en culturele of recreatieve voorzie-
ningen. De oevers van het Zwarte [,ilater zouden op termijn als attrac-
tieve wandelzone tussen de binnenstad enerzijds, en Stadsha-
gen/Holtenbroek en het landelijke gebied anderzijds worden inge-
richt. Uiteraard gaat het bij een dergelijke herinrichting om een
opgave op lange termijn. Dit betekent dat bij opheffing of verplaat-
sing van bestaande bedrijven op het boven omschreven wensbeeld moet
worden ingespeeld.

De kern Frankhuis is conserverend bestemd. Dit betekent dat het
huidige gebruik zonder enige uitbreiding in het besteruningsplan is
vastgelegd. Als beleid wordt gestreefd naar een verbetering van de
\¡roon- en leefsituatie in Frankhuis. In dat verband, wordt een aantal
beheersmaatregelen (verbeteren Frankhuisweg / Hassetterdijk' opknap-
pen woonschepenhaven) voorgesteld, welke buiten het kader van het
bestemmingsplan vallen.

4.2.2 Hoofdopzet

In het ontwerp voor Stadshagen is zorgvuldig met de gebiedskenmerken
omgegaan. De bestaande elementen en structuren vormen mede de grond-
slag of het casco voor de opbouw en beeldvorming van het nieu\te
stadsdeel.
Dit betekent dat vitale delen van de historische opbouw medebepalend
zijn voor de structurele opzet. De bestaande structuur is aangevuld
met nieuwe elementen en uitgebouwd tot een systeem van stedelijke
dragers, welke tezamen de basisstructuur vormen van Stadshagen. Voor
de stedelijke ontwikkeling en de identiteit van het nieuwe stadsdeel
heeft de basisstructuur een fundamentele betekenis:
- er wordt een verband gelegd tussen de oorspronkelijke gebiedsken-

merken van de polder en de wezenskenmerken van de stedelijke
structuur;

- er ontstaat continurteit in de structurele en ruimtelijke gele-
ding tussen de stad en de stedelijke en landelijke omgeving;

- er wordt een structurele en ruimtelijke samenhang geschapen
tussen de meest belangrijke stedelijke elementen en de verschil-
lende woongebieden,'

- er wordt een basis gelegd voor bijzondere stedelíjke ontwikkelin-
gen, de uitbouw tot beelddragers en voor specifieke functies;

- er wordt een basis gelegd voor een heldere oriéntatie binnen het
stadsdeel.

Met dit vertrekpunt wordt ook ingespeeld op de wezenskenmerken van
de stad Zwolle in haar total-iteit. De stad en de stedelijke onderde-
len bezitten in hoofdlijnen een opbouw die duidelijk kan worden
herleid tot de geomorfologische en landschappelijke structuur. Het
nieuwe stadsdeel Stadshagen bezit binnen de traditionele ontwikkelin-
gen van de stad al-s bijzonderheid de ontmoeting met de uitgebreide
polder Mastenbroek. "Wonen in en aan een grote polder" is als thema
mede bepalend voor de toekomstige identiteit van Stadshagen. Bij de
ruimtelijke opbouw en stedelijke uitbreiding is hiermee rekening
gehouden.



-42-

Ter ondersteuning van het woonthema is in het plan gebruik
gemaakt van de volgende bouwstenen:

- het oorspronkelijke maaivel-d, dat wi1 zeggen de bodemstructuur
blijft gehandhaafd, er wordt dus niet integraal opgehoogd;

- belangrijke elementen van de polder blijven in het woongebied
als symbolen behouden, zoals belangrijke watergangen, kenmerken-
de bebouwing, terpen, ontsluiting en dijkmilieu;

- de oorspronkelijke verkaveling was medebepalend voor de structu-
rele opzet van het nieuwe stadsdeel;

- de meest markante punten en elementen van de polder zL)n qe-
bruikt voor bijzondere functies en uitwerkingen;

- door behoud van de belangrj-jke structuren zijn verbanden gelegd
tussen het toekomstige woongebied en de open polder;

- water in de vorm van singels e.d. is één van de hoofdmotieven in
Stadshagen;

- bij de inrichting van de openbare ruimte en de keuze van vegeta-
tie en beplanting kan op het thema polder verder worden inge-
speeld.

Er is voor een compacte stedelijke opzet gekozen, waardoor onnodige
penetratie van de poJ-der wordt voorkomen en de afstanden binnen het
stadsdeel, en met de overige stadsdelen beperkt blijven.
Stadshagen is als een open en samenhangend stadsdeel ontworpen. Het
is een compact stadsdeel met continÏteit in de hoofdstructuur en de
openbare ruimten. De verkeersstructuur vormt een samenhangend ge-
heel. In de functionele en ruimtelijke basisstructuur en de opbouw
van de woongebieden is een verband gelegd tussen de directe woonomge-
ving en de openbare ruimten en functies in de stad.
De hoofdstructuur is overwegend concentrisch. In het zwaartepunt is
het centrum gesitueerd. Rond het centrum is een drietal woonlobben
gegroepeerd die een onderlinge relatie onderhouden, maar waaraan qua
opzet en thematiek een eigen identiteit is toebedacht.
Ten behoeve van de interne geledingt, maar ook voor de relatie met
het stadscentrum, de omliggende woonwijken en het buitengebied is in
het plan een aantal structuurbepalende hoofdassen aangegeven. Het
betreft hier zowel bestaande, in hun huidige of aangepaste vorm te
handhaven elementen, al-s een aantal toegevoegde, nieuwe assen (zie
figuur 6 Dragerstructuur).

Belangrijke bestaande structuurbepalende elementen z:-ln:
- de Werkerlaan, die vanuit het centrum in noordelijke richting

een geleding aanbrengt tussen een westelijke en een oostelijke
woonlob;

- de Werkerallee, die eveneens in zuidwestelijke richting voor een
geleding van woonbuurten zorgt en die bovendien voor het lang-
zaam verkeer een functie als hoofdverbinding vervult tussen
Stadshagen en Westenholte,.

- de Oude Wetering (oude hoofdontsluiting en trekvaart) als mede-
beelddrager van de westelijke woonlob en als hoofdverbinding
voor het langzaam verkeer tussen Stadshagen en de Polder l'lasten-
broek,'

- de Oude Wetering (de kreek) die deels zorg draagt voor de inter-
ne geleding en met name betekenis verleent aan de parkzone van-
uit het centrum naar het Zwarte V^later,

- de Hasselterdijk als landschappelijk en cultuurhistorisch ele-
ment welke vooral voor het langzaam verkeer ( recreatief ) zaL
worden gebruikt.

a
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Aan deze bestaande elementen zijn enkele nieuwe structuurbepalende
elementen toegevoegd, te weten:
- een stedetijke as die zorg draagt voor een visuele relatie tus-

sen het centrum van Stadshagen en de binnenstad ( Peperbus ) ;
- enkele structurele relaties op wijkniveau:

# een centraal in de noordwestelijke woonlob grelegen as'
loodrecht op de oude I'letering (trekvaart);

# een Iandschappelijke verbindingszone vanaf het noordelijk
uitloopgebied, via de oostzijde van het centrum, langs de
oude V'letering tot aan de oude sluis;

- vanuit het centrum waaiert een aantal landschappelijke (groene)
assen uit a1s verbinding met het stedelijk uitloopgebied.

Aan alle hoofdstructuurelementen is een betekenis toegekend en deze
worden ondersteund door groen- en waterelementen' accenten in de
bebouwing en bijzonder functies.
Dit betekent dat de assen moeten worden versterkt om tot structurele
dragers te worden uitgebouwd. Hierbii is het van groot belang dat de
assen als ruimtelijke eenheid worden opgebouwd en niet als begren-
zing worden beschouwd tussen gebiedseenheden met uiteenlopende karak-
teristieken.
Gestreefd wordt naar een differentiatie in woonmilieus, waarbij
bestaande landschappelijke elementen en karakteristieke bebouwing
een belangrijke rol spelen. Bijzondere aandacht verdienen de zones
waar de stedelijke bebouwing overgaat in onder meer het open polder-
landschap, de bestaande dijk langs het Zwarte Water en de spoorweqzo-
ne.
Binnen Stadshagen wordt een aantal gebiedsonderdelen onderscheiden,
te weten: Frankhuis, het centrumgebied en de drie woonl-obben of
wijken. Qua structuur, functie en ruimtetijke opbouw worden binnen
deze onderdelen stedelijke karakteristieken verleend die onder ande-
re in de verscheidenheid van de woonmilieus tot uitdrukking worden
gebracht.
In Stadshagen is een geleding voorgesteld meL de bedoeling om een
overgang te scheppen tussen de stad en het open poldergebied ten
noorden. Voorgesteld wordt om de overgang naar de polder geleidelijk
te doen verlopen. Dit betekent dat in het noordelijk deel, met uit-
zondering van een hoogte-accent aan de Milligerplas ' 

geen hoogbouw
wordt toegestaan en in de plaats daarvan naar meer open woonbebou-
wing wordt gestreefd. Hiermee worden meerdere doelen bereikt:
- de stadsrand is in overeenstemming met de openheid van de polder;
- het stedelijk uitloopgebied en met name het recreatieve milieu

rond de plas wordt niet onnodig door hoge gebouwen belast;
- in het nieuwe stadsdeel wordt een differentiatie aangebracht

tussen meer stedelijke en landelijke woonvormen (inspelen op
woonwensen);



- in de stedelijke opbouw wordt inhoud gegeven aan de natuurLijke
grondslag, de overgang van het rivierengebied en de polder, door
onder andere de introductie van waterrijke milieus in het noorde-
lijk deel.

In het zuidelijk deel (met name langs het Zwarte Water), in het
centrum, Iangs de 9ùerkerlaan en langs de ontsluitingen aan de rand
van het wijkpark wordt naar hogere dichtheden en stedelijke accenten
gestreefd.

4.2.3 Woonmilieus

Tijdens de planontwikkeling is veel aandacht besteed aan het toekom-
stig woonmilieu in Stadshagen. Hierbij hebben onder andere de aanbe-
velingen van c. Ànderiesen en A. Reijndorp in hun nota "Wonen tussen
stad en polder - een nieuw stadsdeel voor Zwolle: Stadshagen" als
inspiratiebron gediend. fn deze nota wordt gepleit voor de ontwikke-
Iing van een stedelijk woonmilieu, waarbij is gekozen voor duurzaam-
heid en diversiteit. Duurzaamheid betekent in een stedelijk woonmi-
lieu o.m. het scheppen van voorwaarden voor verscheidenheid in opvat-
tingen en leefstijlen, en verschil in sociaal-economische achtergron-
den.

A1s waarborg voor een stabiel woonmilieu op langere termijn moet een
groot deel van de woningen en de woonomgeving aan sociale veranderin-
gen en daarmee gepaard gaande veranderingen in h¡oonwensen kunnen
beantwoorden. Voor de woningen betekent dit dat zij voor verschillen-
de typen huishoudens aantrekkelijk moeten zijn waardoor de keuzevrij-
heid wordt vergroot en aanpassingen aan veranderende woonwensen
mogelijk worden gemaakt. Op een ander schaalniveau gelden deze condi-
ties in principe ook voor de woonomgeving en de stedelijke inrich-
ting. Hier bepalen de verhoudingen tussen anonimiteit en herkenbaar-
heid, de scheiding en verweving van functies en belevingswerelden de
afwisseling van milieus en de inrichting van de openbare gebieden,
de kwaliteit en stabiliteit van het stedelijk geheel.
Kwaliteit en stedelijke duurzaamheid worden medebepaald door ener-
zijds samenhang, continuiteit en helderheid van de openbare ruimte
en anderzijds cie samenhang in de architectuur.

In de hoofdopzet zijn aan de verschillende woongebieden thema's en
stedelijke karakteristieken toebedacht. Hierbij gaat het nog niet om

de uitwerking maar om het formuleren van een context die onder meer
als inspiratiebron moet dienen voor de verdere vormgeving.

Het zuidelijk woongebied krijgt, als overgang naar het binnenstede-
lijk qebied en de wijken Holtenbroek en Westenhol-tef het meest stede-
Iijke karakter. Een grootschalige orthogonal-e structuur vormt hier-
voor de basis. Het karakter van het woongebied wordt onder meer
bepaald door het stedelijk front langs het Zwarte Water, een te
ontwikkelen stedelijke centrale as in oost-west-richting, de over-
gang naar het wijkpark en de stedelijke zone tussen het cen-
trum/Zwarte Water/binnenstad waarin onder andere stedelijke functies
en werkgelegenheid kunnen worden ge:-ntegreerd.
Het stedelijk karakter van dit woongebied komt ook tot uitdrukking
in de hoogte van de bebouwing. In de gehele zuidelijke woonlob is
bebouwing tot 5 bouwlagen toegestaan. Langs de oost-west as is gesta-
pelde bebouwing tot 6 bouwlagen toegestaan,
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Het plan voorziet in geconcentreerde en gestapelde bebouwing van
meer dan 4 bouwlagen langs de oever van het Zwarte !ùater. In het
zuidoostelijk deel, rond de visuele verbinding, wordt voorgesteld om

op markante punten ruimte te reserveren voor stedelijke voorzienin-
gen en werkgelegenheid, waardoor een functionele verweving met de
stad als geheel kan worden bevorderd. Langs de oever van het ZwatLe
Water tussen het sluiscomplex en de woonschepenhaven is een stede-
Iijk front direct aan het water mogelijk. Bebouwing in 3 tot 6

bouwlagen heeft hierbij de voorkeur.
Tussen de bebouwing en het water wordt een kade voorgesteld die kan
worden ingericht als wandelpromenade met recreatieve voorzieningen
zoals terrasjes e.d.
In het woongebied wordt naar contrasten gestreefd tussen de stede-
lijk vormgegeven ruimtes van de ontsluitingsassen en de binnengebie-
den van het grid waarin groen- en speelvlakken worden opgenomen'

Het oostelijk qelegen woongebied wordt door het Zwarte Water, het
wi¡kpark, de V,lerkerlaan en het centrum begrensd.
Hoewel in het gehele gebied bebouwing in maximaal 4 bouwlagen is
toeg,estaan, wordt aan de zuidzijde van de verlengde Middelweg rond
de hoofdaansluitingen bebouwing in 5 bouwlagen' en aan weerszijden
van de Werkerlaan (tot aan de verl-engde Middelweg) maximaal 6 bouwla-
gen toegestaan.
Ten opzichte van de overige woonlobben die vooral orthogonaal zijn
opgebouwd, bezit dit woondeel een lineair karakter.
Met de singels is ingespeeld op de overgang tussen het Zwarte Water
en het poldergebied. Als hoofddrager voor de structuur zijn singels
opgenomen die in verbinding staan met de kwelsloot langs de Has-
selterdijk en de wetering langs de Werkerlaan. De singels vormen een
integraal onderdeel van de stedelijke structuur.
Langs het Zwarte Water, zt)n gebouwen gepland met 6 tot 10 bouwla-
gen. Deze bL)zondere bebouwing legt het contact met het landschap
rond het Zwarte Water. Gedacht wordt aan slanke torentjes. Tussen de
accenten blijft de bebouwing op enige afstand van de dijk; hier
wordt de dijk door landschappelijk ingerichte zones en de kwel-water-
gang begeleid. Hierdoor bfijft de dijk aIs waardevol, zeLfstandiq
landschappelijk element behouden. Het contact tussen de woningen op
de achtergrond en het Zwarte Water wordt bereikt door bebouwing van
3 tot 6 woonlagen op onderbouw. De karakteristieke en \¡raardevolle
dijkbebouwing met de erven, tussen de kwelsloot en de dijk, blijft
gehandhaafd.

Langs het wijkpark aan de noordzijde is voorzien in bebouwing van 3

tot 6 bouwlagen. De V{erkerlaan Iegt als structurerend element het
contact tussen het centrum en het landschap. Het is de bedoeling dat
de overgang tussen het centrum en het lanclschap ook in de begeleiden-
de bebouwing en verscheidenheid in functies en bouwhoogtes tot uit-
drukking wordt gebracht.
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Bijzondere aandacht vereist de uitwerking van zowel de openbare
ruimte als de architectuur bij de overgang naar de dijk en de oude
sluis. Dit punt is bij uitstek geschikt voor een recreatieve functie
met een terras dat uitzicht geef t over het Ztrarte I'Iater.
Het noordwestelijk gelegen woongebied heeft het oude centrum van
I'lerkeren met de terp-boerderijen als kern. De oude Wetering (weg en
trekvaart) vormt een centraal element. De begrenzingen worden ge-
vormd door de spoorlijn. het sportpark, de MilJ-igerplas, de Vùerker-
laan en in het zuiden door de verbinding tussen het centrum en de
eventueel toekomstige uiÈbreiding ten zuiden van de spoorlijn. De

structurele opbouw bestaat uit een raster van ontsluiting en water-
gangen. In deze structuur zijn tevens de oude Wetering, de landschap-
pelijke verbindingszone tussen het centrum en het stedelijk uitloop-
qebied en de hoofdontsluiting ge:.ntegreerd.
Voor variatie in hroonvormen zL)n er in deze woonlob voldoende aanlei-
dingen gecreëerd. In het centrale deel vormt de Iandschappelijke
strook een drager, waarin voorzieningen voor dit woongebied, groen
en bijzondere woonbebouwing tot stand kunnen worden gebracht.

Bijzondere aandacht vereisen de knooppunten, met name het kruispunt
van het cemtrum met de oude Wetering. Verdere aanleiding voor bijzon-
dere elementen zijn de randen, de Oude 9Vetering met de terpen, het
groengebied van Vlerkeren, de hoofdontsluiting en de watergangen. De

bebouwíng op de terpen bfijft, voor zover van cultuurhistorische
waarde, als woonbebouwing of ten behoeve van bijzondere doeleinden
gehandhaafd.

Het noordelijk randgebied, boven de verlengde l{iddelweg en aan
weerszijden van de Werkerlaan, bezit een lineaire structuur, dat wil
zeqgen een schilvormige opbouw. Het vormt de uitloper van Stadshagen
en de overgang naar het Iandschap rond de Milligerplas en de Stads-
kolk. Het is waterrijk en de watergangen grenzen aan privétuinen.
Delen van het gebied zijn voor individuele woningbouw gereserveerd.
In dit gebied is de bouwhoogte beperkt tot 9 meter. Als uitzondering
hierop wordt aan de l,filligerplas een hoogte-accent toegestaan in
maximaal 1O bouwlagen.
Bijzondere aandacht bij de stedebouwkundige uitwerking vragen de
randen aan de noordoostzijde. Ter hoogte van de Werkerlaan is con-
tact gelegd tussen het wonen en de MiIligerplas; bovendien voorziet
het plan in de uitbouw van de r.raterpartij ten zuiden van de MiIIi-
gerplas waaraan eenzijdiq gewoond wordt.
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Het centrumgebied ontleent zijn karakter aan de menginq van stedelij-
ke functies (winkels, kleinschalige werkgelegenheid, bedrijven,
sociaal-culturele voorzieninçten, dienstverlening en wonen). ondanks
de verscheidenheid aan functies wordt in het centrum de woonfuncties
zo veel mogelijk bevorderd. De nadere stedebouwkundige en architecto-
nische uitwerking van het centrum dient als geheel en in samenhang
te geschieden. In het centrum is een bouwhoogte van maximaal 10

bouwlagen toegestaan.

Met deze globale omschríjving van het toekomstige woonmilieu van
Stadshagen met als basis de ruimtelijke en functionele hoofdstruc-
tuur is de eerste stap gezet naar duurzaamheid en kwaliteit. De

vervolgstappen zijn echter even belangrijk, met name de bewaking van
de continuiteit ten opzichte van de basisfilosofie. Derhalve volgt
tenslotte nog een korte aanbeveling van de opstellers van het plan.

Duurzaamheid op stedelijk niveau en k$raliteit van architectuur in
het algemeen zijn op langere termijn moeiliik te bepalen. Er bestaan
voorbeelden van hoogwaardige woongebieden die over een langere peri-
ode borg stonden voor stabiliteit, woonkwaliteit en stedelijke iden-
titeit.

4.2.4 Groenstructuur

Groen en Landschap vormen belangrijke onderdelen van de functionele
en structurele opbouw van het plan. De groenstructuur bestaat uit
een aantal grootschalige, aan de noordwestrand van de wijk gelegen
elementen op stadsdeelniveau, en een centraal in de wijk gelegen
parkzone. De onderlinge verbindingen worden gevormd door lineaire
groenstructuren die deels samenvallen met de ruimtefijke hoofdstruc-
tuur.
Onderdeel van de groenstructuur vormt ook het gebied langs de Has-
selterdijk, dat een groene verbinding zal vormen vanaf het bestaande
sluiscomplex naar het ten noorden geleqen open poldergebied.

Bij de vormgeving van de groenstructuur zijn natuurlijke en culture-
Ie kenmerken van het landschap als basis genomen, Bij de opzet is
met de volgende uitgangspunten rekening gehouden:
- het zoveel mogelijk integreren van waardevolle landschappelijke

en historische elementen (bomen, watergangen' wegen, terpen,
kaden en dijken) in de ruimtelijke structuur;

- het zoveel mogelijk handhaven enlof hergebruiken van waardevolle
landelijke bebouwing, in het bijzonder langs de oude v{etering en
de Hasselterdijk;

- het zoveel mogeliik handhaven en beschermen van natuurlijke
elementen (Stadskolk en omgeving, weidevogelgebieden, gebieden
met waardevolle vegetatie etc.)(vallen buiten het plangebied);

- de integratie van de Milligerplas als natuurlijk en recreatief
element;

- het inspelen op de bestaande verkavelingsstructuur;
- het zoveeL mogelijk gebruik maken van het bestaande maaiveld;
- rekening houden met landschappelilke overgangen, b.v. rivierklei-

gebied - polder en Zwarte Water - polder;
- het inspelen op, c.q. het versterken van het stedelijk en land-

schappelijk milieu langs het Zwarte water.
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l{et betrekking tot de opbouw van het groen in het plan kan onder-
scheid gemaakt worden tussen de voorzieningen die binnen het nieuwe
stadsdeel en de woonomgeving zijn opgenomen en de landschappelijke
inrichting van de randen. Uitgangspunt is om de meest intensief te
gebruiken functies (wijkpark, speelvoorzieningen, tennisbanen, stede-
Iijk groen, buurtpark, etc. ) in de bebouwde kom op te nemen. De
grootschalige sportvoorzieningen, volkstuinen, stadsdeelgroen en
groen ten behoeve van de landschappelijke inpassing zijn in de ran-
den gesitueerdf met name in de noordelijke overgang van Stadshagen
naar de Polder lfastenþroek. In de hoofdopzet is in de noordelijke
stadsrandzone ook voor een kinderÞoerderij ruimte gereserveerd.

a
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voor de structurele opbouw van stadshagen en de geleding van de

woongebieden speelt groen (met name lanen en singels) al dan niet in
combinatie met water of ontsluiting een belangrijke rol. Tussen het
sluiscomplex en de noordelijke stadsrand is een landschappelijke
verbinding voorzien. In het zuidelijk deel bestaat deze uit het
wijkpark tussen centrum en sluis. De Oude Wetering is het centrale
element in dit park. Ten noorden van het centrum wordt een zonering
of overgang van de groenstrook voorgesteld van meer stedelijke naar
landschappelijke groenvoorzieningen. In deze stook is tevens een

buurtPark oPgenomen.

De belangrijkste assen, zoals de hoofdverbinding (Oude Trekvaart)
met het landelijk gebied, de Werkerlaan, de Werkerallee en de assen
voor het langzaam verkeer, worden door lanen en houtwallen begeleid.
De Hasselterdijk wordt vanaf het sluiscomplex in noordelijke rich-
ting als waardevol landschappelijk element gehandhaafd. Dit geldt
ook voor de beeldbepalende dijkbebouwing en het karakteristieke
groen en de erven. Tussen de dijk en de nieuwe woonbebouwing blijft
een groenzone gespaard waarin ook de kwelsloot is gelegen. De kwel-
sloot wordt als natuurlijk vormgegeven waterpartij opgevat, waarin
de natuurelementen (kleine moerassen etc. ) zijn gesitueerd- Van

betang is dat de landschappelijk en natuurlijk ingerichte zone een

variërende breedte heeftf om te voorkomen dat deze als functionele
en visuele scheiding tussen het Zwarte Water en de stad zal gaan

werken.

Voorgesteld wordt om de soortkeuze voor bomen en houtgevrassen voor
de opbouw van de groenstructuur in Stadshagen onder meer te Iaten
bepalen door natuurlijke en potentiële standplaatsfactoren. Door een

dergelijke keuze ontstaan er waarborgen voor goede groei en verhou-
dingsgewijs Iage onderhoudskosten. Bovendien wordt hiermee een bij-
drage geleverd aan de ontwikkeling van een eigen identiteit.

4.2.5 Water

Ten behoeve van de waterhuishouding in Stadshagen ziin meerdere
varianten ontwikkeld. Deze varianten zijn tot stand gekomen door de

processen met betrekking tot riolering, oppervlaktewater, grondwater
en onverzadigde zone te beschouwen in hun onderlinge samenhang.
Belangrijk uitgangspunt daarbij is het streven naar een duurzame
ontwikkeling. Dit sluit aan bij de doelstellingen die weergegeven
zijn in de 3e Nota V,laterhuishouding en het Waterhuishoudkundig PIan
Stadshagen, d.d. sePtember 1994.

Ter ondersteuning van het thema 'rrronen in de polder' vormt de aanwe-

zigheid van water een belangrijk gegeven. Daarnaast is, ten behoeve
van een goede regulering van de waterhuishouding' een bepaald opper-
vlak aan open water vereist. Op grond van verricht onderzoek is de

totale oppervlakte open \^rater op de technische eisen afgestemd.
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Bij het ont\¡rerpen van de waterstructuur voor stadshagen zijn de
volgende doelstellingen en uitgangspunten gehanteerd:
- vol-doende oppervlakte open waterf ten behoeve van het bergend

vermogen r.

- voldoende doorstromingsmogelijkheden en onderlinge samenhang;
- mogelijkheden om binnen het gebied verschillende peilgebieden te

kunnen realiseren wanneer dat nodig mocht blijken;
- ecologische voorwaarden met betrekking tot de beheersing van de

waterkwaliteit in samenhang met de uitgangspunten voor 'duurzaam
bouwen' i

- mogelijkheden voor recreatief gebruik zoals schaatsen. kanovaren
en vissen;

- een bijdrage aan de esthetische aspecten van de stedebouwkundige
typologie;

- integratie van historische elementen (oude 9ùetering) en belang-
rijke bestaande watergangen (o.a. de kwelsloot Iangs de Has-
selterdijk) in de planstructuur, zowel met het oog op het behoud
van cultuurhistorische waarden, als vanwege de bijdrage aan de
identiteit van de wijk.

Daarnaast is de vormgeving van de oevers van groot belang. Het opper-
vl-aktewater in Stadshagen heeft vel-e functies. In het Waterhuishoud-
kundig PIan wordt een aantal mogelijkheden genoemd voor de vertaling
van deze functies in de vormgeving van de oevers. Daarbij moet onder
andere rekening worden gehouden met:
- de mogelijkheden voor onderhoud;
- de kindveiligheid,'
- het kunnen toestaan van waterstandsschommelingen van ca. een

halve meter over het jaar.

Het r^raterregime in Stadshagen wordt in principe Iosgekoppeld van het
open-water in het agrarisch deel van de polder en van het Zwarte
!ùater. Het nieuwe stadsdeel kan daardoor een eigen oppervlakte-water-
systeem krijgen. Binnen dit systeem wordt een hoge waterkwaliteit
nagestreefd. Zo kunnen grote delen van de watergangen via een speci-
fieke oeverbehandeling en het aanbrengen van waterplantenvegetaties
een belangrijke rol spe)-en met betrekking tot het in stand houden
van de waterkwaliteit (vergelijkbaar met de werkinq van halofytenfil- 

,,ters ) , het bevorderen van de visstand en het tegengaan van algen-
groei.
Voor de vormgeving van de ruimtelijke structuur van het systeem
wordt niet alleen aangesloten bii reeds bestaande hoofdwatergangen,
maar ook bij de aanwezige verschillen in bodemopbouw en hoogtelig-
ging. Omdat het terrein geleidelijk van zuid naar noord afloopt, zaL
de beeldvorming van de stad in de polder versterkt worden door in
het noordefijk gebied de maaswijdte van de watergangen te verfijnen.

De structuur van het eratersysteem voorziet in watergangen met ver-
schillende functies en afmetingen:
t hoofdwatergangen met een minimum breedte van acht meter, als

afwateringsnet;
2 overige waterlopen voor de afwatering, met een minimum breedte

van zeven meter.
Voor de preciese invulling van de afmetingen is nog een nadere onder-
bouwing nodig van de resultaten van onderzoek naar de stabiliteit
van het onderwatertalud en de technische eisen voor, en mogelijkhe-
den van, een integraal beheers- en onderhoudssysteem van watergangen.
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De Oude Wetering wordt een recreatieve functie toegedacht, als door-
gaande route voor kanovaren en roeien. De bruggen zullen voldoende
hoog worden om ze zonder al te veel problemen te kunnen passeren.
Via een bestaande wetering aan de noordzijde in het recreatiegebied'
kan vorm worden gegeven aan een verbinding tussen de Oude Wetering
(trekvaart) en de MilligerPlas.
De Oude Wetering behoudt in het wijkpark zijn vorm als natuurlijke
watergang (kreek),. in het noordelijk deel bfijft het huidig profiel
van de trekvaart gehandhaafd.

De kwelsloot langs de Hasselterdijk moet in het kader van toekomsti-
ge waterhuishouding worden verbreed. Deze aanpassingen zullen niet
uitsluitend op hun technische uitgangspunten worden gebaseerd' maar
ook gericht zijn op verbeteringen van het milieu en de belevingskwa-
l-iteiten van de groenzone langs de dijk. Hierbij gaat het met name

om optimalisering van de natuurlijke kwaliteiten, waarbii de aanwezi-
ge moerasjes gehandhaafd blijven en het verloop van de kwelsloot een
natuurlijk karakter krijgt. Het plan voorziet in verbredingen van
het water ter hoogte van de open ruimtes tussen de nieuwe bebouwing
en de dijk. Ter verbetering van de waterkwalit,eit, natuurhuishouding
en belevíngshraarde zijn aan de oostelijke oever, verlandingszones
met kleine moerassen en oevervgetaties gepland.

De singels in de noordoostelijke woonlob krijgen een formeel karak-
ter met een strak profiel. Hetzelfde geldt voor de watergangen in de
zuideJ-i jke woonlob .

De noordelijke en noordwestelijke watergangen grenzen voor het groot-
ste deel aan particul-iere gronden. Ten zuidwesten van de t{illi-
gerplas worden kleine, relatief ondiepe r^raterpartijen voorzLen,
waaraan woningen en openbaar groen ziin gelegen-

4 . 2 . 6 onts I uitings structuur /verkeersaspecten

Bij de verkeersontsluiting van de wijk is gestreefd naar een even-
wichtig opgebouwd stelsel van goed op elkaar afgestemde auto-' Iang-
zaamverkeers- en openbaar vervoersstructuren. Verbindingen voor het
autoverkeer zijn buiten de verblijfsgebieden om voorzien. Voor het
fietsverkeer en het openbaar vervoer zullen daarentegen kortsluiten-
de routes binnendoor gerealiseerd worden.

Auto-onts luitings s tructuur
In de auto-ontsluitingsstructuur kan een aantal niveaus worden onder-
scheiden waarbij sprake is van een stelsel van primaire, secundaire
en tertiaire ontsluitingswegen die een belangrijk deel uitmaken van
de openbare ruimte en daarmee mede bepalend ziin voor het stadsbeeld.
Om een goede afwikkeling van het externe verkeer mogelijk te maken,
zal de bestaande wegverbinding tussen ZwoIle en Hasselt worden omge-
legd naar een nieuw tracé buiten Stadshagen om. Deze weg zal nabil
de gemeentegrens met Hasselt in westelijke richting worden afgebogen
en langs de noord- en westzijde van de Milligerplas worden geleid.
Na kruising met de spoorlijn Zwolle-Kampen, komt deze nieuwe weg op
een tracé te Iiggen dat zo dicht mogelijk tegen de spoorlijn aanligt
en bij de bestaande kruising Voorsterweg/Klipperweg aansluit op het
stedeli jk hoofdwegennet'
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om een tweetal redenen wordt de spoorÌijn enigszins omgelegd en

verhoogd. In de eerste plaats is het daardoor mogelijk de tunnels
voor het langzaam verkeer aangenaam vorm te geven (doorzicht) en

relatief goedkoop te construeren. In de tweede plaats fungeert de

spoordijk aan de Stadshagenkant als geluidwal, waarop een
(top)scherm kan worden aangelegd. Aan de kant van Westenholte zal,
langs de omgelegde Voorsterweg, een geluidwal moeten worden aange-
legd met daarop een scherm.
Aan de noordzijde van l,lestenholte zal de bestaande wegverbinding
tussen Zwolle en Kampen op deze nieuwe weg worden aangeslotenf r¡raar-
door de Voorsterureg nabii l,lestenholte vrijwel geheel wordt vrijge-
maakt van verkeer.
Door de tigging van het nieuwe tracé tegen de spoorlijn aan, wordt
de bron van geluidhinder zo vex mogelijk van de bestaande woningen
qelegd.

Voor het autoverkeer wordt Stadshagen op 3 plaatsen aangesloten op
het hoofdwegennet. Deze aansluitingen zijn aan de noordwestzijde ter
hoogte van de spooreregkruising op de nieuwe \,reg buitenom en aan de
zuidwestzijde bij de bestaande kruising Voorsterweg/Klipperweg. Aan

de oostzijde vindt een aansluiting plaats via de (nog aan te leggen)
verlengde l.f.iddelweg/Middelwegbrug. Hiermee erordt tevens een (fysie-
ke) relatie met de woonwijk Holtenbroek gelegd.

De interne ontsluiting van de wijk vindt plaats door middel van drie
lussen die ieder apart gerelateerd zijn aan de hiervoor beschreven
aansluitingen op het hoofdwegennet. Binnen Stadshagen zijn onderlin-
ge verbindingen tussen de lussen zodanig vormgegeven dat intern
sluipverkeer \¡rordt ontmoedigd. AlIe wegen en straten die vanaf de

Iussen r^rorden ontsloten, zullen in principe als 3O-kilometergebied
worden ingericht.
De ontsluiting van de woonbuurten geschiedt via een fijnmazig net
van \^roonstraten waarbij de structuur en de onderlinge samenhang is
gehandhaafd. Het centrumgebied is voor alle verkeersdeelnemers di-
rect bereikbaar. het centrum zelf blijft, behalve voor de bediening'
vrij van autoverkeer.

Parkeren
Voor het parkeren binnen Stadshagen geldt als uitgangspunt dat er'
afhankelijk van het type woning, O,3 à 1,3 parkeerplaats per l¡toning
gerealiseerd moet worden. Bij aanwezigheid van een carport of van
een garage met een voldoende lange (stt meter) oprit mag een reductie
van OrB parkeerplaats worden toegepast. Bij andere bestemmingen
binnen het plangebied zal de parkeerplaatsbehoefte worden bepaald
aan de hand van de ASW (aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen
binnen de bebouwde kom). Voor een nadere differentiatie $tordt ver$te-
zen naar de in de bijlage bij deze toelichting opgenomen parkeer- en
fietsstallingsnormen voor nieuw- en verbouvtprojecten.
Voor kantoorvestigingen is een parkeernorm van 1 parkeerplaats per
62,5 m2 b.v.o. opgenomen.

Langzaam verkeer
Om de fiets als aantrekkelijk alternatief voor de auto te laten
fungeren, is het nodig dat er directe, kortsluitende' verbindingen
komen tussen de rest van de stad en Stadshagen. De ontsluiting voor
fietsers en voetgangers bestaat uit een netvrerk van voor een deel
vrijJ-iggende voet- en fietspaden. Vanuit de woonbuurten lopen routes
naar het stadsdeelcentrum.

Ook biedt het netwerk goede onderlinge langzaam verkeersverbindingen
tussen de buurten. De brug, in het verlengde van de Bachlaan, zal de



belangrijkste verbinding vormen naar het centrum van Zwolle en de
schoolvoorzieningen in Holtenbroek en de Aa-Ianden.



- 5l -

Voor de fietsrelatie met Westenholte wordt een route voorzien die
vanaf de huidige spoorwegkruising bij de ÍÙerkeral-lee naar het ver-
Iengde van de Rozenweg voert. Tenslotte zal- voor de fietsverbindin-
gen in de richtingen Veerallee/Hanzeland en Spoolde/Grote Voort bij
de kruising Klippervreg/Voorsterweg worden aangesloten op de bestaan-
de voorzieningen over het ZwolIe-IJsselkanaal.

Aan de noordzijde worden de groene uitloopgebieden via een stelsel
van fiets-/voetpaden verbonden met de wijk.
De langzaam verkeersroutes worden uit oogpunt van sociale veilig-
heid, waar mogelijk, in de woonbuurten geintegreerd en begeleid door
woonbebouwing.

openbaar vervoer
Voor de openbaar vervoerontsluiting van stadshagen zal een aparte
stadsbuslijn worden ontwikkeld die binnen het plangebied een lusvor-
mige route zaL rijden. Deze route is zodanig gekozen dat vriiwel
alle bestemmingen binnen een loopafstand van maximaal 5OO meter
liggen. om een maximale r^tervende functie te verkrijgen' zal deze
stadsbuslijn mede gebruik maken van de fietsbrug in het verlengde
van de Bachlaan. Aan de Holtenbroekzijde van het Zwarte !{ater zal de
buslijn via de kortste route naar het kruispunt Zwartewateral-
lee/Burg. Roelenweg worden gevoerdr om van daaraf een snelle verbin-
ding te geven met de binnenstad en het Ns-station.
Door te kiezen voor deze snelle busverbinding wordt impliciet geko-
zen voor korte voor- en natransportafstanden binnen zowel Stadshagen
als van/naar de binnenstad.

onder de huidige omstandigheden is er bij een gerealiseerd Stadsha-
gen voldoende draagvlak voor een stadsbus. Voor een zo hoog mogelij-
ke frequentie (mede in verband met trein- en busaansluitingen bij
Zwolle NS) wordt voor de stadsbus in Stadshagen een lusvormige route
voorgesteld. Hierdoor wordt geheel Stadshagen optimaal ontsloten.
De sneldienst naar/van Hasselt urordt, via de omgelegde Vlerkerlaan.
naar de Voorsterweg geleid.

Na realisering van de eerste fase is een ontsluiting door middel van
één of meer streeklijnen mogelijk. De bussen volgen dan een route
die ook later door de bussen zal worden aangehouden. Speciale aan-
dacht moet daarbij worden besteed aan een tijdelijke' maar deson-
danks snelle route van Stadshaqen naar de Voorsterweg.

Capaciteitsaspecten
Naast de hiervoor beschreven kwalitatief hoogwaardige uitgangspunten
voor de ontsl-uiting van Stadshagen is, voor de prognoseberekeningen
van het verkeer op het Zwolse wegennetr een aantal uitgangspunten
geformuleerd om te komen tot een scenario dat "maximaal" past binnen
het rijksbeleid.
* De groei van de Zwolse automobiliteit zal beperkt blijven tot

r35 r.
Volgens het midden-scenario SW-II moet eerder rekening worden
gehouden met een groei van de automobiliteit in de orde van
+50 t.

* Door de ligging van de nieuwe wijk vlakbij de werkgelegenheids-
Iocaties, zaL de inkomende pendelstroom die momenteel
+ 50 t bedraagt, worden teruggebracht tot
!37\ *" '
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* Het in eerste instantie berekend aantal autoritten van en naar
Hanzeland is, afhankelijk van de aanwezigheid van goede trein-al-
ternatieven,
met 40 à 80 t gereduceerd. Hiermee is een vertaling gegeven van
het rijksbeleid ten aanzien van de A, B en C-Iocaties en de
mobi I i teitsge Ieiding .

* Ook het berekend aantal autoritten van en naar het centrum is
met +2O t gereduceerd om het effect van het inmiddels ingezette
"sturende" parkeerbeleid weer te geven.

Tenslotte zijn de berekende verkeersstromen via de Voorsterweg (rich-
ting Kampen) met 35 t gereduceerd om het effect aan te geven van de
plannen om bij Kampen de A-50 en N-23 op elkaar aan te laten sluiten
om zodoende een doorgaand tracé en een doorgaande verbinding rich-
ting Flevoland te realiseren. Dit percentage is gebaseerd op de
uitkomsten van een begin 1992 gehouden kenteken-enquete op een
cordon rond ZwoIle.

Deze aannames kunnen ieder afzonderlijk als haalbaar worden be-
schouwd en leiden samen tot wat als een maximaal haalbaar SVV-II
pakket mag worden beschouwd. Gerekend naar het aantal autoritten in
het avondspitsuur za1 de automobiliteit in de planfase met
t85OO woningen in Stadshagen toenemen met 35 à 40 t, ten opzichte
van 1989. De berekeningen geven daarbij als verkeers- productie
voor Stadshagen aan dat er in het avondspitsuur t autorit per woning
wordt gegenereerd. De aldus berekende verkeersrelaties leiden tot
verkeersbelastingen op het ZwoIse wegennet die in redelijke mate
kunnen worden verwerkt. Dit betekent dat voor de verwerking van het
verkeer geen (erg) grootschalige verkeerstechnische oplossingen
nodig zi1n.
Op een paar punten binnen het wegennet wordt echter de grens van een
redel-ijke verkeersafwikkeling bij dit scenario bereikt.
Deze punten zijn de kruísingen Voorsterweg/Blaloweg; Riet-
eweg/Blaloweg en de Spoolderbergweg/I,tsselallee; Veer-
allee/IJsselallee; Klipperweg/Turnhoutsweg. Bij de Voorsterweg/
Blaloweg bfijkt dat een verkeersbelasting die 15 à 20 t hoger uit-
valt dan nu berekend, direcL zaL leiden tot cyclustijden die 3 keer
zo Ìang zijn.

Een en ander houdt in dat voor een goed functioneren van deze onts-
luitingsstructuur voor het autoverkeer, aI het mogelijke gedaan moet
worden om het maximale SW-II scenario te bereiken.
Tijdens de planperiode zullen de ontwikkelingen op gebied van ver-
keer en vervoer nauwlettend worden gevolgd, teneinde de nog te reali-
seren infrastrucLuur geschikt te maken voor de gewijzigde omstandig-
heden.

Scheepvaart op het Zwarte Water
Om een vrije scheepvaart veilig te stellen, zullen de in het plan
geprojecteerde oeververbindingen over het Zwarte Water, worden voor-
zien van beweegbare bruggedeelten.

4.2.7 Sociale veiligheid

Het aspect van een sociaal-veilige omgeving heeft betrekking op de
verschillende uitwerkingsniveaus: hoofdopzet, stedebouwkundig plan
(verkaveling), architectonische uitwerking, inrichting van de openba-
re ruimte en tenslotte het beheer.
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Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat een groot aantal aspecten
mede bepalend is voor de sociale veiligheid van de stad en haar
bebouwde omgevinq. Een deel daarvan staat in directe relatie tot de
sociale en culturele context en maatschappelijke ontwikkelingen en
een ander deel met de ruimtelijke en functionele omgeving. Daarbij
heeft de ervaring geleerd dat de beveiliginq nooit alle delen van de
stad of woonwijk kan bestrijken, maar dat het eerder om een samenhan-
gend stel-se1 van hoofdverbindingen en openbare gebieden gaat r^taar

mensen zich veiLig en qeborgen voelen. Met betrekking tot deze aspec-
ten is de stedebouwkundige opzet en de inrichting van de buitenruim-
te van groot belang.

Bij het vormgeven van sociale veiligheid op de verschillende planni-
veaus dient een evenwicht te hrorden gevonden tussen levendigheid en
veiligheid. Belangrijk in dat verband is het bieden van alternatie-
ven: ga je langs de weg of door het parkf steek je de straat over of
niet. Cruciaal hierbij is dat bij de inrichting van de openbare
ruimte sociale veiligheid als uiÈgangspunt wordt genomen. Hierbij
dient rekening te worden gehouden met wat overdag sociaal veilig
oogt, 's nachts zeer sociaal onveilig kan z:- 1n.

In de hoofdopzet is de basis gelegd voor een nader uit te werken
langzaam verkeersstelsel dat de buurten, woonclusters en woningen in
een onderling verband brengt met de belanqrijkste voorzieningen
binnen en buiten de wijk. Het plan voorziet erin dat deze routes in
direct contact staan met de entree van woningen. Hetzelfde geLdt
voor de hoofdverbindingen voor gemotoriseerd verkeer en de woonstra-
ten.

Bij de verdere uitwerking van de deelgebieden, de inrichting van de
openbare ruimten en de architectonische uitwerking moet op de ver-
blilfskwaliteiten, geborgenheid en directe contacten met de bewoonde
omgeving nader \¡rorden ingespeeld. Bijzondere aandacht verdienen de
verbindingen tussen Stadshagen en de bestaande woonwijken Holte-
nbroek en Westenholte. Hierbii zijn openheid en goede verlichting,
in samenhang met de inrichting van een gebied, van groot belang.
Voor het centrumgebied is het van beLang dat boven de winkeÌs en
voorzieningen wordt gewoond.

Vlat de inrichtingr van de openbare ruimte op buurtniveau en het ni-
veau van de directe woonomgteving betreft r dient aandacht te worden
besteed aan de volgende aspecten:
- beLangrijke routes voor langzaam verkeer zo kort mogelijk en

langs woningen,'
- bushaltes niet situeren op afgelegen plekken;
- veilige routes van woning naar bushaltes en v.v.;
- goede verlichting voor fietsers en voetgangers;
- telefooncel-len en brievenbussen goed bereikbaar en zichtbaar,'
- qeen anonieme terreinen rond gebouweni
- bij ontwerp ook aandacht besteden aan situatie 's nachts.
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FIGUUR 11 FASERING



4.3

Concrete maatregelen op het niveau van bouwblok-/ woningontwerp¿
zr)n:
- overzichtel-ijke woningtoegang;
- entree, lift. trappenhuis zichtbaar vanaf de straat;
- goede verlichting entree' lift, trappenhuis;
- portieken en trappenhuizen afsluitbaar; indien dit niet mogelijk

is zorgen voor informeel- toezicht;
- bergingen mogen niet het uitzicht op straat en woning belemmeren;
- bij gestapelde bouw geen bergingen aan straatzijde;
- zicht vanuit woning op binnenstraat en ev. binnenterrein;
- geen lange blinde geveJ-s;
- ramen, entrees plaatsen in kopgevels
- straatgericht wonen.

Fasering

Wat betreft de uitwerking en uitvoering van het bestemmingsplan
Stadshagen, wordt voorlopig uitgegaan van de onderstaande fasering.
overigens is niet uit te sluiten dat, in de loop van de planuitwer-
king, deze fasering wordt bijgesteld.

Voorlopige fasering
1. In-de eerste fase wordt het gebied gerealiseerd dat ten oosten

van de Werkerlaan en ten noorden van de Oude V,Ietering ligt. In
deze fase zal de Middelwegbrug worden aangelegdr waarbij ge-
streefd wordt naar realisering in 1997.

2

In de tweede fase wordt het gebied gerealiseerd dat zowel ten
westen van de Werkerlaan als ten zuiden van de Milligerplas en
ten noordwesten van de Oude 9letering Iigt.
In deze fase wordt tevens de Werkerlaan omgelegd en de Bachlaan-
bruq aangelegd, Gestreefd wordt naar realisering van de Bach-
Iaanbrug in l-998.

In de derde fase wordt het gebied gerealiseerd dat zowel ten
zuiden van de Oude Wetering als ten noorden van de geprojecteer-
de verbinding tussen het centrum en de reservelokatie ligt.

In de vierde fase wordt het gebied gerealiseerd dat zowel ten
zuiden van de oude Vletering als ten zuiden van de geprojecteerde
verbinding tussen het centrum en de reservelocatie en ten noor-
den van de spoorlijn ligt.

Bij elke fasering is het van belang dat de assen en singels niet
eenzijdiq of als ruimtelijke begrenzing worden ontworpen, maar dat
bij de uitwerking wordt uitgegaan van central-e elementen waarbij
functies, architectuur en inrichting van de openbare ruimte rond de
doorgaande structuren zowel fysiek als in de tijd op elkaar zijn
afgestemd, Dit geldt vooral voor de Werkerlaan, de oude Vletering
( trekvaart ) en de visuele as vanuit het centrum van Stadshagen rich-
ting Peperbus.

2.

4.
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worden gestart met de reaLisering van de in het centrumgebied geplan-
de voorzieningen. Tot die tijd J<an door míddel van noodwinkels en

-voorzieningen in de behoefte worden voorzien.
De realisering van de groene stadsrandzone zaL naar verwachting
plaatsvinden in de tweede helft van de planperiode.

tf
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FT'IICTIOIÍELE À^SPEETEN

De spreiding/concentratie van functies in Stadshagen is afgestemd op
de gewenste ruimtelijke structuur en differentiatie van het stads-
deel. Ruimtelijke hoofdstructuren worden benadrukt door op deze
plaatsen een menging of verbijzondering van functies te stimuleren.
Zo zaL de visuele verbinding van het centrum van Stadshagen met het
oude stadscentrum ( Peperbus ) worden begeleid door een menging van
functies waardoor de functionele samenhang met de stad wordt ver-
sterkt. Dit geldt eveneens voor de gebieden nabij de Bachlaanbrug en
bij de bestaande haven. Gestreefd wordt om bovenwijkse functies te
concentreren langs de visuel-e as en de, ten zuiden ervan gelegent
strook langs het Zwarte \^rater.

Verder is het streven er op gericht om een aantal buurtvoorzienin-
9en, niet zijnde detailhandel, in de buurten te concentreren rond
een wat grotere openbare ruimte (pleinen). Hierdoor kan monofunc-
tionaliteit worden tegengegaan.
Bestaande bebouwing en erven kunnen. aI dan niet met hun huidige
functie. voor meer plaatselijke verbijzonderingen en accenten zorgen.

glonen

Het bestemmingsplan biedt ruimte aan 8.500 woningen.

stadshagen zal in de komende acht à tien jaar als opwanglocatie voor
de woningbouw in Zwoll-e dienen. Dit stelt eisen aan het woningbouw-
progralnma van Stadshagen. Volgens de huidige inzichten dient het
woningbouwprogramma vanaf l-995 :
- jaarlijks 80O a 1.000 woningen te leveren;
- aan te sluiten bij de vraag naar nieuwbouwwoningen;
- het ontstaan van sociaal gemêIeerde buurten in Stadshagen veilig

te stellen.

Het gemêleerde karakter en de aansluiting bij de markt vragen om een
jaarl-ijkse nieuwbouw, die aantrekkelijk is voor:
- jongere en oudere bewoners;
- huishoudens met en zonder kinderen;
- een breed scala van inkomensgroepen.
Er wordt uitgegaan van een verdeling waarbij ca. eenderde deel van
de woningen bewoond wordt door huishoudens met kinderen, en de overi-
ge woningen door kleine huishoudens in de diverse leeftijdsgroepen.
Reeds in de beginfase van Stadshagen wordt, op grond van het gehan-
teerde programma, gerekend op een betrekkelijk lage gemiddelde wo-
ningbezetting van 2,25 à 2,35 personen per woning.

Een belangrijk aspect voor de gemêleerdheid is het bouwen van wonin-
gen voor de lagere inkomensgroepen. om dit aspect te realiseren
wordt 11 à 12t van de woningen (1.000 woningen) gebouwd als eenge-
zinswoningen met een huur tot maximaal f 625t- per maand (prijspeil
1e94 ) .

om de gemêIeerdheid van bewoning en de aansluiting bi1 de markt
mogelijk te maken, is qekozen voor:

5.1



l_. een ruime kaveldifferentiatie
De kaveldifferentiatie moet het mogeliik maken woningen te bou-
wen in de diverse marktsegmenten en voor de vele doelgroepen, en

biedt tevens de mogelijkheid soepel in te spelen op veranderin-
gen in de marktsituatie.

een woningbouwprograrn¡na met 70t van de woningen in de marktsec-
tor en 3Ot in de sociale sector
De marktsector zal woningen leveren in de midden en hoge prijs-
klassen.
De sociale sector is van belang voor het aanbod van de goedkope-
re woningen in de huur- en koopsector.

De variatie in het woningbouwprogramma wordt verder versterkt
door:
- de bouw van gestapelde woningen in de diverse segmenten van

de marktf en in alle plandelen¡
- de bouw van laagbouwwoningen met alle woonfuncties op de

begane grondr o.â. ten behoeve van ouderen; bij deze wonin-
gen zaL aandacht besteed l^¡orden aan de aanpasbaarheid.

heid, keuzevrijheid en een zekere mate van neutraLiteit
Het aantrekkelijke van deze vroonmilieus wordt voor een belang-
rijk deet ontleend aan de stedebouwkundige structuur, aan met
name de kwaliteit van de openbare ruimte, en het gebruik van
water en groen.

Het bereiken van een behoorlijke mate van heterogeniteit van
bewoning wordt gezien als een belangrijk aspect voor duurzaam-
heid. Het gaat hierbij om:

- het voorkomen van selectieve verhuisstromen naar Stadsha-
9êD, zodat de Leefbaarheid van bestaande wijken niet wordt
aangetast;

- het scheppen van een stabiel draagvlak voor de voorzienin-
gen in Stadshagen;

- het ontstaan van een veelzijdige inpassing van sÈadshagen
in de stad, gekenmerkt door relaties, die verder reiken dan
de binnenstad en de duurdere buurten van de stad.

De buitendijks gelegen woonschepenhaven is in het plan opgenomen.
Daarnaast biedt het bestemmingsplan nog de mogelijkheid voor het
creëren van 10 woonschepenligplaatsen in het binnendijks gebied.

Mede gelet op het gemeentelijk woonwagenbeleid en de gewenste
fl-exibiliteit, is uiteindelijk afgezien van het vastleggen van
het maximum aantal vroonvragenstandpJ-aatsen in Stadshagen. Hier-
door wordt het mogelijk om soepel in te spelen op de behoefte.
Evenmin is het maximum aantal standplaatsen per locatie vastge-
Iegd. Dit betekent dat voor Stadshagen het wettelijk maximum
aantal per locatie zal gelden ( thans 15 ) .

2.

af
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5-2 Voorzieningen

Het stadsdeel Stadshagen zaL, gez1en de ligging en omvang, kunnen
beschikken over een goed en gedifferentieerd voorzieningenapparaat.
Naast een op het stadsdeel gericht basispakket van conìmerciële en
dienstverlenende functies behoren ook enkele bovenwijkse voorzienin-
gen tot de mogelijkheden, als aanvulling op het stedelijke voorzie-
ningenpakket. Hiermee wordt een versterking van de relatie met de
overige stadsdelen van Zwolle nagestreefd.

centrum
In het centrumgebied is uitgegaan van 1,5 ha aan conìmerciêle func-
ties (winkels, horeca en banken).

5.3

Onderwi j s
Gelet op het totaal te verwachten aantal basisschoolleerlingen in
Stadshagen, bestaat de structurele behoefte aan openbare en bijzonde-
re basisscholen uit 6 instituten. Deze scholen zullen in een drie-
tal, centraal in Stadshagen gelegenf clusters worden ondergebracht.
Het totale ruimtebeslag bedraagt, incl. glrmzalen en tiidelijke huis-
vestingsvoorzieningen, ca. 37.000 m2.

In het overleg openbaar-bijzonder onderwijs zijn de volgende
Iocatie-eisen gef ormuleerd :

a. centrale liggring. in de nabijheid van woningen i.v.m. sociale
controle;

b. verkeersluwe omgeving, geen doorgaande (hoofd)wegen langs de
scholen;

c. goede bereikbaarheid, via langzaam verkeersroutes;
d. aandacht voor bereikbaarheid voor ouders die hun kinderen per

auto halen en brengen;
e. voldoende buitenspeelmogelijkheden; naast de gebruikelijke onder-

wijsvoorzieningen (speelpleinen, zandbakken etc. ) valt te denken
aan een openbaar, voor kinderen toegankelijk' groengebied'

Maatschappelijke en bilzondere doeleinden
Voor maatschappelijke en bijzondere doeleinden (bijv. buurt- en
wijkgebouwen. medische voorzieningen, kinderdagverblijven, kerken
etc.) is een totaal oppervlak van 10rB ha beschikbaar. Hoewel in
sommige gevallen een situering in het centrum of in de buurt voor de
hand ligt, wordt voor deze categorie voorzieningen een spreiding
over de wijk nagestreefd.

Bedri jven en wrerkgelegen}reid

Tegenover de binnenstad met zijn sterke concentratie van publiek-
strekkende functies, grote werkgelegenheidsconcentraties als Voorst
en oosterenk, en het te ontwikkelen Hanzeland, uitgesproken woonwij-
ken als Aa-landen en Zwolle-zuid I zou in het nieuwe stadsdeel een
sfeer van "rustige stedelilkheid" kunnen worden gerealiseerd. Schaal
en aard van de functies zLln zeer bepalend voor de sfeer en identi-
teit van het stadsdeel.
Verscheidenheid ontstaat niet vanzelf maar is ook niet volledig te
plannen. Wel kunnen er voorwaarden voor worden geschapen.



In het totaalprogranìma voor Stadshagen is op dit moment geen reserve-
ring opgenomen voor bijzondere functies in het kader van werkgelegen-
heid of hoogwaardige stedelijke voorzieningen. Toch leeft in het
algemeen de wens om de diversiteit van het nieuwe stadsdeel met
dergelijke functies te versterken.

Bovendien zou een samenhang met de binnenstad op langere termijn
niet alleen via de infrastructuur, maar ook in functionele zin,
moeten worden tot stand gebracht. De uitbour¡, van de stedelijke samen-
hang is een centrale opgave. Derhalve voorziet de visie op langere
termijn in een verbetering van de stedelijke kwaliteiten door middel
van hoogwaardige stedelijke functies langs het Zwarte Water' met
name in de strook tussen de binnenstad en het zuidelijk deel van
Stadshagen. Dergelijke functies in de vorm van voorzieningen en
hoogwaardige werkgelegenheid, die aan een verrijking van het woonmi-
lieu kunnen bijdragenf zijn in het zuideliik deel en in het centrum
van Stadshagen gewenst.

Het bestemmingsplan biedt de ruimte voor realisering van hoogwaardi-
ge stedelijke functies c.q. werkgelegenheid in een strook van 50 m

aan weerszijden van de geplande visuele verbinding met de oude stad
(Peperbus), het gebied aan de haven en de omgeving van de Bachlaan-
brug, alsmede in het centrum van Stadshagen. Vandaar dat het bestem-
mingsplan zowel in het centrumgebied als in het gebied langs de
visuele as, de mogelijkheid biedt voor zelfstandige kantoren met een
gezamenlijk maximum bedrijfsvloeroppervlak van 20.000 m2.

Verder zullen in het nieuwe woongebied van Stadshagen ook benzinesta-
tions worden gerealiseerd. Thans is nog onduidelijk hoeveel er zul-
len komen; het aantal zal worden afgestemd op de behoefte. ook LPG

word+- voorshands niet uitgesloten; bij inpassing in de uitwerkinq,
zullen de hj-ervoor geldende veiligheidsafstanden in acht worden
genomen.
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6 I{ILIETI-ÀSPESIEII

6.1 lhrurzaam boureen

Duurzaam bouwen staat voor milieubewust bouwen, ook wel ecologisch
bouwen genoemd. Duurzaam bouwen kan worden omschreven als een proces
waarin - ook op lange termijn - gestreefd wordt naar een minimalise-
ring van de aantasting van het milieu, in alle fasen van het bouwpro-
cesf beginnend bij de keuze en inrichting van de bouwlocatie tot en
met de sloop van het gebouw.

op het schaalniveau van de hoofdstructuur gaat het vooral om de
voorbereidingen en het scheppen van condities waarin de DUBO-thema's
water, verkeer, natuur, energie, grondstoffen en afval verder kunnen
worden ontwikkeld. Kort samengevat is bij de stedebouwkundige opzet
en inrichting aan de volgende aspecten aandacht besteed:

Stedebouwkundige opzet

Reeds bij de keuze van het model hebben milieu-aspecten in het alge-
meen en de relatie met de l{ER een belangrijke rol gespeeld. Bij de
planopzet zijn hierbij de volgende ont\,rerp-uitgangspunten gehanteerd:
- compacte opzet van het stadsdeel;
- behoud van belangrijke biotopen en overganqsqebieden;
- inspelen op de bodemkundige, hydrologische en cultuurtechnische

situatie;
- het tot stand brengen van samenhangen tussen het landschap en

het stedelijk groen;
- een structurele hoofdopzel-, waarin rekening is gehouden met de

passieve zonne-energiebenutting en eventuele (toekomstige) toe-
passing van actieve zonne-energiesystemen.

Stedebouwkundige inrichting

Gebruik is gemaakt van concrete voorstellen uit een aantal voorstu-
dies, waarbij de volgende onderdelen in het plan zijn gerntegreerd:
- een samenhangende en directe ontsluitingsstructuur voor alle

verkeersdeelnemers, waardoor korte ontsluitingslijnen totstand-
komen;

- een goede integratie van het openbaar vervoer en optimale bereik-
baarheid van de haltesi

- een netwerk van voet- en fietspaden, waardoor aIIe voorzieningen
makkelijk bereikbaar zijn;

- een samenhangende waterstructuur, waarin een even$richtig en
autonoom beheer mogelijk wordt gemaakt en waarin de waterkwal-i-
teit en de natuurfijke rijkdom kan worden ontwikkeld;

- een samenhangende groenstructuur, waarin rekening is gehouden
met natuurtijke en cultuurhistorische waarden en die mogelijkhe-
den biedt om de recreatieve en natuurlijke waarden te bevorderen;

- compact bouwen;
- het bouwen van een stedelijke structuur waarbij rekening is

gehouden met bezonning en Iichtinval.
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Bij de stedebouwkundige uitwerking moet bij deze hoofdthema's worden
aangesloten, Bovendien vragen de volgende DUBO-aspecten bij de uit-
werking om aandacht:
- beperking van het waterverbruik;
- infiltratie van het regenwater en bescherming van het grondwater;
- concrete uitwerking van het groen, natuurbouh, en ecologische

maatregelen;
- inrichtings- en beheersplan voor het oppervlaktewater;
- goede afstemming/keuze van rioleringsstelsel;
- gescheiden afvoer van het afval en/of plaatselijke recycling;
- richtlijnen voor het bouwproces ten opzichte van materiaalkeuze

en energiebesparende maatregelen tijdens de bouw.

Energie

Maatregelen die duurzaam tot besparing van energie kunnen leiden,
hebben betrekking op alle ontwikkelingsfasen van de planning en
uitvoering. Dit vereist een strakke begeleiding van het plannings-
en uitvoeringsproces en een goede voorlichting van de toekomstige
bewoners.

In de structuurscheLs en het bestemmingsplan is vanaf het begin
rekening gehouden met het beperken van het energiegebruik. De meest
belangrijke onderdelen hierbij zijn:
- de compacte opzet van het nieuwe stadsdeel, waardoor lange af-

standen worden vermeden;
- de aanleg van directe verbindingen met de overige stadsdelen van

Zwolle voor autoverkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoeri
- een open verkeersstructuur binnen het nieuwe stadsdeel die een

directe bereikbaarheid van de woningen garandeert;
- maatregelen ter beperking van de snelheid voor het gemotoriseer-

de verkeer;
- de centrale ligging van de voorzieningen ten opzichte van de

woningen;
- een geïntegreerd net van langzaam verkeersverbindingen waardoor

een directe relatie tussen de woongebieden, het centrum, recre-
atieve en andere voorzieningen wordt gelegd;

- een centrale ontsluiting voor het openbaar vervoer, waarbij de 
'bushaltes op optimale afstanden van de wcningen zijn gesitueerd;

- het stimuleren van de werkgel-egenheid binnen het nieuwe stads-
deel en de combinatie van wonen en werken (hoewel de mogelijkhe-
den hiervoor door externe factoren beperkt zt)n);

- de introductie van een stedelijke structuur waarbij rekening is
gehouden met de bezonning en optimale lichtinval- (passieve- en
actieve zonne-energie ) ;

- de mogelilkheid voor energievoorziening van de wijk, door middel
van warmtekrachtkoppelingsinstallaties .



6.3

- 69 -

Indugtrielawaai

Ten zuiden van het toekomstig woongebied Stadshagen ligt het indus-
trieterrein Voorst. Dit industrieterrein biedt o.m. ruimte aan sterk
geluidhinder veroorzakende bedrijven (inrichtingen zoals aangegeven
in art. 2.4 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, Stb.
7993t nr.SO). Voor dit terrein is op grond van de Wet geluidhinder
een zone vastgesteld, waarbuiten de geluidhinder afkomstig van de
bedrijven, niet meer mag bedragen dan 5O dB(A).

Uit het zoneringsonderzoek is gebleken dat er binnen de huidige 50
dB(A)-zonegrens (welke overeenkomt met de vergunningencontour) thans
reeds woningen aanwezig zijn die/ vanwegre het industrieterrein, een
grotere geluidbelasting op de gevel ondervinden dan 55 dB(A), waar-
door er sprake is van een saneringssituatie. Dientengevolge heeft
een saneringsonderzoek plaatsgevonden waarin maatregelen zijn aange-
geven, waardoor de geluidbelasting op de bestaande woningen wordt
teruggebracht ÈoÈ maximaal 55 dB(A). Na realisering van deze maatre-
gelen zal de werkelijke geluidbelasting globaal met 5 dB(A) afnemen.

Zonder saneringsmaatregelen bevindt zich een niet onaanzienlijk deel
van het toekomstig woongebied Stadshagen binnen de 50
dB(A)-zonegrens. De voorgestelde saneringsmaatregelen zullen echter
Ieiden tot het terugdringen van de 50 dB(A)-zonegrens. Dit betekent
dat - na sanering - meer mogelijkheden ontstaan voor nieuwbouwwonin-
gen in Stadshagen.
Aangezien het in de verwachting ligt dat de sanering binnen de plan-
periode zal plaatsvinden, biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid
om woningen te bouwen in het gebied dat - na sanering - aan de voor-
keursgrenswaarde voor nieuwe situaties (50 dB(A)) zal voldoen.
Hiervoor gelden de volgende cumulatief gestelde voorwaarden:
- er dient een saneringsprogramma te zijn vastgesteld;
- uit nader akoestisch onderzoek moet worden aangetoond dat de

geluidbelasting op de qevel van de woning(en), respectievelijk
geluidgevoelige ruimtes. na uitvoering van de saneringsmaatrege-
len, niet meer zal bedragen dan 50 dB(A);

- op grond van het saneringsprogranuna dient voldoende zekerheid te
bestaan dat de saneringsmaatregelen binnen een periode van 2

jaar na het verLenen van de bouwvergunning ook daadwerkelijk
zijn gerealiseerd.

Als sluitstuk zal, na effectuering van de saneringsmaatregelen, op
grond van art. 61 Wet geluidhinder door de gemeenteraad bij bestem-
mingsplan een nieuw zonebesluit worden vastgesteld, waarbij de feite-
fijke 50 dB(A)-contour na sanering a1s zonegrens wordt vastgesteld;
dit is noodzakelijk om te voorkomen dat de na sanering vrijgekomen
akoestische ruimte Iater weer wordt opgevuld.
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Spoonreglawaai
Binnen het plangebied loopt een gedeelte
pen.

van de spoorlijn Zwolle-Kam-

De voorkeursqrenst¡raarde op grond van de Wet geluidhinder bedraagt
voor spoorweglawaai:
voor woninqen: 60 dB(A);
voor andere geluidgevoelige bestemmingen (scholen, ziekenhuizen en

verpleeghuizen) : 55 dB(A) ;
grens geluidgevoelige terreinen (woonwagenstandplaatsen) : 60 dB(A)'

Vanaf 1 januari 2OOO wordt de voorkeursgrenswaarde voor woningen
aangescherpt tot 57 dB(A).
Ten behoeve van de voorbereiding van dit bestemmingsplan is het
spoorweglawaai in het akoestisch onderzoek meegenomen. Uitgangspunt
hierbij is dat overal in het plangebied wordt voldaan aan de voor-
keursgrenswaarde. Hierbij is uitgegaan van de aangescherpte voor-
keursgrensetaarde van 57 dB(A) voor woningen.
leneinde de geluidhinder van de spoorlijn en de parallel hieraan
geprojecteerde omgelegde Voorster\^reg, voor de nieuwe woningen in
Stadshagen terug te dringen tot de wettelijk gestelde voorkeursgrens-
waarden, is in het plan rekening gehouden met het aanbrengen van een
scherm op de spoordijk met een hoogte variërend van 1 tot 1.50 m.

Het plan biedt hiertoe de mogelijkheid.
In de voorschriften is verder als randvoorwaarde voor de uitwerking
(in de beschrijving in hoofdlijnen, zte art.6, Iid 3.4, onder B)

opgenomen dat geen woningen of andere geluidgevoelíge bestemmingen
in de zin van het "Besluit geluidhinder spoorvtegen" mogen worden
gebouwd, danwel woonwagenstandplaatsen mogen worden aangelegd, dan
vranneer aan de daarvoor geldende (en voor woningen toekomstige)
voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.
Voor nadere gegevens omtrent de uitgevoerde geluidberekeningen wordt
verwezen naar het, als losse bijlage bij het bestemmingsplan gevoeg-
dê, akoestisch onderzoek.

llegwerkeeralawaai

Zonering
Binnen het plangebied liggen de volgende zoneplichtige t¡tegen:

- omgelegde Werkerlaan
- l'{iddelweg en de verlengde Middelweg
- Voorsten^reg en de omgelegde Voorsterweg (vanaf het kruispunt met

de Klipperweg)
- omgelegde Kamperureg (aansluiting op de omgelegde Voorsterweg)
- drie wijk-ontsluitingslussen.
De overige wegen binnen het woongebied zullen als 30 km/h-gebied
worden ingericht en zijn dus zonevrij.

De breedte van de zones is
het type gebied.
AIle woningen zullen zich
kom.
Bij geen van bovengenoemde
snelweq in de zin van het
kens, zodat overal sPrake

afhankelijk van het aantal rijstroken en

bevinden binnen het gebied van de bebouwde

wegen is sprake van een autoweg of auto-
Regl-ement verkeersregels en verkeerste-
is van stedeliik gebied.

Op al deze wegen, met uitzondering van de omgelegde V'lerkerlaan, zaL

een maximum snelheid gelden van 50 km/h; op de omgelegde Werkerlaan,
zal een maximum snelheid gelden van B0 km/h.
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Bovengenoemde wegen hebben (exclusief ventwegen, in- en uitvoegs-
troken) twee ríjstroken, met uitzondering van het gedeelte van de
Voorsterweg dat is gelegen vanaf de zuidelijke plangrens tot maxi-
maal 400 m voorbij het kruispunt met de Klipperweg, waar de weg vier
rijstroken bevat.
Hieruit votgt dat laatstgenoemd gedeelte van de Voorsterweg een zone
heeft met een breedte van 350 m langs weerszijden van de weg, ter-
wijl de overige gezoneerde wegen een zone hebben van 200 m.

Akoestisch onderzoek
Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek
verricht. Uitgangspunt hierbij is dat overal in het plangebied wordt
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Dit betekent dat er maatregelen
noodzakelijk zijn, hetzij aan de bron (speciaal asfalt), hetzij in
de overdracht (afstand houden of wal-/schermcombinatie).
In overleg met provincie en inspectie zal, door een combinatie van
toepassing van geluidreducerend asfalt en afstand houden, overal in
het plangebied aan de voorkeursgrenswaarde worden voldaan. Die dis-
cussie is nog niet afgerond.

Buiten het plangebied, doch binnen de zone van de nieuw geprojecteer-
de wegen in het plangebied, bevindt zj-ch een aantal bestaande wonin-
gen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor een vijftal waar-
neempunten tengevolge van de te verwachten geluidhinder afkomstig
van een nieuwe $regf een overschrijdinq van de voorkeursgrenswaarde
plaatsvindt.
Daarnaast leidt de aanreg van de onsluitingsstructuur voor stadsha-
gen tot een aantal- reconstructies van wegen in de omgeving, waardoor
de geluidbelasting op die \¡regen, met meer dan 2 dB(A) zou toenemen.
Ter plaatse van de lliddelweg, tussen Bachlaan en Zwartevraterallee,
is sprake van een maximale toename van 4 dB(A). Àfgeschermde maatre-
gelen Iijken uit stedebouwkundig oogpunt hier onge$renst. Aanvraag
voor een hogere girens\^¡aarde is hier meer voor de hand liggend.
Voor nadere gegevens omtrent de uitgevoerde geluidberekeningen wordt
verwezen naar het, al-s losse bijlage bij het bestemmingsplan gevoeg-
de, akoestisch onderzoek.

Bodenverontreiniging

onderzoek is gedaan naar mogerijke bodemverontreiniging in het pran-
gebied. Voor een samenvatting van de resultaten van dit inventarise-
rend onderzoek wordt verwezen naar par. 3.7.
Op grond van de herziene Woning'wet en de hierop gebaseerde (nieuwe)
gemeenterijke bouwverordening, is het verboden te bouwen op veront-
reinigde grond. Dit betekent dat bij aì-le (potentiëIe) vervuilde
locaties, nader bodemonderzoek zal moeten plaatsvinden. Wanneer de
resultaten van dit nader onderzoek daartoe aanleiding geven, zal de
bodem worden gesaneerd.
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. In de bij de voorschriften opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten
zijn die bedrijfsactiviteiten opgenomen die in het plangebied, afhan-
kelijk van de Iocatie, kunnen worden toegestaan. De bedrijfsindeling
is geschied naar SBI-code. Deze lijst is gebaseerd op de zonering-
slijst zoal-s opgenomen in de vlrlc-publicatie "Bedrijven en milieuzone-
ring", zoaLs deze is herzien d.d. juni 1992.
Voor dit bestemmingsplan is op de gepubliceerde basiszoneringslijst
een milieuhygiënrsche en een planologische selectie toegepast. Van-
uit milieuhyginisch oogpunt is de lijst beperkt tot bedrijfsactivi-
teiten die vanwege hun verwachte milieuhinder zijn ingedeeld in de
categorieën 1 tot en met 3.
Vanuit planologische afwegingen is een aantal bedrijfsgroepen niet
opçtenomen, omdat deze door hun specifieke aard, in deze locatie niet
passen, zoals bijvoorbeel-d landbouw (m.u.v. plantsoe-
nen-/hoveniersbedrijven en agrarische dienstverlenende bedrijven),
bosbouw, delfstoffenwinning e.d.
Daarnaast is een aantal publieksvoorzieningen uit de Iijst weggela-
ten omdat deze planologisch niet als bedrijvenbestemming worden
aangemerkt, en doorgaans op een andere Iocatie wenselijk zijn dan
bedrijven sec. Het betreft hier voorzieningen als detailhandel,
horeca, onderwijsvoorzieningen, gezondheidszorg en sociaal-culturele
instellingen.
Tenslotte zijn kantoren eveneens uit de lijst geschrapt, omdat hier-
voor in het plan vnl. vanwege het mobiliteitsaspect, een aparte
regeling is opgenomen.

De Staat van Bedrijfsactiviteiten gaat, wat de afstandsindicaties
betreft, uit van een zonering t.o.v. een rustige woonwijk. Het nieu-
rre woongebied van Stadshagen wordt immers aangemerkt als rustige
woonwijk.
ln het woongebied van Stadshagen zL)n bedrijfsactiviteiten toege-
staan, voor zover ingedeeld in categorie 1 en 2. Groothandel-sbedrij-
ven (SBI code 6l- en 62), papierwarenindustrie (SBI code 26.2),
drukkerijen n.e.g. (sBI code 27.79 ), verbandmiddelenfabrieken (SBI
code 29.621, electrische installatiebedrijven (SBI code 39.99) en
overige industrie voorzover n.e.g. (SBI code 39.3) zijn niet toege-
staan binnen het woongebied omdat zij teveel overlast veroorzaten. ì
Dat geldt ook voor continu bedrijven en bedrijven met een grote
diversiteit.
Frankhuis echter heeft niet het karakter van een rustige woonwijk,
maar kan het best worden gekarakteriseerd als een gemengd gebied,
waarin woningen en bedrijven naast elkaar liggen. Bij de planvorming
is er steeds vanuitgegaan dat het huidig karakter van Frankhuis
behouden blijft. Wat betreft de milieuzonering ten opzichte van de
woningen in Frankhuis zijn. vanwege het gemengde karakter van het
gebied, minder stringente afstandsnormen verdedigbaar.
Omdat dit het meest recht doet aan de bestaande situatie (de meeste
aanwezige bedrilven zL)o cat. 3), en er geen uitzicht is op uitplaat-
sing van de bestaande bedrijvigheid binnen de planperiode, zijn in
Frankhuis bedrijven in de categorieën I L/m 3 toegestaan, met uitzon-
dering van de zogenaamde 3+ categorie en de bedrijven die zijn
ingedeeld in een categorie welke met een "c" (continu) of "!" (grote
diversiteit) zijn aangeduid.
De categorieën, waarin de thans reeds in het plangebied gevestigde
bedrijven zijn ingedeeld, z\)n niet uitgesloten.
Omwille van de flexibiliteit zijn, behoudens de in de lijst opgeno-
men bedrijfsactiviteiten, ook niet in de Iijst opgenomen bedrijfsac-
tiviteiten toegestaan/ voor zover deze activiteiten naar aard en
invloed op hun omgeving hiermee gelijk te stell-en zijn.



Door middel van toepassing geven aan de in de voorschriften opgeno-
men wijzigingsbevoegdheid kunnen burgemeester en wethouders de staat
van bedrijf sactiviteiten wi jzigen.

Verder is in het plan rekening gehouden met de op grond van de mi-
lieuvergunning gerdende 50 dB(A)-contour rond het 110/10 kv-transfor-
matorstation aan de Frankhuisweg, In de voorschriften is (in artikel
7 woongebied) de beperking opgenomen dat binnen de op kaart 2 aange-
geven 50 dB(A)-contour tengevolge van het transformatorstation geen
woningen zijn toegestaan.

Lopende het planproces is de wens geuit om in de nieuwe woonwijk,
ook autowassalons mogelijk te maken. Op grond van de Staat van Be-
drijfsactiviteiten dient voor autowasserijen een afstand van 50
meter te worden aangehouden ten opzichte van een rustige woonwijk.
AIs maatgevend milieu-aspect geldt hier de geluidhinder die deze
bedrijfsactiviteiten veroorzaken. Aangezien het goed denkbaar is dat
door maatregelen aan de bron (installatietechnisch of bouwkundig) de
geluidhinder kan worden teruggebracht, is in het plan met betrekking
tot de aan te houden afstand tot de woningen enige flexibiliteit
ingebouwd.
Ook ten aanzien van de voor de energievoorziening mogelijk gemaakte
warmtekrachtkoppelingsinstallaties zi jn randvoorwaarden opgenomen I
ter voorkoming van geluidhinder,
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Bouwri j¡maken

fn hoofdstuk 3.3 en 3.4 is een beschrijving gegeven van de bodemop-
bouw en de waterhuishouding op basis van een algemeen bodemonder-
zoek. Daarnaast is er een aparte studie uitgevoerd naar een optimal-e
combinatie van maatregelen voor stadshagen op het gebied van bouw-
rijpmaken. riolering en waterhuishouding (oppervlakte- en grondwa-
ter ) . Resultaat van het onderzoek is dat op basis van uitgevoerde
inventarisaties en aanvullend grondonderzoek een geschiktheidskaart
voor stedelijke bebouwing is opgesteld. Vanwege het bereiken van de
vereiste drooglegging van minimaal- 1-.50 m, het consolideren van de
zettingsgevoeJ-ige laag en de beperkte mogelijkheid tot peilverla-
9ing, zal het gehele gebied O.5O m tot 0.65 m opgehoogd worden. Een
gebied van cj-rca 19 ha in de geschiktheidsklasse III zaL 7.00 m

opgehoogd moeten worden. Ten behoeve van de vereiste drooglegging
worden de huidige winterpeil-en in de bestaande agrarische peilgebie-
den min of meer gehandhaafd ( zie V{aterhuishoudkundig PIan Stadsha-
gen).
In het rapport "optimalisatie bouwrilpmaken Stadshagen" van juli
1994 is al het grondwerk, welke betrekking heeft op het bepalen van
het nieuwe maaiveldniveau, in de grondbalansberekening meegenomen.
Dit betekent dat dus niet alleen het grondwerk ten behoeve van het
bouwrijpmaken maar ook het grondwerk ten behoeve van de bouw zelf in
de berekening is meegenomen. Hierbij is gebleken dat heÈ. gezien de
bodemgesteldheid aantrekkelijk is om de laagbouw overvregend op grond-
verbetering te funderen, in plaats van te heien. Een bijkomend voor-
deel van grondverbetering is dat hierdoor extra drainerend vermogen
ontstaat, waardoor de kans op te hoge grondwaterstanden afneemt. In
het najaar van 1994 is een proef bouwrijpmaken gestart. De resulta-
ten van deze proef zullen worden verwerkt in de bestekken voor het
bouwri jpmaken .

RJ-olering

In Stadshagen kan een voor Zwolle nieuw rioleringssysteem worden
aangelegd. Deze keuze is gemaakt naar aanleiding van recent lande-
Iijk onderzoek waarin wordt aangetoond dat de algemeen toegepaste
systemen, het gemengde stelsel en het gescheiden stelsel, het opper-
vlaktewater en de waterbodem nog aanzienlijk verontreinigen.
Vertaling van deze bewustwording naar het streven Stadshagen duur-
zaam te ontwikkelen, zaL er tenminste toe leiden dat een systeem
wordt toegepast dat, in combinatie met een goede waterhuishouding,
er toe leidt dat een hoge oppervlaktewaterkwaliteit wordt bereikt.
Daarbij komen in principe twee systemen in aanmerking:
- een verbeterd gescheiden stelsel en
- een geintegreerd stelsel.
Bij een verbeterd gescheiden stelsel stroomt de eerste 3 à 5 mm die
op verharde oppervlakten van daken of straten valt naar het droog-
weerafvoer (DVüA)stelsel. Op deze wtlze wordt het vuil van de daken
(via goten) en de straten, afgevoerd naar de zuivering.

7.2
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Wanneer het hard en/of lang regent, wordt de rest van de regenbui
via een overstort in een koppelput via het normale regenwaterriool
afgevoerd naar het oppervJ-aktewater. Doordat niet íedere regenbui
Ieidt tot een lozing via de overstortput, wordt de vuillast naar het
oppervlaktewater beperkt hetgeen een verbetering vormt ten opzichte
van gewone gescheiden stelsels.

Het geïntegreerd stelsel is een nieuw, nog niet in Nederland toege-
past rioleringsstelsel. Hierbij wordt het huishoudelijk afvalwater
via (DWA)riolen afgevoerd naar een rioolgemaal, waarmee het wordt
verpompt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het grote verschil
met andere rioolstelsels J-igt in de behandeling van het regenwater.
Het regenwater wordt met behulp van infiltratiebedden naar de bodem
en het grondwater afgevoerd. Via het grondqrater wordt het water
sterk vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater in de door Stads-
hagen aan te leggen stedelijke watergangen.
Het voordeel van dit systeem is dat er een aanzienlijke verbetering
van de kwaliteit van het oppervlaktewater optreedt; het oppervlakte-
water wordt nl. gevoed met gronderater dat tengevolge van biologische
processen in de bodem sterk gezuiverd is. Voorts wordt door infiltra-
tie van regenwater in de bodem de natuurfijke gronderaterbalans verbe-
terd.
Aangezien een mogelijk nadeel van het gerntegreerd stelsel de grote-
re kans op verontreiniging van de bodem is, wordt naar dit aspect
een separaat onderzoek verricht. Dit onderzoek is medio 1-993 ge-
start. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zal, in over-
Ieg met bij het bodem- en waterkwaliteitsbeheer betrokken organen,
beslist worden welk rioleringssysteem in Stadshagen zal worden toege-
past. Andere mogelijke nadelen van een geintegreerd stelsel, zoals
extra ruimtebeslag en extra investerings- en onderhoudskosten, zul-
len in de keuze worden meegenomen.

7.3 lfaterhuishouding

Het plan voor de waterhuishouding is opgezeÈ vanuit het uitgangspunt
dat bij een duurzame ontwikkeling van de wijk met de grondstof water
zeeÊ zotqvuldig moet worden omgegaan.
Vanuit een nauergezette studie naar de processen die in het gebied
plaatsvinden in oppervlakte- en grondwater, is een planinvulling
ontstaan waarin o.a. de onderstaande uitgangspunten centraal staan:
- het grondwaterregime wordt minimaal gewijzigd;
- er wordt zo min mogelijk water vanuit het Zwarte Water ingelaten;
- water van goede kwaliteit wordÈ zo lang mogelijk in het eigen

gebied vastgehouden.
Een en ander heeft tot doel te trachten waardevolle kwelvegetatie te
behouden, nutriëntenrijk rivierwater te weren en de zelfreiniging
van het watersysteem te bevorderen.
Op basis van de gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden is een
invulling gegeven aan de vormgeving van het oppervlaktewater, de
inlaat van water vanuit het Zwarte Water, de afvoer van waterover-
schot naar de polder Mastenbroek, de ontwatering en de oevers.
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De nieuwe wijk Stadshagen wordt ontwikkeld in een poldergebied.
Daarbij wordt het waterschap lJssel-delta in principe verantwoorde-
lijk voor het kwantiteitsbeheer, de afvoer van teveel-regenwater. De
gemeente moet zorgdragen voor een acceptabele drooglegging van het
gebied. Rekening houdend met grondslag, kwel en inzijgings-aspecten,
en de erens om de wijk duurzaam te ontwikkelen, is uit onderzoek
gebleken dat het in principe mogelijk is om in het stedelijk gebied
twee nieuwe peilgebieden in te voeren en aan de rand van het stede-
Iijk gebied de grens van een agrarísch peilgebied in zeer geringe
mate te verleggen en te laten samenvallen met dat van de verlegde
Werkerlaan.
De peilgebieden worden door stuwen van elkaar gescheiden. Daarbij
wordt in de winterperiode een minimum-peil instandgehouden en ligt
het accent op rtaterafvoer naar llastenbroek. In het voorjaar wordt de
waterafvoer geremd door de stuwen op te zetten. Hierdoor ontstaat
een waterbuffer in de q¡atergangen en stijgt het grondwater.
In de zomerperiode, als er duidelijk sprake is van een neerslagte-
kort zal geen water meer worden afgevoerd naar Mastenbroek en kan
grond- en oppervlaktewater volledig ten nutte komen van het stede-
Iijk gebied.
Vanuit het streven naar een hoge oppervlaktewaterkwaliteit is dit
systeem te verkiezen, aangezien dit gunstige ecologische voorwaarden
schept voor een duurzame ontwikkeling.
Het plan voor de waterhuishouding zal in nader overleg met het water-
schap worden uitgewerkt. Naast aspecten van circulatie van het water-
systeem/ peilfluctuaties en vormgeving, zal ook het beheer en onder-
houd van oevers speciale aandacht krijgen. Tevens zal de invloed van
de keur op de waterstaatswerken in een stedelijk gebied in beschou-
wing worden genomen.
Aangezien de waterkwaliteit van het Zwarte Water van minder goede
kwaliteit is, is het streven erop gericht om zo mj-n mogelijk water
uit het Zwarte Water in Stadshagen in te laten. Dit betekent dat
Stadshagen in ieder geval geen dienst kan doen als doorstroomgebied
van water naar het poldergebied Mastenbroek. De behoefte aan inla-
ting van agrarisch water in droge perioden zal tot gevolg hebben dat
ten noorden van het plangebied een nieuw inlaatwerk moet worden
gemaakt, Dit inlaatwerk zal vrater uit het Zwarte Water, via bestaan-
de of nieuw te graven watergangen, brengen naar de Nieuwe Vletering
en andere hoofdwatergangen in de pol-der Mastenbroek.

lfaterkeringen

De oostgrens van het plangebied wordt gevormd door het Zwarte Water
en de Hasselterdijk. Deze dijk is volgens de 9,let op de Waterkeringen
een primaire waterkering en maakt deel uit van de dijkring'10.
Op dit moment maakt het dijkvak deel uit van de l-{.E.R.-studie voor
een Ramspol-hoogwaterkering. Hierbij wordt bekeken hoever de invloed
van hoge \,raterstanden op het Ketelmeer, Zwartemeer, Zwarte Water en
Overijssel-se Vecht zich uitstrekt en welke maatregelen zonodig ge-
troffen moeten worden. Uit de in de afgelopen jaren verrichte bereke-
ningen is gebleken dat de Hasselterdijk voor wat betreft het gedeel-
te langs Stadshagen in ieder geval moet worden versterkt, en ook
enigszins verhoogd.

,
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Op grond van het Algemeen [Vaterschapsreglement voor Overijssel mag
worden gebouwd op 15 m uit de teen van het toekomstige dijkprofiel.
Bebouwing binnen deze afstand is mogelijk mits dit buiten het pro-
fiel van vrije ruimte blijft; in ieder geval zullen specifieke eisen
worden gesteld door het waterschap.
Ook op de gronden tussen het Z$rarte Water en de Hasselterdijk is
bebouwing mogelijk. Een zorgvuldige afweging met betrekking tot de
veiligheid tegen overstroming bij hoge waterstanden is echter gebo-
den. Tevens bl-ijft de eis van vrije ruimte en toekomstige dijkverho-
ging.
Bebouwing inclusief erven en beplantingen die nu binnen de invl-oeds-
Iijnen van de dijk aanwezi.g zLjn, kunnen in principe in het uitwer-
kingsplan worden opgenomen. Wanneer in het kader van de Ramspolst-
udie het dijkprofiel aangepast moet worden, zaL in dàt kader worden
beoordeeld of en onder welke condities deze elementen gehandhaafd of
verwijderd moeten worden.

lfutsvoorzieningen

Onderstaande nutsvoorzieninqen z:-ln binnen of direct grenzend aan
het plangebied aanwezig.

1. Rioolpersleiding
Binnen het plangebied loopt een rioolpersleiding inw. d 1200 mm

van het zuiveringschap West Overijssel. Deze persleidinq ver-
voert het rioolwater van het zgn. eindgemaal ZwoIIe in HoLte-
nbroek naar de rioolwaterzuiveringsinsÈa1latie nabij de Spoolder-
sluis op het industrieterrein Vùestenholte. Het tracé loopt g1o-
baal vanaf een zinker in het Zwarte hlater, direct ten noorden
van de woonschepenhaven, naar de Hasselterdijk en vandaar iets
ten noorden van het 110 kV onderstation van de fJsselmij, aan de
Frankhuisweg, naar een punt direct ten westen van het spoorweg-
viaduct in de Werkerlaan. Vandaar loopt het tracé aan de noord-
westkant van de Klipperweg richting zuivering. De Ieiding moet
ingepast worden in de stedebouwkundige uitwerking van dit ge-
bied. Daarbij zullen nader met het zuiveringschap te bepalen
bebouwingsafstanden in acht genomen worden.

110 kV onderstation electriciteitsbedrijf IJsselmij.
In de uiterste zuidoosthoek van het ptangbied ligt het 110 kV
onderstation Frankhuis van de lJsselmij. Dit station is vanaf de
Frankhuisweg te bereiken. Het station zal ingepast worden in het
stedebouwkundig plan waarbij rekening wordt gehouden met gelden-
de milieu- en veiligheidseisen. De 50 dB(A)-contour vanwege dit
station is op de plankaart(en) aangegeven.

110 kV ondergrondse verbinding
Vanaf het 110 kV onderstation J-oopt een in een gasdrukpijp
d 160 mm gelegde 85/1-50 kV electriciteitskabel naar het ondersta-
tion V¡eteringkade.
Het ondergrondse leidingtracé loopt voor een zeer klein deel
door de zuidhoek van het plangebied tot aan de tussenberm van de
huidige Werkerlaan. Via deze tussenberm gaat het tracé richting
spoorwegviaduct, vraarna het langs de zuidwestkant van de spoor-
baan Kampen-ZwoIIe richting Zwolle-IJsselkanaal toopt.

3.



4.

- ló -

110 kV bovengrondse verbinding
Vanaf het 11O kV onderstation loopt een bovengronds leidingtracé
globaal in noordwestelijke richting. Deze leiding loopt voor een
gering gedeelte door de zuidwesthoek van het plangebied en
kruist de spoorlijn Zwolle-Kampen. op voorhand wordt het tracé
ingepast in de uitwerking van het stedefijk gebied. HierbL) zaL
rekening worden gehouden met geldende milieu- en veiligheidsbepa-
lingen.
Bij herstructurering van de infrastructuur zaL deze leiding
worden omgelegd waarbij het tracé ondergronds zal komen te lig-
gen'

Straa lverbindingstra j ecten
Boven het plangebied loopt een tbreetal straalverbindingstra-
jecten, namelijk:
- het straalverbindingstraject Zwolle-Lelystad;
- het straalverbindingstrajectWeesp-Havelte.
De maximale bebouwingshoogten zijn respectievelijk 39 m en 31 m

ten opzichte van NAP.

Zandwinning

Vanuit de gemeente bestaat er een voorkeur om het zand dat nodig is
voor de ontwikkeling van Stadshagen uit het gebied zelf te betrek-
ken. Dit heefÈ als voordeel dat de transportafstand minimaal is, en
er geen uitloging plaatsvindt, omdat het gaat om gebiedseigen materi-
aal. Bovendien kan zandwinning ter plaatse, door inrichting van de
zandwinningsplas voor recreatief medegebruik en natuurontwikkeling,
meerwaarden opleveren voor de stad.

De mogelijkheid om zand in het gebied zelf te winnen is aanwezig in
en nabij de MilJ-igerplas. Deze zandwinplas is medio jaren zeventig
nog uitgebreid.
Door Tauw Infra Consult bv is onderzoek gedaan naar de benodigde
hoeveelheid ophoogzand, waarbij de relatie met de in de tijd benodig-
de hoeveelheden en de mogelijke ontwikkeling van de zandwinplas,
eventuele depôts en dergelijke is meegenomen.

De omgeving van de Milligerplas heeft een bodemopbouw bestaande uit
fijn en slibhoudend zand op diepten van 3.00 tot 5.OO m; daaronder
komt, tot een diepte van ca. 20.00 m en dieper, matig grof zand met
grind voor.
Bij ontgronding tot grote diepte moet aan de oost- en zuidzijde van
het gebied voldoende afstand tot het Zwarte g{ater, respectievelijk
de IJsseI worden aangehouden, om extra toename van kwel te voorko-
men. Om deze reden moet de zandwinning worden beperkt tot het gedeel-
te ten noordwesten van de Werkerlaan. Aanvullende boringen en onder-
zoek z:-jn nodig om de dikte van aanr^rezige kJ-ei-veenlagen te onderken-
nen, r¡raarmee tevens de bruikbaarheid van taluds en onderwaterbankets
voor een recreatieve bestemming getoetst kunnen worden.

De totaal benodigde hoeveelheid ophoogzand voor de ontwikkeling van
Stadshagen (bouwrijpmaken en infrastructuur) is berekend op ca.
1.85O.OOO m3. Hierbij is uitgegaan van de cunetten-methode, waarbij
de bouwkavels slechts weinig worden verhoogd.

5.
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Gelet op de benodigde hoeveelheid zand en de opvattingen inzake
natuur en recreatie ligt een combinatie van uitbreiding van de be-
staande plas en verder uitdiepen voor de hand.
Gedacht wordt aan uitbreiding in noordefijke richting; het ligt ook
voor de hand aan die zijde de bestaande plas te verdiepen omdat daar
in het verleden minder diep is gezogen.
Verdiepen van de plas voegt niets toe aan de natuurfunctie of recre-
atieve functie van de plas, doch heeft een financieel/technisch
argument.

Uitgaande van de toekomstige gebiedsinrichting, zal de zuidwestzijde
van de plas drukker worden en de noordoostzijde rustiger. Vanuit de
compensatiegedachte en meerwaarde zou de zuidwestzijde dus een meer
recreatieve functie kunnen krijgen, terwijl de noordoostzijde meer
zou kunnen worden inqericht voor natuurontwikkeling,

Zowel voor de realisering van natuurlijke al-s recreatieve meerwaar-
den is uitbreidinq van de plas gewenst. Deze meerwaarden vragen
echter elk om hun eigen inrichting.

De berekende hoeveelheid winbaar zand bedraagt volgens de huidige
inzichten 2.OO0.O0O m3, indien wordt gezogen tot een diepte van
NAP- 30,00 m.
Hierbij is rekening gehouden met een ondiepe oeverzone langs de
noord- en westzijde van de plas. Dit is voldoende voor de ontwikke-
Iing van het plangebied.

De ontwikkeling van Stadshagen is het meest gediend wanneer het zand
pas wordt geleverd wanneer dit moet vrorden verwerkt. Voor een leve-
ring "just in time" wordt uitgegaan van de aanleg van (een) de-
pot(s), met een inhoud van ca. 200.000 m3.
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De ruimtelijke structuur van het plan is opgebouwd uit een aantal
structuurelementen en stedelijke accenten, die essentieel is voor
het realíseren van de met het plan beoogde ruimtelijke kwaliteit.
Àangezien de structuurbepalende elementen zich uitstrekken over
meerdere bestemmingen zijn deze opgenomen in een algemene beschrij-
ving in hoofdlijnen waarin tevens de bandbreedte is aangegeven waar-
binnen deze dienen te worden gerealiseerd.
Voor aÌl-e duidelijkheid wordt in de bestemmingen, waarin (onderdelen
van) structuurbepalende elementen voorkomen I verwezen naar de algeme-
ne beschrijving in hoofdlijnen.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe woongebied Stadshagen is gekozen
voor een globale, uit te werken, bestemming (art. 1l- W.R.O). Deze
bestemmingsvorm biedt zowel de nodige flexibiliteit aLs de gewenste
procedurele rechtszekerheid door de verplichte uitwerkingsprocedure
op grond van art. 11 Vù.R.O.
In de bestemmingsregeling voor het woongebied zt)n, via het instru-
ment van de beschrijving in hoofdlijnen, de hoofdzaken vastgelegd en
is, aan de hand van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve rand-
voorwaarden, het kader voor de uitwerking geschapen.

De in het toekomstig woongebied aanwezige bebouwing, terpen en erven
hebbenf voor zover deze van cultuurhistorische waarde zijn, een
beschermende bestemmingsregeling gekregen. op een drietal, in kaart
2 opgenomen, detailkaarten (één voor de omgeving van de Hasselter-
dijk, en twee voor de omgeving Werkeren) zt)n de te handhaven elemen-
ten (bebouwing, erven en terpen) aangegeven. Deze detailkaarten
hebben een juridische status. Door deze kaarten onder de begripsbepa-
Iing "kaart" te brengen, wordt de status ervan nog eens benadrukt.
Verder bevat de beschrijving in hoofdlijnen - behalve een verwi)zrog
naar de algemene beschrijving in hoofdl-ijnen voor wat betreft de
hierboven beschreven ruimtelijke structuur - randvoorwaarden met
betrekking tot de ontsluitingsstructuur, de functionele structuur en
de beperkingen welke voortvloeien uit de Wet geluidhinder.
In de uitwerkingsregels wordt een differentiatie aangebracht tussen t
de verschillende woongebieden en de daarin gelegen verbindingsstruc-
turen voor wat betreft de maximum bouwhoogte. Ook worden nog kwanti-
tatieve regels gegeven ten aanzien van de in het woongebied op te
nemen overige functies.
Voor het onderhoudsdepot gelden randvoorwaarden, die gericht zijn op
het voorkomen van hinder voor de omwonenden.

Behalve het woongebied heeft ook de geplande groene stadsrandzoûet
die een goede overgang moet vormen tussen de stad en het buitenge-
bied een globale, uit te werken bestemming gekregen. Reden hiervoor
is dat thans nog onvoldoende duideJ-ijkheid bestaat omtrent de pre-
ciese inrichtinq van het gebied en de exacte ligging van de hierin
op te nemen functies als volkstuinen, kinderboerderij en sportvel-
den. De opgenomen minimum oppervlaktemaat voor het groen/water en
maximum oppervlakte voor de andere functies gelden als randvoorwaar-
den voor de uitwerking.
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De buiten het woongebied gelegen verkeersfuncties en het gedeelte
van de verlengde Middelweg tot aan de bestaande Werkerlaan, hebben
een verkeersbestemming gekregen. fn verband met de randvoorwaarden
welke voortvloeien uit de VüeÈ greluidhinder in relatie tot de ruimte-
Iijke regelgeving. is het maximum aantal rijstroken voor het gemoto-
riseerde verkeer vastgel,egd.

Het gebied van Frankhuis is conserverend bestemd. VanweEe de inzich-
t,elijkheid, is voor dit plandeel een aparte þestèruningenkaart (kaart
2, schaal 1:1000) gemaakt.
De bestaande hoofdbebouwing is, met uitzondering van de agrarische
bouwtrrercelen, conform het huídige gebruik bestemd. De agrarische
bouwpercelen zijn bestemd tot woondoeleinden.

Omwille van de flexibiliteit is een aantal wijzigingsbevoegdheden in
het plan opgenomen.
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Op 19 december 1994 heeft de gemeenteraad van Zwolle de grondexploi-
tatie-opzet voor Stadshagen vastgesteld. Deze opzet sluit op een
tekort op startwaarde per 1-1-94 van 38r5 rniljoen. Voor dit tekort
is een dekking uit de gemeentelijke middelen aangegeven. Uiteraard
zal een regelmatige bijstelling van de grondexploitatie-opzet plaats-
vinden (minimaal eenmaal per jaar).
De grondexploitatie-opzet zal, ten behoeve van de goedkeuring van
het bestemmingsplan, tezamen met het door de raad vastgestelde be-
stemmingsplan aan GS worden meegezonden.
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Inspraak

Bij de planvorming voor stadshagen is reeds in een vroeg stadium de

inspraak gestart. In 1991 is een "Overleggroep Stadshagen" ingesteld
waarin, naast vertegen!,roordigers van de gemeente, de bewOners uit de

directe omgeving verenigd in het platform Stadshagen, de landbouwor-
ganisaties, de vAC. de stichting welzijn ouderen' de KNNvf het IVN

en de l{ilieuraad participeren. Gedurende enige tijd zijn ook de

Emancipatieraad en de Stichting Vlijkwerk Holtenbroek vertegenwoor-
digd geweest.
In de Overleggroep is op een open wijze informatie uitgewisseld en

zijn alle belangrijke stappen in de planvorming uitgebreid besproken
en gemotiveerd. De inbreng van de diverse participanten heeft een

wezenlijke invloed gehad op het plan zoals het er nu figt'

Daarnaast is overleg gevteest met de organisaties op het gebied van

de volkshuisvesting in de "overleggroep Volkshuisvesting"'

Met de noordelijke buurgemeentes is, zoweL ambtelijk als bestuur-
Iijk, overleg gevoerd¡ met name voor wat betreft de goede afwikke-
Iing van het regionaal verkeer.

In februar:- 1994 is zowel de concept-milieueffectrapportage aLs het
voorontwerp-bestemmingsplan vrijgegeven voor de inspraak. Via openba-
re informatie-/inspraakbijeenkomsten zijn specifieke groepen belang-
hebbenden (bewoners Frankhuis en de overige bewoners die in/bij het
plangebied woonachtig zijn) in de gelegenheid gesteld om informatie
over de planontwikkeling te verkrijgen en te reageren. Daarnaast is
met de bewoners van de Voorsterweq overleq gevoerd over de consequen-
ties van de planontwikkeling, die specifiek voor hen van belang
zijn. Verder is nog overleg gevoerd met de besturen van de honkbal-
verenigingen, het tenniscentrum en de volkstuinenvereniging in
Holtenbroek.
Tot slot is er een inloopbijeenkomst georqaniseerd in het stadhuis'
vraarvan vooraf een aankondiging is gedaan in de plaatselijke pers.
Tijdens die inLoopbijeenkomst is een ieder in de gelegenheid gesteld
kennis te nemen van het voorontwerp-bestemmingsplan enr van de aanwe-
zige ambtenaren, een toelichting te vernemen over verschillende
aspecten van de planontvtikkeling. Tevens bestond de mogelijkheid om

tot LO april 1994 aan het gemeentebestuur een schriftelijke inspraak-
reactie kenbaar te maken.
uit de ingekomen reacties blijkt dat bij velen op zich begrip be-
staat voor de noodzaak van de bouw van een nieuwe stadswijk, en de
keuze van het gemeentebestuur voor de locatie Stadshagen. Dat neemt
niet weg dat menig inspreker aanleiding heeft gevonden om het gemeen-

tebestuur zr)n/haar zorg kenbaar te maken over een aantal gevolgen
van de voorgenomen bouw en daarmee samenhangende, danwel daaruit
voortvloeiende consequenties. De belangrijkste aspecten waarop is
gereageerd zijn: verkeer, de Hasselterdijk en het milieu'
Voor de inhoud van deze reacties wordt verhrezen naar de als losse
bijlage toegevoegde Nota Maatschappelijke Uitvoerbaarheid' waarin
een samenvatting is opgenomen van de ingekomen inspraakreacties,
voorzien van het gemeentelijk commentaar daarop.



10.2 Overl.eg ex art. 10 BRO

Het voorontwerp-bstemmJ-ngsplan is op 20 juli 1994 behandeld in een
vergadering van het groot beraad van de Provinciale Planologische
Commissie. Bij brief van 22 juli 1994, verzonden op 27 jufi L994,
heeft de commissie aan het college van B&W advies uitgebracht. Dit
advles is als bijlage btj de toelichting opgenomen. Gèsteld kan
vrorden dat de P.P.C. een positief advies over het bestemmingsplan
heeft uitgebracht. De commissie ondersteunt de keuze voor Stadshagên
als toekomstige grote woningbouwlocatie en stemt in met de hoofdop-
zet van het bestemmingsplan. vlel htordt geadviseerd om het plan op
een aantal punten aan te passen. In de als losse bijlage oPgenomen
Nota Maatschappelijke Uitvoerbaarheid wordt op de belangrijkste
opmerkingen van de P.P.C. ingegaan. Een aantal meer technische opmer-
kingen is verwerkt.
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