
Openbare ruimte

Inspiratie

Programma gebouwen

Het programma in de gebouwen moet voor iedereen 
bereikbaar zijn, waarbij diversiteit en informaliteit 
belangrijk is. 

Hier zou je een bootje of sloep kunnen huren of op de 
watertaxi stappen.

De openbare ruimte is voor iedereen en er moet dus niet 
te veel (helemaal) vastgelegd worden. Denk hierbij aan 
te veel en te grote terrassen; de wens is om vooral zelf te 
kunnen bepalen wat je doet in de openbare ruimte. 

Natuurlijke materialen, uitstraling en duurzaamheid wordt 
veel genoemd. Waarbij natuur inclusiviteit, groene gevels 
en daken zeker worden aangedragen. 
De architectuur wordt omschreven als industrieel,  rustig 
en robuust. Er mag een link gelegd worden met het 
verleden. 

Haven 

Architectuur & materiaal

Badeschiff Berlijn

Havenkwartier 
Deventer Haven Liverpool

NDSM werf Amsterdam

Gerrits tuin Zwolle Oude gasfabriek 
Groningen

Foodhallen 
Rotterdam

groen ruim

beschut

werk- en zitplekken

ruimte om te bewegen en te sporten 

evenementen zoals een foodmarkt of een klein festival

ateliers ontmoetingsplek

jong

restaurant

kleine verkooppunten

oud en voor elke portemonnee

Stadskade  Inrichting Openbare Ruimte 

verenigingshaven

robuuste materialen

openbaar terras

vergroende kade

inrit 
verenigingshaven

parkeren
verenigingshaven

nieuw dijkprofiel 
met wandelpad

groene 
parkeerplaatsen

inrit stadskade bij 
huidige coupure (wordt 
mogelijk nog verplaatst)

openbare kades met 
ruimte voor terras

watertrap van 
circulaire materialen

groen binnenhof voor 
verschillende evenementen

passantenhaven met 
mogelijkheid voor bootverhuur

Inloop beeldkwaliteit & inrichting dinsdag 31 januari 2023

Conclusies gebiedsateliers (28-05 en 02-06 2022)



Elementen

Materialen

Beplanting

Stadskade  Impressie & materialen 

verhoogde perrons t.b.v. 
waterveiligheid

kadetrap van hergebruikte 
materialen

houten zitelement

betonsteen met 
kiezels

grasbetontegel in 
parkeerstrook

gootelement
geslepen keien 

9-11cm

stelconplaat 
in rijbaan en 

parkeerstrook

roodbruine 
(hergebruikte) klinker 

in rijbaan

geslepen keien 
met of zonder 

open voeg 20cm

diverse beplanting met 
verschillende hoogtes en texturen

boomgroepen maken 
beschutte plekken

voortzetting 
bomenlaan aan 

de dijk

grassen en 
oeverplanten in 

vergroende kadetrap

ruim grasveld voor 
evenementen

Palet openbare ruimte & elementen

Inloop beeldkwaliteit & inrichting dinsdag 31 januari 2023



Stadskade  Programma 

Inloop beeldkwaliteit & inrichting

programmering openbare 
ruimte

buitenbioscoop studentenlab work cafe voor ontmoeting, 
lunch en f lex ibele werkplekken

i jssa lon & pat isser ie

(eet- )café

koff iebar

atel ier
uitnodigende pl int

gevar ieerde kantoorunits

e-bike store

foodtruck fest iva l

makers markt ;  v intage k leding 
markt

studentenlab,  ate l ier, 
werkplaats

bedr i j fsverzamelgebouw 
met 'work café'

k le inschal ige horeca:
café,  i jssa lon

hotel

thema 1
Nights in pink

thema 2
Your pine-ness

PAGINA 17

HOTEL LOULOU
In hotel LOULOU word je continu verrast door de leukste hoekjes en 

plekjes.Vanaf het hotel kun je perfect met de fiets, lopend of met een 

bootje de stad ontdekken en de omgeving verkennen. De Hanzestad 

Zwolle heeft veel te bieden en te ontdekken. Wij helpen je graag op weg 

voor een onvergetelijk avontuur.

LOULOU HOME
Het is mogelijk om een klein beetje ‘craziness’ mee te nemen uit hotel 

LOULOU. Alles, lees: zoveel als mogelijk wat te zien is in LOULOU is 

namelijk te koop. Die leuke nachtlampjes, dat te gekke behangetje en 

die te leuke stoelen? Oh yes die kun je allemaal kopen! De kleine home 

artikelen kun je direct meenemen in het hotel en de grotere items, denk 

aan banken en stoelen, kun je bestellen via

www.loulouhome.com

PAGINA 29
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Openbare ruimte

Architectuur & materiaal Inspiratie

Overige opmerkingen en aandacht

Veiligheid & toegankelijkheid

Trek het omliggende groen naar binnen, zorg ervoor dat het 
geen losstaande wereld is van de natuurlijke oevers. Zorg voor 
zitplekken (privé en openbaar) en speelruimte voor kinderen. De 
scheiding tussen privé en openbaar moet duidelijk zijn. 

Geen hekken, het gebied moet voor iedereen bereikbaar zijn en 
zorg voor een goed verlichtingsplan.

Zorg ervoor dat je weet waar je bent, overzichtelijke plek. 
Bruggetje moet te openen zijn door bewoners.  Een plek voor 
(hang) jeugd buiten dit gebied i.v.m. scooters.

Groene en natuurlijke architectuur worden veel genoemd, 
waar de gebouwen samengaan/opgaan in het landschap. 
Duurzaamheid is ook belangrijk thema: circulariteit van 
materialen, zelf energie opwekkend en klimaat adaptief 
bouwen. Diversiteit en verschil, maar wel een eenheid, tussen de 
gebouwen is belangrijk, waarbij natuurlijke en lichte materialen 
worden voorgesteld. 

Gezellige en levendige openbare ruimte met een goede 
balans in reuring en rust.

Kraanbolwerk Muziekwijk Muziekwijk Thorbeckegracht

pootjebaden in de rivier bij de steiger

baksteen en hout

groene gevels en daken

zon en schaduw 

zo min mogelijk verharding

Bankjes (uit de wind!) langs de oevers maar denk 
ook aan de aanlooproutes vanuit Holtenbroek

huisvuil goed regelen

hulpdiensten toegang voor post en pakketjes

thuisbezorgd

De Hanze  Inrichting Openbare Ruimte 

openbaar 
toegankelijk leefdek

veilige 
oprit dijk

behoud inrit 
recreatiehaven

ingepaste inrit 
parkeergarage

vergroenen 
van de kade

openbare vlonder 
en wandelsteiger

verbinden wandelroutes
 aan de wijk

groen (bloeiend) 
talud met trap

speelplekken 
in de buurt

lage bedienbare 
schuifbrug

behoud van 
natuurlijke oever

wandelroutes 
langs het water

vergroende & toegankelijke
 kade & oever

pakketpunt

zitplekken

Conclusies gebiedsateliers (28-05 en 02-06 2022)
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De Hanze  Impressie & materialen

eetbare 
beplanting

betonsteen met 
kiezels:

gootelement
geslepen keien

delftse stoep
geslepen keien

losse keien
overgang plantvak naar 

bestrating

diversiteit in kleur 
en structuur

rand plantvak 
cortenstaal

losse 
boomvormen

betonnen 
traptreden in 

het groen

toegankelijke 
en stevige 
hoofdroute

poreuse oever 
door keien

specials om 
waterafvoer te 

laten zien

betonnen 
zitelementen

informele 
zitplekken op 

keien

Inloop beeldkwaliteit & inrichting

Inrichting van het leefdek

Inrichting van de oever

dinsdag 31 januari 2023



De Hanze  Impressie & materialen

Inrichting van de kade

Inpassing van de bedienbare schuifbrug

betonnen kade fietsparkeren 
geslepen keien

plantvakken 
tussen betonnen 
kade-elementen

bijzondere 
verbanden in 
metselwerk

mee-ontworpen 
steigers en herkwerken

betonnen 
traptreden in 

het groen

toegankelijke 
en stevige 
hoofdroute

poreuse oever 
door keien

inspiratie uit 
afmeerpalen

inspiratie uit 
antifouling

Inloop beeldkwaliteit & inrichting dinsdag 31 januari 2023



Inspiratie

Flora en fauna

Overige opmerkingen en aandacht

Veiligheid & toegankelijkheid

De oevers moeten geen aangeharkt park worden, maar 
echt onderdeel zijn van de uiterwaarden. De sfeer en 
uiterlijk van Klooienberg is een inspiratie, maar moet niet 
1:1 overgenomen worden. Zicht op water is belangrijk, 
daarnaast moet er een balans gezocht worden tussen een 
avontuurlijke natuurspeelplek of speelaanleidingen en rust 
voor de natuur en bewoners. 

De oevers moeten toegankelijk zijn voor mindervaliden en 
kinderwagens. Natuurlijk spelen in en bij het water moet ook 
veilig zijn voor jonge kinderen. Zwemmen in het Zwarte Water 
lonkt misschien, maar is niet veilig i.v.m. grote boten,  stroming 
en draaikolken. Recreatie aan het water is beter.

In het totaalplan moet er ruimte zijn voor (hang) jeugd. Ook 
blijft er vaak rommel achter na hoog water, hoe wordt dat 
beheert of kan je hier rekening mee houden in het ontwerp?

De oevers moeten toegankelijk zijn voor dieren. Behoudt de 
huidige natuurlijke oevers en groen zo veel mogelijk. Zorg 
voor variatie, dit is goed voor de biodiversiteit. Ontwerp 
met de dynamiek van de natuur en hou rekening met 
verschillende microklimaten. 

Strandje Hessum 
aan de Vecht Klooienberg

educatie over uiterwaarden

otters

doorgaande route’s en goed beheer

wilgen

verlichting

het water kunnen zien

natuurlijke speelplekken

sportenpicknicktafels en bankjes langs het water

zo natuurlijk mogelijk

verharde en brede wandelpaden
goede fietsenstalling

Openbare ruimte

Dijkzicht  Inrichting Openbare Ruimte 

doorzichten 
vanaf de dijk

groene 
erfafscheidingen

wandelroutes 
naar dijk en wijk

strandje bij
voormalige kanohaven

zitplekken langs 
het water

inpassen avontuurlijke 
speelplek

beeld uiterwaarden 
Klooienberg doorzetten

struinpad richting 
Klooienberg

gebied dat vaak 
overstroomt

wilgenbosje

rietland

vissenbos

steigerpad

zwaluwwand vleermuiskelder

uitzichtpunt

Inloop beeldkwaliteit & inrichting

Conclusies gebiedsateliers (28-05 en 02-06 2022)

dinsdag 31 januari 2023



Dijkzicht  Impressie & materialen

betonsteen met 
kiezels:

gootelement
geslepen keien

delftse stoep
geslepen keien

losse keien
overgang plantvak naar 

bestrating

hagen hagen aan de dijk erfinrichting

betonpad + houten 
vlonderpad

houten brug 
‘plank over de 

sloot’

looproute door 
drassig rietland

rietland wilgenstruweel otterholt vissenbos oeverzwaluwwand

Inrichting van het leefdek

Inrichting van de oever

Inloop beeldkwaliteit & inrichting dinsdag 31 januari 2023



Openbare ruimte

Inspiratie
Haven

Architectuur & materiaal

Theehuis, oude kraan en boothuis

Er moet een balans zijn tussen functionaliteit/beheer/behoud 
van jachthaven en een gezellig nieuw  ‘floating district’. Daarnaast 
moet dit gebied open en toegankelijk zijn, maar ook veilig 
vanwege de vaste aanlegplekken. 

Voor het theehuis is een diversiteit aan invulling 
gegeven, van kinderopvang tot B&B en van café tot 
pakketpunt. Moderniseren is nodig, maar daar waar 
kan, het historische behouden. 

Combineren van historische elementen met nieuwe (industriële) 
architectuur. Net als in de andere gebieden is duurzaamheid 
belangrijk. Het ‘floating district’ niet alleen voor het hogere 
segment; experimenteer met studentenhuisvesting of 
gemeenschappelijk wonen. 

Zowel vaste aanlegplekken als openbare, dit zodat er reuring 
ontstaat in het gebied. Mag er straks nog wel (een beetje) geklust 
worden aan de boten? 

Waalsprong 
Nijmegen/Lent

vakantiesfeer

boothelling veilig

vriendelijk en uitnodigend 

opgeruimd en netjes

watertaxi

camera’s

parkeren kano’s huren

ruimte voor wisselende functies en experiment

werkplek logeren horeca

suppen groen kamperen

natuurlijke afsluiting

vaste ligplaatsen 
recreatiehaven

parkeerplaats recreatiehaven 
en winterstalling

open & 
toegankelijke

renovatie voormalig 
theehuis

+ nieuwe functie 
voor de omgeving

waterrecreatie & 
verhuur

inpassing oude 
kraan (onderzoeken)

stallingsschuur 
met klusplek

zitplek aan 
de haven

klimaatadaptieve 
wand parkeergarage

vergroende kade

Recreatiehaven  Inrichting Openbare Ruimte 

Inloop beeldkwaliteit & inrichting

Conclusies gebiedsateliers (28-05 en 02-06 2022)

dinsdag 31 januari 2023



Zwarte Waterzone  Participatieschema 

Inloop beeldkwaliteit & inrichting dinsdag 31 januari 2023



Zwarte Waterzone  Programma Stadsoevers

Type woningen
Grondgebonden woningen
Appartementen
Drijvende woningen indicatief programma, stand van zaken

Inloop beeldkwaliteit & inrichting

Dijkzicht

De Hanze

De Recreatiehaven

dinsdag 31 januari 2023

205030
  Binnen het goedkope segment wordt circa 1/3 

deel sociale huur en 2/3 goedkope koop. Een 

mogelijke verdeling voor het middensegment 

(huur/koop) wordt in de verdere planvorming 

nader uitgewerkt. 

De woningen in het goedkope koopsegment 

bieden we aan als tweekamerappartementen. Met 

zogenaamde zelfbewoonplicht en/of een anti-

speculatiebeding voorkomen we dat de woningen 

terechtkomen bij speculanten of beleggers. Zo 

komen én blijven de woningen bij de mensen voor 

wie ze bedoeld zijn. Vanuit het Zwolse concilium is dit 

onderwerp al verwoord in een pakket maatregelen 

dat starters en mensen met een lager inkomen meer 

kans geeft op de Zwolse woningmarkt. 

In totaal zijn er in Holtenbroek circa 4.900 

woningen. In de onderstaande grafiek staat 

weergegeven dat maar liefst 55% van alle woningen 

in Holtenbroek sociale huur is. Op gemeentelijk 

niveau is dit 33%. In Holtenbroek zit momenteel 

dus een forse hoeveelheid meer corporatiehuur 

dan op gemeentelijk niveau. Als we vervolgens 

in Holtenbroek kijken naar de verdeling van de 

koopsector valt op dat 60% van alle koopwoningen 

in Holtenbroek in het goedkope segment valt. Op 

gemeentelijk niveau is dit 21%. Ook hier is er dus 

net als bij de corporatiehuur een groot verschil qua 

segmenteringen. 

Om een inclusieve stad of buurt te creëren, met 

goede voorzieningen en weinig leegstand in 

winkelcentrum Holtenbroek, moet koopkracht 

aan de wijk worden toegevoegd. Dit kan met extra 

woningen in het midden- en hoge segment. Daarom 

is in de nieuwe ontwikkeling gekozen voor een 

woningsegmentatie van 20-50-30. Hiermee maken 

we verhuizen binnen de wijk mogelijk. Bijkomend 

voordeel is dat deze mensen een woning in het 

goedkopere segment achterlaten. De doelgroepen 

die zich tot de nieuwe ontwikkeling aangetrokken 

zullen voelen, staan genoemd in de vorige paragraaf.

10% 10%

0% 0%

20% 20%

30% 30%

40% 40%

50% 50%

60% 60%

70% 70%

80% 80%

90% 90%

100% 100%

Holtenbroek

55%

10%

35%

54%

13%

33%

60%

35%

4%

Woningvoorraad 
naar eigendom

Prijsklassen
koop

HoltenbroekGemeente Gemeente

31%

48%

21%

5.3  Segmentatie en 
programma

Zwarte Waterzone is een toevoeging op de wijk 

Holtenbroek en de huidige woonmilieus in Zwolle. 

De met de gemeente Zwolle overeengekomen 

segmentatie is 20-50-30. Om tot een goede 

segmentatie voor de woonontwikkeling te komen is 

er een totaaloverzicht van Holtenbroek gemaakt. Er 

is in kaart gebracht wat toekomstige ontwikkelingen 

aan de Zwartewaterallee en Zwarte Waterzone voor 

effect hebben op de totale segmentatie van de wijk. 

Segmentatie
In september 2017 heeft de gemeente Zwolle 

in samenwerking met alle woningcorporaties 

een woningmarktanalyse gemaakt voor de 

periode 2017 tot 2032. In Holtenbroek zijn naar 

verhouding veel alleenstaande huishoudens en 

jonge meerpersoonshuishoudens. Meerpersoons-

huishoudens in de leeftijd van 30-64 jaar vormen 

echter de grootste groep in de wijk. De helft van 

de huishoudens in de wijk is alleenstaand, ruim 

een kwart betreft gezinnen en bijna een kwart 

tweepersoonshuishoudens. Bijna de helft (45%) 

van de huishoudens in de wijk heeft een inkomen 

tot de huurtoeslaggrens; tweederde behoort tot de 

corporatiedoelgroep. 

.

  Koop

  Overige huur

  Corporatie huur

Bron: woningmarktanalyse i.o.v. Gemeente Zwolle 2017 – 2032 Bron: woningmarktanalyse i.o.v. Gemeente Zwolle 2017 – 2032

Woningaanbod
Zwarte Waterzone krijgt een woningaanbod dat grotendeels 

bestaat uit levensloopbestendige appartementen in alle soorten 

en maten. Daarnaast zijn er grondgebonden woningen, een aantal 

hiervan is drijvend en/of heeft een aanlegplaats voor een boot. 

Doorstroming
Zwarte Waterzone kan zorgen voor meer doorstroming binnen 

Holtenbroek. Dit geldt bijvoorbeeld voor de doelgroepen Jong 

en Hoopvol, Volks en Uitgesproken en Gewoon Gemiddeld die 

sterk vertegenwoordig zijn in Holtenbroek. Om de woningen 

in de nieuwe buurt bereikbaar te maken, onderzoekt de 

ontwikkelcombinatie hoe een deel van de woningen passend 

toegewezen kan worden aan inwoners van Holtenbroek, zowel bij 

(sociale) huur als koop. Twee opties die onderzocht worden zijn

een exclusieve voorverkoop voor Holtenbroekers, daarnaast zijn 

we met de woningcorporaties in gesprek over het toewijzen van 

woningen aan Holtenbroekers.

Onderscheidende leefomgeving aan het water
Wonen aan het water, met mogelijkheden voor watersport. Zwarte 

Waterzone is een prachtige locatie met veel kwaliteit. Tijdens 

de Oeverateliers merkten we dat er veel belangstelling was van 

Zwollenaren en inwoners uit omliggende plaatsen, zoals Hasselt 

en Zwartsluis. Veel mensen hebben een directe connectie met 

dit water. Ze hebben er bijvoorbeeld jarenlang gevaren op grote 

binnenschepen of genoten van Zwarte Water met hun eigen 

bootje. De ligging van de woningen bij de nieuwe ontwikkeling is 

van grote invloed op de waarde. Het is daarom logisch om op deze 

plek woningen in het dure segment aan te bieden. 

Zorg en wonen 
De Zwarte Waterzone wordt een buurt voor iedereen, ook 

voor mensen met een zorgvraag. Het woonprogramma 

bestaat grotendeels uit levensloopbestendige 

appartementen in diverse soorten, maten en prijsklassen. 

Mensen met uiteenlopende zorgvragen kunnen hier ook 

een thuis vinden.

Type Grootte Segment

Appartement 60 - 72 m2 Goedkoop huur

Appartement 60 - 67 m2 Goedkoop koop

Appartement 80 - 90 m2 Middel koop / huur

Appartement 95 - 105 m2 Middel koop / huur

Appartement 135 m2 Duur koop

Appartement 200 m2 Duur koop

Appartement 250 m2 Duur koop

Grondgebonden 150 - 195 m2 Duur koop

Waterwoning 162 m2 Duur koop

TOTAAL ca. 280 woningen

  Goedkoop

  Middelduur

  Duur

  Goedkoop

  Middelduur

  Duur

Programma

30%
20%

50%

2
8

2
9

H
oofdstuk 5  —

  Voor w
ie

205030
  Binnen het goedkope segment wordt circa 1/3 

deel sociale huur en 2/3 goedkope koop. Een 

mogelijke verdeling voor het middensegment 

(huur/koop) wordt in de verdere planvorming 

nader uitgewerkt. 

De woningen in het goedkope koopsegment 

bieden we aan als tweekamerappartementen. Met 

zogenaamde zelfbewoonplicht en/of een anti-

speculatiebeding voorkomen we dat de woningen 

terechtkomen bij speculanten of beleggers. Zo 

komen én blijven de woningen bij de mensen voor 

wie ze bedoeld zijn. Vanuit het Zwolse concilium is dit 

onderwerp al verwoord in een pakket maatregelen 

dat starters en mensen met een lager inkomen meer 

kans geeft op de Zwolse woningmarkt. 

In totaal zijn er in Holtenbroek circa 4.900 

woningen. In de onderstaande grafiek staat 

weergegeven dat maar liefst 55% van alle woningen 

in Holtenbroek sociale huur is. Op gemeentelijk 

niveau is dit 33%. In Holtenbroek zit momenteel 

dus een forse hoeveelheid meer corporatiehuur 

dan op gemeentelijk niveau. Als we vervolgens 

in Holtenbroek kijken naar de verdeling van de 

koopsector valt op dat 60% van alle koopwoningen 

in Holtenbroek in het goedkope segment valt. Op 

gemeentelijk niveau is dit 21%. Ook hier is er dus 

net als bij de corporatiehuur een groot verschil qua 

segmenteringen. 

Om een inclusieve stad of buurt te creëren, met 

goede voorzieningen en weinig leegstand in 

winkelcentrum Holtenbroek, moet koopkracht 

aan de wijk worden toegevoegd. Dit kan met extra 

woningen in het midden- en hoge segment. Daarom 

is in de nieuwe ontwikkeling gekozen voor een 

woningsegmentatie van 20-50-30. Hiermee maken 

we verhuizen binnen de wijk mogelijk. Bijkomend 

voordeel is dat deze mensen een woning in het 

goedkopere segment achterlaten. De doelgroepen 

die zich tot de nieuwe ontwikkeling aangetrokken 

zullen voelen, staan genoemd in de vorige paragraaf.
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10%

35%
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Woningvoorraad 
naar eigendom

Prijsklassen
koop

HoltenbroekGemeente Gemeente

31%

48%

21%

5.3  Segmentatie en 
programma

Zwarte Waterzone is een toevoeging op de wijk 

Holtenbroek en de huidige woonmilieus in Zwolle. 

De met de gemeente Zwolle overeengekomen 

segmentatie is 20-50-30. Om tot een goede 

segmentatie voor de woonontwikkeling te komen is 

er een totaaloverzicht van Holtenbroek gemaakt. Er 

is in kaart gebracht wat toekomstige ontwikkelingen 

aan de Zwartewaterallee en Zwarte Waterzone voor 

effect hebben op de totale segmentatie van de wijk. 

Segmentatie
In september 2017 heeft de gemeente Zwolle 

in samenwerking met alle woningcorporaties 

een woningmarktanalyse gemaakt voor de 

periode 2017 tot 2032. In Holtenbroek zijn naar 

verhouding veel alleenstaande huishoudens en 

jonge meerpersoonshuishoudens. Meerpersoons-

huishoudens in de leeftijd van 30-64 jaar vormen 

echter de grootste groep in de wijk. De helft van 

de huishoudens in de wijk is alleenstaand, ruim 

een kwart betreft gezinnen en bijna een kwart 

tweepersoonshuishoudens. Bijna de helft (45%) 

van de huishoudens in de wijk heeft een inkomen 

tot de huurtoeslaggrens; tweederde behoort tot de 

corporatiedoelgroep. 

.

  Koop

  Overige huur

  Corporatie huur

Bron: woningmarktanalyse i.o.v. Gemeente Zwolle 2017 – 2032 Bron: woningmarktanalyse i.o.v. Gemeente Zwolle 2017 – 2032

Woningaanbod
Zwarte Waterzone krijgt een woningaanbod dat grotendeels 

bestaat uit levensloopbestendige appartementen in alle soorten 

en maten. Daarnaast zijn er grondgebonden woningen, een aantal 

hiervan is drijvend en/of heeft een aanlegplaats voor een boot. 

Doorstroming
Zwarte Waterzone kan zorgen voor meer doorstroming binnen 

Holtenbroek. Dit geldt bijvoorbeeld voor de doelgroepen Jong 

en Hoopvol, Volks en Uitgesproken en Gewoon Gemiddeld die 

sterk vertegenwoordig zijn in Holtenbroek. Om de woningen 

in de nieuwe buurt bereikbaar te maken, onderzoekt de 

ontwikkelcombinatie hoe een deel van de woningen passend 

toegewezen kan worden aan inwoners van Holtenbroek, zowel bij 

(sociale) huur als koop. Twee opties die onderzocht worden zijn

een exclusieve voorverkoop voor Holtenbroekers, daarnaast zijn 

we met de woningcorporaties in gesprek over het toewijzen van 

woningen aan Holtenbroekers.

Onderscheidende leefomgeving aan het water
Wonen aan het water, met mogelijkheden voor watersport. Zwarte 

Waterzone is een prachtige locatie met veel kwaliteit. Tijdens 

de Oeverateliers merkten we dat er veel belangstelling was van 

Zwollenaren en inwoners uit omliggende plaatsen, zoals Hasselt 

en Zwartsluis. Veel mensen hebben een directe connectie met 

dit water. Ze hebben er bijvoorbeeld jarenlang gevaren op grote 

binnenschepen of genoten van Zwarte Water met hun eigen 

bootje. De ligging van de woningen bij de nieuwe ontwikkeling is 

van grote invloed op de waarde. Het is daarom logisch om op deze 

plek woningen in het dure segment aan te bieden. 

Zorg en wonen 
De Zwarte Waterzone wordt een buurt voor iedereen, ook 

voor mensen met een zorgvraag. Het woonprogramma 

bestaat grotendeels uit levensloopbestendige 

appartementen in diverse soorten, maten en prijsklassen. 

Mensen met uiteenlopende zorgvragen kunnen hier ook 

een thuis vinden.

Type Grootte Segment

Appartement 60 - 72 m2 Goedkoop huur

Appartement 60 - 67 m2 Goedkoop koop

Appartement 80 - 90 m2 Middel koop / huur

Appartement 95 - 105 m2 Middel koop / huur

Appartement 135 m2 Duur koop

Appartement 200 m2 Duur koop

Appartement 250 m2 Duur koop

Grondgebonden 150 - 195 m2 Duur koop

Waterwoning 162 m2 Duur koop

TOTAAL ca. 280 woningen

  Goedkoop

  Middelduur

  Duur

  Goedkoop

  Middelduur

  Duur

Programma

30%
20%

50%

2
8

2
9

H
oofdstuk 5  —

  Voor w
ie



Heeft u vragen / opmerkingen?

Woningen

Parkeren & verkeer

Groen & omgeving

Proces

Inloop beeldkwaliteit & inrichting dinsdag 31 januari 2023


