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Ontwikkelscenario’s Zwitsal

1. Inleiding
Proces (verleden, heden en toekomst)
In 2010 viel het doek voor het voormalige Diosynth aan de Vlijtseweg
waarna de gemeente Apeldoorn overging tot koop van het terrein.
De strategie sindsdien richt zich behoud en verhuur van in beginsel
alle gebouwen en het investeren in het openbaar gebied. Daarbij
staat innovatie, ondernemen, beleven, bewegen, cultuur en het
creëren van een hoogwaardige openbare ruimte centraal. Dat heeft
het gebied al een karakteristieke waarde gegeven. Het toevoegen
van functies zoals wonen en grootschalige investeringen in de
oude cultuurhistorisch waardevolle panden is tot nu toe niet aan de
orde. Nu de verhuur stagneert, het toenemend verval en onderhoud
aan de cultuurhistorische panden grote investeringen vraagt en de
levendigheid achterblijft is dit het moment om over te gaan tot een
toekomstbestendige ontwikkeling van het terrein. Daartoe heeft Johan
de Wachter Architecten (JDWA) ontwikkelperspectieven opgesteld. Dit
document licht de randvoorwaarden toe die ten grondslag liggen aan
de ontwikkelscenario’s, alsmede de ontwikkelscenario’s zelf en een
afweging van de ontwikkelperspectieven. Voor uitgebreide achtergronden
zie “Ontwikkelperspectief Zwitsal 2020” van JDWA.

Dit alles dient nu bij elkaar te komen in een toekomstgericht
ontwikkelscenario die inzicht geeft in toekomstige gebruiks- en
bouwmogelijkheden. Welke functies, identiteit, positionering en
programma gaat de Zwitsal huisvesten in de toekomst? Hoeveel
kan er extra gebouwd worden? Daarover dient nu een definitieve
keuze gemaakt te worden. Niet alleen de gemeente Apeldoorn heeft
de behoefte om concrete stappen te zetten, maar ook de huidige
en potentiële huurders, ontwikkelaars en investeerders willen weten
waar ze aan toe zijn. Een ontwikkelscenario biedt een inspiratie- en
afwegingskader voor actuele en toekomstige ontwikkelingen en moet
leiden naar een beeld hoe de gemeente het terrein het liefst ontwikkelt.

Doel ontwikkelscenario’s
De afgelopen tien jaar heeft de gemeente Apeldoorn samen met
diverse initiatiefnemers een breed scala aan sectorale plannen en visies
opgesteld om de ambities scherp te krijgen en het Zwitsalterrein een
sterke identiteit te geven. Daarbij zijn thema’s als de cultuurhistorie,
energielandschap, inrichting openbare ruimte, economisch profiel,
branding, signing, verduurzaming, vergroening en een architectonische
verkenning van de transformatiemogelijkheden aan bod gekomen.
Ontwikkelscenario’s Zwitsal
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2. Randvoorwaarden ontwikkelscenario’s
Omgevingsvisie en Apeldoorn 2040
Bevolkingsprognoses voor Apeldoorn worden regelmatig naar boven
bijgesteld en zoals veel andere steden heeft Apeldoorn een fors
woningtekort. De verwachting is dat Apeldoorn groeit naar circa 180.000
inwoners in 2040. Ook de aanvraag voor nieuwe bedrijfslocaties groeit
boven de prognoses uit. Om ook de nieuwe bewoners van Apeldoorn
een hoogwaardig leefmilieu te bieden dienen de aanvullende woningen
op een hoogwaardige wijze ingepast te worden. Dit zal vooral binnen
de stad een plek moeten krijgen zonder dat de groene ambitie van
Apeldoorn als ‘Veluwestad’ onder druk komt te staan. Verdichting binnen
een aantrekkelijke en duurzame stad met voorzieningen op korte afstand
van vernieuwende stedelijke woonconcepten. De spoorzone en de
kanaalzone met daarin de Zwitsal zijn ideale plekken voor verdichting met
groene en gemengde woonmilieus. Naast hoogwaardige woonmilieus
is ook een gezond ondernemersklimaat van groot belang. Nieuwe
woningen mogen niet te veel bestaande bedrijvigheid naar locaties buiten
de stad drijven. Het handhaven van maakindustrie in de kanaalzone en
toevoegen van nieuwe woonwerklocaties past daarbij. De Zwitsal kan
hieraan invulling geven als dè plek waar wonen en werken samengaan
met nadrukkelijk ruimte voor NewTechPark en de Cleantech Regio in
samenwerking met onderwijs.
Om goed een toekomstprofiel te kunnen kiezen voor Apeldoorn zijn ten
behoeve van de Omgevingsvisie drie perspectieven geschetst waarbij
steeds een sterke kwaliteit van Apeldoorn als uitgangspunt is genomen
en is uitvergroot: “Buitenstad van de Randstad”, “Hoofdstad van de
Veluwe” en “Ontspannen cleantechregio”. De perspectieven hebben
als doel inzichten te krijgen en debat te voeren over de koers voor de
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toekomst. Uiteindelijk wordt de Omgevingsvisie het ‘vierde verhaal’
waarin die koers verder vorm krijgt. Het perspectief “Hoofdstad van de
Veluwe”, gecombineerd met aspecten uit de andere twee perspectieven,
past goed bij de ambitie om van Apeldoorn nog meer een volwassen
groene stad te maken. De identiteit van de Veluwe moet in de toekomst
nog meer tastbaar zijn in de stad met een groenere en gezonde
leefomgeving gecombineerd met bruisend stedelijk leven en een
duurzaam concurrerend vestigingsklimaat. De ambitie is een volwassen,
bereikbare en groene stad èn dorpen met genoeg
woningen, voorzieningen en werkgelegenheid
voor iedereen. Een sterke en brede
economie is het doel met als stuwende
sectoren de circulaire maakindustrie,
zorg, dienstverlening ICT &
security en vrije tijdseconomie.
Apeldoorn maakt de sprong
naar een verdicht en groen
centrumgebied met de
binnenstad, spoorzone,
kanaalzone en
dus ook het
Zwitsalterrein. Dit
perspectief vraagt
voor de Zwitsal een
gemengd verstedelijkt
profiel waar innovatie,
duurzaamheid en vernieuwende
woonvormen samenkomen.
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Identiteit en positionering
De Zwitsal is een bijzonder gebied in Apeldoorn en in de Kanaalzone.
Hier is ruimte voor experiment en ontdekking. Hier wordt gewoond,
gewerkt en geleefd, maar op een iets andere manier. De Zwitsal is
in beweging. Belangrijke thema’s daarbij zijn: inclusiviteit, diversiteit,
circulariteit, duurzaamheid, innovatie, erfgoed, biodiversiteit,
klimaatadaptatie en toegankelijkheid.

en werken zijn als vanzelfsprekend gewenst, maar moeten dan wel in de
vorm van een bijzondere typologie zijn. We willen hier bijvoorbeeld geen
standaard woonproduct zoals een twee-onder-één-kap woning. Om te
kunnen sturen op specifieke functies op de lange termijn is bijvoorbeeld
een sterke vve belangrijk of een curator. De sfeer moet bepaalde functies
aantrekken en sluit andere functies uit. Gebouwen worden zo gebouwd
of gerenoveerd dat ze flexibel genoeg zijn om in de tijd van functie te
kunnen veranderen.

LE

IRC

BE

-C

Drie hoofdfuncties bepalen de toekomstige invulling van de Zwitsal:
“Beleven”, “Wonen” en “Werken & Maken”. Het streven is maximale
De optimale mix aan functies komt maximaal tot uiting in het
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menging van die functies. Horizontale menging en waar mogelijk
S I E hart van het Zwitsalterrein. Een levendig hart rondom de
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verticaal. Hierdoor ontstaat een levendige stadswijk die uniek
Industriestraat met het zwaartepunt bij commerciële en
G
is in Apeldoorn en het aanbod aan leefmilieus verbreed.
maatschappelijke publieksfuncties, horeca, cultuur,
M
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Geen enkele functie overheerst. Een bepaalde functie
bedrijvigheid met publieksfuncties, creativiteit,
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mag bijvoorbeeld maximaal 40% van het totale
(Cleantech-) startups, kantoren en ook wonen.
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vloeroppervlakte beslaan. Per deelgebied
Denk bijvoorbeeld aan een bijzonder restaurant,
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kan wel een functioneel zwaartepunt
hotel, museum, wijnproeverij, kenniscentrum
ontstaan. Functies moeten bijdragen aan de
Cleantech, flexwerkplekken, kleinschalige
levendigheid, complementair zijn en passen bij
congresfaciliteiten en specialiteitenwinkels. Zorg
cultuurhistorische waarde. Bij voorkeur zijn de
voor minimaal één sterke publiekstrekker en openbaar
functies uniek voor Apeldoorn en dragen bij aan
toegankelijke functies op de begane grond (functies als
de identiteit van de Zwitsal. Gangbare functies zoals wonen
hotel, wonen en kantoren op de verdiepingen).
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+ Functie sluit aan
bij de esthetische
kwaliteit van de
gebouwen
+ Sluit esthetisch aan
bij Zwitsal
+ Het karakter van de
Zwitsal
+ Signing en branding sluiten aan
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+ Minimaliseert co-2
uitstoot
+ Minimaal energieverbruik
+ Komt op de fiets

+ Klimaatadaptief
+ Natuurinclusief
+ Vergroening van de
buitenruimte
+ Waterretentie
+ Acceptabele
milieuhinder
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GEBOUWEN

TECHNIEK EN INNOVATIE
CIRCULAIR
+ Omgang met
+
+ Vermijd
wegwerpartikelen

INNOVATIEF
+
+
+
+

Vernieuwend
Pionier
Out of the box
Ontwikkelt Clean
tech concepten

SOCIAAL
DIVERS

INCLUSIEF

+ Stimuleert kruisbestuiving
+ Werkt samen met
gebruikers op het
terrein
+ Breed aanbod aan
diensten
+ Catert aan brede
doelgroep

+ Bruggenbouwer
met mensen buiten
Zwitsal
+ Onderwijs/stage
+ Mensen buiten
arbeidsmarkt
+ Ontmoetingsplek
voor iedereen

TOEGANKELIJK
+ Binnen en buiten
relatie
+ Houdt rekening met
mensen met mobiliteits/ audio/visuele
beperking
+ Democratische
prijsstelling
+ Deur is altijd
geopend
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Wonen
Woningen activeren het Zwitsalterrein doordat er ook op tijdstippen
dat de commerciële ruimtes niet gebruikt worden mensen aanwezig
zijn op het terrein. Het zorgt voor sociale veiligheid op het terrein. De
woningen zijn zo vormgegeven dat er een maximale interactie is tussen
binnen en buiten. Specifieke woningen trekken een specifieke doelgroep
aan. Voor de Zwitsal betekent dat actieve bewoners die bijvoorbeeld
zelf graag evenementen bezoeken of zelfs organiseren, die zelf een
startup hebben opgestart, een creatieve ontwerper zijn, een dansschool
hebben of gepensioneerd zijn en jonge ondernemers ondersteunen. Op
deze wijze zijn de woningen als het ware niet
belemmerend, maar juist ondersteunend aan
de evenementen, commerciële en culturele
activiteiten.
Voor de Zwitsal is het streven vernieuwende,
experimentele, uitbreidbare en multifunctionele
woningen toe te voegen passend in het
industriële beeld. De woningen voegen zich
zoveel mogelijk in het huidige ‘ensemble
van bebouwing’. Waar sloop van bestaande
bebouwing onvermijdelijk is refereert de
vormgeving van de woningen aan de
oorspronkelijke bebouwing. De woningen
geven zo karakter aan de collectieve ruimtes
in het gebied. Te denken valt aan loftwoningen,
woon-werk units/kavels, tiny houses, tijdelijk
wonen zoals studentenhotel, appartementen
met gezamenlijk dakterras, een particuliere
woningcorporatie of collectieve woonvormen
met collectieve tuinen. Waar mogelijk
bestaande bebouwing benutten of een
combinatie van transformatie en nieuwbouw.
Ontwikkelscenario’s Zwitsal

Toekomstige bewoners van de Zwitsal kiezen bewust voor een creatief
bruisend karakteristiek woonmilieu. Het Zwitsal terrein trekt met name
jongere huishoudens aan, maar in feite is iedere leeftijd welkom zolang
bewust voor een dynamisch leefmilieu wordt gekozen met reuring. Naast
jongere huishoudens kan de Zwitsal in de toekomst ook vitale ouderen
interesseren, die zich aangetrokken voelen tot ‘bruisende’ culturele
plekken. Een gezonde mix van huur en koop is gewenst in de goedkope
en middeldure prijsklassen. Om de prijs te drukken valt te denken aan
afbouw door de bewoners na casco oplevering.
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Evenementen
Evenementen zijn belangrijk voor de Zwitsal. Ze brengen reuring en
verrijken het culturele leven. Een diverse programmering is daarbij van
belang. De verschillende buiten- en binnenruimtes passen als gegoten
bij die gewenste diversiteit. Zowel grootschalige als kleinschalige
evenementen en zowel dag- als avondprogrammering (tot maximale
tijden) vinden hun plek op de Zwitsal. Nu èn in de toekomst. Creatieve,
culturele, innovatieve en ambachtelijke evenementen krijgen daarbij
de voorkeur. De Zwitsal biedt een context die uniek is. De industriële
omgeving zorgt voor karakter en identiteit die mensen aantrekt. Het
Zwitsalpark is groot, grotendeels vrij in te delen en logistiek goed
bereikbaar. De combinatie met de Drieslag biedt flexibiliteit. Hierdoor
is het Zwitsalpark een locatie die geschikt is voor stadsbrede en
bovenregionale evenementen.
Op basis van het huidige beleid mogen in totaal maximaal 20
binnen- of buiten evenementen plaatsvinden op het Zwitsalpark en
het Zwitsalterrein. In het bestemmingsplan zijn drie deelgebieden
onderscheiden: het evenemententerrein (Zwitsalpark), het bebouwde
deel van de Zwitsal (inpandige locaties) en het aan de noordzijde
gelegen terrein (Bolkaf park). Alleen op het Zwitsalpark mogen dit vier
geluidsevenementen in de buitenlucht zijn. Op het Zwitsalterrein mogen
er maximaal 12 inpandige geluidsevenementen plaatsvinden en 4
buitenevenementen die weliswaar geen geluidsevenement zijn zoals op
het Zwitsalpark, maar waar wel geluid mag worden geproduceerd.

voor de woningbouw op zowel het Zwitsalterrein, De Vlijt fase II als
Remeha/Marialust. Hoogstwaarschijnlijk kan tijdens een evenement,
of het nu buiten of binnen is, op basis van het oude Activiteitenbesluit
en het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor nieuwe
woningen niet worden voldaan aan normeringen. Een nieuwe regeling
is daarvoor benodigd. Hiervoor is nog wel nader onderzoek en
uiteindelijk maatwerk nodig. Dat leidt waarschijnlijk tot het toestaan van
hogere geluidswaarden en treffen van (kostbare) voorzieningen. Op
deze wijze kunnen grootschalige evenementen hier behouden blijven.
Kleinschalige evenementen vinden hun plek op het Zwitsalterrein
rondom de Bolkafloodsen. Het terrein ten noorden van de Bolkafloodsen
is circa 0,5 ha, het parkeerterrein circa 0,3 ha en de locatie van het
Ondernemershuis circa 0,4 ha. Dit zorgt voor spreiding van evenementen
over het Zwitsalterrein. Voordeel is dat (geluids-)evenementen aan de
noordzijde plaatsvinden in de reeds bestaande hinderzone van bakkerij
Fuite.

Verdwijnen van evenementen van het Zwitsalterrein kan het verdwijnen
van die festivals uit Apeldoorn betekenen. Daarnaast zijn de festivals
van groot belang voor de identiteit en aantrekkingskracht van de Zwitsal.
Uitgangspunt is dat de toekomstige Zwitsal zoveel mogelijk ruimte blijft
geven aan de huidige en nieuwe evenementen. Het streven is handhaven
van het huidig evenementenbeleid. Dat heeft wel consequenties
8
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Cultuurhistorie
De cultuurhistorie van de Zwitsal bepaalt in grote mate de waarde van
het terrein. Belangrijke elementen daarin zijn:
•
de industriële uitstraling van het geheel;
•
de cultuurhistorische waardevolle gebouwen (zoals gewaardeerd
in de cultuurhistorische analyse uit 2010): in het bijzonder de
(potentiële) monumenten (zie bijgaand kaartje)
•
de orthogonale opzet van de plattegrondstructuur met een lichte
hoekverdraaiing;
•
de verkeersstructuur met drie oost-west-assen gekoppeld aan drie
ingangen vanaf de Vlijtseweg, drie noord-zuid-assen en een pleintje
voor de ingang van het kantoor;
•
de Industriestraat dwars door het hart van het complex tussen
Vlijtseweg en Kanaal;
•
de recht doorlopende oever van het kanaal;
•
de representatieve groene siertuin met vijver, hekwerken en
tuinmuur aan de voorzijde;
•
het functionele karakter van de terreininrichting;
•
de architectonische samenhang tussen de gebouwen en objecten
door detaillering, materiaal- en kleurgebruik.
Behoud en hergebruik van waardevolle gebouwen, elementen, structuren
en samenhang is van groot belang. Bij eventuele nieuwbouw op het
terrein kiezen voor grotendeels gesloten bouwblokken waarin het
parkeren is verwerkt en die interessante ruimtes maken op het terrein. In
de architectuur verwijzen naar de oude gebouwen door een industrieel
karakter en materiaalgebruik (metselwerk met plint in specifieke
baksteensoorten), kleurgebruik, industriële hoofd- en kapvormen. Bij
ingrepen in bestaande gebouwen de mate van ingrijpen relateren aan
waardenstelling: bij hoge waarde de mate van ingrijpen beperken en
bij basiswaarde of lager kan meer, maar houdt rekening met complex
als geheel. De terreininrichting dient het oorspronkelijke industriële
karakter te bewaren (klinkerbestratingen en Stelconplaten, aansluiting
Ontwikkelscenario’s Zwitsal

van verhardingen op de gevels). Vergroening is gewenst, maar dan wel
op plekken waar dat vanuit de historie mogelijk is zoals bijvoorbeeld in
de binnenterreinen van de blokken of aan de randen van het terrein. Bij
herbestemming van gebouwen aan het kanaal de overgang tussen het
terrein en het kanaal meer openleggen.
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Milieu
De publicatie “Milieuzonering nieuwe stijl” van de VNG sluit aan bij
een gebiedsgerichte benadering zoals voorzien voor de Zwitsal. De
categorie ‘gebied met functiemenging’ is in de publicatie gedefinieerd
als gemengd gebied met zowel milieugevoelige functies (wonen) als
bedrijfsfuncties, maar ook andere milieubelastende functies zoals
horeca, detailhandel, onderwijs, zorg, cultuur en/of lichte bedrijvigheid
geschikt voor functiemenging. Het uitgangspunt is dat zich in gemengd
gebied met wonen alleen bedrijfsmatige activiteiten worden ontplooid
die naar aard en invloed op de omgeving geschikt zijn in een gebied
met functiemenging inclusief wonen. Dat zijn over het algemeen
kleinschalige, vaak ambachtelijke bedrijven of activiteiten, die
hoofdzakelijk in de dagperiode in werking zijn of plaatsvinden. Bij een
goede bouwkundige constructie is het mogelijk de bedrijfsactiviteiten uit
te voeren in hetzelfde gebouw als de woningen.

geurreducerende maatregelen worden getroffen en/of moet waarschijnlijk
met afwijkende voorwaarden worden gewerkt.

Om een gemengd stedelijk gebied mogelijk te maken adviseert de
VNG een passend kader op te nemen in een bestemmingsplan of
omgevingsplan. Door te toetsen op daadwerkelijke milieuprestaties
ontstaat er ruimte voor menging. De planregeling dient een heldere
afbakening te bevatten van toegelaten bedrijven/activiteiten. Om te
beginnen door een aantal soorten milieubelastende activiteiten uit te
sluiten. Het gaat dan om bijvoorbeeld grote lawaaimakers en/of bedrijven
met een grote opslag voor gevaarlijk stoffen. Het huidige planologische
regime voor de Zwitsal sluit dit soort activiteiten nu ook al uit. Het
opnemen van een uitsluiting vormt zodoende geen belemmering voor
de huidige huurders om zich te blijven ontplooien en te investeren.
Mogelijk veroorzaken enkele bestaande ondernemers een te hoge
milieubelasting uitgaande van een gemengd gebied met wonen. Dat
kan vooral spelen bij ondernemers waar versterkt muziekgeluid wordt
geproduceerd en geur wordt geëmitteerd. Bij menging met woningen is
hiervoor nader onderzoek nodig. Mogelijk moeten geluids- en/of

De bodemverontreiniging in het gebied is deels gesaneerd
en deels nog aanwezig. Er is vrij veel mogelijk, behalve bij de
grondwaterverontreinigingspluim die vanaf de beheerderswoning
onderlangs de Extractiehal richting het kanaal uitwaaiert. Daar wordt in
de huidige situatie woningbouw ontraden. De verwachting is dat verder
op het terrein geen grote problemen aanwezig zijn. Bij toekomstige
ontwikkelingen is nader onderzoek vereist. Het wegverkeer over de
Vlijtseweg en Kanaal Noord veroorzaakt hoorbaar
geluid, maar niet overal. Het geluid is niet
dusdanig dat hiermee het realiseren
van woonfuncties
onmogelijk is.

Nabijgelegen bakkerij Fuite heeft geen kleinschalige activiteiten, maar
is een productiebedrijf dat niet alleen in de dagperiode in werking is.
Daarnaast vinden er ook activiteiten plaats op het buitenterrein en is
er sprake van een significante verkeersaantrekkende werking, ook
’s avonds en ‘s nachts. Zodoende is deze functie niet passend in
een gebied met functiemenging of gemengd gebied met wonen (op
korte afstand). De 50 dB(A) contour van dit bedrijf ligt deels over het
Zwitsalterrein. Zonder nader onderzoek en maatregelen is het niet
mogelijk om woningen te realiseren op korte afstand van dit bedrijf. Zo
kan er nader worden onderzocht of de realisatie van een geluidsscherm,
al dan niet gekoppeld met gestapelde woningen, de 50 dB(A) contour
kan worden beperkt of verkleind.

Ontwikkelscenario’s Zwitsal

Werken en beleven
Het werken op de Zwitsal kent een grote bandbreedte, maar de basis
ligt bij techniek, kunst en ambacht. Het Zwitsalterrein wordt daarbij een
belangrijke locatie voor de Cleantech Regio. Start- en scale ups zijn
daarbij belangrijke gebruikers voor de Zwitsal als plek van ontdekking,
samenwerking en innovatie. Samen met het onderwijs ontstaan er
stageplaatsen en plekken voor begeleid werken. De koppeling met
ambachtelijke ondernemers zorgt voor een unieke combinatie waar
innovatie en vakmanschap elkaar versterken.
Tot nu toe hebben de gebouwen ruimte geboden voor tijdelijkheid en
een flexibele invulling. Om te komen tot investeringen die de gebouwen
toekomstbestendiger maken en gebruiksvriendelijker is het nodig te
zoeken naar meer duurzame invulling van de gebouwen al blijft ruimte
voor spontaniteit van groot belang. Dan gaat het over events op stedelijke
en lokale schaal, maar ook lezingen, kleine congressen, kunst, cultuur,
urban sports en bijzondere horeca. Niet alleen in gebouwen, maar ook
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in de openbare ruimte. Een uitnodigende buitenruimte daagt uit en biedt
mogelijkheden voor sportieve activiteiten, georganiseerd en vrij. Denk
aan buitensporten zoals (beachvolley)bal, skaten, basketbal, padel en
boulder en peddelsurfen op het kanaal.
De Zwitsal is bij uitstek geschikt om invulling te geven aan “Apeldoorn
Cirkelstad”. Dat is een platform en netwerk waarin kennis en ervaringen
over circulair werken wordt gedeeld. Doel is materialen die vrijkomen
bij sloop, renovatie of beheer van gebouwen terug te brengen in de
kringloop en worden toegepast in nieuwe producten. Ook NewTechPark
past perfect bij het beoogde profiel van de Zwitsal. Kinderen maken
kennis met techniek en er is cross-over samenwerking tussen
Cleantechbedrijven, Onderwijs & Technodiscovery, zorginstellingen,
inwoners en de gemeente. NewTechPark is gericht op innovatie door
en versterken van aantrekkelijke lokale arbeidsmarkt voor cleantechbedrijven, verzorgen techniekonderwijs en re-integratie op de
arbeidsmarkt.
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Uitnodigende Openbare ruimte
Zorg bij het toevoegen en slopen van gebouwen voor interessante
openbare ruimtes, waar je wil dwalen, je geborgenheid voelt en op zoek
wil gaan naar spannende plekjes. Ontwerp de buitenruimtes: omsloten
pleintjes, verrassingen om elke hoek, ruimte laten voor gekke dingen,
doorkijkjes, zicht op binnenpleintjes, beschutte hoekjes, afwisseling
straten, intieme èn grote ruimtes. Maar ook ruimte voor verrassende
kunstwerken. De openbare ruimte nodigt op een creatieve wijze uit om te
bewegen en te spelen. Geen standaard speel- en fitnestoestellen uit de
catalogus, maar bijvoorbeeld industriële relicten dagen jong en oud uit.

voor verkoeling. Laat nieuwe woningen profiteren van nachtkoelte op
open plekken. Gebouwen, bomen en het overspannen van straten met
groene zonneschermen creëren schaduw. Versterk het bomenbestand
op de parkeerterreinen. Maximaal vergroenen van gevels en daken
met vegetatie ook ter versterking van de biodiversiteit met respect voor
cultuurhistorie en in combinatie met zonnepanelen. Bij nieuwbouw ook
inzetten op grijswatersystemen en bij de inrichting van het openbaar
terrein uitgaan van opvang en gebruik van regenwater.

Het groen op en rond het Zwitsalterrein kent verschillende schaalniveaus,
karakteristieken en doelen. Vergroten van de biodiversiteit, in stand
houden van de cultuurhistorische waarde, zorgen voor aantrekkelijke
verblijfsruimtes en verbinden met de rest van de stad zijn belangrijke
uitgangspunten. De tuinen aan de voorzijde van de Zwitsal aan de zijde
van de Vlijtseweg zijn van hoge cultuurhistorische waarde en geven het
terrein een representatief en formeel karakter. Het groen in het hart van
de Zwitsal centraal op het terrein is het ‘interieur’ van het terrein, passend
bij Zwitsal en in balans met het industriële karakter. Het betreffen diverse
kleine eenheden binnen het industriële verharde en robuuste karakter
van de openbare ruimte in de vorm van ‘pocket parks’, gevelgroen en
groen in bakken. Het groen zorgt hier voor de menselijke maat in de
openbare ruimte en groene koele rustpunten. Daar waar het groen grenst
aan het kanaal is het onderdeel van de robuuste landschappelijke zone
langs het kanaal waarbij zichtbaarheid en toegankelijk van het kanaal
van groot belang is. Maar nadrukkelijk ook aantrekkelijke verblijfsruimtes
biedt. Ook het Zwitsalpark is onderdeel van de stedelijke groenstructuren
en is een groene knoop die De Parken met Zevenhuizen verbindt en het
complex als geheel markeert.
Een mix van open plekken (met gras) ten behoeve van nachtkoelte
en schaduwrijke plekken zorgt het aanzienlijk aandeel verharding
12
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Verkeer en parkeren
Het duurzame en innovatieve karakter van de Zwitsal dient tot uiting te
komen in het vervoer. Daar hoort bijvoorbeeld een op maat gesneden
parkeernorm bij die niet te laag is, het is immers geen binnenstadlocatie
nabij het station. Maar ook niet te hoog, het is immers geen perifere
snelweglocatie. Bij een beperkt aanbod aan parkeervoorzieningen past
ook een duurzaam aanbod aan alternatieven. De bus naar het centraal
station rijdt overdag tweemaal per uur. Met fiets is het 5 minuten naar
de binnenstad en 9 minuten naar het centraal station. Te voet is het
15 minuten naar de binnenstad. Prima alternatieven die echter wel
verbetering behoeven. Maximaal inzetten op elektrische deelauto’s / OV /
fiets / Mobuur.
Het ruime aantal gratis parkeerplaatsen op het Zwitsalterrein werkt
autogebruik in de hand en zorgt voor verlies aan verblijfskwaliteit.
De auto’s komen nu overal. Dat is comfortabel en past ook wel bij
het industrieel verleden, maar maakt het ook wel weer
rommelig. Definieer hoofdterreinen om te parkeren en
‘overloopparkings’ voor evenementen of incidentele drukte.
Overweeg een betalingssysteem voor parkeren voor
bijvoorbeeld bezoekers. De auto is te gast met directe
routes vanaf de Vlijtseweg naar de parkeerterreinen,
gescheiden van het langzaam verkeer en geen doorgaande
routes dwars door het gebied. Een optie is een nieuwe
entree direct ten noorden van Tim Koldenhof (gebouw 24)
zodat huidige entree een ontvangst- en gebruiksplein wordt
met belangrijke functie passend bij deze hoofdentree.

brug over het kanaal moet zorgen voor een betere aansluiting op de
Sleutelbloemstraat. Het doorgaand fietspad langs het kanaal is de
hoofdontsluiting voor fietsers. Deze ‘fietsruggengraat’ langs het kanaal
met aftakkingen loopt dwars door de Zwitsal. Doel is om te zorgen
dat gebruikers hoofdzakelijk komen met de fiets. Op het terrein zijn
(elektrische) deelfietsen aanwezig en leveringen gebeuren met de
elektrische bakfiets of het elektrische Zwitsal deelbusje
Op het terrein vormt het centrale assenkruis voor een hoogwaardig
voetgangersgebied met daaraan dynamische functies in historische
bebouwing. Om tot een functioneel netwerk te komen worden
de historische assen uitgebreid tot een functioneel netwerk. Het
Industriestraatje fungeert als hoofdas, met de noord zuid as verbinden ze
de Zwitsal voor voetgangers. De rest van het terrein is ingericht als erf:
shared space. De centraal gelegen toegangspoorten van het terrein zijn
bestemd voor traag verkeer.

3

Om de Zwitsal goed te verankeren met de rest van de
stad is het versterken van de oost-west verbindingen
voor fietsers van belang en daarmee de verankering
met stedelijke doorgaande fietsroutes. Een nieuwe
Ontwikkelscenario’s Zwitsal
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Een toekomstbestendige Zwitsal
Alle gebruikers van de Zwitsal dragen bij aan het halen van de
duurzaamheidsdoelen en hebben hierin een verantwoordelijkheid. Niet
iedere gebruiker kan op ieder punt perfect scoren, maar samen staan
we sterk. Bureau Sparkling heeft een verkenning gemaakt van de
mogelijkheden aan duurzame energietechnieken die kunnen worden
toegepast op het Zwitsal terrein. Door de leeftijd van de gebouwen is
het merendeel slecht geïsoleerd, hierdoor zal er extra vermogen nodig
zijn om te voorzien in goed verwarmde gebouwen. Energiebesparing
is mogelijk door toepassen van isolatie en meer groen (vegetatiedak)
toe te passen. In de voorziening van duurzame elektraopwekking heeft
zonne-energie de meeste potentie. Opwek uit zonne-energie heeft
zich bewezen en er is voldoende geschikt dakoppervlak op het Zwitsal
terrein. Een ander voordeel van zonne-energie is dat het gefaseerd, per
gebouw of terrein breed geïnstalleerd kan worden. Op de vraag om te
voorzien in duurzame warmte is gekeken naar de individuele lucht-water
warmtepomp. Het voordeel hiervan is dat deze per gebouw te integreren
en te configureren is. Deze techniek is goed te faseren en vergt geen
grote initiële investering, hierdoor is deze techniek van duurzame
warmteopwekking zeer geschikt voor toepassing op het Zwitsalterrein.
Andere opties zijn wel afhankelijk van een thermisch net. Dit gaat echter
gepaard met hogere eenmalige investeringskosten. Dit geldt ook voor
geothermie waarbij de installatie een groot oppervlak in beslag neemt.
Renovatie van de panden op het vlak van duurzaamheid is een serieuze
uitdaging. Het behoud van het monumentaal en ruig karakter dient
gewaarborgd te blijven. Er wordt dus steeds gekozen voor ingrepen die
visueel de minste impact hebben. Bij de panden die als monument staan
aangemerkt met bijvoorbeeld schuine daken geldt als extra uitdaging
dat eventuele zonnepanelen het uitzicht niet te veel beïnvloeden en
goed zij geïntegreerd in het dakvlak. Energielabel A wordt als leidraad
aangehouden bij de renovaties.
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Nieuwe gebouwen moeten de eigen voetafdruk en impact zoveel
mogelijk beperken en een positieve bijdrage leveren aan de Zwitsal als
totaal. Bijvoorbeeld door de energieopbrengst te compenseren voor
een monumentaal gebouw waar zonnepanelen niet wenselijk zijn, of de
isolatienorm niet gehaald wordt. Nieuwe bebouwing energieneutraal of
energiepositief is het streven als ook een slimme oriëntatie ten opzichte
van de zon en wind met bij voorkeur natuurlijke ventilatie. Bouwen
met levend groen is het uitgangspunt in de vorm van bijvoorbeeld
vegetatiedaken en dakterrassen balkons met levend groen. Ook
voor het materialengebruik zijn de ambities hoog. Bijvoorbeeld door
gebruik van circulair gefabriceerde, gerecycleerde of opgewaardeerde
materialen, milieuvriendelijk materialen zoals hout, demontabel
en onderhoudsvriendelijk bouwen en slimme logistiek tijdens het
bouwproces.

OPTIE: GROENDAK

OPTIE: GROENDAK

Ontwikkelscenario’s Zwitsal

3. Ontwikkelscenario’s
Binnen de benoemde randvoorwaarden zijn diverse scenario’s mogelijk
waarop het Zwitsalterrein zich ontwikkelt in de toekomst. Om gerichte
keuzes te maken en het uiterste op te zoeken zijn drie scenario’s
opgesteld. Bij ieder scenario blijft het gewenste profiel van optimale
functiemenging om te komen tot een dynamische stadswijk met
stedelijk leven als basis overeind. De grootste verschillen tussen de
drie scenario’s liggen op de verdeling van functies, met name in randen
van het terrein. Het hart van de Zwitsal (de Industriestraat) is in de drie
scenario’s redelijk gelijk met een gemengd programma van Beleven,
Park Zuid

Ontwikkelscenario’s Zwitsal

Park Noord

Werken en Maken. Net als de kanaaloever waar ook een mix van functies
komt. Fysiek zijn er verschillen tussen de scenario’s, maar een morfologie
met voornamelijk grote massa’s blijft in alle varianten overeind. De
verbeeldingen bij de scenario’s zijn schematische weergaves van het
ruimtelijke concept en moeten niet gelezen worden als een concreet
ruimtelijk plan. Per scenario is een tabel toegevoegd met een weging
van het scenario ten opzichte van de benoemde thema’s. De plussen en
minnen zijn een weging van de scenario’s ten opzichte van elkaar en niet
ten opzichte van de huidige situatie.
Park Zwitsal
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Park Zuid
Behoud van de huidige faciliteiten voor het organiseren van
evenementen en strikte scheiding met toekomstige woningen op het
terrein staat in dit scenario centraal. Zwitsalpark blijft behouden in
combinatie met de Drieslag. De functie Beleven heeft dan ook zijn
zwaartepunt in het zuidelijke deel van het terrein. Beperkte woningbouw
is voorzien op het huidige parkeerterrein bij Soap en in de Industriestraat.
Evenementen beperken zich niet tot Zwitsalpark en de Drieslag maar
vinden ook ruimtes elders op het terrein. Beleven vinden we dan ook
terug in de Kathedraal en hal 10 t/m 14. Als bijzondere werkunits komen
in de tuinen tussen het Ketelhuis en de Drieslag eigentijdse interpretaties
van de oorspronkelijke woning.

parkeeroplossingen vormen de woningbouw aan de noordzijde. Om de
monotonie te doorbreken is op strategische hoekpunten ruimte voor een
bijzondere functie. Dit scenario laat de gewenste functiemenging zien op
het terrein als geheel, maar heeft intern een redelijk strikte scheiding.
Grote beperkende factor is de hindercirkel van Bakkerij Fuite. Een groot
deel van de woningbouw blijft daarmee afhankelijk van eventuele uitkoop
in de toekomst. Daarmee staat ook een potentiële verkoop op korte
termijn van het terrein in zijn geheel of in delen onder druk.

Wonen is voornamelijk geconcentreerd in
het noordelijke deel van het terrein
op afstand van de grootschalige
evenementen in Zwitsalpark.
De woningbouw vervangt
een groot deel van de
bestaande bebouwing,
maar is ook
geprojecteerd op het
lege Bolkafterrein
en gecombineerd
met de
Bolkafloodsen.
Stedelijke
woonblokken
met interne
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Indicatieve voorbeelduitwerking
scenario Park Zuid

Wonen in het groen in
een stoere industriële
omgeving

De parkvilla’s zijn
eigenzinnige experimentele
kantoorunits

Het Zwitsal park is een
evenementenlocatie voor de hele
gemeente. Events beperken zich niet
altijd tot de grenzen van het park

De Bolkafloodsen
bieden plaats voor
makers aan het kanaal

Het Bolkafpark kijk uit
op het kanaal en geeft
ruimte aan de bewoners

24 uur leven in het
industrie straatje

Wonen
werken en maken
sport en spel
beleven
wonen en werken
werken en beleven
beleven en sport

Ontwikkelscenario’s Zwitsal
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Park Zuid

18

Identiteit en
positionering

- Dit model heeft een scheiding van functies: wonen in noord, werken en beleven in zuid. Dit stimuleert niet de levendigheid /
reuring op alle momenten van de dag. Hier dreigen twee eilanden in de stad te ontstaan.

Wonen

+/- Groot aantal woningen, maar deels in de hinderzone van Fuite en te weinig gemixt met andersoortige functies waardoor een
regulier woonmilieu dreigt te ontstaan wat ook niet verbonden is met Park Marialust en De Vlijt. Vanwege volledige nieuwbouw
voldoende mogelijkheden om een eigen woonmilieu te maken. Het gros van de woningen ligt op maximale afstand van het
evenemententerrein. Het is de vraag of het hoge programma op de Bolkafloodsen haalbaar is.

Evenementen

+/- Behoud huidige faciliteiten (groot, vrij en goed toegankelijk terrein i.c.m. de Drieslag). Het is positief om voor de stad een
groot terrein voor buitenevenementen van circa 2,5 ha te behouden dicht bij de binnenstad, waar ruimte is voor demonstraties
en evenementen op stadsschaal zoals het Drakenbootfestival en Bevrijdingspop. Echter zijn bezwaren te verwachten vanuit
toekomstige woningen van de Zwitsal, Park Marialust en De Vlijt. Een goede communicatie bij de verkoop van woningen is daarbij
van belang, maar kan bezwaren niet helemaal voorkomen.

Cultuurhistorie

- Vrijwel het gehele noordelijke deel verdwijnt. De cultuurhistorische basis blijft overeind, maar als complex toch aangetast. De
omvangrijke nieuwbouw bovenop de Bolkafloodsen (kandidaat monument) is bezwaarlijk. De financieel/technische haalbaarheid
hiervan is twijfelachtig.

Milieu

- Gros van woningbouw binnen hinderzone Fuite waardoor uitkopen of aanzienlijke voorzieningen benodigd zijn. Daarnaast
onwaarschijnlijk dat alle evenementen op huidige plek behouden kunnen blijven i.v.m. de woningbouw in omliggende gebieden.

Werken & Beleven

+/- Centraal in het gebied rondom de Industriestraat en aan de zuidzijde concentratie van Werken & Beleven. Gescheiden van het
wonen op het Zwitsalterrein zelf, maar wel ook richting Park Marialust en De Vlijt. Variatie in aanbod van grote tot kleine units. Ten
opzichte van de andere twee scenario’s beperkt aanbod voor werken.

Openbare Ruimte

+ Groene ruimtes liggen verspreid over het Zwitsalterrein. Evenwijdig aan het kanaal een aanvullende groenstructuur die zorgt voor
aangename verblijfsplekken aan het kanaal. Passend in de ambitie om de stad groener te maken. Wel ontstaat er mogelijk, met
name aan de noordzijde, spanning met het industriële verleden. Dit vraagt dus om op een zorgvuldige wijze om te gaan met het
nieuw toe te voegen groen.

Verkeer & parkeren

+/- Beperkt aantal te schrappen parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Hierdoor zal blik het beeld blijven overheersen tenzij een
parkeergarage wordt gebouwd

Toekomstbestendigheid

+/- Doordat delen in het noorden geheel worden vervangen en/of aangepast liggen hier kansen het gebied klimaatadaptiever
en natuurinclusiever te maken. Meer ruimte voor biodiversiteit en mogelijkheden om hittestress te beperken door bijvoorbeeld
toevoegen vegetatiedaken etc. Nadeel van dit model wel is dat het bestaande groen in het noorden teveel onder druk komt te
staan. Door de hogere verdichting liggen hier meer inspanningsverplichtingen. De vier grote hallen in het noorden met beperkte
isolatie worden gesloopt. Dit voorkomt grootschalige aanpassingen en investeringen
Ontwikkelscenario’s Zwitsal

Park Noord
Zwitsalpark is in dit scenario voornamelijk een woonpark dat
woningbouwgebieden De Vlijt, Remeha/Marialust en de Zwitsal
aan elkaar bindt. Woningbouw omzoomt het Zwitsalpark met vooral
in de kanaalzone hoge concentraties woningen. Een deel van het
woningbouwprogramma voor de Zwitsal is daarbij geprojecteerd op de
zuidelijke bebouwingswand van het Zwitsalpark. Dat wil niet zeggen dat
grootschalige evenementen hier niet meer mogelijk zijn. Evenementen
die een grote vrij ruimte behoeven en gekoppeld zijn aan het kanaal
zoals het Drakenbotenfestival blijven hier mogelijk, maar het aantal
geluidsevenementen gaat op deze plek minder zijn. Daar tegenover staat
dat aan de noordzijde ruimte komt voor kleinschalige evenementen
die vallen binnen de hindercontour van Bakkerij Fuite
en op afstand liggen van zowel woningbouw
op de drie genoemde ontwikkellocaties
als bestaande woningen in De
Parken. De unieke combinatie van
open evenemententerrein in
combinatie met de gebouwde
voorziening van de Drieslag
raakt verloren door de
woningbouw ter plaatse
die wel in vorm
refereert aan de
huidige Drieslag. Als
vervanging van de
Drieslag kunnen
de magazijnen
1, 2, 56 en 57
ruimte bieden aan
evenementen
binnen maar ook
Ontwikkelscenario’s Zwitsal

aan binnensporten zoals het huidige padel. De voormalige Aerosolfabriek
(50 t/m 55) is de hotspot voor NewTechPark en experimenteel en tijdelijk
ruimtegebruik. Daaromheen liggen diverse open stedelijke ruimtes die
dienstdoen als parkruimtes, maar nadrukkelijk gebruikt worden voor
kleinschaligere evenementen. Naast de concentratie van woningen aan
de zuidzijde komen ook ten noorden van de Industriestraat woningen
ter plaatse van hal 18 en gecombineerd met de Bolkafloodsen waar de
huidige bebouwing ruimte blijft bieden aan werkunits.
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Indicatieve voorbeelduitwerking
In park Noord is plek voor
experimenteel en tijdelijk
ruimtegbruik

scenario Park Noord

Met het een directe
busverbinding ben je binnen 10
minuten aan het station. Ideaal
voor verplaatsing zonder auto

Het Zwitsal park wordt een bruisende
woonlocatie aan de groene as van
Apeldoorn Noord
In park Noord blijft volop ruimte
voor events, deze kunnen
eventueel uitbereiden naar het
aangrenzend parkeerterrein of naar
binnen in de hallen

Inpandig parkeren biedt
ruimte om te verblijven!

In de plint van het
parkblok is ruimte voor
Wonen

Wonen met hoge dichtheid
aan de open ruimte van het
Zwitsalpark

werken en maken
sport en spel
beleven
wonen en werken
werken en beleven
beleven en sport
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Park Noord
Identiteit en
positionering

+ Mooie menging van functies over het hele gebied, wonen ligt aan parken en pleintjes, overal en altijd zijn er ‘ogen op de straat’.
Huidige blokstructuur wordt systematisch doorgezet bij de nieuwe bebouwing.

Wonen

+ Groot aantal woningen geclusterd rondom het centrale park tussen Park Marialust en De Vlijt wat zorgt voor verbondenheid met
overige woongebieden. Het kan er ook toe leiden dat de woningen meer veronden zijn met het park dan met het Zwitsalterrein.
Door ook woningen ten noorden van Industriestraat optimale menging met overige functies. Van de drie scenario’s heeft dit
scenario het meest realistisch woonprogramma voor de Bolkafloodsen en is het meer in verhouding tot de huidige bebouwing,
maar technisch zal het lastig blijven. Door de diversiteit in situering van de woningen kan dit scenario in potentie vele doelgroepen
aantrekken: jong & oud met stedelijke woonvoorkeur, maar ook creatievelingen en gezinnen.

Evenementen

+/- Door verhuizing naar de noordzijde wordt de afstand tot Park Marialust en De Vlijt groter en overlappen hinderzones van Fuite
en evenementen elkaar. Een enkel evenement zoals Drakenbootfestival blijft op het huidige Zwitsalpark vanwege de grootte, maar
het belang van het Zwitsalpark voor de stad als evenementen- en demonstratieterrein neemt toch af. Het Zwitsalpark wordt meer
een traditioneel park. Aan de noordzijde een meer versnipperd terrein en hal (56/57/1) zijn minder efficiënt voor binnenactiviteiten.
Nieuwe evenementenhal is kostbaar en is geen kerntaak gemeente.

Cultuurhistorie

+ De cultuurhistorische basis blijft overeind. Woningbouw vervangt de Drieslag, maar er zijn mogelijkheden om in de vormgeving
te refereren naar de huidige bebouwing. De Bolkafloodsen worden in deze versie het minst zwaar ‘belast’, maar de financieel/
technische haalbaarheid van de nieuwbouw is net als in de andere scenario’s niet makkelijk.

Milieu

+ Clustering van grootste “overlastgevers” aan de noordzijde waardoor beperkte overlast in woongebied.

Werken & Beleven

+ Clustering rondom de Industriestraat (middendeel) met ‘kleine’ units, maar ook grote units aan de noordzijde op afstand tot de
woningen. Aanzienlijk aanbod voor werken.

Openbare Ruimte

+/- Centrale park tussen De Vlijt, Park Marialust en Zwitsal wordt sterk afgebakend door appartementen en woningen die het
dagelijkse gebruik van het park versterken. Voorzieningen in de plint van de appartementen benutten wellicht het park. Het gebruik
van de parkruimte dreigt wel minder divers te worden doordat het minder gebruikt wordt voor evenementen en demonstraties.
Hierdoor verliest het park zijn functie voor de stad als geheel en wordt het voornamelijk een wijkvoorziening. Open ruimtes ten
zuiden van de Industriestraat krijgen meer een menselijkere maat dan in huidige situatie. De vraag is of dit passend is binnen de
kanaalzone. Een plek waar juist ook een schaalsprong denkbaar is. Ook aan de noordzijde liggen aanzienlijke groengebieden.
Meer strikte scheiding tussen hard industrieel hart en groene omzoming. Door de clustering van de groen elementen dragen deze
minder bij aan het verder vergroenen van het totale terrein.

Verkeer & parkeren + In dit scenario zijn een aanzienlijk aantal huidige parkeerplaatsen geschrapt doordat nieuwbouw intern grote
parkeervoorzieningen biedt.
Toekomstbestendigheid

Ontwikkelscenario’s Zwitsal

+/- Optimale mix van vernieuwing bebouwing en behoud van groen. De dooradering met groen wordt beter. Als je ervanuit
gaat dat bij vernieuwing en aanpassing klimaatadaptieve/natuurinclusieve maatregelen worden genomen zal deze variant
een beter resultaat laten zien. De twee grote hallen aan de noordzijde blijven behouden en vragen grote investeringen om ze
toekomstbestendig te maken.
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Park Zwitsal
Optimale menging van functies is leidend voor dit scenario. Zowel in
het horizontale vlak (naast elkaar) als verticaal (boven elkaar) en intern
(binnen ruimtes zelf). Woningen vinden we overal op het terrein, maar
voornamelijk direct ten noorden van de Industriestraat. Daardoor blijft de
huidige evenementenlocatie samen met de Drieslag beschikbaar. Tussen
Zwitsalpark en de Industriestraat komen woon-werk-units en parkvilla’s
als eigenzinnige experimentele kantoorunits. De gebouwen rondom de
Industriestraat, maar de Extractiehal kennen een optimale menging van
werken, maken en beleven. Maar ook hier vinden we nog woningen aan
de zijde van het kanaal. Hal 18 is opgedeeld in kleine units rondom een
patio met daarin een toren. Gezamenlijk biedt dit complex ruimtes voor
start-ups, maar ook kantoren voor meer gevestigde namen.
De Bolkafloodsen en gebouwen daaromheen
hebben een plint van bedrijvigheid
en voorzieningen met
daarboven
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meerdere lagen met voorzieningen. De magazijnen aan de noordzijde
blijven behouden en worden gebruikt voor werken, maken en beleven.
Een deel is omgebouwd tot parkeergebouw om enerzijds te voldoen aan
de parkeervraag van functies op het terrein zelf, maar ook als ‘hub’ voor
de binnenstad. Hiermee kan de Vlijtseweg ontlast worden, maar ook
bezoekers van de binnenstad verleid worden om de Zwitsal te bezoeken.

Ontwikkelscenario’s Zwitsal

Indicatieve voorbeelduitwerking
scenario Park Zwitsal

Ontwikkelscenario’s Zwitsal
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Park Zwitsal
Identiteit en
positionering

+/- Veel menging binnen de gebouwen zelf in plaats van menging van blokken. Hierdoor kwetsbaarder en wellicht te specifiek voor
de markt.

Wonen

+/- Woningen gemengd op blokniveau vormen de optimale mix, maar zijn ook moeilijker te ontwikkelen dan woonblokken met
beperkte functiemenging. Groot deel van de woningbouw ligt binnen de hinderzone van Fuite. Aantrekkelijk zijn de woonwerk units
in beperkte aantallen. Het is de vraag of het hoge programma op de Bolkafloodsen haalbaar is.

Evenementen

+ Behoud huidige faciliteiten (groot, vrij en goed toegankelijk terrein i.c.m. de Drieslag). Het is positief om voor de stad een
groot terrein voor buitenevenementen van circa 2,5 ha te behouden dicht bij de binnenstad, waar ruimte is voor demonstraties
en evenementen op stadsschaal zoals het Drakenbootfestival en Bevrijdingspop. Echter zijn bezwaren te verwachten vanuit
toekomstige woningen van de Zwitsal, Park Marialust en De Vlijt. In dit scenario zijn aan de zuidzijde woon-werk-units voorzien die
formeel aan dezelfde normen als reguliere woningen moeten voldoen. Een goede communicatie bij de verkoop van woningen is
daarbij van belang, maar kan bezwaren niet helemaal voorkomen.

Cultuurhistorie

+/- In dit scenario blijft een aanzienlijk aantal panden behouden. De omvangrijke nieuwbouw bovenop de Bolkafloodsen (kandidaat
monument) is bezwaarlijk en aan de financieel/technische haalbaarheid wordt getwijfeld.

Milieu

+/- Verticale menging van wonen, werken en maken betekent wel iets voor het leefmilieu, maar ook voor milieuruimte voor
bedrijven. Louter bedrijven met geen of beperkte overlast zijn mogelijk in gebouwen waarin werken en wonen is gecombineerd. Ook
in dit scenario wonen binnen de hinderzone van Fuite.

Werken & Beleven

+ Optimale spreiding over het terrein en menging met wonen, maar zeker ook ruimtes los van woningen en dus ruimere
mogelijkheden. Aanzienlijk aanbod voor werken.

Openbare Ruimte

+ Groene ruimtes liggen verspreid over het Zwitsalterrein. Evenwijdig aan het kanaal een aanvullende groenstructuur die zorgt voor
aangename verblijfsplekken aan het kanaal. Passend in de ambitie om de stad groener te maken. Wel ontstaat er mogelijk een
spanning met het industriële verleden. Dit vraagt dus om op een zorgvuldige wijze om te gaan met het nieuw te toevoegen groen.

Verkeer & parkeren +/- Parkeerdruk op openbare ruimte blijft groot. Oplossing van gebouwde parkeervoorziening biedt verlichting, maar voornamelijk
ook kansen als hub voor de binnenstad en daarmee aanvullende aanvoer van bezoekers die kansen biedt voor Zwitsal zelf.
Toekomstbestendigheid
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+/- Doordat delen in het noorden geheel worden vervangen en/of aangepast liggen hier kansen het gebied klimaatadaptiever
en natuurinclusiever te maken. Meer ruimte voor biodiversiteit en mogelijkheden om hittestress te beperken. Door bijvoorbeeld
toevoegen vegetatiedaken etc. Door de hogere verdichting liggen hier meer inspanningsverplichtingen. De hallen 18, 57 en 1 blijven
behouden en vragen grote investeringen om ze toekomstbestendig te maken.

Ontwikkelscenario’s Zwitsal

Ontwikkelscenario’s Zwitsal
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