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Wegen naar de toekomst 
Op weg naar een bereikbare Regio Zwolle 

 

 

Samenwerkingsverband Regio Zwolle wil de bereikbaarheid van regio Zwolle verbeteren. Nu de 

economie weer aantrekt, is het belangrijk dat de verbindingen en bereikbaarheid van en naar 

economische hotspots in de regio Zwolle optimaal is. Verbeteringen in de bereikbaarheid dragen 

namelijk bij aan de concurrentiekracht van een regio, doordat reistijd- en 

betrouwbaarheidsverbeteringen een direct effect hebben op de productiviteit van bedrijven
1
.  

 

Regio Zwolle is gunstig gelegen op de (inter)nationale verbindingen, maar de kwaliteit van deze 

verbindingen kan beter. Het kernteam EZ van Regio Zwolle wil weten waar de knelpunten van 

infrastructuurnetwerk van de regio Zwolle knelpunten waar te nemen die verdere ontwikkeling van 

de regionale economie belemmeren?   

 

Aanleiding voor verbeteren infrastructuur Regio Zwolle 

Doordat de economieën van West en Oost Europa steeds meer in elkaar verweven raken, worden 

sterke ontsluitingen vanuit de nationale havens Rotterdam en Amsterdam steeds belangrijker. 

Hierdoor wordt de versterking van de West-Oost infrastructuur steeds relevanter voor de nationale 

transportbehoeften
2
. Deze verbindingsassen doorkruisen de Regio Zwolle, wat voor de regio kansen 

maar ook bedreigingen biedt.  

 

Internationaal niveau 

Eén van de kansen is de ontwikkeling van Trans-Europees Net (TEN-T) Corridor 2: de Noordzee - 

Balticum Corridor. Deze verbindingsas van 3.200 km verbindt acht Europese hoofdsteden en 

doorkruist de Regio Zwolle. Het kernnetwerk omvat 16 luchthavens, 12 zeehavens, 21 binnenhavens 

en 17 spoorwegterminals. Het gebied van Regio Zwolle valt tussen de Noordzeehavens Amsterdam 

en Rotterdam, het Roergebied en de oostelijke corridordelen. In de Regio Zwolle bestaat nog 

voldoende ruimte voor verhoging van de efficiëntie van transport. Dit kan gehaald worden door de 

modernisering van de bestaande infrastructuur, het wegnemen van bottlenecks in verbindingen en 

de inzet van innovatieve technologieën. 

 

Nationaal niveau 

Ook op nationaal niveau zijn ontwikkelingen die verbetering van de verbindingen vragen. Zo heeft 

Schiphol Group de ambitie om van Lelystad Airport, op Schiphol na, de grootste luchthaven van 

                                                           
1
 Bereikbaarheid en concurrentiekracht, twee kanten van dezelfde medaille (Kennisinstituut voor Mobiliteit, 

Min I&M april 2015) 
2
 Uit: lobbydocument Regio Zwolle 2015 
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Nederland te maken. Daarnaast heeft de binnenvaart behoefte aan dat zij goed gefaciliteerd wordt, 

door onder meer de sluizen te verbreden en te verdiepen. 

 

Regionaal niveau 

Binnen de regio ontstaan op het lokale wegennetwerk steeds meer knelpunten. De oost-west 

verbinding tussen Twente en Zwolle wordt intensiever gebruikt, wat gevolgen heeft voor de 

bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Dezelfde ontwikkeling is ook te zien op de verbinding tussen 

Twente en Noord Nederland.  

 

Inventarisatie knelpunten en ruimtelijke ontwikkelingen 

De twintig gemeente n in de Regio Zwolle zijn gevraagd naar de huidige knelpunten in de 

bereikbaarheid. Tegelijkertijd is ook gevraagd naar ruimtelijke ontwikkelingen die afhankelijk zijn van 

goede bereikbaarheid en betrouwbare verbindingen. Deze inventarisatie geeft een beeld wat de 

huidige knelpunten zijn, maar ook wat de toekomstige knelpunten worden. 

 

Uit deze inventarisatie blijkt dat gemeenten de grootste zorgen maken over de wegverbindingen. De 

verbinding Zwolle-Noordwest Nederland (N50 Zwolle-Emmeloord), de verbinding Zwolle-Twente 

(N35 Zwolle-Nijverdal) en de verbinding Noord Nederland-Twente (N48 en N36 Hoogeveen-Almelo) 

worden als grootste knelpunten ervaren. Deze wegen hebben een te beperkte capaciteit, waardoor 

vertraging ontstaat. Ook zijn deze wegen onveilig, door de vele ongevallen ontstaat naast persoonlijk 

leed ook filevorming, wat weer tot meer vertraging op deze N-wegen leidt.  

 

Voor de snelwegen A28 en A50 worden eveneens knelpunten ervaren. Er worden zorgen gemaakt 

over de snelle groei van het verkeer, waardoor de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle, de A28 tussen 

Amersfoort en Zwolle en de A28 tussen Zwolle en Hoogeveen steeds drukker wordt. Hierbij valt het 

hoge aandeel vrachtverkeer op deze wegen op.  

 

De waterverbindingen vragen ook aandacht, met name de verbreding van de sluizen 

Kornwerderzand. Deze verbreding is nodig om de nieuwe maritieme haven Urk goed te kunnen 

faciliteren, maar ook andere havens in de regio Zwolle profiteren van deze verbreding. De lobby om 

deze sluizen te verbreden is al ingezet door provincie Fryslân. 

 

Op de spoorverbindingen worden geen knelpunten waargenomen door de gemeenten. Wel geeft 

gemeente Zwolle aan dat het kansrijk is om een railterminal te realiseren in Zwolle.  

 

Uit de inventarisatie is de volgende shortlist te maken: 

 

Nationaal niveau Regionaal niveau 

N35 Zwolle-Nijverdal N340/N34 Zwolle-Hardenberg 

N50 Zwolle-Emmeloord N307 Kampen-Lelystad 

N48/N36 Hoogeveen-Almelo  

 

[Deze shortlist wordt visueel gemaakt met een kaart] 
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Opstellen agenda bereikbaarheid en verbindingen Regio Zwolle  

Om de ervaren knelpunten tot een minimum te beperken, maar ook toekomstige ruimtelijk-

economische ontwikkelingen infrastructureel goed te faciliteren, dient bij landelijke (en Europese) 

politiek duidelijk te zijn wat de ambitie van de Regio Zwolle is. Hiertoe dient een heldere agenda 

geformuleerd te worden, geënt op het verbeteren van de bereikbaarheid en verbindingen in en naar 

de regio. Bij deze agenda wordt geen onderscheid gemaakt in modaliteit (weg, spoor, water) of 

beheerder (Rijk, provincie, gemeente). Deze agenda wordt bij voorkeur opgesteld door de Economic 

Board van Regio Zwolle. Hierdoor ontstaat een verweving tussen de drie O’s: Overheid, Ondernemers 

en Onderwijs.  

 

Met haar eigen visie op de bereikbaarheid en verbindingen binnen de regio wil 

Samenwerkingsverband Regio Zwolle laten zien waar de verbeterpunten in het 

infrastructuurnetwerk liggen. Dit moet leiden tot een bondige agenda zodat beleidsbepalers de 

knelpunten en visie van de Regio Zwolle snel kunnen herkennen.  

 

Maatschappelijke kosten-batenanalyse 

Het verzoek aan de Economic Board is of zij de genoemde knelpunten herkennen en erkennen. 

Daarnaast wordt aan Economic Board gevraagd om een prioritering in deze knelpunten aan te 

brengen. Deze prioritering houdt rekening met de economische potenties die een weggenomen 

knelpunt met zich meebrengt.  

 

Een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) kan hierbij ondersteunen. Met een dergelijke 

studie wordt inzichtelijk gemaakt wat de maatschappelijke baten zijn van een investering in de 

infrastructuur in Regio Zwolle. Deze maatschappelijke baten kunnen zich uiten in banengroei en/of 

gunstig vestigingsklimaat voor ondernemingen. 
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Bijlage 1: Facts & Figures 

 

Na herstel in 2014 nu groei wegverkeer in 2015 

In de afgelopen decennia (met name de jaren 

tachtig en negentig van de vorige eeuw) nam het 

verkeer ieder jaar flink toe, met zo’n 3 tot 4% per 

jaar. Wegen werden steeds drukker en files namen 

toe. In het begin van deze eeuw werd de groei al 

wat minder en in 2008 werden de eerste gevolgen 

zichtbaar van de economische recessie. Sinds 2008 

nam de hoeveelheid verkeer jaarlijks af, met 

uitzondering van 2011. In 2014 is voor het eerst 

een herstel zichtbaar waarin de hoeveelheid 

verkeer niet meer afnam en in 2015 groeit de 

hoeveelheid verkeer weer. Op werkdagen neemt 

het verkeer op provinciale wegen in 2015 toe met 

1,8%. In het weekend is er 1,3% meer verkeer en 

gemiddeld over alle dagen van de week 1,7% 

toename. De toename van het verkeer heeft ook 

tot gevolg dat er meer files staan. De filedruk in 

Overijssel is in 2015 met 59% toegenomen ten 

opzichte van 2014. Landelijke en regionale 

studies laten zien dat in de toekomst (vanaf nu 

tot 2030) de automobiliteit weer zal toenemen.  

 

 

 

 

 

 

 

Groei verkeer op Overijsselse wegen (geen rijkswegen) en drukste provinciale wegen Overijssel (rijkswegen zoals A28 en N35 

zijn geen gegevens van bekend) 

Ontwikkeling hoeveelheid verkeer op werkdagen*, weekdagen** 

en weekenddagen*** op provinciale wegen in Overijssel, 1986–

2015 (index 1986=100) 
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Bijlage 2: knelpunteninventarisatie  

 

 



Gemeente Knelpunten in gemeente Gemeentekaart

Zwolle > A28 wordt steeds drukker (aantrekkende economie)

> Sluizen Kornwerderzand moeten verbreed worden

> Ontwikkeling railterminal Hessenpoort??

> OV wordt steeds belangrijkere vestigingsvoorwaarde mbt kantoren: bedreiging voor 

grote kantoorgebouwen Voorsterpoort

Hardenberg > Verbinding N340/N34 Hardenberg-Zwolle dient naar 100 km/u ongelijkvloers te gaan

> Route N36: ongelijkvloers en verkeersveiliger maken. Let op stagatie doorstroming tussen 

Hoogeveen en Almelo

> Stationsomgeving Hardenberg vraagt verbetering ivm ontwikkeling OV knooppunt

Kampen > N50 Zwolle-Emmeloord: flessenhals

> N50 verkeersonveilig

> Invalswegen Kampen spitsgevoelig

> N307 Flevoland-Overijssel knelpunt (oorzaak toestaan landbouwverkeer?)

> Op termijn door uitbreiding havens meer druk op N50 en RW50

Noordoostpolder > N50 Zwolle-Emmeloord: flessenhals

> A6 Ketelbrug: staat vaak open

> Ontbreken spoorlijn Noord-NL met Randstad via NOP

> Maritieme servicehaven in Urk: vraagt om verbetering bereikbaarheid A6

> Lobby (trekker: prov Fryslan) verbreding sluizen Kornwerderzand verloopt moeizaam

Steenwijkerland > Geen knelpunten

Dronten > N50 Zwolle-Emmeloord regelmatig congestie

> Spijkweg (Elburg-Harderwijk Flevoland zijde) met name bij evenementen Lowlands

> N307 en N23, maar deze zijn in planontwikkeling

> Ontwikkeling Poort van Dronten 500-700 medewerkers

Raalte > N35 knooppunt Bos: doorstrming en verkeersveiligheid

> Realisatie Snelfietspad F35

> Opwaardering station Raalte

Meppel > N375 Meppel Pesse

> A28 Zwolle Hoogeveen



Dalfsen > Bereikbaarheid N340: na ingrijpen provincie in 2021 geen grote knelpunten meer

> N348: na ingrpijpen provincie in 2020 geen grote knelpunten meer

> N35 knooppunt Bos

De Wolden > Tot aan Duitse grens A28/A31 goed, daarna is de verbinding in Duitsland naar oosten 

(Baltische Staten) slecht door ontbreken snelwegen in Dld

> N48 route Hoogeveen - Twente is druk en gevaarlijk. Door goede verbinding te maken 

kan mogelijk Zwolle-Hoogeveen (A28) verder ontlast worden

Oldebroek > Bedrijvenpark H20 (multimodaal) mist goede ontsluiting A28 en A50

Elburg

Zwartewaterland

Urk > Opwaardering route N50/A6/|N352: verbreding

> Ontwikkelingen: buitendijkse maritieme haven

> Beriekbaarheid toekomstige haven via A6, N50 en N352

Westerveld > Openbaar Vervoer naar bedrijven is matig

> Wayfinding vanaf A28 en A32 naar recreatiegebieden is beperkt

Heerde > Bereikbaarheid bedrijventerrein H20

> Verbreding A50



Olst-Wijhe > N35 Zwolle-Almelo

> Buslijn 161 Zwolle Deventer verdwijnt

Ommen > Route Ommen-Zwolle via N340

> Route Ommen-Hoogeveen N48

Staphorst > Ontbreken station Staphorst

>Carpoolplaatsen beperkte capaciteit

> Ontbreken fietsverbinding Staphorst - Hessenpoort Zwolle

> Invalswegen vanaf A28 naar Staphorst zijn niet verkeersveilig

Hattem > Aansluiting bedrijvenpark H20

> N35 Zwolle-Almelo

> A28 Zwolle-Amersfoort


