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Terugkoppeling digitale bewonersavonden Harculo 

In vijf digitale bewonersavonden (van 14 t/m 22 oktober 2020) heeft het ENGIE-

team voor de herontwikkeling van Harculo de plannen voor de locatie van de 

voormalige IJsselcentrale (centrale Harculo) nader toegelicht. Dat deden wij samen 

met de adviseur van Twynstra Gudde en van Kuiper Compagnons 

(stedenbouwkundige) en met de gemeente Zwolle. 

De bewoners van Zwolle-Zuid tonen zich betrokken bij de ontwikkelingen op het 

terrein van Harculo. Bijvoorbeeld bij de sloop van de centrale en bij het Bruisende 

Buren spektakel waarin afscheid van de oude centrale werd genomen. Ook nu 

namen ruim 150 mensen deel aan de in totaal vijf digitale bewonersavonden, waarin 

het raamwerk voor de nieuwe gebiedsvisie werd gepresenteerd. De deelnemers 

werd gevraagd naar hun mening, aandachtspunten en vragen. 

ENGIE en de gemeente spreken ook met andere stakeholders, zoals natuur- en 

milieuorganisaties, Rijkswaterstaat, Waterschap en diverse belangengroepen. Alle 

inbreng wordt meegenomen om van een raamwerk naar de uitwerking van de 

uiteindelijke gebiedsvisie te komen.   

 

Positief 

We zijn erg verheugd met de enthousiaste en positieve reacties, zowel op de 

inhoudelijke plannen als het proces. Ook hebben we positief kritische opmerkingen 

gekregen die kunnen helpen om een nog betere gebiedsvisie te maken. We willen 

dit draagvlak graag vasthouden: deze fase vormt het fundament van de 

herontwikkeling! De betrokkenheid van de omgeving draagt bij aan het gevoel 

gezamenlijk een unieke nieuwe wijk voor Zwolle te creëren, een wijk die echt 
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waarde aan de stad toevoegt. 

 

Mix & balans 

Met de mix van functies (duurzame energie, wonen, werken, cultuur, recreatie en 

natuur) is er voor eenieder wat wils en worden verschillende belangen gediend. De 

uitdaging is nu om met elkaar een goede balans te vinden in deze functies. Dat blijkt 

ook uit de digitale bewonersavonden en gesprekken met stakeholders die reeds 

gevoerd zijn. Waar de één bijvoorbeeld kiest voor de levendigheid die ontstaat door 

wonen en recreatie, wil de ander juist de rust voor het Natura 2000-gebied. De 

inbreng van stakeholders kan bijdragen aan het vinden van die juiste balans. 

Voor een overzicht van de vragen die gesteld zijn tijdens de digitale 

bewonersavonden klik hier 

De presentatie die tijdens de digitale bewonersavond is gegeven vindt u op deze 

pagina. 

Proces 

Op de vragen / opmerkingen die we per mail mochten ontvangen, zullen wij spoedig 

reageren. De verkregen inbreng wordt door het projectteam verwerkt in de 

gebiedsvisie die in januari zal worden teruggekoppeld aan de omgeving. (Dit ivm de 

onderzoeken die naar verwachting in begin december afgerond zullen zijn.)  Na de 

terugkoppeling zal begin 2021 de gebiedsvisie ter besluitvorming worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Harculo 
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