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Geachte heer/mevrouw, 
 
In december 2019 werd bekend dat de Gemeente Zwolle de aanbesteding voor de uitbreiding van het 
winkelcentrum Zwolle heeft gegund aan de ontwikkelende bouwer Dura Vermeer. Inmiddels is het 
contract tussen Dura Vermeer en de gemeente Zwolle ondertekend en zijn de voorbereidingen 
opgestart. In deze brief lichten we de stand van zaken graag nader aan u toe. 
 
De Stadsmakers’ 
Dura Vermeer en Lidl Nederland zijn voor dit project een samenwerking aangegaan in een 
ontwikkelcombinatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het project. Dit doen ze 
samen met maatschappelijk partner Bzzzonder, verantwoordelijk voor de invulling van het 
maatschappelijke programma. Het ontwerp wordt gemaakt door architectenbureau De Zwarte Hond. 
Dura Vermeer is verantwoordelijk voor de uiteindelijke bouw. Lidl Nederland wordt eigenaar van de 
winkels. Het totale projectteam, met de naam ‘De Stadsmakers’, staat in de startblokken om te 
werken aan het stadshart van Stadshagen.  
 
Ontwerpproces  
‘De Stadsmakers’ hebben de aanbesteding gewonnen met een spraakmakend ontwerp. Dit ontwerp is 
gebaseerd op uitgangspunten uit de uitvraag van de gemeente Zwolle en diverse onderzoeken naar 
onder andere mobiliteit, omvang en branchering. Daarnaast zijn adviezen en ideeën van de 
winkeliersvereniging en de klankbordgroep (vertegenwoordigers VVE’s) verwerkt in het ontwerp. Het 
ontwerp vormt de basis voor het verdere ontwerpproces en wordt in de aankomende periode nader 
uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Binnen de kaders is er ruimte tot verbeteringen van het plan.  
 
Helaas is het op dit moment niet mogelijk om onze plannen aan de klankbordgroep en de 
omwonenden toe te lichten op een informatiebijeenkomst in verband met het coronavirus. We zijn 
met de gemeente Zwolle in overleg over alternatieven. Zodra we daar meer over weten laten we u dat 
graag weten.  
 
Contact 
Mocht u naar aanleiding van deze brief meer willen weten over onze plannen, dan kunt u vanaf begin 
april kijken op www.hartvanstadshagen.nl. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Uw 
contactpersoon is Koen Kraesgenberg van Dura Vermeer via k.kraesgenberg@duravermeer.nl.  
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
De Stadsmakers 
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