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  Geachte heer, mevrouw,   

Sinds het voorjaar heeft u te maken met de reconstructiewerkzaamheden aan de 

Willemskade en een klein deel van de Veerallee en de Westerlaan. Met deze 

reconstructie zetten we wederom een grote stap om de bereikbaarheid van Zwolle ook 

in de toekomst te waarborgen. Momenteel is aannemer Van Gelder bezig met de 

laatste werkzaamheden. Met deze brief informeren wij u graag over het opheffen van de 

tijdelijke verkeersomleidingen en -maatregelen en wat dit voor u als bewoner of 

gebruiker betekent. 

 

Willemskade opengesteld 
Vanaf maandag 28 augustus, in de loop van de dag, is de Willemskade met de 

aanliggende kruispunten in beide richtingen weer toegankelijk voor al het verkeer. Na 

deze datum worden alle ingestelde verkeersomleidingen en tijdelijke 

verkeersmaatregelen opgeheven. Dit betekent dat de Nieuwe Veerallee, Willemskade, 

Rieteweg, Westerlaan en Oosterlaan in beide richtingen voor alle soorten verkeer weer 

toegankelijk zijn.  

 

Van Karnebeektunnel weer dicht 
Tijdens de reconstructie geldt een tijdelijk eenrichtingsverkeer op de route Nieuwe 

Veerallee-Willemskade-Westerlaan-Oosterlaan. Om de overlast te beperken, kunt u 

tijdelijk met de auto vanaf Assendorp naar de zuidkant van de stad rijden via de Van 

Karnebeektunnel. Met het opheffen van de verkeersomleidingen en –maatregelen 

vervalt ook deze tijdelijke eenrichtingsopenstelling van de tunnel voor auto’s. De Van 

Karnebeektunnel is vanaf maandag 28 augustus daardoor weer afgesloten voor auto’s. 

Vanaf deze dag krijgt de tunnel zijn oude functie terug. Dat betekent dat de tunnel dan 

weer uitsluitend toegankelijk is voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten, net als 

voor aanvang van de reconstructie. 
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Resultaten 
Tijdens de reconstructie is aan beide zijden van de Willemskade een vrijliggend 

tweerichtingsfietspad aangelegd en zijn er nieuwe autorijbanen gerealiseerd. Ook is er 

een tweerichtingsbusbaan in het midden van de weg aangelegd en is alvast de 

aansluiting op de toekomstige busbrug gemaakt. De kruispunten met de Rieteweg en 

Westerlaan zijn aangepast om het verkeer beter te laten doorstromen. Ook zijn er 

nieuwe trottoirs en groenstroken aangelegd. De bomen en hagen worden komende 

winter ingeplant. 

 

Busbaan voorlopig nog afgesloten 
De bussen gaan vanaf begin 2019 op de busbaan op de Willemskade rijden, dan is het 

busstation van de noordzijde van het station (Stationsplein-Oosterlaan) naar de 

zuidzijde (Hanzelaan) verplaatst. Naar verwachting is de bouw van het nieuwe 

busstation en de busbrug dan ook afgerond. Vanaf dat moment rijden bussen van het 

nieuwe busstation via de busbrug naar de Willemskade. Tot die tijd is de busbaan op de 

Willemskade afgesloten. 

 

Dank u! 

De reconstructie van de Willemskade heeft aanzienlijke impact in Zwolle voor de 

bereikbaarheid en doorstroming. Het zal u niet ontgaan zijn dat een groot deel van de 

stad door de omvangrijke herinrichting te maken heeft met omleidingen. Mede dankzij 

uw begrip en medewerking zijn de werkzaamheden volgens planning verlopen. Hiervoor 

willen wij u graag hartelijk bedanken. De officiële feestelijke opening van de vernieuwde 

Willemskade is op 25 september om 16.00 uur, u bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Meer informatie volgt via www.zwolle.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Niels Munnik, 

Projectleider. 

 


