
Nieuwsbrief 

Op 18 januari 2019 is het boek over Schelle Oldeneel aangeboden aan 
wethouder Michiel van Willigen. Daarmee presen-
teerde de buurt haar buurtvisie aan de gemeente 
Zwolle.  

Het in eigen beheer uitgegeven boek ‘Het 
verhaal van Schelle Oldeneel, verleden, 
heden, toekomst’ laat zien dat de bewoners 
van Schelle Oldeneel zich verantwoordelijk 
voelen om dit gebied veilig, mooi en leef-
baar te houden. Het boek vertelt het ver-
haal over deze buurt en haar bewoners. 
Bewoners die zich inzetten voor dit gebied, 
niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de 
volgende generaties. En voor andere Zwollenaren zodat die 
hier kunnen genieten van de rust, ruimte, de natuur, de vrijheid 
en het schitterende rivierenlandschap.  Lees verder op blz. 7 

. 

Het verhaal van Schelle Oldeneel 

Sinds 2017 onderzoekt het waterschap verschillende oplossingsrichtingen om de dijk te versterken. 
Diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd met de bewoners uit Schelle Oldeneel die op of aan de dijk 
wonen om te bespreken wat de voor– en nadelen zijn van de verschillende oplossingen. 

Inmiddels zijn de onderzoeksresultaten bekend en op basis daarvan is voor ieder dijk-
vak een voorstel gemaakt: het zogenaamde concept-Voorkeursalternatief (concept-
VKA). Voordat besluitvorming plaatsvindt worden de reacties van bewoners en ande-
ren op deze voorstellen gevraagd. Dat kan via de website, voor de bewoners op– en 
aan de dijk zijn huiskamerbijeenkomsten afgesproken. En op dinsdag 9 april is ieder-
een van 19.00-21.00 uur welkom in wijkcentrum SIO in Zwolle. Lees verder op blz. 6 
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In dit nummer: 

De voorjaarsvergadering 
van de buurtvereniging 
staat gepland op maandag 6 
mei. Aanvang 20.00 uur 

We kunnen opnieuw ge-
bruik maken van het CJV 
gebouw aan de Bosweg 13. 

De agenda van deze verga-
dering wordt eind april per 
mail rondgestuurd aan de 
leden van de buurtvereni-
ging. 

	

Wanneer u onderwerpen 
wenst te agenderen kunt u 
een  email sturen naar: 

vereniging.schelleoldeneel@gmail.com 

AGENDA voor de komende weken 
zaterdagmiddag 6 april worden om 15.30 uur de koeien losgelaten langs de IJsseldijk ter 
hoogte van de  Hanzeboog-brug. Lees verder op blz. 3 

maandag 8 april vanaf 17.00 uur tot ca. 18:30 uur: Bijeenkomst ProRail over opstelsporen: 
projectkantoor van ProRail aan de Hanzelaan 101.  Graag aanmelden Lees verder op blz. 5 

dinsdag 9 april van 19.00-21.00 uur: Bijeenkomst Waterschap over voorkeursalternatieven 
van de dijkversterking, wijkcentrum SIO in Zwolle. Vrije inloop Lees verder op blz. 6 

zaterdagmiddag 20 april: Stille zaterdag, verwonderwandeling door de  uiterwaarden met A 
Rocha. Aanmelden via email: zwolle@arocha.org Lees verder op blz. 3 

maandag 6 mei van 20.00 tot ca 21.30 uur: voorjaarsvergadering  buurtvereniging Schelle 
Oldeneel in het CJV- gebouw. Agenda volgt 

Alfons van Vilsteren, Sicco van der 
Sluis, en Ype Bosma (vlnr) overhandi-
gen wethouder  Michiel van Willigen 
het boek over Schelle Oldeneel. 

Zeer geslaagde nieuwjaarsbijeen-
komst 

Wat ruist er door de uiterwaarden? 

Karrenpad onder aan de dijk  

Meekoppelkansen 

Ontwikkeling Harculo 

Pontje en Voermanstruinpad 

Wat gebeurt er op het opstelterrein? 
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In de najaarsvergadering van de 
buurtvereniging op 21 november 
2018 is door Rutger Ekhart 
(namens de gemeente Zwolle) 
uitgelegd waarom de Canadese 
populieren onverwacht snel zijn 
gekapt. Ook is uitgelegd dat 
naar verwachting in het voorjaar 
van 2019 nieuwe populieren 
(zwarte populieren) zullen wor-
den aangeplant. Maar de vleer-
muis gooit de planning in de war.  

Medio februari ontvingen 
de bewoners een brief van 
de gemeente Zwolle waarin 
werd uitgelegd dat de plan-
ning werd opgeschort. On-
derzocht gaat worden of de 
huidige gekandelaberde po-
pulieren worden gebruikt 
door vleermuizen in hun 
vliegroute. Om vast te stel-
len of er daadwerkelijk spra-
ke is van een vleermuisroute 
dient een onderzoek te wor-
den uitgevoerd dat de nodi-

ge tijd kost. Op z’n vroegst 
zal dit onderzoek in het 
vroege voorjaar en najaar 
worden uitgevoerd.  

Als er sprake is van een 
vleermuisroute zullen de 
gekandelaberde bomen ge-
handhaafd blijven totdat de 
nieuwe aanplant de functie 
van vleermuisroute heeft 
overgenomen. Als er geen 
sprake is van een vleermuis-
route zullen de gekandela-
berde bomen alsnog wor-
den gekapt. In dat geval 
kunnen de nieuwe bomen 
op andere locaties in de 
bermen worden aangeplant. 
Dat heeft als voordeel dat 
de huidige stobben minder 
diep kunnen worden wegge-
freesd. Aan één zijde van de 
Schellerenkweg ligt namelijk 
een kabel. Wanneer ze min-
der diep hoeven te fresen, 
kan de kabel worden ge-

spaard. Als de gekandela-
berde bomen blijven staan 
zullen de nieuwe bomen op 
dezelfde plek komen als de 
gekapte bomen. Dan zal 
men de stobben dieper 
moeten wegfresen waarbij 
waarschijnlijk ook een 
nieuwe kabel moet worden 
aangelegd. Vandaar dat 
men eerst het onderzoek 
afwacht voordat tot her-
plant wordt overgegaan.  

Op zaterdag 19 januari 2019 hebben heel 
veel buurtbewoners elkaar getroffen tij-
dens de voortreffelijk georganiseerde 
nieuwjaarsbijeenkomst. Cisca Anthonisse 
en Marinus Dijk  organiseerden samen met 
Babs en Maarten Trooster –Oonk een ge-
zellige avond.  

Ondanks het gegeven dat de voetbalwed-
strijd tussen PEC en Feyenoord  ook die 
avond plaatsvond (die PEC glansrijk won!) 
waren er heel veel aanmeldingen 
(56 !).Zo’n hoge opkomst is fijn voor de 
organiserende buurtbewoners en draagt 
ook bij aan een buitengewoon gezellige 
avond.  

Dit jaar kon SIO ons onderdak verschaf-

fen, Dit buurtgebouw (de letters SIO staan 
voor Schelle, Ittersum, Oldeneel) is na de 
opknapbeurt een gezellige plek geworden 
voor dergelijke activiteiten.. 

 De aanwezige buurtbewoners kregen alle-
maal foto’s van huizen voorgeschoteld, 
waarbij meerkeuzevragen werden gesteld. 
Het doel was  vast te stellen welke teams 
over de meest parate kennis beschikken. 
En welke teams het snelst konden ant-
woorden. 

De avond was zeer goed georganiseerd. De 
sfeer was goed, er is veel gelachen. De or-
ganiserende buurtbewoners zijn met een 
bloemetje bedankt voor hun inzet en orga-
nisatie van een zeer geslaagde avond.  

Klompen, populieren en vleermuizen 

Het ‘nieuwe’SIO 

Zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst 

De populieren die 
afgelopen zomer 
onverwacht snel 
moesten worden gekapt, 
kunnen we over enige 
tijd als klompen aan 
onze voeten dragen.  

De gemeente Zwolle 
heeft de bewoners in de 
gelegenheid gesteld een 
set klompen te 
bestellen. Bewoners 
hebben daarover eind  
2018 een brief 
ontvangen van de 
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Wat ruist daar door de uiterwaarden? 
 

Vanaf 6 april lopen er hereford-koeien en blaarkoppen in de Schellerwaarden 

‘Karrenpad’  onder aan de dijk 

Afgelopen jaar liepen er nog hooglanders te grazen 
in de uiterwaarden, maar dit jaar worden dat here-
ford-koeien en blaarkoppen. Wim Eikelboom van 
de plaatselijke natuurwerkgroep A Rocha Zwolle 
en Remco Sluiter vertellen hierover.  

“De blaarkop is een oudhollands runderras 
dat goed past in het rivierenlandschap. We 
kiezen dit graasseizoen voor twee kuddes 
op twee plekken: 30 herefords rondom de 
boerderij van Johan en Riek Groten en 
circa 15 blaarkoppen ter hoogte van de 
Hanzeboog-brug”, vertelt Uw Stadsboer 
Remco Sluiter, die door Rijkswaterstaat is 
gegund om met zijn koeien de uiterwaar-
den te begrazen. 

Remco benadrukt dat hij graag wil samen-

werken met lokale boeren en met buurtbe-
woners. “We hebben hereford-kalveren 
gekocht van boer Kok. En de broers Sluiter 
hielden afgelopen seizoen een oogje in het 
zeil bij de koeien.”  

Uitnodiging voor een voorjaarsfeest 

Op zaterdagmiddag 6 april om 15.30 uur 
worden de koeien losgelaten langs de IJssel-
dijk ter hoogte van de  Hanzeboog-brug. 

Iedereen is van harte welkom om dit voor-
jaarsfeestje mee te maken. Twee bewoners 
zullen assisteren bij het loslaten van de 
koeien en ook de wethouder is uitgenodigd. 

 

 

karrenpad onder de dijk 
komt vanaf de Scheller-
terp voor het lichte ver-
keer. Zwaar verkeer kan 
via Oldeneel worden ge-
leid. Een landbouwsluis 
moet voorkomen dat er  
een mogelijkheid ontstaat 
om via het karrenpad te 
rijden van Schelle naar 
Oldeneel (en andersom). 

Rijkswaterstaat en ge-
meente Zwolle hebben 
lang met elkaar in de 
clinch gelegen over de  
financiering van deze op-

Toen door ‘Ruimte voor de 
rivier’ de toegangsweg naar 
Johan en Riek Groten  ver-
anderde, is er overleg ge-
weest tussen (dijk-)bewoners, 
gemeente Zwolle en Rijkswa-
terstaat. In dat overleg is 
vastgesteld op welke manier 
de bereikbaarheid van Schel-
lerdijk 12 voor licht en zwaar 
verkeer het best kon worden 
geregeld. Beperking van 
overlast, bereikbaarheid, kos-
ten, diverse overwegingen 
zijn aan de orde gekomen. 

De uitkomst was dat er een 

lossing. Maar nu is er over-
eenstemming  en inmid-
dels liggen de tekeningen 
voor de aanleg van het 
karrrenpad bij de betrok-
ken bewoners.  

Binnenkort ontvangen ook 
de aanwonende bewoners 
bericht van de gemeente 
over de uitwerking van dit 
plan. Daarbij is ook aan-
dacht voor de juiste bebor-
ding en waarschuwingen 
aan automobilisten.  

Honden aan de lijn 

Remco benadrukt dat 
honden in de 
Schellerwaarden 
uitsluitend aangelijnd 
welkom zijn. “Dit is een 
natuurgebied waar vogels 
broeden en koeien grazen. 
Loslopende honden 
zorgen voor verstoring. 
En ze kunnen koeien laten 
schrikken waardoor je als 
voorbijgangers risico 
loopt.”  
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Programma A Rocha Zwolle: 

6 april 15.30 uur:    koeien worden losgelaten bij de Hanzeboog-brug. 

Zaterdagmiddag 20 april:  stille zaterdag, verwonderwandeling door de  uiterwaarden 

Zondagmiddag 12 mei:   verwonderwandeling door de  uiterwaarden 

Maandagmiddag 10 juni:   2e Pinksterdag. Workshop eten uit de natuur  langs de IJssel 

Vrijdag 21 juni:   Langste dag. IJssel-verhalen in de uiterwaarden 

Drie keer in april en mei: inventarisatie-avonden flora en fauna 

Meer weten of aanmelden? mail naar:  zwolle@arocha.org 



januari. In samenwerking 
met gemeente Zwolle en 
Provincie Overijssel ging 
ENGIE het gesprek aan 
met omwonenden en be-
langstellenden over de her-
inrichting van het terrein.  

Er was veel belangstelling 
voor de werksessies. Vanuit  

Sommige mensen vinden het 
jammer dat het markante ge-
bouw is verdwenen, anderen ge-
nieten van het weidse uitzicht.  

Maar wat gaat er nu met het 
terrein van Centrale Harcu-
lo gebeuren? Dat was de 
centrale vraag tijdens de 
werksessies op 22 en 23 

Concrete vervolgstappen en 
een planning voor de ont-
wikkeling van het terrein 
zijn niet bekend, deze site 
kunt u raadplegen voor het 
laatste nieuws https://
www.harculo.nl/nieuws  

Ontwikkeling Harculo 

De centrale in vroeger 
tijden 

De hoefslagpaal en het opstelter-
rein van ProRail 

Ad 1. Deze meekoppelkansen worden belegd 
binnen het ‘Hoog Water Beschermingspro-
gramma”(HWBP) waarin het waterschap, de 
gemeente, grondeigenaren en buurtvereni-
ging samen optrekken. Deze onderwerpen 
worden dus besproken en afgesproken in de 
overleggen van dijkbewoners en grondeige-
naren met het waterschap. De buurtvereni-
ging zit daar bij als toehoorder.  

Ad 2. Deze kansen vallen in onder het regu-
lier wijkbeheer van de gemeente en hebben 
geen directe relatie met de aanpak van de 
dijk. Koppeling aan dat proces voegt niets 
toe. Veel van de genoemde kansen in deze 
categorie zijn snel op te pakken. Een kennis-
making met de nieuwe wijkbeheerder wordt 
binnenkort verwacht. 

Ad 3. Het is zaak de ambitie van de buurt af 
te stemmen op de wensen en ambities van de 
gemeente (bijvoorbeeld op het gebied van 
energietransitie), maar ook af te stemmen 
met andere instanties (zoals Rijkswaterstaat  
en natuurorganisaties voor de uiterwaarden).  
Om daarin samen op te trekken starten we 
dit voorjaar met een structureel overleg met 
de gemeente en Rijkswaterstaat en wellicht 
ook nog een natuurbeschermingsorganisatie. 
De onderwerpen uit categorie 3 worden 
daarbij zo veel mogelijk als deelprojecten 
georganiseerd, enthousiaste bewoners willen 
we daarin betrekken.  

Bewoners die daarbij willen meedenken vra-
gen we zich te melden bij het bestuur.  

Meekoppelkansen... 
De komende jaren gaan grote delen van Schelle 
Oldeneel letterlijk ’op de schop’. Afgelopen 
maanden is intensief overleg gevoerd met het 
waterschap, dijkbewoners en met de gemeente 
Zwolle over de wijze waarop we deze ingrijpen-
de veranderingen ook kunnen gebruiken om 
verbeteringen in Schelle Oldeneel te realiseren: 
‘meekoppelkansen’ .  

In het kader van de dijkversterking zijn 
buurtbewoners die op of aan de dijk 
wonen gevraagd welke verbeteringen ze 
graag gerealiseerd willen hebben. Zowel  
de bewoners van de Schellerterp als de 
dijkbewoners uit Oldeneel hebben een 
lijst opgesteld. 

Als we beide lijsten bekijken zijn er drie 
soorten ‘kansen’ te onderscheiden: 

1. meekoppelkansen die direct samen-
hangen met de aanpak van de dijk; 

2. kansen die vallen onder regulier ge-
meentelijk wijkbeheer; 

3. kansen die samenhangen met de ont-
wikkeling van de omgeving, zoals na-
tuur, duurzaamheid en (grootschalige) 
energieopwekking. 

Voor elk van deze drie categorieën wil-
len we een eigen aanpak kiezen, zodat 
snelle acties niet hoeven te wachten op 
of ‘ondersneeuwen’ bij voorstellen, die 
meer tijd en organisatiekracht vergen.  

Uitgesplitst naar de drie genoemde cate-
gorieën hebben we gekozen voor de 
volgende aanpak: 

Nabuurschap: 

Bewoners die interesse 
hebben in duurzame 

energie,  in natuur en 
natuurbehoud, in 

gebiedsontwikkeling of 
recreatie worden van 

harte uitgenodigd zich te 
melden bij het bestuur.  

Het verplicht tot niets!
Maar het is voor ons fijn 

om zo veel mogelijk 
gebruik te maken van de 

kennis, interesse en 
ervaring die in onze buurt 

beschikbaar is.     
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Het pontje en het Voermanstruinpad 

Wat gebeurt er op het opstelterrein? 

Zomers weidelandschap aan de 
IJssel met zicht op Hatttem.,  
van Jan Voerman sr. 

Luchtfoto van het opstelterrein dat gron-
dig op de schop gaat. 

De gemeenteraad heeft eind 2018 ingestemd met 
het voorstel om in de nevengeul bij de Hanzeboog-
brug een pontje aan te leggen.  

Met deze pont wordt het voor wandelaars 
mogelijk om een rondwandeling van circa 
4,5 kilometer te maken door de uiterwaar-
den.  

Aanvankelijk stuitte dit voorstel op grote 
bezwaren bij het bestuur van de buurtver-
eniging: het raadsvoorstel suggereerde dat 
er intensief overleg was geweest over dit 
voorstel. Maar van dat intensieve overleg 
was het bestuur niets bekend…. 

Een ander bezwaar betrof het gebrek aan 
bestuur en beheer: het plan voorzag op 
geen enkele wijze hoe werd bewaakt dat 
dit pontje het gewenste effect heeft 
(genieten van de natuur voor wandelaars) 
en niet leidt tot ongewenste effecten 
(overlast, verstoring van de natuur).  

Voermanstruinpad 

In het voorjaar van 2018 is door vrijwilli-
gers van natuurwerkgroep A Rocha Zwol-
le een struinpad uitgezet in de uiterwaar-
den.  

Dit jaar wil A Rocha dit struinpad verder 
ontwikkelen en een grotere bekendheid 
geven. Er zijn plannen voor betere beweg-

wijzering, informatieborden en ook wordt 
de samenwerking gezocht met het Voerman 
Museum in Hattem. Te verwachten is dat 
door deze initiatieven en door het pontje 
het gebruik van dit pad fors zal toenemen. 

Dat intensievere gebruik geeft kansen en 
bedreigingen: als meer mensen de unieke 
kwaliteiten van dit gebied herkennen, is de 
kans groter dat de unieke natuurwaarden en 
het schitterende leefgebied ook beter wor-
den beschermd. Maar intensief gebruik kan 
die natuurwaarden ook aantasten en zorgen 
voor overlast bij bewoners.  

Beheerscommissie 

Besloten is een beheerscommissie in te stel-
len die wordt gevormd door de gemeente 
Zwolle, Rijkswaterstaat (eigenaar van de 
uiterwaarden) en (leden van) de buurtvere-
niging (zie ook het artikel over meekoppel-
kansen). Wellicht sluit ook nog een natuur-
beschermingsorganisatie hierbij aan. 

In deze beheerscommissie kunnen we sa-
men beoordelen of en welke maatregelen 
noodzakelijk zijn om de ontwikkeling van 
de natuur, het genieten van rust en ruimte 
en tegelijk overlast en recreatiedruk binnen 
de perken te houden. Deelname van/ na-
mens omwonenden in die commissie is 
noodzakelijk. 

vereniging bleek al dat 
niemand op de hoogte was 
van het werk.  

Deze onwetendheid leidt 
tot onrust en ongenoegen 
bij bewoners die zich gene-
geerd voelen en vrezen 
voor nadelige effecten.  

De aannemer die dit werk 
in opdracht van ProRail 
uitvoert trekt zich dat aan: 
op maandag 8 april vanaf 
17.00 uur tot ca. 18:30 uur 
zijn bewoners van harte 

Buurtbewoners waren verrast 
toen grote pompinstallaties ver-
schenen op het opstelterrein van 
ProRail. Grote graafmachines 
gingen aan de slag en niemand 
wist er het fijne van...  

De communicatie en infor-
matievoorziening naar de 
bewoners verloopt tot nu 
toe buitengewoon onsuc-
cesvol. Uit een discussie 
tijdens de laatste najaars-
vergadering van de buurt-

welkom in het projectkan-
toor van ProRail aan de 
Hanzelaan 101. Medewer-
kers van ProRail en van de 
aannemerscombinatie zul-
len dan informatie geven 
over de werkzaamheden 
die plaatsvinden en gaan 
plaatsvinden.  

 

Aanmelden 

Graag uw komst melden bij  
mvanden-
brink@volkerinfra.nl 

Bewoners van de 
Schellerdijk of Kleine 
Veerweg die op of aan de 
dijk wonen worden 
gevraagd zich aan te 
melden om samen met het 
bestuur van de 
buurtvereniging te zorgen 
voor een goede balans 
tussen natuur, recreatie en 
woonplezier.  

Informatie: Sicco van der 
Sluis. 
vereniging.schelleoldeneel@
gmail.com 
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komt dat bij hoog water en grote water-
druk het zand van de dijk mee stroomt met 
kwelwater en zo de dijk verzwakt (piping). 

Deze binnendijkse oplossing wordt voor 
het overgrote deel van het traject Zwolle-
Olst toegepast . 

 

Uitzondering 

Bij Oldeneel is de ruimte binnendijks niet 
voldoende voor optie B. En de oplossing 
om met een buitendijkse versterking te 
werken (optie D) of met een diepe verticale 
versteviging in het hart van de dijk, (optie 
E) hebben beide voor– en nadelen.  

Het waterschap stelt dat deze situatie zo 
specifiek is, dat er meer tijd, ervaring en 
kennis nodig is om de uitvoerbaarheid , 
kosten en effecten van beide opties goed te 
beoordelen. Dus heeft Oldeneel nu twee 
voorkeursalternatieven (D en E). 

Dit besluit is in een overleg met de bewo-
ners toegelicht.  

 

Bekijk hier het concept-Voorkeursalternatief. 
(http://zwolle-olst.plusplatform.nl) 

 

Zie ook pagina 8  

Tijdens die bijeenkomst op dinsdag 9 april 
zal er elk half uur een korte presentatie wor-
den gegeven waarin men u informeert over 
het voorstel en de voortgang van het pro-
ject.  

In het najaar van 2019 stelt het Algemeen 
Bestuur van het waterschap een voorkeur-
salternatief vast. Tot die tijd kunnen bewo-
ners en andere geïnteresseerden hun mening 
geven over het voorstel zoals dat nu is ge-
formuleerd. 

 

Reageren op het voorstel? 

De komende weken is iedereen in de gele-
genheid te reageren op dit concept-VKA. U 
kunt reageren via een reactieformulier, u 
kunt ook tijdens één van de bijeenkomsten 
uw reactie geven. 

 

Wat is het voorstel? 

Verreweg het grootste deel van de IJsseldijk 
wordt versterkt met optie B. In die optie 
wordt binnendijks (het gedeelte van de dijk 
dat niet aan de rivierzijde zit) de dijk ver-
sterkt, verbreed en vaak verhoogd. Ook 
komt er een verticale voorziening die voor-

Vervolg:  
Voorkeursalternatieven dijkverbetering 
bekend 
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Meerdere bijeenkomsten: 

Op dinsdag 9 april bent u 
welkom in wijkcentrum 
SIO in Zwolle.  

Maar op  donderdag 11 
april kunt u ook terecht in 
dorpshuis De Herxer 
Marke in Herxen en op 
dinsdag 16 april in het 
gemeentehuis in Wijhe. 
Bij deze laatste twee 
bijeenkomsten zal het 
accent wel worden gelegd 
op de dijktrajecten ter 
plaatse, dus voor de 
Zwolse dijkvakken is de 
bijenkomst op 9 april het 
meest geschikt 

Het Dagelijks Betuur van het waterschap 
bracht 15 januari een bezoek aan Oldeneel.  

http://zwolle-olst.plusplatform.nl/�
http://zwolle-olst.plusplatform.nl/�
https://www.wdodelta.nl/projecten/hwbp-projecten/ijsseldijk-zwolle/reactie-concept/�


Meer dan 70 bewoners hebben zich ingezet bij de totstandkoming van dit boek: ze deden mee om de buurtvisie op te 
stellen en hebben verhalen geschreven of foto’s aangeleverd. De oplevering van de buurtvisie in de vorm van dit boek is 
daarmee een bewijs dat het ons menens is, dat we samen willen zorgen voor elkaar, voor de buurt, voor de omgeving.  

Inmiddels is de gehele oplage van 400 boeken (zo goed als) verkocht!. De uitgave is dus een groot succes geweest.  

Onderstaande tekst is gebruikt bij het aanbieden van het boek en verwoordt de aanleiding en noodzaak voor het opstel-
len van een gezamenlijke buurtvisie. 

  

 

 
 

Vervolg:  
Het verhaal van Schelle Oldeneel 
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Welkom in het buurtschap Schelle Oldeneel!   

Één van de meest geliefde plekken van Zwolle. 

 

Een aanzienlijk deel van de bewoners kent dit buurtschap al 
hun leven lang. Hun ouders en grootouders woonden hier, zelf 
zijn ze hier geboren en in veel gevallen zijn ook hun kinderen 
hier opgegroeid. Deze oudere generatie kent Schelle Oldeneel 
nog als een afgelegen en op zichzelf aangewezen agrarisch bui-
tengebied. Saamhorigheid, betrokkenheid en bedrijvigheid wa-
ren destijds een kenmerkende eigenschappen van de bewoners 
van dit gebied en een voorwaarde om een bestaan te hebben.  

In een relatief korte tijd is dit gebied en de samenstelling van 
haar bewoners behoorlijk veranderd. De Schelleschool en De 
Bierton sloten hun deuren, het aantal agrariërs daalde sterk en 
door de nabijheid van de stad Zwolle werd Schelle Oldeneel in 
een relatief korte tijd één van de aantrekkelijkste woon- en leef-
gebieden van Zwolle. De samenstelling van de bewoners ver-
anderde, maar de saamhorigheid, betrokkenheid en bedrijvig-
heid zijn gebleven.  

Wel nieuw zijn de rollen en ambities van allerlei partijen met 
belangen in dit gebied: voor Vitens is dit een waterwingebied, 
door Natura 2000 worden hier de flora en fauna beschermd en 
dus bemoeien provincie en natuurbeschermers zich intensief 
met de bescherming van ‘alles wat hier leeft en geen stemrecht 
heeft’. Rijkswaterstaat speelt net als Staatsbosbeheer een be-
langrijke rol in het beheer over grond in de uiterwaarden en de 
gemeente Zwolle komt met uitdagende plannen voor dit ge-
bied op het terrein van duurzaamheid, klimaatadaptatie en 
energietransitie. En het waterschap komt met het zeer ingrij-
pende Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), en dat op 
een moment waarop het vorige project (Ruimte voor de Rivier) 
voor de direct betrokken bewoners nog niet eens volledig is 
afgerond.  

De circa 90 huishoudens in dit gebied hebben dan ook te ma-
ken met al deze organisaties en hun ambities en initiatieven. 

Sommige huishou-
dens krijgen door 
hun ligging de volle 
laag, allerlei pro-
jectgroepen, denk-
tanks, klankbord-
groepen, uitvoer-
ders, wijkmanagers 
en omgevingsmanagers willen iets (of juist niet). En het 
gaat allemaal over hun eigen voortuin en achtertuin, met 
alle emotionele waarden zoals de moestuin van opa of 
de appelboom die je vader nog heeft geplant toen jij 
werd geboren. In het belang van deze bewoners, maar 
ook in het belang van deze betrokken partijen en hun 
ambities is het de kunst om onderling samenhang te cre-
ëren. Daarbij is het van belang te weten wat ons bindt, 
wat we belangrijk vinden om te behouden en te verster-
ken. Dat noemen we een buurtvisie. Deze buurtvisie 
heeft de buurtvereniging Schelle Oldeneel opgesteld en 
die is uitgewerkt in de vorm van een boek: “Het verhaal 
van Schelle Oldeneel”.  

Uit de inhoud van dit boek blijkt duidelijk dat de bewo-
ners van Schelle Oldeneel zich terdege realiseren dat ze 
zich verantwoordelijk voelen om dit gebied veilig, mooi 
en leefbaar te houden. Dat we dit gebied niet voor ons-
zelf hebben, maar dat ook de volgende generaties hier 
met plezier moeten kunnen wonen en werken en dat 
ook andere Zwollenaren hier kunnen genieten van de 
rust, ruimte, de natuur, de vrijheid en het schitterende 
rivierenlandschap. In deze buurtvisie vertellen we wat 
we daarbij van waarde vinden en wat we daar zelf aan 
willen en kunnen doen.  
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Deze kaartjes zijn afkomstig van de website van het waterschap (WDOD). Het dijktra-
ject Schelle Oldeneel is verdeeld in vier deeltrajecten (een rode streep markeert het begin 
en einde van een deeltraject).  

Voor het verhogen en verstevigen van de dijk wordt overwegend gekozen voor oplos-
sing B (de dijk wordt binnendijks verstevigd). Onderstaand plaatje geeft een indruk van 
die oplossing waarbij de dijk breder, en vaak hoger wordt. En waarbij er verticaal in de 
grond een scherm wordt ingebracht tegen ‘piping’. 

Bij Oldeneel worden twee alternatieven verder uitgewerkt: D en E (zie onderstaand 
plaatje). Deze planvorming gaat in samenwerking met de aannemer (of aannemerscom-

Heeft u vragen over het 
project IJsseldijk Zwolle-
Olst?  

Neem contact op met 
Joosje Bachman 
(omgevingsmanager) of 
Marijn Linde door een e-
mail te sturen 
naar ijsseldijkzwolle-
olst@wdodelta.nl, of te 
bellen naar 
het waterschap via 088-233 
1200.  

 

Om buurtbelangen onder 
de aandacht te brengen 
kunt u ook contact zoeken 
met Sicco van der Sluis die 
de vertegenwoordiger van 
de buurtvereniging is in 
het Omgevingsplatform.  

Stuur dan een e-mail naar: 

vereniging.schelleoldeneel@ 
gmail.com 

Wanneer gaat men aan de slag? 

Najaar 2019: Voorkeursalternatief wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur 
van het waterschap 

Per deeltraject is een concept voorkeursoplossing vastgesteld, daarop kan worden gerea-
geerd, eind 2019 stelt het Algemeen Bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief 
vast per deeltraject. 

2020-2022: Plannen uitwerken 

Het voorkeursalternatief per deeltraject wordt uitgewerkt, vergunningen aangevraagd en 
plannen ter inzage gelegd.  

2023-2026: Uitvoeren plannen 

Voorkeursalternatieven dijkverbetering  
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