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Voetveer nevengeul in de vaart
Met droge voeten in de badkuip
28 september: Dag van de IJssel

Voetveer nevengeul eind september in de vaart
Het pontje over de nevengeul heeft tot doel de toegankelijkheid en beleefbaarheid van de nieuw ingerichte
Schellerwaard voor wandelaars te verbeteren. Tegelijk hoopt de gemeente Zwolle, als initiatiefnemer en
exploitant, de natuurwaarden te beschermen door het pontje alleen in gebruik te hebben in de zomerperiode (april t/m oktober, gelijk aan de periode waarin het Kleine Veer over de IJssel in de vaart is).
Eind 2018 werden de bewoners van Schelle Oldeneel verrast door het besluit van de
gemeente Zwolle om een pontje aan te leggen over de nevengeul (iets stroomopwaarts
van de nieuwe spoorbrug). Met dit pontje werd een lang gekoesterde wens van de gemeente gerealiseerd om de ontsluiting van de nevengeul voor wandelaars te verbeteren.

Wijkbeheer en andere zaken
Freek Kamphuis (1945-2019)
Dag van de IJssel is op
zoek!

De Dag van de IJssel biedt
Schelle Oldeneel de kans
om samen iets te ondernemen en de schoonheid en
kwetsbaarheid van ons gebied onder de aandacht te
brengen. (Zie ook pagina
3).
De voorbereidingstijd is
kort, tegelijk is er heel veel
ruimte om ideeën en initiatieven te ontplooien. Alle
initiatieven en suggesties
zijn welkom:, individueel
en in groepsverband. U
kunt uw tuin openstellen
voor kijkers, maar ook muziek maken, foto’s of schilderijen tentoonstellen, excursie organiseren of verhalen vertellen? Alles kan!
Namens Schelle Oldeneel
zijn Rita Hageman, MaryChristel Wolthuis en Erica
van Swaay contactpersoon.
Initiatieven, namen van
vrijwilligers en ideeën kunnen bij hun worden gemeld.

Gebiedsoverleg
De buurtvereniging was door dit besluit over het pontje zeer verrast. Ergerlijk was de
incorrecte communicatie richting de gemeenteraad over dit besluit (de notitie aan de
raad sprak ten onrechte over uitgebreid overleg met de buurt). Zorgelijk was de afwezigheid van iedere vorm van beheer: wie zorgt ervoor
dat dit pontje het beoogde doel bereikt? Wie waakt
.
dat dit pontje niet leidt tot vandalisme, overlast,
overdaad aan recreatie of verstoring van natuurwaarden? Uiteindelijk hebben deze onvrede en deze
zorgen geleid tot het instellen van een gebiedsoverleg. In dit overleg spreken bewoners van Schelle
Oldeneel, gebruikers van de Schellerwaard en de
gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat (als eigenaar
van de gronden) periodiek met elkaar. Zodat we
samen kunnen vaststellen welke maatregelen nodig Deze groep jonge automobilisten kijkt nu al
uit naar de komst van het pontje ...
zijn om de toegankelijkheid en beleefbaarheid van
de Schellerwaard te verbeteren zonder dat natuurwaarden en belangen van bewoners worden geschaad. Daarbij is het organiseren van
toezicht en handhaving een belangrijk punt. Het gebied is immers nu al in trek en er zijn
al zorgen over veiligheid of overlast voor bewoners of natuur.
De gemeente streeft ernaar het pontje eind september in de vaart te hebben (zie ook :
Dag van de IJssel)

AGENDA voor de komende weken
20-24 augustus: theatervoorstelling Verzand over 200 jaar Willemsvaart; Willemsvaart 21
zaterdag 15 september: Appelpersdag bij De Huppe.
zaterdag 28 september: Dag van de IJssel. Algemene informatie: www.ijsselbiennale.nl. Lees
verder op blz. 3

eind september: Opening van het voetveer. Nadere informatie volgt via de gemeente Zwolle
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Met droge voeten in de badkuip...

De buizen van de bronbemaling

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.

Zelf de grondwaterstanden raadplegen in uw
buurt?
Op http://vitens.lizard.net
kunt u een kaart raadplegen
en de peilbuis raadplegen.
Een pop-up scherm geeft
aan wat de kenmerken en
waterstanden zijn over de
door u gekozen periode.

In de vorige nieuwsbrief werd reeds vermeld dat
buurtbewoners verrast waren door de grote pompinstallaties die het grondwater rond het opstelterrein
wegpompen.

voor het ingraven op diepte is onttrekking
van grondwater noodzakelijk (de aannemer werkt graag met droge voeten in de
badkuip).

Op 8 april heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij buurtbewoners en vertegenwoordigers van ProRail en de aannemerscombinatie in gesprek zijn gegaan
over de werkzaamheden op het opstelterrein. Zorgen van bewoners betroffen met
name het effect van de aan te leggen verlichting en het effect van de bronbemaling
op de grondwaterstand.

Maar dat onttrekken van grondwater verlaagt ook de grondwaterstand in de omgeving. Aanvankelijk ontstond door de bemaling een te forse daling in de grondwaterstand. Medio april was de daling te omvangrijk, hetgeen heeft geleid tot stopzetting van de bemaling. Later is de bemaling
aangepast. Desondanks lijken de effecten
op de grondwaterstand forser dan vooraf
ingeschat: sinds het stopzetten van de bemaling is het grondwater namelijk fors
gestegen. Die stijging is net zo groot als de
daling bij start van de bemaling in april
(die daling was toen nog aanleiding om de
bemaling te stoppen).

Na dit overleg is duidelijk geworden dat de
verlichtingsarmaturen op dezelfde palen
zullen worden bevestigd als voorheen, wel
zullen ze frequenter worden gebruikt. De
armaturen moeten voldoen aan eisen die
het effect op omgeving (dier en mens)
moeten beperken. Zodra de armaturen
worden geïnstalleerd worden de effecten
op overlast door bewoners samen geëvalueerd.
Bronbemaling

Passanten op de dijk zal het zijn opgevallen: grote buizen die over de dijk en langs
het fietspad liggen die het grondwater rond
het opstelterrein afvoeren naar de IJssel.
Dat is nodig omdat ProRail onder het opstelterrein een folie laat ingraven zodat
drinkwaterwinning niet wordt bedreigt in
het geval van lekkages op het opstelterrein.
Dit doek krijgt de vorm van een badkuip,

Op zijn vroegst start de bronbemaling
weer in oktober, wanneer de meer noordelijke delen van het opstelterrein worden
onderfolied. Maar als het grondwaterpeil
net zo laag is als afgelopen jaar is bemaling
dan niet nodig.
Droge voeten

De bemaling van het opstelterrein zelf zal
niet stoppen. Regenwater (en andere vloeistoffen die wellicht vrijkomen bij het passeren en opstellen van treinen) zal er permanent uit worden gepompt en afgevoerd.
Want anders loopt de badkuip vol.

Nieuwsbrief

Jaargang 2 nr 2

Pagina 3

28 september: Dag van de IJssel
De Dag van de IJssel is een
initiatief van de IJsselbiënnale,
Staatsbosbeheer en een aantal
andere partners. Deze dag biedt
Schelle Oldeneel een mooie kans
om de schoonheid en kwetsbaarheid van het gebied en de gastvrijheid van haar bewoners onder de aandacht te brengen.
De Dag van de IJssel is een
dag vol aandacht voor cultuur, natuur, erfgoed, landschap, milieu én de mensen. Het idee is dat bewoners, bedrijven en organisaties op het gebied van cultuur, milieu of natuur langs
de IJssel een feestelijke en
inhoudelijke activiteit organiseren die iets te maken
heeft met de rivier en het
rivierenlandschap.
Op deze Dag van de IJssel
zullen er tussen Arnhem en
Kampen allerlei activiteiten
worden georganiseerd langs
de IJssel. De publiciteit
rond deze dag vormt dan
ook een mooie kans om
Schelle Oldeneel in het
zonnetje te zetten. Ener-

zijds omdat we het allemaal
belangrijk vinden om de
schoonheid en de kwetsbaarheid van dit gebied te
tonen, anderzijds omdat we
het belangrijk vinden om
samen dingen te doen.

september te plannen, dan
kunnen we de publiciteit
en de aanloop van belangstellenden op één dag
Zomers weidelandschap aan de IJssel
met zicht op Hatttem.,
combineren.
Kortom: er is heel veel
mogelijk, maar de tijd
dringt.

van Jan Voerman Sr.

Mogelijkheden

De duidelijkheid dat deze
Dag van de IJssel wordt
georganiseerd is pas recent
verkregen. De tijd om dingen te organiseren is daardoor erg kort. Tegelijk is
heel veel mogelijk: excursies in het gebied, het vertonen van foto’s die bewoners hebben gemaakt van
dit buurtschap, of het vertonen van een film over
‘Wuivend Riet’. Maar ook
kunnen ondernemende
bewoners uit Schelle Oldeneel acties op touw zetten:
variërend van het openstellen van tuinen voor bezoekers, arrangementen voor
hun B&B of anderszins.
We hebben de gemeente
gevraagd de geplande opening van het pontje op 28

Voorbereidingen

Rita Hageman, Erica van
Swaay en Mary-Christel
Wolthuis hebben het initiatief genomen om mogelijkheden, ideeën en initiatieven vanuit Schelle Oldeneel te bekijken en te helpen realiseren. Bewoners
die een handje willen helpen bij de voorbereiding
of die ideeën hebben voor
een activiteit, worden gevraagd zich bij hun te melden.
Iedereen kan natuurlijk
ook zonder hulp van anderen een eigen activiteit opzetten, maar geef dit svp
even door aan dit drietal,
dan kunnen we er wat
meer publiciteit aan geven.

We zijn trots op Schelle
Oldeneel en we hechten
veel waarde aan natuur,
rust en ruimte.
Om dit mooie gebied te
beschermen is het
belangrijk dat ook andere
mensen de waarde inzien
van dit mooie gebied.
Daarom is deelname aan
Dag van de IJssel
belangrijk. Zodat ook
anderen inzien hoe
belangrijk het is om de
rust, ruimte, stilte en
schoonheid van Schelle
Oldeneel te beschermen.
En bovendien biedt het
een kans om samen
dingen te doen: dat
versterkt het
saamhorigheidsgevoel!
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Wijkbeheer en andere zaken
Wim Mensink met pensioen
Meer dan twintig jaar is Wim Mensink actief geweest als wijkbeheerder in Zwolle
Zuid. Inmiddels heeft Paulien ten Dam
zich in de voorjaarsvergadering als gepresenteerd als de opvolger van Wim, want
Wim gaat met pensioen. De receptie ter
gelegenheid van zijn afscheid wordt gehouden op 5 september, het bestuur van
de buurtvereniging zal daar aanwezig zijn.

nieuwe informatiebord voor het pontje
zijn al klaar, op 24 augustus worden deze
borden (in het kader van de festiviteiten
rond 200 jaar Willemsvaart) opgeleverd.
Wanneer de nieuwe borden voor Schelle
Oldeneel in concept gereed zijn, worden
deze voorgelegd aan de buurtvereniging
voor correcties en aanvullingen. Bewoners
die daarbij willen meedenken worden van
harte uitgenodigd zich te melden bij het
bestuur.

Wim Mensink zwaait uit

Asfaltering Schellerbergweg

Berrie Keuper meldde ruim anderhalf jaar
geleden dat ze moeite had de lege flessen
in de fietstassen te houden als ze over de
Schellerbergweg reed. De gaten in het asfalt lieten de fiets stuiteren, de flessen
dreigden te ontsnappen uit de tas.
Daar komt binnenkort een einde aan. Vernieuwing van het wegdek gaat in de maand
september plaatsvinden. Dat zal gepaard
gaan met beperkte bereikbaarheid en ongemak, maar voor de buurtbewoners die op
de fiets de boodschappen doen is het resultaat straks geweldig.
Informatieborden

De informatieborden die her en der verspreid staan in Schelle en Oldeneel worden
in opdracht van SPLIJ+ vernieuwd.
Cultuurland Advies in Wapenveld is inmiddels gestart met de vernieuwing. De
informatieborden voor Spoolde en het

AED

Een Automatische Externe Defribillator
(AED) is een draagbaar apparaat dat het
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand..
Tijdens de voorjaarsvergadering is gebleken dat er veel animo is om ons buurtschap een veilige buurt te laten zijn en de
hulp bij een hartstilstand te organiseren.
Tegelijk zijn er ook nog onduidelijkheden.
Een AED is een belangrijk technisch hulpmiddel, maar een voorziening die buurtbewoners of toevallige passanten alarmeert
en informeert over de locatie van de AED
en de plaats waar de patiënt zich bevindt is
ook belangrijk.
Besloten is dat een groep bewoners de
eerste verkenningen verder uitwerkt en de
mogelijkheden verkent. Het doel is een
veilige buurt waar bewoners elkaar kunnen
helpen in geval van een hartstilstand (en
ander ernstig ongemak).

Bewoners die willen
meedenken over
correcties en
aanvullingen voor de
nieuwe informatieborden
worden van harte
uitgenodigd zich kenbaar
te maken bij het bestuur!

Dit bord bevat binnenkort weer
informatie .

Freek Kamphuis (1945-2019)
Op maandag 17 juni is Freek Kamphuis op 73jarige leeftijd overleden.
Freek Kamphuis genoot in Zwolle niet alleen
bekendheid als oprichter van de Oldenhof
Kookwinkels, maar ook als muzikant en als
uitgever van kookboeken.
Freek was lid van de buurtvereniging. In de
loop der jaren is het stuk grond aan het eind

van de Schellerenkweg (met een fors stuk
Schellerwade) omgetoverd in een prachtige
plek met veel water en diverse tuinen. Samen
met zijn vrouw Riet was Freek daar vaak te
vinden, het was een geliefde plek voor Freek.
De condoleance is op zondag 23 juni ook op
die plek gehouden.

Freek Kamphuis (afbeelding is
afkomstig van Goodcook.nl, de
uitgeverij van kookboeken die Freek
heeft opgezet)

