
Zaterdag 21 november is een buurtboom geplant bij De Huppe. Erica van Swaay 

nam het initiatief tot deze buurtboom, die samen met het bankje (dat op 27 maart 

wordt geplaatst) een ontmoetingsplek is voor bewoners en bezoekers van Schelle 

Oldeneel.  

 

Veel wandelaars hadden het al ge-

zien: er was iets gaande bij de in-

gang van de volkstuinen aan de 

Kleine Veerweg. Onder bezielende 

leiding van Klaas Pierik namen di-

verse buurtbewoners op twee za-

terdagen de schop ter hand en 

plaatsten een afscheiding. In een 

later stadium werden er ook nog 

palen geplaatst waarop foto’s van 

Schelle en Oldeneel werden be-

vestigd. Allemaal voorbodes voor 

het planten van de buurtboom.  

 

Op 21 november om 15.30 uur was het dan zover, de buurtboom werd ingewijd.  

Daarbij kwamen diverse buurtbewoners een kijkje nemen. Over enige tijd zal er 

ook nog een bankje worden geplaatst bij de boom. Medewerkers van De Huppe 

zullen dat bankje maken. 

 Dank aan Erica van Swaay voor dit initiatief en aan Alfons en Wilma voor het be-

schikbaar stellen van de locatie. Ook gaat onze dank uit naar Gerard ter Avest, Al-

bert Bredenhoff, Martin Nijensteijn, Reint Jan van Lochem, Klaas Pierik en Alfons 

en Mark van Vilsteren. Door hun inzet en inspanningen is de locatie ingericht en 

geschikt gemaakt voor het planten van deze buurtboom. 

. 
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In dit nummer: 

De voorjaarsvergadering 

van de buurtvereniging 

staat gepland op woens-

dag 19 mei. Aanvang 

20.00 uur 

We kunnen gebruik ma-

ken van De Huppe, mits 

de Corona-richtlijnen dat 

tegen die tijd mogelijk 

maken. Als alternatief 

geldt een online vergade-

ring. 

De agenda van deze ver-

gadering wordt ruim een 

week van tevoren per 

mail rondgestuurd . 

Wanneer u onderwerpen 

wenst te agenderen kunt 

u een  email sturen naar: 

vereniging.schelleoldeneel@gmail.com 

AGENDA voor de komende weken 

Zaterdag 27 maart wordt het buurtbankje geplaatst. In de zomer wordt een buurtactiviteit 
georganiseerd om de buurtboom ‘in te wijden’ . 

Zaterdag 3 april: uiterste inleverdatum oplossingen Foto puzzel– en speurtocht. 

Woensdagavond 19 mei is de volgende buurtvergadering gepland. Afhankelijk van de dan 
geldende Corona-richtlijnen is die vergadering op locatie bij De Huppe of we organiseren de 
vergadering weer online. 

Onder toeziend oog van Klaas Pierik, Sicco van der 

Sluis en Rein Jan van Lochem (vlnr) slaat Alfons van 

Vilsteren met de sleghamer de boompaal vast. 

Glasvezelperikelen (vervolgverhaal) 

Erfcoach 

Beheer uiterwaarden 

IJsselbiënnale 

Winterfoto’s 

Buurtjournaal 



In memoriam: Gerard ter Avest 
3 februari 1948—20 maart 2021 

‘In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering’ 

Op 24 maart ontving het bestuur het onverwachte bericht dat 

onze buurtbewoner Gerard ter Avest is overleden.  

 

Gerard heeft op allerlei plaatsen in de wereld gewerkt, sinds 

het eind van de jaren tachtig was daarbij het huis aan de Klei-

ne Veerweg voor Gerard en Martha de thuisbasis.  

Gerard was als vrijwilliger heel actief. Ook voor de buurtbe-

woners en buurtvereniging heeft hij zich op allerlei manieren 

ingezet. Wanneer vrijwilligers werden gevraagd en werkzaam-

heden moesten worden verricht was Gerard er steevast bij. 

Zijn vriendelijke, sociale en goedlachse karakter, zijn positieve 

instelling en interesse in andere mensen zorgden ervoor dat 

zijn aanwezigheid zeer op prijs werd gesteld.    

 

De foto’s tonen zijn inzet in het team dat de brandweerputten 

onderhoudt en tonen de vrijwilligers die de wilgen knotten en 

bij Gerard en Martha pauzeren.  

Martha verliest in Gerard haar man en maatje, de kinderen en 

kleinkinderen gaan hun vader en opa missen. En wij zullen 

Gerard missen als ontzettend aardige, vriendelijke en sociale 

buurtbewoner. We wensen Martha, de kinderen en kleinkin-

deren veel sterkte toe. 



Nadat begin 2019 het boek 

“Het verhaal van Schelle Ol-

deneel, verleden, heden, toe-

komst” verscheen, kwam er 

steeds meer informatie bo-

ven water over de geschie-

denis van de huizen in onze 

buurt. Voor Marinus Dijk 

was dit aanleiding om de 

door hem gestarte zoektocht 

naar oude foto’s en verhalen 

van vroeger voort te zetten.   

 

Het is noeste arbeid die Ma-

rinus Dijk verricht. Oude fo-

to’s opsporen, contact leg-

gen met bewoners en oud-

bewoners van de huizen in 

onze buurt. Het resultaat is 

indrukwekkend: inmiddels 

staat de teller op 38 huizen. 

Van ieder huis is de geschie-

denis in kaart gebracht, in-

clusief kadastrale kaarten, 

oude foto’s en de levens-

loop van de eerste bewo-

ners.  

De opsommingen van de 

geschiedenis van de hui-

zen en haar bewoners is 

soms confronterend. Het 

contrast met de huidige 

tijd is soms groot, een 

schuur die nu dienst doet 

als garage was 150 jaar 

geleden de woning van 

een gezin waar 11 kin-

deren werden geboren en 

waarvan er 5 vroegtijdig 

kwamen te overlijden.  

 

Marinus werkt gestaag 

door. Wanneer u nog ou-

de foto’s heeft van deze 

buurt of andere informatie 

hebt die de moeite waard 

is: laat het Marinus Dijk 

svp weten. Het materiaal 

blijft natuurlijk in uw bezit. 

Foto’s van de site: 

‘Krulln Fredrik op de 

stoomfietse’, Frederik Aal-

berts van Schellerbergweg 

14 (ca. 1930) 

Handmelken in het land 

achter Kleine Veerweg 5   

De leden van de buurtvereniging ontvin-

gen medio maart de Schelle Oldeneel 

Foto Puzzeltocht in de mailbox. De foto’s 

vormen een aanwijzing waarmee letters 

kunnen worden gevonden. 

 

De Foto Puzzeltocht is door Miriam Hen-

driksen bedacht en gemaakt. De opgave 

bestaat uit 12 verschillende foto’s die 

elk in relatie staan tot een huis in Schel-

le Oldeneel. Wanneer de foto bij het 

juiste huis is geplaatst, kan een letter 

worden gevonden door gebruik van het 

huisnummer van dat huis. Huisnummer 

1 levert een A op, huisnummer 4 een D 

enzovoort. Soms wordt enig rekenwerk 

vereist om de juiste letter te vinden, 

maar de 12 foto’s vormen zo uiteindelijk 

een woord of uitdrukking.  

De oplossing (het woord of de uitdruk-

king) kunt u opsturen naar penning-

meester.schelleoldeneel@gmail.com. 

Doe dit wel uiterlijk 3 april 2021, dan 

dingt u mee naar de prijzen.  Onder de 

goede inzenders wordt een leuke atten-

tie verloot.  

Historie van Schelle en Oldeneel 

Foto puzzel- en speurtocht 

Buurtbewoner Marinus 

Dijk is na het 

verschijnen van het 

boek over Schelle 

Oldeneel stug 

doorgegaan met het 

verzamelen van 

informatie over  het 

verleden van huizen in 

onze buurt. 

Inmiddels is al van 38 

woningen de 

geschiedenis in woord 

en beeld vermeld op de 

site van de 

buurtvereniging. 
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Een opgave uit de Foto Puzzel-

tocht 



sing van het erf 

• Transformeren van een bedrijfserf tot 

een woonlocatie 

• Duurzaamheid, zoals zonne- en wind-

energie 

• Agrarisch ondernemen: innoveren, 

ontwikkelen, andere bedrijfsactivitei-

ten, opvolging en stoppen 

• Asbestsanering 

• Veiligheid: hoe om te gaan met ge-

wenst en ongewenst bezoek op uw erf 

• Sociale knelpunten door wonen en/of 

werken op het erf 

  

Initiatief van provincie Overijssel 

Provincie Overijssel stelt geld beschik-

baar voor de inzet van erfcoaches in 

Overijssel.  De provincie en gemeente 

Zwolle vinden de erven belangrijk voor 

het platteland. De partners willen de 

erfeigenaren stimuleren hun erf te ver-

duurzamen en verbeteren. Zo worden 

de erven klaargemaakt voor de toe-

komst en blijft het prettig wonen, wer-

ken en leven in het buitengebied van de 

IJsseldelta. 

Erfeigenaren in dit gebied kunnen een 

erfcoach inschakelen wanneer ze veran-

deringen op het erf of veranderingen in 

het agrarisch bedrijf overwegen en daar-

bij de kansen en mogelijkheden op een rij 

willen zetten.  Maar  wie kan die hulp 

krijgen? En voor welke vragen? 

 

De erfcoaches zijn bedoeld voor agrariërs 

en andere erfeigenaren in het buitenge-

bied. In het buitengebied spelen veel 

zaken tegelijkertijd. Dat is soms ingewik-

keld, maar biedt ook kansen voor de toe-

komst van uw erf en uzelf! De coaches 

helpen u om de kansen en mogelijkhe-

den op een rijtje te zetten en te kijken 

welke stappen u kunt zetten. Zij zijn ook 

op de hoogte van regelingen en subsidies 

en kunnen u verwijzen naar het juiste 

loket. De gesprekken met de erfcoaches 

zijn gratis. 

  

Welke vragen? 

Gesprekken met erfcoaches kunnen bij-

voorbeeld betrekking hebben op: 

• Vergroenen en landschappelijke inpas-

Erfcoach 
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Lief en Leed: 

De Lief en Leed-

commissie bezorgt 

buurtbewoners een 

felicitatie of blijk van 

medeleven in tijden van 

vreugde en verdriet. Ook 

nieuwe bewoners worden 

door de Lief en Leed 

verwelkomd met een 

attentie namens het 

bestuur.  Deze blijk van 

aandacht wordt erg op 

prijs gesteld.  

Het succes van deze 

welverdiende aandacht en 

zorg voor medebewoners 

kan alleen slagen wanneer 

alle buurtbewoners Berrie 

Keuper of Heleen Enter  

email: 

berriekeuper@gmail.com.  

Contact 

Wilt u graag met een 

erfcoach in gesprek over 

de toekomst van uw 

bedrijf of erf? 

Bel of mail met Jan-Olaf 

Tjabringa:  06-2709564 

info@gcijsseldelta.nl 

 

Winterfoto’s gevraagd 

Afgelopen winter leverde prachtige plaatjes op. Buurtbewoners die mooie afbeel-

dingen van afgelopen winter willen delen, kunnen die opsturen (mailadres: vereni-

ging.schelleoldeneel@gmail.com). Dan kunnen we daar weer een mooie expositie 

(online of op grote borden) van maken. 



Glasvezelperikelen (vervolgverhaal) 

niet opweegt tegen de 

betrekkelijk geringe 

winst in internetsnel-

heid.  

Hoewel de glasvezel in-

middels op veel plaatsen 

al in de grond ligt, zijn de 

huizen in Schelle Olde-

neel nog steeds niet aan-

gesloten. De glasvezelka-

bel ligt al ruim anderhalf 

jaar ongebruikt in de 

berm of bij de voordeur. 

De firma die de aanleg 

organiseert (inmiddels 

omgedoopt in Delta Fi-

ber) stelt dat de aan-

nemer wacht op een ver-

gunning van de gemeen-

te Zwolle voor de aanleg 

van het laatste stukje 

glasvezelkabel. Eerder 

werd ook  gezegd dat het 

waterschap nog moeite 

had met het afgeven van 

een vergunning. Navraag 

bij beide instanties leert 

dat  daar niets bekend is 

van een vergunningsaan-

vraag. En zo blijft ondui-

delijk wat de vertraging 

veroorzaakt en wanneer 

de aanleg kan worden 

voltooid en snel internet 

tot de mogelijkheden 

gaat behoren.  

Wel duidelijk is dat een 

deel van het traject in 

Schelle nog steeds niet is 

aangelegd: de huizen 

‘Wat goed is komt vlug’ zo 

luidt een gezegde. Via de 

glasvezel kan in ieder geval 

de digitale informatie ra-

zendsnel ons huis binnenko-

men. Voor veel bewoners 

die noodgedwongen thuis-

werken een uitkomst. Maar 

dan moet de glasvezel wel 

zijn aangesloten. 

 

In mei 2018 werd gestart 

met graafwerkzaamheden 

om een deel van Schelle 

Oldeneel aan te sluiten op 

het glasvezelnetwerk. 

Schelle Oldeneel maakte 

deel uit van een traject dan 

Glasvezel Buitenaf ging aan-

leggen in de Kop van Over-

ijssel. Als laatste deel van 

dat traject werd in septem-

ber 2019 ook in Schelle Ol-

deneel de eerste schop in 

de grond gestoken. Destijds 

was de verwachting dat de 

aansluitingen vlot daarna 

zou worden gerealiseerd. 

Dit aanbod was overigens 

alleen van toepassing op 

bewoners die via het koper-

draadje van KPN internet 

ontvangen. Want buurtbe-

woners die al via Ziggo zijn 

aangesloten op het beka-

belde internet kregen geen 

aanbod om aangesloten te 

worden op de glasvezel. 

Waarschijnlijk omdat werd 

ingeschat dat de eigen bij-

drage voor die bewoners 

aan de Schellerdijk wach-

ten nog steeds op de aan-

leg van hun glasvezelka-

bel.      

Inmiddels is ook concur-

rent KPN druk bezig de 

bewoners van Zwolle te 

voorzien van glasvezel. 

Met de gemeente Zwolle 

werd daartoe een over-

eenkomst getekend 

waarin beide partijen 

toezegden samen te wer-

ken aan het realiseren 

van snelle internetverbin-

dingen voor de bewoners 

van de stad. Maar toen 

KPN met de glasvezel de 

Schellerbergweg ging 

aansluiten, weigerde men 

de brug bij de Bierton 

over de Steenwetering 

over te steken. Dat zou te 

kostbaar worden.  

Op initiatief van buurtbe-

woner Jan van Lenthe is 

bezwaar aangetekend 

tegen dit opportunisme 

van KPN. De gemeente 

Zwolle heeft zich in de 

afgelopen periode inge-

spannen om met KPN te 

komen tot een aanvaard-

bare oplossing, maar tot 

op heden is die oplossing 

nog niet gevonden.  

De gesprekken tussen de 

gemeente en KPN lopen 

nog steeds. Wordt ver-

volgd... 

Kostbare aansluiting? 

 

KPN stelt dat 
aansluiting van de 
bewoners aan de 
Schellerbergweg te 
kostbaar is om mee te 
nemen. Onduidelijk is 
of dat argument ook een 
rol speelt bij de 
stagnatie in de 
aansluiting van de 
bewoners aan de 
Schellerdijk.  

Deze redenatie geeft 
een oneerlijke 
voorstelling van zaken: 
het oordeel of 
aansluiting 
kostendekkend is, moet 
naar de mening van het 
bestuur plaatsvinden 
door het gehele pakket 
van alle aan te sluiten 
adressen te beoordelen 
(bebouwde omgeving 
van Zwolle voor KPN en 
de Kop van Overijssel 
voor Delta Fiber).  Het 
is niet fair om de 
aansluitkosten alleen bij  
de laatste adressen, aan 
de minder druk 
bebouwde rand van het 
aan te sluiten gebied als 
argument te hanteren.  
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Nog een verschil:  

 

Delta Fiber vraagt voor het 
aansluiten een  eenmalige 
bijdrage van ca. 2000 euro . 

KPN brengt bij de aanleg 
van glasvezel de bewoners 
van Zwolle geen bijdrage 
voor aanleg in rekening. 



In 2020 zijn door vrijwilligers van A 

Rocha wilgen geknot, inheemse boompjes 

geplant en zijn o.a. zaden van bloemen 

(passend in het stroomdal van de IJssel) 

ingezaaid. Ook de Zwolse tulp (de wilde 

kievitsbloem) is daarbij ingezaaid.   

 Zwolse tulp (wilde kievitsbloem) Foto 

ontleend aan www.Zwolleinbeeld.nl 

 

Beheer uiterwaarden  
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In opdracht van eigenaar Rijkswaterstaat verzorgt A 

Rocha samen met Uw Stadsboer het beheer van de Schel-

lerwaarden.  

Het beheer van dit gebied heeft tot doel de natuur in de 

uiterwaarden te behouden en te versterken en tegelijk 

de IJssel bij hoogwater goed te laten doorstromen. Het 

dagelijkse werk wordt daarbij gedaan door de blaarkop-

pen van boer Sjoerd en de Hereford’s van Wim Kok. Deze 

koeien begrazen het terrein en zorgen ervoor dat de ve-

getatie kort blijft.  

Het bestuur van de buurtvereniging heeft veel waarde-

ring voor de inzet van de vrijwilligers. Door hun inzet 

worden de natuurwaarden beschermd en kan de natuur 

zich in dit gebied verder ontwikkelen. Tegelijk zijn er ook 

zorgen. Het gebied is, zeker in Corona-tijd, erg in trek om 

te wandelen, te fietsen, met de hond te wandelen, op 

een bankje te zitten of om te vissen, varen of te zwem-

men. In de uiterwaarden, op de dijk en ook op de aan-

voerwegen naar dit gebied is het vaak een drukte van 

belang. En te verwachten is dat die belangstelling nog 

verder toeneemt wanneer het voetveer in gebruik wordt 

genomen. Terwijl de rust, de ruimte en de natuur de be-

langrijkste waarden vormen voor deze bezoekers, is de-

zelfde  stroom bezoekers ook een bedreiging voor die 

rust en natuur. Een grote stroom bezoekers  legt niet 

alleen druk op natuurwaarden, hun gedrag zorgt helaas 

soms ook voor overlast voor omwonenden. Elke bezoe-

ker heeft het volste recht om dit gebied te bezoeken als 

plek voor ontspanning en om te genieten van de rust, de 

ruimte en de natuur. Juist om die reden moeten we zor-

gen dat die rust, ruimte en natuur worden beschermd.  

Anders verliest het gebied zijn waarde.  

Het belang van de natuur is geborgd door Wet– en regel-

geving (Natura 2000 en het Beheersplan) en wordt met 

name behartigd door de vrijwilligers van A Rocha en de 

ingeschakelde agrariërs door Uw Stadsboer. En Rijks-

waterstaat (RWS) houdt als eigenaar van dit gebied 

de waterveiligheid in de gaten en stelt daartoe eisen 

aan de beheerders. De belangen van de natuur en 

waterveiligheid zijn nu dus goed geregeld. Maar de 

belangen van omwonenden en lokale agrariërs is nu 

geheel afhankelijk van hun eigen inbreng en initiatief 

en is niet geborgd in een  beheersovereenkomst. 

Omdat we te maken hebben met verschillende par-

tijen (gemeente, RWS, A Rocha, Uw Stadsboer) zijn 

we een speciaal overleg (‘Gebiedsoverleg’) gestart 

met het doel samenhang en samenwerking te organi-

seren tussen alle partijen en belanghebbenden in dit 

gebied.  Daarin zijn ook omwonenden vertegenwoor-

digd.  

Veranderingen in 2021 

Maar dit jaar gaat er iets veranderen. RWS gaat het 

beheer van de uiterwaarden overdragen aan Staats-

bosbeheer (SBB). Vervolgens gaat SBB beheerstaken 

voor dit gebied aanbesteden aan een derde partij. En 

die partij gaat dan de activiteiten verzorgen die tot 

op heden door Uw Stadsboer en A Rocha werden 

uitgevoerd in opdracht van RWS.  Het bestuur van de 

vereniging onderzoekt nu de mogelijkheden om de 

betrokkenheid en vertegenwoordiging van omwo-

nenden en lokale agrariërs in het beheer te structu-

reren en te versterken.  Dat kan door SBB te vragen 

deze inbreng op te nemen in hun pakket van eisen. 

Ook structurele samenwerking met A Rocha en Uw 

Stadsboer is een optie, maar andere mogelijkheden 

worden ook onderzocht. Het doel is het beheer goed 

te regelen door betrokkenheid van alle belangheb-

benden. En daarbij de vraagstukken van (verkeers-) 

veiligheid, waterveiligheid, recreatie en natuurbe-

heer (in de uiterwaarden en in het aangrenzende 

deel van Schelle Oldeneel) samenhangend aan te 

pakken.  
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De IJsselbiënnale vindt plaats van 18 juni t/m 19 september 2021. De organisatie 

heeft samen met uitvoerend kunstenaar Leonard Passchier omwonenden verteld 

wat de ideeën zijn. Het voorgestelde kunstwerk (drijvende reddingsvlotten in de ne-

vengeul van de IJssel) refereert op speelse wijze aan de hoogwaterveiligheid. 

 

De IJsselbiënnale is de langste kunstroute van Nederland. Bijna 30 kunstwerken zijn 

te bekijken over een traject van ruim 100 kilometer langs de IJssel. Het thema van 

2021 heeft betrekking op de impact van klimaatverandering op ons landschap: TIJ, 

TIJD en TIJDELIJKHEID.   

Op 28 januari 2021 organiseerde de IJsselbiënnale een online bijeenkomst bedoeld 

voor belangstellenden en dijkbewoners. Leonard Passchier deed in die bijeenkomst 

uit de doeken hoe hij het kunstwerk voor ogen heeft en besproken werd op welke 

locatie en onder welke condities dat succesvol zou kunnen zijn. 

De animo van omwonenden was gering in aantal. Later bleek dat dit kwam omdat 

de schriftelijke uitnodiging beperkt is gebleven tot de bewoners van de Schellerdijk, 

dijkbewoners uit Oldeneel hadden de uitnodiging van de organisatoren niet ont-

vangen. Dat hadden we als buurtvereniging graag anders gezien, want de impact 

van kijkers naar het kunstwerk strekt zich ook uit over een wat groter gebied.  

Voor nadere informatie: www.ijsselbiennale.nl  of Marjolein Dokter  0570-244002  

Leonard Passcher wil enke-
le opblaasvlotten laten 
drijven in de hank, de dode 
arm van de IJssel ongeveer 
ter hoogte van het voet-
veer. Op een beperkt aan-
tal dagen kunnen mensen 
overnachten in zo’n drij-
vend vlot, Leonard treedt 
dan op als ‘campingbaas’. 

 

Oproep 

Leonard heeft het plan op-
gevat om aan de gevel van 
huizen langs de route 
graag lege containers te 
bevestigen. Deze contai-
ners bevinden zich door-
gaans aan boord van sche-
pen en bevatten de red-
dingsvlotten.  

De containers die Leonard 
wil bevestigen zijn leeg, 
licht van gewicht, zijn 1.20 
m. lang en hebben een dia-
meter van 63 cm.  De con-
tainers worden met een 
hoekijzer en schroeven aan 
de gevel bevestigd. De aan-
blik van deze containers 
aan de gevels  benadrukt  
de noodzaak om maatrege-
len te treffen voor hoog 
water, aldus Leonard.  

Geïnteresseerd? Hou de 
berichtgeving vanuit de 
organisatie in de gaten, of 
stuur een e-mail naar: 

info@ijsselbiennale.nl  

IJsselbiënnale 2021 

Fietst u ook graag? Gooit u graag uw haren los? Of bent u graag met het hoofd in de wol-

ken? Deze prachtige raamposter van de IJsselbiënnale is beschikbaar voor bewoners die 

(langs de route) reclame willen maken voor de kunstroute. Het bestuur hoopt enkele exem-

plaren te ontvangen om uit te delen. Maar zelf aanvragen kan ook: www.ijsselbiennale.nl   


