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Rennen op de Schellerdijk
Op 9 april zal weer het startschot klinken van de 11e editie van de 10 Mijl van Zwolle Zuid. Ongeveer 2000 deelnemers worden verwacht. De deelnemers aan de 10
mijl (circa 16 kilometer) lopen o.a. via de Schellerdijk. De deelnemers aan de 5 Mijl
en de Kidsrun gaan vooral door de wijk Ittersum.

In dit nummer:

Rennen op de Schellerdijk
Boerenbruiloft
In memoriam: Hans van den Berg
Dijkversterking Schelle Oldeneel
Cursus reanimatie en AED-gebruik
Landbouwsluis
Varend ontgassen .. Geen probleem
Energiebesparing en duurzaamheid
Boerenbruiloft (vervolg)

De voorjaarsvergadering
van de buurtvereniging
staat gepland op woensdag 18 mei. Aanvang
20.00 uur bij De Huppe.
We zijn verheugd dat we
elkaar weer op de normale wijze kunnen ontmoeten. De agenda van deze
vergadering wordt ruim
een week van tevoren
per mail rondgestuurd. In
ieder geval wordt het
Huishoudelijk Reglement
op de agenda geplaatst.

De organisatie start op 9 april vanaf 13.00 uur met de opbouw van het parcours.
De 5 Mijl en de 10 Mijl starten om 17.00 uur. De laatste deelnemer wordt rond
19.00 uur bij de finish verwacht. Tussen 13.00 uur en uiterlijk 19.00 uur is de bereikbaarheid van woningen aan de route beperkt. Vrijwilligers en professionele
verkeersregelaars van Traffic Support zijn aanwezig op plekken waar de verkeersveiligheid extra aandacht nodig heeft. Zij begeleiden daar het verkeer. Zodra alle
deelnemers zijn gepasseerd, wordt de weg weer vrijgegeven. Alarmdiensten
(Ambulance, Brandweer en Politie) hebben altijd toegang tot het parcours en uw
adres. Meer informatie treft u aan op www.10mijlvanzwollezuid.nl .

Onzekerheid over opnames voor de film
“De Boerenbruiloft”
“De boerenbruiloft” is een film die wordt gemaakt door buurtbewoners uit Schelle
Oldeneel. Na een Corona-stop stond alles klaar om op 11 en 18 juni de opnames te
maken. Op 14 mei zou een bijeenkomst voor vrijwilligers worden belegd. Maar een
subsidieaanvraag zorgt voor een onverwachte nieuwe vertraging en bezorgt de vrijwilligers opnieuw een domper. (zie pagina 7 voor nadere informatie)

Wanneer u onderwerpen
wenst te agenderen kunt
u een email sturen naar:
vereniging.schelleoldeneel@gmail.com

De foto van de Boerenbruiloft uit 1943 (bron: Marinus Dijk)

In memoriam: Hans van den Berg
29 juni 1938 –12 februari 2022

Toen in 2004 buurtvereniging Schelle Oldeneel werd
opgericht, was dat in grote mate te danken aan Hans
van den Berg. Hans nam het initiatief om te komen tot
de oprichting van de buurtvereniging zodat de bewoners
van Schelle en Oldeneel zich beter georganiseerd konden opstellen tegenover partijen zoals de gemeente
Zwolle en Vitens.

Deze partijen hadden plannen met dit gebied en Hans
voorzag de noodzaak van verbinding en onderlinge
steun. Hans werd ook de eerste voorzitter van de buurtvereniging. ‘Bewoners: let op uw zaak!” was in die tijd
een zin die Hans regelmatig aanhief. Een jaar later verruilde Hans de voorzittershamer van de buurtvereniging
voor een bestuurlijke rol in het overkoepelende vereniging Buurtschap IJsselzone. Ook daar lag de focus sterk
op verfraaiing van het gebied met behoud van natuur–
en cultuurwaarden.
Vanwege zijn verdienste voor de buurtvereniging is
Hans destijds door de leden van de vereniging benoemd
tot erevoorzitter.
Toen ons het bericht bereikte dat Hans was overleden,
heeft het bestuur om die reden besloten tot het plaatsen van een rouwadvertentie. Op zondag 20 februari
hebben buurtbewoners langs de Kleine Veerweg via
een erehaag de gelegenheid gekregen Hans uitgeleide
doen. Op deze wijze werd ook steun betuigd aan de
familie en andere nabestaanden van deze markante
buurtbewoner.
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Dijkversterking Schelle Oldeneel
IJsselwerken is een samenwerkingsverband tussen Waterschaps Drents Overijsselse Delta en Boskalis Nederland. In dit voorjaar starten de gesprekken met de bewoners voor het uitwerken van de voorkeursalternatieven.

In dit voorjaar starten
de gesprekken met de
grondeigenaren in
Schelle en Oldeneel.
De uitwerking van het
ontwerp en de
terugkoppeling naar
grondeigenaren vindt
naar verwachting rond
de zomer 2022 plaats.
Namens de bewoners
aan de Schellerdijk is
Gerrit Weistra
contactpersoon. Voor
Oldeneel is dat Dirk
Jan van Swaay.

In de Verkenningsfase was er voor de
dijk ter hoogte van het buurtschap Oldeneel nog geen Voorkeursalternatief bepaald. De twee overgebleven alternatieven, een buitendijkse oplossing en een
zelfstandig kerende constructie, zijn aan
het begin van de Planuitwerkingsfase
verder uitgewerkt.
Afgelopen september en oktober zijn er
terugkoppelgesprekken gevoerd met
bewoners aan de Oldeneelweg. In deze
gesprekken hebben we het Voorlopig
Ontwerp toegelicht. Deze gesprekken
zijn positief verlopen. De uitwerking van
het ontwerp is positief. Grondeigenaren
gaven aan dat er wel zorgen zijn over de
uitvoering en hebben een terugkoppeling gegeven op het tijdelijk ruimtebe-

slag. Deze zorgen en aandachtspunten
vanuit de grondeigenaren nemen we
mee in de verdere uitwerking van het
ontwerp.
Op basis van de resultaten en de reactie
van de bewoners heeft het dagelijks
bestuur van het waterschap in november 2021 besloten om het alternatief
met de zelfstandig kerende constructie
als Voorkeursalternatief vast te stellen
en uit te laten werken tot een Voorlopig
Ontwerp.

Met de grondeigenaren in het buurtschap worden vanaf begin 2022 individuele gesprekken gevoerd om de wensen op te halen voor het dijkontwerp en
gaat men ook weer met de buurt in gesprek.

Cursus reanimatie en AED gebruik
Onlangs heeft De Huppe een AED geplaatst bij de ingang, naast de versautomaat.
Maar weten we ook hoe die te gebruiken?

De AED bij De Huppe

Tijdens de najaarsvergadering is gepeild
of leden behoefte hebben aan een cursus reanimatie. Daarbij wordt dan ook
het gebruik van een AED geoefend. Uit
deze peiling bleek er veel animo te zijn
onder de aanwezige leden.

In samenwerking met De Huppe gaan
we een cursus organiseren. Berichtgeving over datum en tijdstip en de kosten
(voor leden van de buurtvereniging)
ontvang u zodra we daarover duidelijkheid hebben verkregen.
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Landbouwsluis
De landbouwsluis aan de Schellerdijk is op 22 maart tijdelijk verwijderd. Zo kan het
bouwverkeer voor Schellerdijk 12 ongehinderd passeren. Aanvankelijk was onbekend
hoe lang deze situatie zou duren, maar volgens planning zal in mei 2023 de landbouwsluis terugkeren (op dezelfde plek maar o de juiste hoogte).
De landbouwsluis in de weg naar Groten is
al wat langer onderwerp van overleg met
de gemeente Zwolle. Deze sluis is aangelegd om te voorkomen dat automobilisten
kunnen rondrijden via de dijk tussen de
Schellerdijk en de Kleine Veerweg. Personenauto’s zouden via de Schellerdijk en het
karrenpad kunnen rijden naar Groten en
vrachtverkeer was bedoeld te rijden via de
Kleine Veerweg.
Het besluit voor deze verkeerskundige oplossing is jaren geleden al genomen in een
gezamenlijk overleg met alle betrokkenen.
Buurtbewoners, gemeente, waterschap:
allen konden zich vinden in deze oplossing.
Toen de landbouwsluis uiteindelijk was
aangelegd, bleek deze iets te hoog te zijn.
Veel vrachtauto’s konden de sluis niet passeren. De werking en het effect op de verkeersstroom was daardoor niet zoals beoogd.
Het overleg met de gemeente over deze
situatie loopt al een tijdje. Dat de sluis te
hoog was aangelegd was geen discussie. In

welke mate dit overlast veroorzaakte en
welke investeringen en inspanningen
gerechtvaardigd zijn om het beoogde
effect te bereiken was nog onderwerp
van overleg. Door bouwplannen van
Johan en Riek Groten komt er nu een
versnelling in dat proces.
Zo snel zelfs dat ook de gemeente Zwolle werd verrast. De sluis is dus tijdelijk
verwijderd en zal uiteindelijk op de juiste hoogte en op dezelfde plaats worden
teruggeplaatst. De planning is dat dit
eind mei 2023 plaatsvindt.
Ondanks het verdwijnen van de landbouwsluis, blijven de verkeersborden op
de Schellerdijk gewoon staan.

De gemeente Zwolle
informeert u over de
duur van deze
tijdelijke situatie,
bebording voor
verkeer naar Groten
en andere zaken.
Wijkregisseur van
het stadsdeel Zuid is
John de Vries. Voor
vragen of informatie
kunt u bij hem
terecht (
J.de.vries@zwolle.nl )

Omwonenden die constateren dat alsnog allerlei gemotoriseerd nietbestemmingsverkeer toch gebruik
maakt van de weg naar Schellerdijk 12
wordt geadviseerd contact op te nemen
met wijkregisseur John de Vries
(j.de.vries@zwolle.nl ).

22-3-2022:
alsof er nooit een landbouwsluis is geweest..
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Varend ontgassen...geen probleem
Eind 2021 kwam in het nieuws dat schepen al varend over de IJssel hun giftige dampen
uit de tanks mogen laten verdampen. Dat heet varend ontgassen. Varend ontgassen is
onwenselijk en belast omwonenden, de bemanning van schepen en het milieu.
Na het lossen van een vloeibare lading blijft
er altijd wat van het geloste product in de
tank van het schip achter. Deze restanten
moeten soms eerst weg. Pas wanneer de
tank helemaal schoon is, kan de nieuwe lading aan boord. Daarom blaast een schipper
zijn tanks en leidingen met ventilatoren
door. Dit heet ontgassen: de stoffen verdampen en komen in de lucht terecht tijdens het varen.
Voor het varend ontgassen zijn regels opgesteld, zo mag ontgassen niet plaatsvinden in
de nabijheid van woningen en bruggen.
De IJssel
Naar aanleiding van publicaties hebben omwonenden en het bestuur de gemeente
Zwolle eind 2021 gevraagd of (en hoe vaak)
varend ontgassen op de IJssel ter hoogte van
Zwolle plaatsvindt en hoe groot de risico’s
voor de omwonenden zijn. Ook is gevraagd
of de gemeente een verbod overweegt, aangezien zo’n verbod soms ook door andere

Foto: Gerrit Sluiter

gemeenten wordt opgelegd.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de
kans op varend ontgassen op de IJssel
heel klein is. En door de minimum
afstand tot bruggen en huizen wordt
de kans op varend ontgassen ter
hoogte van Schelle Oldeneel als heel
erg klein ingeschat. Onderzoek van de
GGD heeft uitgewezen dat er geen
ernstige gezondheidseffecten zijn
voor omwonenden.
De gemeente Zwolle is wel bevoegd
om een gemeentelijk verbod in te
stellen op varend ontgassen. Maar de
gemeente is niet bevoegd om handhavend op te treden tegen een overtreding van dit verbod. Omdat de IJssel rijkswater is.
Er is wetgeving in de maak om varend
ontgassen in Nederland te verbieden
vanaf 2024.

De inhoud in dit
artikel is ontleend
aan de
informatienota
Varend Ontgassen
die op 17 februari
door het college is
gestuurd aan de
raad .
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Energiebesparing en duurzaamheid:
over zonnepanelen, van het gas af,
hybride waterpompen en meer...
Ons buurtschap kent veel huizen met zonnepanelen. Blijkbaar spreekt duurzaamheid
en energiebesparing veel bewoners aan. Hoe kunnen we deze kennis en ervaringen
delen en het energieverbruik nog verder laten afnemen?
Klimaatproblemen en stijgende energieprijzen kunnen aanleiding zijn om onze
woningen verder te verduurzamen. Verschillende buurtbewoners zijn zichtbaar
bezig, zo is het aantal huizen met zonnepanelen inmiddels in de meerderheid.
Meer onzichtbaar zijn de waterpompen,
zonneboilers en andere technische oplossingen om het energieverbruik te reduceren. Of oplossingen om geheel van het
gas af te komen.
Maar hoe werkt het en hoe ziet het er in
de praktijk uit? Is het comfortabel? Wat
kan je ermee besparen en waar loop je
tegenaan? Zou het ook iets voor u zijn?
Passen de maatregelen ook bij een oud
huis? Moet er veel aanpassingen worden
gedaan?

Gluren bij de buren?

Het idee is ontstaan om op een nader te
bepalen datum buurtbewoners in de gelegenheid te stellen een kijkje te nemen
bij elkaars oplossingen.
Buurtbewoners die hun energiebesparende maatregel willen laten zien melden
zich aan. We kiezen een datum en tijdstip

waarop we belangstellende buurtbewoners de gelegenheid bieden bij de opgegeven adressen een kijkje te nemen. We
maken daar een soort fietstocht van,
zodat iedere deelnemer meerdere
adressen kan bekijken, verspreid door de
buurt.
Deze activiteit is bedoeld om inspiratie
op te doen en elkaars ervaringen te delen. En met elkaar in contact te komen.
En nu? Wat nu?
Allereerst zijn we op zoek naar buurtbewoners die trots zijn op de door hun getroffen maatregelen en die bereid zijn
geïnteresseerde buurtbewoners te laten
zien wat het is, hoe het eruit ziet. En wat
uw ervaringen zijn.
Geef aub uw interesse om deel te nemen door aan het bestuur, Martin Neijensteijn is daarvoor aanspreekpunt.
Zodra we enkele adressen hebben gaan
we samen bedenken hoe en wanneer we
dit organiseren. Daarna kondigen we de
datum aan en maken er een gezellige
middag van. Mogelijk kunnen we afsluitend als buurtvereniging ook nog een
gezellige activiteit organiseren

Als buurtvereniging
zijn we blij dat we nu
weer activiteiten
kunnen organiseren
waar buurtbewoners
elkaar kunnen treffen.
Ideeën en initiatieven
van buurtbewoners
willen we erg graag
ondersteunen.
Voor dit initiatief
roepen we
buurtbewoners op zich
te melden wanneer ze
bereid zijn hun buren
te laten zien welke
duurzame
maatregelen en
energiebesparingen ze
hebben getroffen.
Meld u daartoe bij
Martin Neijensteijn of
Miriam Hendriksen.
Mailadres is:
vereniging.schelleolde
neel@gmail.com

Foto: Wim Eikelboom
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“De Boerenbruiloft”
Het verhaal is inmiddels wel bekend: gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over
een boerenbruiloft in 1943 aan de Kleine Veerweg is een scenario geschreven voor
een film die door buurtbewoners wordt gemaakt. Veel vrijwilligers waren benaderd,
locaties geselecteerd en het plan lag klaar, totdat Corona iedere vorm van samenwerking moeilijk maakte. En omdat samenwerking tussen buurtbewoners een van de
belangrijkste doelen is voor het maken van deze film, werden de opnames uitgesteld.

Op 31 maart kwam het
bericht dat de subsidieaanvraag is vertraagd.
Op het moment van
schrijven is onduidelijk in
welke mate het reeds
beschikbare budget toereikend is om op 11 en 18
juni toch opnames te
maken voor de film “De
boerenbruiloft” .

De werkgroep zoekt naar
mogelijkheden in deze
nieuwe situatie.
De werkgroep bestaat uit
Cisca Anthonisse, Elly
Klaassen, Albert Bredenhoff, Johan Bootsma en
Lieuwe Noordam.

De dijk blijft populair
voor trouwfoto’s
Foto: René Pot

Ondertussen heeft de werkgroep niet
stilgezeten! Regelmatig komen buurtbewoners bij elkaar om de voorbereidingen
te treffen. Het script is met enkele aanpassingen vervolmaakt. Er zijn lijsten gemaakt van de attributen die nodig zijn bij
elke scene. Er zijn huisbezoeken geweest
om te inventariseren welke kleding aanwezig is die gedragen kan worden tijdens
de opnames. En dat leverde enkele waardevolle kledingstukken op uit de jaren 40
toen de bruiloft werd gevierd.

Subsidie aangevraagd
Voor het realiseren van de film zijn naast
vrijwilligers ook professionele mensen en
apparatuur nodig. En dat kost geld. Er
was al een startsubsidie, maar voor de
plannen was een aanvullende subsidie
aangevraagd. Helaas zal pas in de zomer
duidelijk worden of de aanvraag wordt
toegekend. Dat bericht kwam eind maart
onverwacht en is voor de vrijwilligers
(opnieuw) een domper. De werkgroep
behoudt hun enthousiasme en beraadt
zich op deze nieuwe situatie. Op dit moment is nog niet duidelijk of de beoogde

opnamedata (11 juni in Oldeneel en 18
juni in en bij de museumboerderij op
Kampereiland) doorgang vinden.

Het verhaal van de film
In april 1943 trouwden Riek Logtenberg
en Egbert Dijk. Een mooie gebeurtenis in
een moeilijke tijd. Ook in bezettingstijd
ging het leven door, ondanks tekorten,
inkwartiering en een infrastructuur die
grotendeels in puin lag. Zoals bij elke
bruiloft in een boerengemeenschap was
de hele buurt betrokken en uitgenodigd. Vanwege de tekorten gold dit niet
voor de jongeren uit de buurt. Dit viel
niet in goede aarde. Terwijl het feest op
de deel van de boerderij in volle gang
was, sloop een groepje jongeren de kelder in. Daar werd door hen een eigen
feestje ‘gevierd’ met het klaarstaande
eten, de drank en hapjes. Dit bekwam
hen echter slecht. Toen de helpende
buurvrouwen de drank en eten wilden
halen, troffen ze daar een groep misselijke en dronken jongeren aan tussen de
resten van wat een feestmaal had moeten zijn…

