
Belangengroep Oldenelerpark

Beste buurtgenoten, 
Graag stellen wij ons aan u voor: 
de nieuwe Belangengroep Oldenelerpark. 

Het Oldenelerpark is een fijn verblijfs- 
en wandelgebied en wordt door velen 
erg gewaardeerd. Daar kan, vanwege 
toekomstige ontwikkelingen, verandering 
in komen. Belangengroep Oldenelerpark 
wil daarbij betrokken zijn en zet zich in 
voor behoud van het bijzondere karakter 
van het park.



Ontwikkelingen 
Het gedeelte van het park, grenzend aan de IJsseldijk, 
heeft een hoge landschaps- en natuurwaarde.
Er zijn echter ontwikkelingen die dit waardevolle en 
kwetsbare gebied, mogelijk gaan aantasten.
Zowel de dijkversterking als de koppeling met de 
ontwikkeling van het Harculoterrein kunnen dit 
gebied (nadelig) beïnvloeden.

Dijkversterking
De IJsseldijk wordt tussen Olst en Zwolle deels 
verhoogd en versterkt. Ter hoogte van het 
Oldenelerpark wordt de dijk aan de binnenzijde 
(parkzijde) versterkt. Deze versterking en de hiermee 
gepaard gaande werkzaamheden, kunnen de 
parkrand ernstig aantasten.

Koppeling Harculo
In het kader van de gebiedsvisie Harculo, is 
gesproken over een koppeling met het park. Wat dit 
precies inhoudt, is nog niet duidelijk.

Behoud 
Belangengroep Oldenelerpark wil graag 
tijdig betrokken worden bij deze plannen en 
ontwikkelingen. Ons doel is om een serieuze 
gesprekspartner te zijn voor de gemeente Zwolle, 
waterschap Drents Overijsselse Delta, Engie en 
eventuele andere partijen. En ook zien wij onszelf als 
aanspreekpunt voor alle omwonenden, gebruikers en 
andere betrokkenen.
Wij staan voor behoud van de landschaps- en 
natuurwaarden van het park en waar mogelijk 
willen wij het initiatief nemen om deze waarden te 
versterken.

De belangengroep Oldenelerpark is divers van 
samenstelling en bestaat uit een mengeling van jong 
en oud, gebruiker en omwonende.
Voorzitter is Bram van de Kam,  
secretaris Evert Driegen.

Doet u mee?
Graag willen we horen of u achter ons initiatief staat. 
Ook zijn wij benieuwd naar uw ideeën.
U kunt reageren op de website MijnWijk van 
de gemeente Zwolle, onder Ontwikkelingen 
Oldenelerpark of via e-mail: 

oldenelerpark@gmail.com

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe 
ontwikkelingen in en rond het park en van de 
activiteiten van de Belangengroep Oldenelerpark?  
Stuur ons dan een e-mailbericht.

Tot ziens in het park!


