
 

 

 

 

 

 

Beste buurtgenoten, 

Zoals we in onze eerste nieuwsbrief aankondigden, besteden we dit keer aandacht aan het plan voor de 

dijkversterking ter hoogte van het Oldenelerpark. Daar is alle reden toe want dat baart ons grote 

zorgen. 

Het plan is opgesteld door IJsselwerken, een samenwerkingsverband van Waterschap Drents 

Overijsselse Delta en Boskalis Nederland, dat als één team aan de dijkversterking tussen Olst en 

Zwolle werkt. 

Eind november vorig jaar heeft IJsselwerken ons als Belangengroep Oldenelerpark geïnformeerd over 

het voorlopig ontwerp. Hoe ziet het eruit en wat zijn de gevolgen? 

 

Voorlopig ontwerp 

Grasmat 

Uit het voorlopig ontwerp blijkt dat ter hoogte van het park de dijk is afgekeurd op de bekleding.  

Dit houdt in dat de bovenlaag zal worden afgegraven en vervangen door een kleilaag en een nieuwe 

grasmat. 

 

Piping 

Er is op veel plekken bij hoogwater een grote kans dat het kwelwater (grondwater) onder de dijk zand 

meeneemt. Dit kan ervoor zorgen dat de dijk verzwakt en kan inzakken. Dit wordt piping genoemd. 

Daarom wordt binnendijks een verticale pipingvoorziening aangebracht. Deze pipingvoorziening 

bestaat uit een kunststof damwand. 

 

Hoogte 

In tegenstelling tot andere gedeelten voldoet de dijk aan de gewenste hoogte en zal dus niet hoeven te 

worden opgehoogd. 

 

Stabiliteitsberm 

Door binnendijks een extra berm aan te brengen wordt de stabiliteit van de dijk vergroot. Door een 

kruinversmalling blijft het ruimtebeslag echter beperkt. Op deze manier wordt de groenstrook langs 

het Oldenelerpark zo min mogelijk geraakt. 

 

Extra voetpad 

Regelmatig is het op de dijk druk. Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties tussen wandelaars (met hond) 

en fietsers (wielrenners). Vanuit dit gegeven is gekeken naar de aanleg van een extra voetpad. In het 



voorlopig ontwerp is een voetpad buitendijks meegenomen. Volgens IJsselwerken is het aan de 

gemeente Zwolle om hierover beslissen. 

 

 

Doorsnede van het voorlopig ontwerp: 

 

 

Wat zijn de gevolgen? 

Werkwegen door het park 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is de aanvoer van grond nodig. Volgens het plan van 

IJsselwerken gaat dit zoveel mogelijk per schip gebeuren, vanuit de noordelijke haven (parkzijde). Om 

deze grond en ander materieel te vervoeren naar het werk zijn werkwegen nodig. Deze werkwegen 

komen voornamelijk onder aan de dijk en binnendijks (parkzijde) te liggen, omdat buitendijks een 

natura 2000-gebied is. 

Omdat bij de kolken onvoldoende ruimte is voor een werkweg, zullen deze volgens het plan 

gedeeltelijk worden gedempt.  

 

Werkterrein bij de kolken 

Behalve werkwegen zijn er werkterreinen nodig voor de opslag van materieel. De twee kolken zijn 

volgens IJsselwerken daarvoor de meest geschikte locatie. Omdat daarvoor nogal wat extra ruimte 

nodig is gaan de twee kolken nog grootschaliger worden gedempt.  

 

Gronddepot  

Voor een gronddepot is het achterste weiland in het Oldenelerpark bedacht (zie onderstaande 

plattegrond). Dit betekent veel grondtransportbewegingen door het park. 

 

De werkzaamheden zullen naar verwachting twee jaar duren en, afhankelijk van de beschikbaarheid 

van de gronden, in 2025 starten. 

 

Geen demping kolken, geen gronddepot 

Als Belangengroep Oldenelerpark hebben wij IJsselwerken een reactie gegeven op het voorlopig 

ontwerp. Ervan uitgaande dat de dijkversterking een gegeven is, hebben we ons beperkt tot de schade 

die in het park wordt aangericht. Vooral de keuze van de locatie van het gronddepot en de 

werkterreinen voor opslag, baart ons grote zorgen. Onze ecoloog/bioloog spreekt van langdurige en 

blijvende schade 

Een gronddepot in het park houdt in dat er gedurende lange tijd (twee jaar of langer) af en aan gereden 

gaat worden in het park, met grote en 

zware voertuigen.  

 

Wij zijn tegen een depot inclusief alle 

transportbewegingen in het park, 

omdat de schade veel te groot is. Het 

Engieterrein is een veel betere locatie. 

Daar ligt voorlopig genoeg 

braakliggend terrein waar je weinig 

kunt vernielen. 

 

 

 



De beide kolken zijn aangewezen als locatie voor een werkterrein. Hiervoor vindt een grootschalige 

demping plaats van beide kolken. Volgens IJsselwerken is de natuur gemakkelijk te herstellen zodra 

de werkzaamheden gereed zijn.  

 

Kleine kolk, dec 2022    Grote kolk, dec 2022 

 

Wij vragen ons af waarom juist op het meest kwetsbare gedeelte van het park een werkterrein is 

gepland. Deze twee juweeltjes, met een hoog natuurgehalte, moeten met rust worden gelaten! 
 

Om te bereiken dat de schade aan het Oldenelerpark zoveel mogelijk wordt beperkt, willen wij breder 

inzetten. Wij hebben inmiddels contact gezocht met gemeenteraadsleden en natuur- en 

milieuorganisaties. 

Verder willen wij de gemeente erop aanspreken geen toestemming te geven voor een gronddepot in 

het park en geen grootschalige demping van de twee kolken.  

 

Wij zijn benieuwd naar uw mening of eventuele suggesties. Hoe meer reacties wij krijgen des te 

sterker staan wij bij ons bezwaar tegen het gronddepot en de demping van de kolken. Dus schroom 

niet uw mening te geven. Ons e-mailadres is: oldenelerpark@gmail.com 
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