Nieuwsbrief 30, april 2014
Deze nieuwsbrief informeert u over
het project IJsseluiterwaarden Olst.

Burgemeester Ton Strien van Olst-Wijhe:
‘Met elkaar zijn we er zo goed mogelijk uitgekomen’

Hij wordt verstuurd naar eigenaren,
gebruikers en bewoners van het

Sinds 1 januari van dit jaar is burgemeester Ton Strien voorzitter van de stuurgroep

gebied en naar de media en verdere

die verantwoordelijk is voor het project IJsseluiterwaarden Olst. Hij volgde de

belangstellenden.

Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman op die in de voorbereidingsfase voorzitter
was. Nu de uitvoering van het project begonnen is, neemt burgemeester Strien de

Aan het project IJsseluiterwaarden

voorzittershamer over.

Olst nemen de volgende partijen
deel:
• provincie Overijssel

Ton Strien kijkt met een tevreden gevoel

• Dienst Landelijk Gebied

terug op de manier waarop de plannen

• ministerie van Infrastructuur

uiteindelijk vorm hebben gekregen: In de

en Milieu

loop van de tijd hebben we het programma

• ministerie van Economische Zaken

Ruimte voor de Rivier dat we hier moeten

• gemeente Olst-Wijhe

realiseren, steeds belangrijker zien worden,

• Rijkswaterstaat Oost-Nederland

terwijl er op allerlei manieren aan de

• Staatsbosbeheer

middelenkant geknabbeld werd. In de ogen

• Waterschap Groot Salland

van de gemeente zette dit het onderdeel van
het plan om naast de Duursche Waarden
meer nieuwe natuur te ontwikkelen onder
druk. Gelukkig kunnen we met medewerking van de provincie een brug in het Rondje

Colofon

Fortmond aanleggen en zijn er mooie

Meer informatie kunt u verkrijgen bij:

struinpaden in het gebied gekomen plus het

omgevingsmanager

brugje over de Lange Kolk bij het Infocen-

Matthijs Logtenberg van de Dienst

trum IJssel. Al met al een aanloop om met

Landelijk Gebied, (06) 52 401 717,

voldoening op terug te kijken.

(foto gemeente Olst-Wijhe)

Leefgenot

Vinger aan de pols

Neem voor het aanmelden of

Als burgemeester voelt Ton Strien zich

Als voorzitter van de stuurgroep ziet

afmelden en het doorgeven van

verantwoordelijk voor de inwoners van

burgemeester Strien een extra taak voor de

adreswijzigingen contact op met

Fortmond. Hij vertelt dat de contacten met

stuurgroep weggelegd nu het project de

Nicoliene Oosterhof van de Dienst

het gebied uitstekend te noemen zijn:

uitvoeringsfase is ingegaan: Nu is het zaak

Landelijk Gebied, n.oosterhof@dlg.nl.

Natuurlijk is niet iedereen even gelukkig met

om alert te blijven. De aanpak van de

de uiteindelijke plannen, maar ik heb oprecht

aannemerscombinatie geeft vertrouwen.

Voor vragen rondom de uitvoering

het gevoel dat we er met elkaar zo goed

Zo’n project realiseren is veel méér dan een

kunt u contact opnemen met

mogelijk uitgekomen zijn. We hebben als

technisch hoogstandje. Er zal heus nog wel

Peter Blaauw van de Combinatie

overheden niet vanaf een ivoren toren de

wat op onze weg komen en daarover zullen

IJsseluiterwaarden Olst,

plannen over de mensen uitgestort, maar er is

we met elkaar in gesprek moeten blijven.

(06) 23 198 814,

steeds geprobeerd om iedereen er maximaal

Duidelijk de vinger aan de pols dus!

peter.blaauw@boskalis.com

bij te betrekken. En mét resultaat denk ik,

m.logtenberg@dlg.nl.

want naast het feit dat het water hier straks
meer ruimte krijgt, blijft Fortmond een
Zie ook: www.ijsseluiterwaardenolst.nl

prachtige plek om te wonen en te beleven.

Kom op 23 april naar de feestelijke start
van het project IJsseluiterwaarden Olst.
Zie pagina 3 voor meer informatie.
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Dienst Landelijk Gebied volgend jaar opgeheven
Per 1 januari 2015 houdt de Dienst Landelijk Gebied als landelijke organisatie op
te bestaan. Dat heeft staatssecretaris Dijksma in oktober 2013 bekendgemaakt. De
dienst wordt opgesplitst waarbij 400 arbeidsplaatsen overgaan naar de provincies.
Zoals bekend treedt DLG op als uitvoerder van het project IJsseluiterwaarden Olst.
Het besluit de dienst op te heffen zal alleen gevolgen hebben voor de uitvoeringsorganisatie, niet voor de realisatie van het project als zodanig.

In het onderhandelingsakkoord Decentralisatie

Vertrouwde gezichten

Natuur van 2011 sprak Dijksma’s voorganger

Voor het project IJsseluiterwaarden Olst zal de

Bleker met de provincies af dat zij zeggen-

opheffing van DLG betekenen dat de partijen

schap zouden krijgen over 400 arbeidsplaat-

vanaf volgend jaar met een andere organisatie

sen van DLG. Lang hebben rijk en provincies

te maken krijgen voor de aansturing en

overlegd hoe je het woord ‘zeggenschap’

uitvoering van het project. Op dit moment is

moest invullen. De provincies bleken er een

nog onduidelijk bij welke organisatie het

voorkeur voor te hebben deze arbeidsplaatsen

project zal worden ondergebracht. In elk geval

per provincie te verdelen.

tot het eind van dit jaar heeft u te maken met

DLG heeft momenteel een omvang van circa

de vertrouwde gezichten van DLG.

950 arbeidsplaatsen. Naast de 400 arbeidsplaatsen die naar de provincies gaan, zullen er
ook nog 100 arbeidsplaatsen bij het ministerie
van Economische Zaken worden gecreëerd.

Uitspraak Raad van State maakt onteigening
in uiterwaarden mogelijk
Nadat de gemeenteraad van Olst-Wijhe in januari 2013 de Partiële herziening
bestemmingsplan Uiterwaarden met een aantal wijzigingen had vastgesteld, zijn
bij de Raad van State uiteindelijk drie beroepsschriften tegen het plan ingediend.
Tijdens een zitting van deze hoogste bestuursrechtbank eind oktober 2013 zijn de
beroepen door twee van de indieners toegelicht en heeft de gemeente verweer
gevoerd. Op 24 december 2013 deed de Raad van State uitspraak: alle drie
beroepen heeft men ongegrond verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan
onherroepelijk geworden.
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Het belangrijkste beroep had betrekking op

grondverwervingsprocedure worden

de geul die op de westoever van de IJssel bij

vervolgd. Gelijktijdig met het zogeheten

Welsum zal worden aangelegd. De

minnelijk overleg start het ministerie van

grondeigenaar was onder andere van

Infrastructuur en Milieu een onteigenings-

mening dat de geul niet op de goede plaats

procedure. Het ontwerp-onteigeningsbesluit

zou komen te liggen. Nu de Raad van State

ligt van 26 maart tot en met 7 mei 2014 ter

hem in het ongelijk heeft gesteld, kan de

inzage op het gemeentehuis in Wijhe.
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De eerste schop in de grond in de IJsseluiterwaarden Olst
Wie over de IJsseldijk van Wijhe naar Olst rijdt, zal er weinig van zien. Als u echter
in Den Nul de weg richting IJssel neemt, komt u na een paar honderd meter in een
landschap terecht waar duidelijk keihard gewerkt wordt. Er liggen inmiddels al
metershoge bergen grond. Twee dikke stalen buizen doorsnijden het gebied. Met
een sierlijke boog steken ze de weg over.

De afgelopen maanden zijn de puntjes op

de zuidelijker gelegen Roetwaarden. Eén buis

de i gezet in de plannen voor het project IJs-

voert water aan om de grond via de andere

seluiterwaarden Olst. Zo is in overleg met de

buis te kunnen wegzuigen. Nog niet eerder

bevolking nog het een en ander bijgesteld aan

werd dit systeem op deze schaal in Nederland

de plannen met de Fortmonderweg. Ook aan

toegepast.

het ontwerp voor de fietsbrug over de nieuwe

Uiteindelijk zal de grondpers zo’n 500 duizend

hoogwatergeul moest nog het een en ander

kuub grond moeten verzetten. Er is voor het

worden doorgerekend. Op het eerste gezicht

transport via buizen gekozen om verkeers-

lijkt het een eenvoudige betonnen brug te

hinder in Fortmond te voorkomen. Zou de

worden, maar de ontwerpers moesten wel

grond op de gebruikelijke manier verplaatst

rekening houden met het feit dat de pijlers

worden, dan moesten er om de twee minuten

van de brug de kracht van een ontketende

vrachtauto’s rijden…

IJssel moeten kunnen weerstaan.
Zoals de planning er op dit moment uitziet,
Grondpers

zal tot dit najaar aan de nieuwe geul worden

Na een aantal voorbereidingsmaanden kon

gewerkt. Het is de bedoeling dat eind van het

bij de combinatie van de aannemersbedrij-

jaar ook de fietsbrug klaar is.

ven Boskalis en Van Hattum en Blankevoort

De Combinatie IJsseluiterwaarden Olst heeft

letterlijk de eerste schop de grond in. De

een eigen nieuwsbrief om bewoners en

enorme grondpers van Boskalis werd het

andere betrokkenen van de uitvoering van

gebied in gemanoeuvreerd waarna de technici

het project op de hoogte te houden. Wie

met het inregelen van de apparatuur konden

die nieuwsbrief niet ontvangen heeft en er

beginnen. De grondpers gaat de grond uit

belangstelling voor heeft, kan een mailtje

de nieuwe hoogwatergeul verplaatsen naar

sturen naar olst@boskalis.com.

UITNODIGING
START PROJECT
IJSSELUITERWAARDEN OLST
Op woensdag 23 april om 15.00
uur is de feestelijke start van het
project. Daarbij is iedereen van
harte welkom op locatie aan de
Fortmonderweg.
Voorafgaand aan de officiële
gebeurtenis kunnen belangstellenden vanaf 12.30 uur naar het
Infocentrum Infocentrum IJssel Den
Nul (Rijksstraatweg 109, 8121 SR
Den Nul) komen voor een excursie
door het gebied. U krijgt uitleg ter
plaatse uit eerste hand over de
stand van zaken en u maakt
uitgebreid kennis met de unieke
natuur van de IJsseluiterwaarden.
Denkt u aan goed schoeisel!

In maart arriveerde de grondpers in Fortmond en kon Boskalis beginnen met het
inregelen van de apparatuur (foto Boskalis Nederland/Anton van Dongen).
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K3Delta begint met herinrichting De Roetwaarden
Zodra de Combinatie IJsseluiterwaarden Olst zand in de richting van de nabijgelegen Roetwaarden gaat persen, begint
gebiedsontwikkelaar K3Delta daar met het ‘verondiepen’ van de grote zandwinplas. Eindresultaat moet een functioneel
ingericht gebied worden met een prachtige waterplas.

Na een voortraject van visievorming en

sproeiponton in de Roetwaarden. Deze

Inrichting gebied

onderzoek is destijds met toepassing van

gaat ervoor zorgen dat het materiaal

Samen met Staatsbosbeheer heeft K3Delta

het Besluit bodemkwaliteit besloten dat het

gelijkmatig over de bodem verspreid wordt.

een inrichtingsplan voor de Roetwaarden

materiaal dat bij het aanleggen van de

Vanuit een oogpunt van techniek en

gemaakt. Aan de westzijde verdwijnen de

hoogwatergeul vrijkomt, kan worden

natuurbescherming is dit een zeer

steile taluds en krijgt de plas natuurvriendelijke

gebruikt in de Roetwaarden, een gebied

milieuvriendelijke toepassing waar K3Delta

oevers. Er zullen natte ruigten ontstaan met

dat eigendom van Staatsbosbeheer is.

inmiddels op verschillende locaties in

paaiplaatsen voor vissen en oevers met veel

De buizen van de grondpers transporteren

Nederland de nodige resultaten mee

slik waar watervogels zich prima zullen thuis

een mengsel van water en zand naar een

behaald heeft.

voelen. Verder gaat K3Delta ook de bodem in
het midden van de diepe plas ‘verondiepen’
waardoor de natuurwaarden in de plas zullen
worden versterkt. Aan de oostkant van de
Roetwaarden blijft een diepere geul
gehandhaafd om bij hoogwater een veilige
doorstroming te kunnen garanderen.
Drukte op de oevers van de plas Roetwaarden
(foto Iwan Reerink).

Vijfentwintig jaar natuurontwikkeling in de Duursche Waarden
Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat de riviernatuur alle ruimte kreeg in de Duursche Waarden. Via geulen kon het
IJsselwater zich net als in vroeger tijden weer toegang verschaffen tot de uiterwaarden. Een kwart eeuw later kun je niet
anders dan tot de conclusie komen dat de natuur de haar geboden ruimte hier prima heeft weten te benutten.

Destijds waren de Duursche Waarden het

In Infocentrum IJssel Den Nul (Rijksstraatweg 109, 8121 SR Den Nul) vindt u alle informatie

eerste grote natuurontwikkelingsproject in

over de Duursche Waarden. Meer weten? Kijk op www.staatsbosbeheer.nl of www.

de Nederlandse uiterwaarden. Dankzij de

infocentrumijssel.nl. U vindt hier binnenkort ook details over speciale activiteiten ter

dynamiek van de rivier en de inzet van

gelegenheid van het 25-jarig jubileum van dit natuurgebied van Staatsbosbeheer.

Schotse hooglanders, paarden en pony’s
konden zich in het gebied ooibossen en
stroomdalgraslanden ontwikkelen. Het
IJsselwater bracht er de planten terug die
hier van nature thuishoren. En met de
planten, struiken en bomen kwamen ook de
dieren van weleer terug. Er wonen weer
bevers in de Duursche Waarden. Ook de
zeearend keerde in het gebied terug en het
2014-096

lijkt een kwestie van tijd voor ze er weer
gaan nestelen.
Schotse hooglanders in de Duursche Waarden (foto Staatsbosbeheer/Gerard van Breemen).

4

Nieuwsbrief IJsseluiterwaarden Olst

