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1.  Aanleiding

In het najaar van 2016 zijn bewoners van het gebied Zwarte Water en Vecht uitgenodigd om ‘hun verhaal’ 
over het gebied te delen. Welke plekken van betekenis zijn er? Dit kunnen plekken zijn met een historische 
gebeurtenis, een collectieve herinnering of bijvoorbeeld een huidige persoonlijke ervaring. Deze verhalen zijn 
samen met een historisch geografische analyse gebundeld in ‘het verhaal van Zwarte Water en Vecht’, binnen 
de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland. 
 
Het	verhaal	van	het	gebied	staat	niet	op	zichzelf.	Zo	zorgen	uit	te	voeren	maatregelen	in	het	kader	van	Natura	
2000	Zwarte	Water	&	Vecht	ervoor	dat	er	veel	gaande	is	in	het	gebied	en	dat	het	hierdoor	ook	in	zijn	fysieke	
verschijningsvorm	zal	veranderen.	Ook	uit	te	voeren	maatregelen	vanuit	het	hoogwaterbeschermingsprogramma	
en	het	meer	bovenstrooms	uitgevoerde	programma	‘Ruimte	voor	de	Vecht’	zorgen	voor	de	nodige	fysieke	
veranderingen	in	het	gebied.	Deze	dynamiek	in	het	gebied	heeft	per	definitie	invloed	op	het	verhaal	van	het	
landschap.	Er	wordt	als	het	ware	een	nieuw	verhaal	-	een	nieuwe	tijdlaag	-	aan	toegevoegd.	Door	aandacht	te	
besteden	aan	het	verhaal	van	het	gebied,	zowel	vanuit	de	historie	als	vanuit	het	heden	en	de	toekomst,	kunnen	
de	maatregelen	in	het	kader	van	onder	andere	Natura	2000	in	een	ander	en	breder	daglicht	komen	te	staan.	
De	maatregelen	kunnen	aanjager	zijn	van	meerdere	gebiedsinitiatieven	en	zo	een	breder	gebiedsproces	in	gang	
zetten.	Het	doet	de	kansen	voor	meerwaardecreatie	en	daarmee	de	betrokkenheid	van	bewoners	bij	het	gebied	
verhogen.	De	inhoudelijke	verrijking	en	kwaliteitsimpuls	zullen	zich	vooral	focussen	op	het	door	velen	aange-
dragen	thema	van	recreatieve	ontsluiting,	routes	en	toegankelijkheid	van	het	gebied	in	combinatie	met	behoud	
en	opwaardering	van	bijzondere	plekken.	Het	kan	dan	gaan	om	het	Haersterveer	over	de	Vecht,	de	pinanten,	
historische	verdedigingslinies,	restanten	van	kastelen	en	havezaten,	perceelstructuren	met	veldnamen	en	diver-
se	kolken.	De	Provincie	Overijssel	zet	zo	in	op	een	integrale	aanpak,	met	de	Natura	2000	opgave	als	belangrijke	
aanjager	van	het	gebiedsproces.	Voor	de	Gebiedscoöperatie	IJsseldelta,	voortgekomen	vanuit	het	Nationaal	
Landschap	IJsseldelta,	is	vanuit	dat	verleden	het	integrale	denken	een	vanzelfsprekendheid.	De	kansen	
voor	het	beleven	van	het	landschap	worden	dan	ook	afgewogen	tegen	andere	opgaven	en	belangen.
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2.  Opgave en werkwijze

De	Gebiedscoöperatie	IJsseldelta	(GCIJ)	is	gevraagd	om	invulling	te	geven	aan	de	beleving	van	het	Zwarte	Water	
&	Vecht.	De	GCIJ	vertegenwoordigt	27	gebiedspartijen	die	allen	werken	aan	een	vitaal	en	kwalitatief	gebied.	
De	partijen	zijn	te	kenmerken	als	partijen	die	begaan	zijn	met	het	landschap,	met	de	agrarische	sector,	met	
toerisme	&	recreatie,	met	natuur	&	milieu	en	de	leefbaarheid	in	het	gebied	en	specifiek	in	de	kleinere	kernen.	
Het	is	deze	coöperatie	die	een	katalyserende	rol	op	zich	zou	kunnen	nemen	in	de	volgende	stappen	van	dit	be-
levingstraject	om	de	kwaliteitsimpuls	concreet	te	maken.	De	werkgroep	‘Beleving	Zwarte	Water	&	Vecht’	heeft	
hier	gedurende	de	eerste	helft	van	2018	invulling	aan	gegeven.
 
Het	verhaal	van	het	landschap	gekoppeld	aan	recreatie	&	toerisme,	lijkt	op	voorhand	de	meest	logische	en	
kansrijke	combinatie	te	zijn.	In	het	voorliggende	uitvoeringsprogramma	ligt	het	zwaartepunt	dan	ook	bij	deze	
combinatie.	Kan	het	huidige	aanbod	versterkt	worden	en	zijn	er	kansen	om	het	aanbod	uit	te	breiden?	Andere	
invalshoeken	hebben	de	revue	gepasseerd	om	het	verhaal	van	het	landschap	verder	vorm	te	geven	en	uit	te	
dragen.
 
Voor	het	toewerken	naar	een	uitvoeringsprogramma	is	met	een	werkgroep	een	aantal	stappen	doorlopen.	Tij-
dens	de	eerste	werksessie	is	samen	gesproken	over	de	kernkwaliteiten	van	het	landschap	die	de	moeite	van	het	
vertellen	waard	zijn.	Ook	is	nagegaan	welk	aanbod	er	momenteel	al	is	op	gebied	van	toerisme	&	recreatie.	Er	is	
breed	nagedacht	over	welke	ingrediënten	van	meerwaarde	kunnen	zijn	binnen	de	genoemde	opgave.	De	twee-
de	werksessie	voorzag	de	opgave	van	meer	focus,	zowel	in	het	soort	als	in	het	aantal	ideeën.	Wat	hebben	we	
op	tafel	liggen,	welke	deelgebieden	langs	het	Zwarte	Water	en	de	Vecht	springen	eruit,	waar	ligt	een	vraag	voor	
meer	beleving?	Aan	de	hand	van	het	clusteren	van	verhalen,	plekken	en	activiteiten	is	de	focus	komen	te	liggen	
op	4	specifieke	deelgebieden	en	een	overkoepelend	thema	voor	het	gehele	gebied.	Na	beide	werksessies	heeft	
een	meer	gedetailleerdere	uitwerking	plaatsgevonden	door	de	projectuitvoerder.	Ook	het	laten	uitvoeren	van	
een	quickscan	flora	&	fauna	heeft	sturing	gegeven	aan	welke	voorstellen	(voornamelijk	wandelpaden)	wel	of	
niet	konden	worden	opgenomen	of	welke	voorstellen	aangepast	dienden	te	worden.	Een	derde	werksessie	en	
individuele	gesprekken	met	gebiedspartners	hebben	de	uitwerking	nader	aangescherpt	en	aangevuld	tot	het	nu	
voorliggende	uitvoeringsprogramma.	Gedurende	de	drie	genoemde	werksessies	heeft	er	zo	telkens	gefaseerd	
een	aanscherping	plaatsgevonden	van	de	te	benoemen	projectvoorstellen.	Via	deze	werkwijze	is	een	uitvoe-
ringsprogramma	samengesteld	met	een	hoog	realiteitsgehalte	wat	de	kans	op	realisatie	aanzienlijk	vergroot.									

Status Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water & Vecht
In	het	Uitvoeringsprogramma	Zwarte	Water	&	Vecht	(UP	ZWV)	worden	zo	concreet	mogelijke	projectvoorstellen	
benoemd.	De	voorstellen	variëren	enorm	in	omvang,	haalbaarheid	op	korte	of	langere	termijn,	type	voorstel	en	
wie	de	trekker	zou	moeten	zijn.	De	haalbaarheid	van	projecten	hangt	eveneens	af	van	voldoende	financiering	
en	in	een	aantal	gevallen	ook	van	vergunningen.	De	genoemde	projectstellen	zijn	daarom	ook	niet	allemaal	
startklaar,	maar	zijn	wel	dermate	realistisch	dat	uitvoering	op	korte	of	langere	termijn	voor	de	hand	ligt.	De	
verdere	uitwerking	tot	daadwerkelijke	startklare	projecten	moet	in	veel	gevallen	nog	wel	plaatsvinden.	Diverse	
gebiedspartijen,	waaronder	de	Gebiedscoöperatie	IJsseldelta,	kunnen	hier	een	rol	in	spelen.	Van	belang	is	dat	
de	voorstellen	voortkomen	uit	het	proces	met	de	werkgroep,	aangevuld	met	externe	inzichten	en	kansen.

Opbouw uitvoeringsprogramma Zwarte Water & Vecht    
Het	voorliggend	uitvoeringsprogramma	start	met	een	beknopte	schets	van	het	landschap	van	het	Zwarte	Water	
&	Vecht.	Dit	landschap	geeft	aanleiding	om	en	biedt	kansen	voor	het	versterken	van	de	beleving	in	een	viertal	
deelgebieden.	Deze	deelgebieden	-	4	in	totaal	-		worden	nader	uiteengezet	met	de	daarin	gelegen	kansen	voor	
grotere	of	kleine	projecten.	Deze	projecten	worden	kort	benoemd	en	uitgewerkt.	Het	uitvoeringsprogramma	
sluit	af	met	een	advies	over	hoe	het	vervolg	en	de	daadwerkelijke	realisatie	van	de	projecten	gestalte	kan	krij-
gen.		
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3.  Verhaal van het landschap

In	het	gebied	waar	de	Overijsselse	Vecht	samenstroomt	met	het	Zwarte	Water	kunnen	drie	landschapstypen	
worden	onderscheiden.	Langs	het	stroomgebied	van	de	rivieren	bevindt	zich	het	rivierenlandschap,	een	klein-
schalig	landschap	dat	gekarakteriseerd	wordt	door	oeverwallen,	kommen	en	uiterwaarden.	Ten	noorden	en	
oosten van de rivieren ligt het middeleeuwse veenontginningslandschap waar op veel plaatsen nog steeds de 
lange	smalle	percelen	te	vinden	zijn.	In	het	westen	ligt	de	polder	Mastenbroek,	de	oudste	geometrisch	geplan-
de	polder	van	ons	land.	Het	natuurlijke	landschap	en	het	water	hebben	de	inrichting	van	het	gebied	bepaald.	
De	cultuurhistorische	waarden	vertellen	het	verhaal	van	de	mensen	die	deze	landschappen	al	vanaf	500	na	
Christus	in	gebruik	hebben	genomen	en	hebben	gevormd.	

© Fotografie Aad Mosch
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3.1  Het rivierenlandschap

Het	landschap	in	het	rivierengebied	is	gevormd	door	het	meanderen	van	het	Zwarte	Water	en	de	Overijsselse	
Vecht.	Beide	rivieren	hebben	vanaf	hun	ontstaan	tot	aan	de	bedijkingen	in	de	late	middeleeuwen	vrij	spel	
gehad	in	het	landschap.	Bij	overstromingen	werd	in	het	gehele	gebied	rond	de	rivieren	klei	afgezet.	Omdat	de	
zwaarste	zandkorrels	dichtbij	de	rivier	werden	afgezet	ontstonden	hier	de	oeverwallen	en	kronkelwaarden.	
Verderop	werden	de	fijnere	deeltjes	afgezet	en	vormde	zich	een	kleilaag	in	de	komgebieden.	De	rivieren	waren	
voortdurend	in	beweging	en	hebben	de	vorm	van	het	landschap	bepaald.	Naast	de	hoger	gelegen	oeverwallen	
en	rivierduinen	zijn	in	de	uiterwaarden	op	veel	plaatsen	nog	restanten	van	oude	meanders	en	geulen	te	zien	die	
herinneren	aan	de	tijd	voor	de	bedijking.
 
De	hogere	delen	langs	de	rivier	waren	vanouds	aantrekkelijk	voor	bewoning.	Hoewel	de	eerste	sporen	van	
menselijke	aanwezigheid	al	zo’n	10.000	jaar	oud	zijn,	vond	de	eerste	permanente	bewoning	in	het	gebied	pas	
plaats	vanaf	de	vroege	bronstijd	(ca.	2100	v.Chr.).	Het	gebied	was	toen	nog	zeer	nat	en	bij	hoog	water	lagen	de	
eerste	nederzettingen	nog	als	eilandjes	in	het	water.	De	oudste	buurtschappen	vinden	ook	hun	oorsprong	op	
deze	hogere	delen	in	het	landschap,	bijvoorbeeld	op	de	dekzandrug	bij	Holten	en	Genne.
 
In	de	late	middeleeuwen	werden	de	rivieren	bedijkt,	wat	zorgde	voor	een	ingrijpende	verandering	van	het	
landschap.	De	gebieden	die	normaal	gesproken	regelmatig	overstroomden	konden	nu	gebruikt	worden	als	
weilanden.	Er	ontstond	een	splitsing	tussen	de	natte	buitendijkse	uiterwaarden	(‘buitenlanden’)	en	de	drogere	
binnendijkse	weide-	en	hooilanden	(‘binnenlanden’).	Deze	structuur	is	in	iedere	buurtschap	min	of	meer	gelijk	
en	heeft	op	veel	plaatsen	tot	ver	in	de	20ste	eeuw	standgehouden.	Pas	na	de	Tweede	Wereldoorlog	is	er	door	
de	ruilverkaveling	veel	veranderd.
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3.2  Het polderlandschap

Ten	westen	van	het	Zwarte	Water	ligt	de	polder	Mastenbroek.	Oorspronkelijk	bevond	zich	hier	een	moerassig	
bosgebied,	waar	de	middeleeuwse	naam	Mastenbroek	nog	naar	verwijst.	De	basis	van	het	natuurlijke	land-
schap	is	hier	gevormd	door	de	rivieren	en	de	wind.	De	bodem	in	de	polder	bestaat	grotendeels	uit	klei-op-veen;	
een	dunne	laag	rivierklei	is	door	het	Zwarte	Water	en	de	IJssel	afgezet	op	een	laag	veen.	Onder	de	veenlaag	
bevindt	zich	op	de	meeste	plaatsen	zand	uit	de	laatste	ijstijden.
 
De	ontginning	van	de	polder	is	in	1364	begonnen,	Mastenbroek	is	daarmee	de	oudste	geometrisch	geplande	
polder	van	Nederland.	Het	doel	van	de	inpoldering	was	om	het	land	geschikt	te	maken	voor	akkerbouw.	Door	
inklinking	van	de	bodem	daalde	het	maaiveld	echter	vrij	snel	na	de	inpoldering	en	werd	het	gebied	weer	te	nat.	
De	polder	werd	daarom	in	gebruik	genomen	als	veeteeltgebied,	wat	tot	op	de	dag	van	vandaag	ook	voor	de	
meerderheid	van	het	grondgebruik	geldt.
 
De	erven	in	Mastenbroek	vormen	een	soort	eilandjes	in	het	open	polderlandschap.	Ze	zijn	omgeven	door	erf-
bosjes,	houtwallen	en	losse	bomen.	Op	enkele	plekken	wordt	het	rechtlijnige	patroon	van	de	polder	onderbro-
ken	door	kronkelige	waterlopen.	Dit	zijn	restanten	van	oude	geulen	van	vóór	de	inpoldering	die	behoren	tot	het	
natuurlijke	landschap	van	het	gebied.
 

© Beeldbank Gebiedscoöperatie IJsseldelta
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3.3  Het veenontginningslandschap

Aan	de	oostkant	van	de	rivieren	ligt	het	veenontginningslandschap.	Hier	lag	een	hoogveenkoepel	die	zich	
uitstrekte	richting	Staphorst.	Tegenwoordig	ligt	de	ontgonnen	veenvlakte	aanzienlijk	lager	dan	het	rivierenland-
schap,	tot	zo’n	40-80	cm	onder	NAP.

Het	Staphorsterveld,	waar	ook	de	Olde	Maten	deel	van	uitmaken,	werd	vanaf	1240	ontgonnen	vanaf	het	Zwarte	
Water	en	het	Meppelerdiep.	Door	bodemdaling	werd	het	westelijke	deel	van	het	veld	te	nat	voor	landbouw	en	
werd	het	in	gebruik	genomen	als	hooiland.	Tegenwoordig	is	het	grotendeels	een	beschermd	natuurgebied.	De	
smalle	strokenverkaveling	is	kenmerkend	voor	dit	landschap.	Het	gebied	is	in	verschillende	stappen	ontgonnen,	
waarbij	de	dorpjes	steeds	verder	naar	het	oosten	werden	verplaatst.

Opvallend	voor	het	gebied	tussen	Zwartsluis	en	Staphorst	is	de	extreem	smalle	en	langgerekte	verkaveling.	
Dit	kan	voor	een	deel	verklaard	worden	door	de	vele	sloten	die	nodig	waren	om	het	gebied	te	ontwateren,	
maar	vooral	door	het	erfsysteem	dat	in	deze	regio	gebruikelijk	was.	Na	het	overlijden	van	de	ouders	kreeg	ieder	
kind	een	gelijk	deel	van	het	land,	en	aangezien	de	kwaliteit	van	het	land	naar	het	westen	toe	steeds	slechter	
werd,	koos	men	ervoor	om	de	percelen	in	de	lengte	te	verdelen.	Door	de	slechte	kwaliteit	van	de	grond	werden	
de	percelen	vooral	gebruikt	als	hooilanden.

Tijdens	de	19e	eeuw	heeft	er	korte	tijd	turfwinning	plaatsgevonden	in	het	veenontginningslandschap,	maar	dat	
bleek	niet	rendabel.	Net	als	in	het	rivierenlandschap	heeft	de	ruilverkaveling	van	de	20ste	eeuw	hier	voor	grote	
veranderingen	gezorgd.

© Fotografie Aad Mosch
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4 Deelgebieden

4.1  Veldiger buitenland

Het	Veldiger	buitenland	ligt	aan	de	oever	van	het	Zwarte	Water	bij	de	buurtschap	De	Velde	tussen	Hasselt	
en	Zwartsluis.	Zoals	gebruikelijk	bij	de	buurtschappen	in	het	rivierenlandschap	bevindt	de	woonkern	zich	op	
het	hoogste	punt.	Het	Veldiger	buitenland	is	ontstaan	na	de	bedijkingen	in	de	14e	eeuw.	Het	binnendijkse	en	
drogere	Veldiger	binnenland	ligt	ten	noorden	van	de	buurtschap	en	werd	gebruikt	als	weideland.	Het	Veldiger	
buitenland	ligt	buitendijks	en	is	zeer	nat,	het	open	landschap	is	kenmerkend	voor	de	uiterwaarden.
 
Het	gebied	bevindt	zich	op	de	overgang	van	het	rivierenlandschap	naar	het	veenontginningslandschap.	
Vanaf	de	dijk	is	het	open	veenlandschap	in	de	verte	al	zichtbaar.	
Iets	ten	oosten	van	De	Velde	ligt	de	buurtschap	Zwartewatersklooster,	waar	vroeger	een	klooster	heeft	gestaan	
dat	een	grote	rol	speelde	bij	de	veenontginningen	vanaf	de	13e	eeuw.
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4.2  Deelprojecten Veldiger buitenland

A1  Aanleg ommetje noordzijde Veldiger buitenland

“Vroeger liepen we rond Koninginnedag over de zomerkade richting Hasselt om te kijken naar de kievitsbloemen 
in het Veldiger buitenland. Samen met mijn vader telden wij er de bloemen. Soms werden we bekeurd, omdat 
een verbalisant dacht dat we eieren zochten. Het is nog altijd een schitterende wandeling”. 

Struinen	door	het	landschap	is	een	wens	die	leeft	bij	veel	inwoners	van	Zwartsluis.	De	gemeente	Zwartewater-
land	wil	dergelijke	inwonersinitiatieven	waar	mogelijk	ook	graag	steunen,	zodat	er	meer	betrokkenheid	ontstaat	
tussen	bewoners	en	hun	eigen	leefomgeving.	Het	agrarische	gebied	leent	zich	daar	minder	goed	voor,	vanwege	
de	productievoorrang	die	er	heerst.	Ook	de	natuurgronden	zijn	niet	altijd	toegankelijk	vanwege	te	behalen	
natuurdoelstellingen.	Die	staan	veelal	op	gespannen	voet	met	de	recreatieve	openstelling.	Vanuit	de	werkgroep	
beleving	wordt	er	toch	voor	gepleit	om	een	deel	van	het	Veldiger	Buitenland	openbaar	toegankelijk	te	maken,	
eventueel	gedurende	een	specifieke	periode	in	het	jaar.	Het	voorgestelde	ommetje	heeft	een	lengte	van	circa	1	
km	en	voert	over	de	zomerkade.	Bij	de	aanleg	zullen	er	enkele	routepaaltjes	benodigd	zijn,	evenals	enkele	loop-
planken.	De	uitkomsten	van	een	quickscan	flora	&	fauna	geven	aan	dat	op	deze	locatie	een	ommetje	mogelijk	is,	
mits	er	rekening	wordt	gehouden	met	broedvogels.	Mogelijkerwijs	is	een	openstelling	gedurende	het	broedsei-
zoen	uitgesloten.	Voor	het	beheer	van	het	ommetje	kan	een	Groen	Blauwe	Dienst	uitkomst	bieden.	 
 
•		 Eigendom:				 	 Particulier
•		 Initiatiefnemer:			 	 Gebiedscoöperatie	IJsseldelta	
•		 Inschatting	kosten:			 €	10.000
•		 Termijn:					 	 <	5	jaar
•		 Partners:				 	 Sluuspoort,	vertegenwoordiging	vanuit	Zwartsluis,	Marketing	Oost,				
	 	 	 	 St.	Particuliere	Landschapsdiensten	IJsseldelta,	Gemeente	Zwartewaterland		
    en de eigenaar

© Fotografie Aad Mosch
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A2  Herinrichting straatmeubilair en verkeersborden kruising N331 / De Velde

Indien	deze	oversteek	als	een	knooppunt	wordt	gezien	tussen	landschapstypen	en	te	bezoeken	gebieden/loca-
ties,	dan	is	het	wenselijk	om	de	ruimtelijke	kwaliteit	op	deze	locatie	te	verbeteren.	Een	overdaad	aan	borden	
e.d.	maakt	de	kruising	nu	onoverzichtelijk	en	van	slechte	(ruimtelijke)	kwaliteit.	Een	upgrade	is	wenselijk	om	de	
verkeersveiligheid	te	vergroten	en	de	ruimtelijke	kwaliteit	te	verbeteren.	Middels	een	eenvoudig	herinrichtings-
plan	kan	de	kruising	aantrekkelijker	en	veiliger	gemaakt	worden.	Dit	projectvoorstel	heeft	een	sterke	relatie	met	
projectvoorstel	A5.	Een	upgrading	van	de	fiets-	en	wandelverbinding	aan	de	westzijde	van	de	N331	versterkt	de	
vraag	om	de	herinrichting	van	de	kruising	en	andersom.	
 
•		 Eigendom:				 	 Provincie	Overijssel
•		 Initiatiefnemer:			 	 Provincie	Overijssel
•		 Inschatting	kosten:			 	 €	20.000
•		 Termijn:					 	 <	5	jaar
•		 Partners:				 	 Gemeente	Zwartewaterland
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A3  Vernieuwen informatiepaneel kruising N331 / De Velde 

Ter	hoogte	van	de	kruising	N331	en	De	Velde	staat	een	informatiepaneel	van	Staatsbosbeheer.	Het	paneel	geeft	
informatie	over	het	gebied,	de	flora	&	fauna.	De	informatie	erop	is	echter	verouderd	of	gaat	binnen	afzienbare	
tijd	uit	de	tijd	lopen,	vanwege	de	voorgenomen	veranderingen	in	het	gebied.	De	locatie	waar	het	paneel	staat	
kan	gezien	worden	als	een	knooppunt	in	het	gebied.	Mensen	die	bij	dit	punt	staan	hebben	de	keuze	om	het	ge-
bied	van	de	Veldiger	Buitenlanden	verder	te	verkennen	of	om	de	N331	over	te	steken	en	het	veenontginnings-
landschap	aan	de	oostzijde	te	verkennen	met	daarbij	de	blik	op	o.a.	Zwartewatersklooster	en	De	Veldschuur	
van	Staatsbosbeheer.	Het	vervangen	van	dit	informatiepaneel	met	een	update	en	verbreding	van	informatie	is	
zeer	wenselijk.	Overleg	met	Staatsbosbeheer	heeft	uitgewezen	dat	zij	de	informatiepanelen	in	het	gebied,	waar-
onder	ook	dit	informatiepaneel,	in	2019	gaan	vervangen.	Vanuit	de	werkgroep	Beleving/Gebiedscoöperatie	
IJsseldelta	wordt	in	dat	proces	graag	meegedacht	over	de	inhoud	en	eventueel	vormgeving	van	het	paneel.
 
•		 Eigendom:				 	 Staatsbosbeheer
•		 Initiatiefnemer:			 	 Staatsbosbeheer
•		 Inschatting	kosten:			 	 €	3.000
•		 Termijn:				 	 <	1	jaar
•		 Partners:				 	 Stichting	Vrienden	van	de	Oldematen,	Gebiedscoöperatie	IJsseldelta
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A4  Informatiepaneel Kloosterzijl en aanleg kanosteiger  

De	Delta	is	onlosmakelijk	verbonden	met	het	water.	De	IJssel,	de	Vecht	en	het	Zwarte	Water	hebben	aan	de	ba-
sis	van	het	huidige	landschap	gestaan.	In	het	gebied	zijn	tevens	ook	vele	bouwwerken/objecten	te	zien	die	een	
relatie	hebben	met	het	waterbeheer.	Een	van	die	objecten	is	het	gemaal	Kloosterzijl.	Op	het	eerste	oog	is	het	
een	bescheiden	object,	maar	als	onderdeel	van	het	waterbeheer	heeft	het	wel	degelijk	een	belangrijke	functie.	
Naast	het	vertellen	van	het	verhaal	rondom	waterbeheer,	leent	deze	locatie	zich	uitstekend	om	met	een	kano	
het	water	op	te	gaan.	Als	onderdeel	van	een	aantal	aan	te	leggen	kanopleisterplaatsen	langs	het	Zwarte	Water	
en	de	Vecht	vormt	dit	de	pleisterplaats	tussen	Hasselt	en	Zwartsluis.	Het	is	een	plek	om	even	uit	te	rusten	en	
tegelijk	iets	te	kunnen	lezen	over	het	waterbeheer	en	specifiek	over	gemaal	Kloosterzijl.	
 
•		 Eigendom:				 	 Staatsbosbeheer,	Waterschap	Drents	Overijsselse	Delta	
•		 Initiatiefnemer:			 	 Gebiedscoöperatie	IJsseldelta
•		 Inschatting	kosten:			 €	15.000
•		 Termijn:					 	 <	1	jaar
•		 Partners:				 	 Toeristische	Kanobond	Nederland		

© Fotografie Aad Mosch
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A5  Vernieuwing fiets- en wandelverbinding westzijde N331

Aan	de	westzijde	van	de	N331	ligt	parallel	een	asfaltweg.	Deze	is	momenteel	formeel	bedoeld	voor	wandelaars	
(als	onderdeel	van	het	wandelroute-netwerk)	en	voor	eigenaren	van	naastgelegen	percelen	(bestemmingsver-
keer).	Ook	wordt	de	weg	gebruikt	door	fietsers	die	van	Hasselt	naar	Zwartsluis	fietsen	en	andersom.	Dit	laatste	
is	echter	officieel	niet	toegestaan.	Komend	vanaf	Hasselt	dienen	fietsers	bij	Kloosterziel	over	te	steken	naar	de	
oostzijde	van	de	N331	om	vanaf	daar	hun	route	naar	Zwartsluis	te	vervolgen.	De	kwaliteit	van	de	asfaltweg	is	
slecht.	Zowel	voor	wandelaars	als	voor	bestemmingsverkeer	is	de	weg	niet	comfortabel.	Fietsers	die	het	verbod	
negeren	zullen	ook	merken	dat	de	weg	verre	van	comfortabel	is	en	zelfs	onveilig.	

Het	vernieuwen	van	de	weg,	van	asfalt	naar	een	betonnen	pad,	vergt	een	forse	investering	en	dient	goed	afge-
wogen	te	worden	ten	opzichte	van	de	huidige	mogelijkheid	om	aan	de	oostzijde	van	de	N331	te	kunnen	fietsen.	
Toch	leeft	de	wens	vanuit	de	werkgroep	om	hier	nu	wel	aandacht	voor	te	vragen.	De	verwachting	is	immers	
dat	er	op	middellange	termijn	door	de	gemeente	Zwartewaterland	een	investering	moet	plaatsvinden	om	de	
kwaliteit	en	veiligheid	van	deze	parallelweg	te	kunnen	blijven	garanderen	voor	zowel	het	bestemmingsverkeer	
als	voor	wandelaars.	Vernieuwing	van	de	weg	kan	vervolgens	een	meerwaarde	bieden	aan	fietsers	om	langs	
de	westzijde	van	de	N331	van	en	naar	Hasselt	en	Zwartsluis	te	gaan.	Ze	kunnen	dan	genieten	van	het	prachtige	
landschap	van	de	Veldiger	Buitenlanden	en	kunnen	halverwege	indien	gewenst	oversteken	naar	bijvoorbeeld	
Zwartewatersklooster.	Om	het	landschap	aan	de	westzijde	van	de	N331	meer	te	ontsluiten	voor	fietsers	en	een	
veiliger	fietsverbinding	te	realiseren	tussen	Hasselt	en	Zwartsluis,	wordt	dan	ook	voorgesteld	om	de	asfaltweg	
te	vervangen	door	een	betonnen	weg	van	circa	3,5	meter	breed.	Een	relatie	met	het	Hoogwaterbeschermings-
programma	(meekoppelkans)	is	er	vooralsnog	niet.	Eventuele	maatregelen	aan	de	dijk	(N331)	zullen	niet	voor	
2031	plaatsvinden.	
 
•		 Eigendom:				 	 Gemeente	Zwartewaterland
•		 Initiatiefnemer:			 	 Gemeente	Zwartewaterland
•		 Inschatting	kosten:			 	 €	850.000
•		 Termijn:				 	 <	5	jaar
•		 Partners:				 	 Aanliggende	grondeigenaren,	Waterschap	Drents	Overijssel	Delta,	
	 	 	 Provincie	Overijssel	

Pagina 26
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4.3  De Brommert

Natuurgebied	de	Brommert	ligt	in	de	uiterwaarden	ten	zuiden	van	Hasselt	aan	de	oostkant	van	het	Zwarte	
Water	en	maakt	deel	uit	van	het	rivierenlandschap.	De	buitendijkse	natte	graslanden	vormen	de	perfecte	leef-
omgeving	voor	een	grote	verscheidenheid	aan	flora	en	fauna.	In	dit	agrarische	cultuurlandschap	is	een	mooie	
wisselwerking	tussen	natuur	en	cultuur	te	zien.	De	graslanden	worden	pas	laat	in	de	zomer	gemaaid	om	ervoor	
te	zorgen	dat	de	bijzondere	kievitsbloemen,	waar	het	gebied	om	bekend	staat,	zich	volop	kunnen	ontwikkelen.
 
Naast	de	unieke	flora	en	fauna	kent	het	gebied	een	aantal	aardkundig	waardevolle	elementen.	Midden	in	het	
gebied	bevinden	zich	meerdere	oudere	geulen	en	meanderruggen	van	het	Zwarte	Water.	Ten	oosten	van	de	
Brommert	concentreert	de	bewoning	zich	binnendijks	op	de	hoger	gelegen	rivierduin.	De	noordelijke	grens	
wordt	gevormd	door	de	Stenendijk	die	ten	zuidoosten	van	Hasselt	loopt.	Deze	dijk	is	de	oudste	stenen	zeewe-
ring	van	Nederland,	de	eerste	vermelding	ervan	stamt	uit	1558	toen	de	dijk	het	land	moest	beschermen	tegen	
de	dreiging	van	de	Zuiderzee.	Sinds	1975	is	de	Stenendijk	beschermd	als	Rijksmonument.	De	dijk	herinnert	aan	
de	eeuwenlange	strijd	tegen	het	water	die	hier	gevoerd	is.	Tegenwoordig	bestaat	de	dijk	uit	zeer	divers	metsel-
werk	omdat	het	onderhoud	lange	tijd	door	de	aangrenzende	landeigenaren	is	gebeurd.
 
Het	poldergemaal	Streukelerzijl	op	de	rand	van	de	Brommert	werd	gebouwd	in	1925.	Samen	met	het	nieuwere	
gemaal	Galgenrak	zorgt	het	voor	de	afwatering	van	de	polder	Haerst-Genne	en	bemaalt	het	via	een	omleiding	
ook	de	Dedemsvaart.

© Fotografie Aad Mosch
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4.4  Deelprojecten de Brommert

B1  Vernieuwen informatiepaneel bij Molen de Zwaluw

Het	informatiepaneel	bij	Molen	de	Zwaluw	is	identiek	aan	het	paneel	op	locatie	A3.	Ook	hier	gaat	het	om	
verouderde	informatie	en	over	informatie	die	je	niet	specifiek	op	deze	plek	verwacht.	Zo	is	er	bijvoorbeeld	geen	
informatie	te	vinden	over	Molen	de	Zwaluw.	Overleg	met	Staatsbosbeheer	heeft	uitgewezen	dat	zij	de	informa-
tiepanelen	in	het	gebied,	waaronder	ook	dit	informatiepaneel,	in	2019	gaan	vervangen.	Vanuit	de	werkgroep	
Beleving/Gebiedscoöperatie	IJsseldelta	wordt	in	dat	proces	graag	meegedacht	over	de	inhoud	en	eventueel	
vormgeving	van	het	paneel.
 
•		 Eigendom:				 	 Staatsbosbeheer
•		 Initiatiefnemer:			 	 Staatsbosbeheer
•		 Inschatting	kosten:			 	 €	3.000
•		 Termijn:				 	 <	1	jaar
•		 Partners:				 	 Stichting	tot	Behoud	van	de	Korenmolen	‘De	Zwaluw’,	
	 	 	 Gebiedscoöperatie	IJsseldelta,	Waterschap	Drents	Overijsselse	Delta	
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 B2  Vernieuwen informatiepaneel bij gemaal Streukelerzijl

Het	informatiepaneel	bij	het	gemaal	Streukelerzijl	is	identiek	aan	het	paneel	op	locaties	A3	en	B1.	Ook	hier	gaat	
het	om	verouderde	informatie	en	over	informatie	die	je	niet	specifiek	op	deze	plek	verwacht.	Zo	is	er	bijvoor-
beeld	geen	informatie	te	vinden	over	het	gemaal	Streukelerzijl.	Overleg	met	Staatsbosbeheer	heeft	uitgewezen	
dat	zij	de	informatiepanelen	in	het	gebied,	waaronder	ook	dit	informatiepaneel,	in	2019	gaan	vervangen.	
Vanuit	de	werkgroep	Beleving/Gebiedscoöperatie	IJsseldelta	wordt	in	dat	proces	graag	meegedacht	over	de	
inhoud	en	eventueel	vormgeving	van	het	paneel.
 
•		 Eigendom:				 	 Staatsbosbeheer
•		 Initiatiefnemer:			 	 Staatsbosbeheer
•		 Inschatting	kosten:			 €	3.000
•		 Termijn:					 	 <	1	jaar
•		 Partners:				 	 De	Nederlandse	Gemalen	Stichting,	Waterschap	Drents	Overijsselse				Delta,		
	 	 	 	 Gebiedscoöperatie	IJsseldelta				 
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B3  Aanleggen/vergroten wandelpad door de Brommert 

Op	dit	moment	kan	er	gewandeld	worden	over	de	Stenendijk	en	deels	de	Brommert	in.	In	de	Brommert	loopt	
het	wandelpad	dood	en	zal	de	wandelaar	weer	terug	moeten	lopen	naar	de	dijk.	Het	is	de	wens	van	de	werk-
groep	om	van	de	wandelroute	meer	een	doorgaande	route	te	maken.	Het	deelgebied	leent	zich	daar	ook	voor	
met	onderweg	allerlei	bijzonderheden.	Molen	de	Zwaluw,	de	Stenendijk,	Gemaal	Streukelerzijl	en	de	Brommert	
met	in	het	voorjaar	de	kievitsbloemen	maken	de	wandelroute	aantrekkelijk.	In	het	verleden	zijn	er	plannen	
geweest	om	een	trekpontje	te	realiseren	over	het	Galgenrak.	Grontmij	(huidig	Sweco)	heeft	in	de	rapportage	
‘Hanken,	kreken	en	rivierarmen’	suggesties	gedaan	om	deze	landschapselementen	in	de	IJsseldelta	beter	te	ont-
sluiten	en	zichtbaar	te	maken.	Recreatieve	routes	tussen	Hasselt	en	het	Streukelerzijl	e.o.	waren	daar	onderdeel	
van.	Een	recent	uitgevoerde	quickscan	flora	&	fauna	laat	echter	zien	dat	een	route	richting	en	over	het	Galgen-
rak	een	significante	verstoring	oplevert	ten	aanzien	van	aanwezige	natuurwaarden.	Dit	is	dan	ook	de	reden	dat	
hiervan	afgezien	wordt.	Als	alternatief	wordt	een	aanvullende	wandelmogelijkheid	gecreëerd	aan	de	zuidzijde	
van	de	Brommert.	Deze	is	eenvoudiger	te	realiseren	en	kan	op	goedkeuring	rekenen	van	de	pachter	van	deze	
gronden.	De	uitkomsten	van	een	quickscan	flora	&	fauna	geven	aan	dat	op	deze	locatie	een	route	mogelijk	is,	
mits	er	rekening	wordt	gehouden	met	broedvogels.	Mogelijkerwijs	is	een	openstelling	gedurende	het	broedsei-
zoen	uitgesloten.	Om	functies	van	wandelen	en	beweiding	op	een	juiste	manier	te	combineren	zal	er	gewerkt	
wordt	met	twee	veeroosters.	Aanvullend	wenst	de	pachter	een	informatiepaneel	te	plaatsen	met	informatie	
over	het	beheer	van	de	percelen,	de	wijze	van	bedrijfsvoering	van	zijn	natuurboerderij	en	over	het	in	dit	gebied	
voorheen	gelegen	verdedigingswerk.	Voor	het	beheer	van	de	aanvullende	wandelmogelijkheid	kan	een	Groen	
Blauwe	Dienst	uitkomst	bieden.		
 
•		 Eigendom:				 	 Provincie	Overijssel	
•		 Initiatiefnemer:			 	 Gebiedscoöperatie	IJsseldelta	
•		 Inschatting	kosten:		 	€	15.000
•		 Termijn:					 	 <	5	jaar
•		 Partners:				 	 Pachter,	Marketing	Oost,	St.	Particuliere					Landschapsdiensten	IJsseldelta	+,		
	 	 	 	 Staatsbosbeheer

© Fotografie Aad Mosch

Vlak bij ons huis was een ondiep stuk 
waar we takken in gooiden of stenen, 
zodat je makkelijk naar de overkant kon. 
Dan het dijkje op en het prikkeldraad over. 
En dan was daar de wijdsheid van de rivier. 
Daar waren we vrij, het gebied was van ons. 
De dijk, het graspad, de weilanden, de rietlanden en de rivier 
waren onze prachtige wereld. 
Die was oud en tegelijkertijd ieder jaar weer nieuw, 
die rook naar modder, olie, riet en gras. ”

“
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B4  Vervaardigen wandelfolder vanaf Molen de Zwaluw en weer terug, ‘Rondje Brommert’

De	huidige	Molen	de	Zwaluw	dateert	van	1860.	Net	als	vele	andere	molens	in	Nederland	verliest	ook	deze	mo-
len	zijn	economische	functie	en	krijgt	een	andere	functie.	Vanaf	1996	is	de	molen	in	bezit	van	de	Stichting	tot	
behoud	van	de	korenmolen	‘de	Zwaluw’.	Niet	alleen	de	molen	wordt	vanaf	dan	weer	maalvaardig	gemaakt,	ook	
worden	de	andere	ruimtes	geschikt	gemaakt	voor	activiteiten	voor	de	plaatselijke	gemeenschap.	De	locatie	kan	
–met	het	huidige	parkeeraanbod–	ideaal	dienen	als	startpunt	van	het	‘Rondje	Brommert’.	

Het	kan	van	meerwaarde	zijn	om	de	molen	niet	alleen	te	koppelen	aan	de	plaatselijke	gemeenschap,	maar	ook	
meer	aan	het	omliggende	landschap.	Wanneer	Molen	de	Zwaluw	daar	een	eenvoudig	aanbod	voor	heeft,	kan	
daar	goed	op	ingespeeld	worden.				
 
•		 Eigendom:				 	 St.	tot	behoud	van	de	korenmolen	
	 Initiatiefnemer:	 	 Gebiedscoöperatie	IJsseldelta
•		 Inschatting	kosten:				 €	2.500
•		 Termijn:		 	 		<	5	jaar
•		 Partners:				 	 Staatsbosbeheer,	Waterschap	Drents	Overijsselse	Delta,	
	 	 	 Historische	Vereniging	Hasselt
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4.5  Ruimzicht

Deelgebied	Ruimzicht	vormt	een	smalle	strook	tussen	het	industriegebied	van	Hasselt	en	het	Zwolse	stadsdeel	
Stadshagen.	Het	gebied	ligt	op	de	grens	van	het	rivierenlandschap	en	het	polderlandschap.	Vanaf	de	Hasselter-
dijk	en	de	Zwolse	dijk	kijk	je	uit	over	de	polder	Mastenbroek,	een	weids	en	open	agrarisch	cultuurlandschap.	
Het	contrast	met	de	kleinschalige	buurtschappen	in	het	rivierenlandschap	is	hier	goed	zichtbaar.
 
De	dijken	langs	het	Zwarte	Water	verbinden	de	verschillende	dorpen,	steden	en	buurtschappen	met	elkaar.	
Ze	zijn	tussen	1395	en	1402	aangelegd	als	direct	gevolg	van	de	inpoldering	van	Mastenbroek.	
Door	de	inpoldering	steeg	het	waterpeil	in	de	rivieren	en	was	men	genoodzaakt	dijken	aan	te	leggen	om	de	
rivieren	in	bedwang	te	houden.
 
Het	Zwarte	Water	vormde	lange	tijd	een	belangrijke	toegangsweg	naar	Zwolle.	De	rivier	verbond	Zwolle	met	
andere	steden	en	de	zee	en	heeft	er	voor	gezorgd	dat	de	stad	kon	uitgroeien	tot	een	voorname	Hanzestad.	
Langs	het	Zwarte	Water	loopt	een	oud	jaagpad	dat	op	veel	plaatsen	nog	zichtbaar	is	in	het	landschap.	Een	jaag-
pad	of	trekpad	is	een	pad	langs	een	waterweg	dat	gebruikt	werd	om	schepen	voort	te	trekken.	Het	voorttrekken	
was	nodig	bij	harde	wind	of	tegenstroom	en	werd	jagen	genoemd.	Door	het	jaagpad	opnieuw	begaanbaar	te	
maken	voor	wandelaars	ontstaat	een	interessante	wandelroute	langs	de	rivier	tussen	Zwolle	en	Hasselt.
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4.6  Deelprojecten Ruimzicht

C1  Aanleggen/zichtbaar maken wandelpad over het jaagpad, vanaf Ruimzicht naar  het industrie-
terrein van Hasselt

Het	jaagpad	is	goed	herkenbaar	in	het	terrein	als	verhoogde	zandige	rug	die	min	of	meer	het	huidige	Zwarte	
Water	volgt.	Daar	waar	het	afwijkt,	komt	de	ligging	overeen	met	de	historische	loop	(met	meanders	die	in	de	
eerste	helft	van	de	20e	eeuw	zijn	afgesneden),	uitgezonderd	een	deel	halverwege,	nabij	Het	Schansje,	waar	par-
ticulier	gebruik	de	doorgang	belemmert.	Het	jaagpad	is	in	het	zuidelijke	deel	als	een	afzonderlijke	strook	uitge-
rasterd	en	in	gebruik	als	weideperceel	voor	schapen	en	(deels)	paarden.	In	het	zuidelijk	deel	worden	de	meeste	
stukken	door	schapen	begraasd.	Ze	zijn	in	pacht/in	gebruik	bij	een	agrariër.	Cultuurgrassen	komen	het	meest	
voor,	maar	langs	de	westzijde	komt	een	1-2	m	brede	verruigde	strook	met	Riet	voor.	Daarnaast	komen	plukken	
Grote	brandnetel	en	Akker-/Speerdistel	voor	bij	latrines.	De	graasdruk	is	vrij	hoog	en	de	grasmat	gesloten,	zodat	
het	aandeel	kruiden	(en	daarbij	de	bloemenrijkdom)	laag	is.	In	het	noordelijke	deel	is	de	strook	eveneens	een	
verhoogde	zandige	rug,	maar	niet	afzonderlijk	uitgerasterd	en	in	agrarisch	gebruik	(weidegrond	voor	koeien).	
In	het	meest	noordelijke	deel	gaat	de	zandrug	over	in	rietland,	ter	plaatse	van	een	fraaie	meerstammige	popu-
lier.
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Het	zuidelijke	punt	van	het	route	over	het	jaagpad	komt	overeen	met	de	historische	situatie.	Hier	week	het	
jaagpad	af	van	de	dijk	om	een	route	te	volgen	dichter	langs	de	oeverlijn.	Op	dit	moment	bevindt	zich	hier	onder-
aan	de	dijk	een	asfaltverharding.	Het	nodigt	uit	tot	picknickplek,	infobord	en	startpunt	voor	wandelaars.	
Het	noordelijke	deel	van	de	route	loopt	dood	in	een	strook	met	2	m	hoog	rietland,	dat	een	buffer	vormt	tegen	
het	achterliggend	industriegebied.	Het	industriegebied	is	afgescheiden	door	een	steil	talud	en	een	draadraster.	
Deze	noordelijke	locatie	vraagt	in	tegenstelling	tot	het	zuidelijk	deel	wel	extra	aandacht	voor	de	daar	aanwezige	
natuurwaarden.	De	rietlanden	zijn	namelijk	geschikt	biotoop	voor	de	roerdomp	en	grote	karakiet,	beide	versto-
ringsgevoelig.	Zorgvuldig	inpassen	van	het	wandelpad	kan	veel	verstoring	voorkomen.	
 
In	algemene	zin	kan	geconcludeerd	worden	dat	een	wandelroute	over	het	oude	jaagpad	technisch	beschouwd	
redelijk	eenvoudig	is	te	realiseren.	In	het	zuidelijke	deel	(start-	of	eindpunt)	is	het	echter	een	zoekgebied	waar	
het	gaat	om	het	feitelijke	startpunt.	Starten	vanaf	de	meest	zuidelijke	punt,	levert	mogelijk	verstoring	op	van	
privacy	van	aanwonenden.	Meer	noordelijk	starten,	tussen	de	ruimzichtweg	en	de	ruimzichtkreek,	zal	in	over-
eenstemming	moeten	gaan	met	particuliere	eigenaren	van	de	daar	gelegen	percelen.	De	gemeenten	Zwolle	en	
Zwartewaterland	zullen	nader	in	overleg	moeten	over	de	wijze	van	beheer	en	het	eigendom	van	het	jaagpad.	
Voor	het	beheer	kan	een	Groen	Blauwe	Dienst	uitkomst	bieden.	

De	volledige	route,	zowel	over	het	jaagpad	als	over	
de	dijk,	kent	een	afstand	van	circa	4,2	km.	Het	vormt	
een	rijk	lint	om	wandelaars	iets	mee	te	geven	over	
de	historie	van	dit	gebied.	Het	jaagpad	zelf,	Polder	
Mastenbroek,	het	rivierenlandschap,	de	Hanzesteden	
en	de	pinanten	vormen	aanknopingspunten	om	de	
route	aantrekkelijk	te	maken.	Directe	aansluiting	kan	
worden	gevonden	op	het	wandelpad	door	de	Ruim-
zichtkreek,	Polder	Mastenbroek	in.	Deze	verbinding	is	
aangelegd	ten	tijde	van	het	uitvoeringsprogramma	
Nationaal	Landschap	IJsseldelta	en	kan	door	
‘heropening’	van	het	jaagpad	een	mooie	verbinding	
krijgen	met	het	Zwarte	Water.	
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Inrichting en beheer van het zuidelijke deel:
*		 extensieve	schapenbegrazing	is	prima	te	combineren	met	wandelfunctie
*  vervang het huidige raster voor meer bestendig schapenraster
*		 voeg	gebiedseigen,	houten	hekwerken	toe	tussen	de	verschillende	begrazingsvakken	(4-8	stuk)
*		 breng	overstappen/hekwerken	aan
*		 maai	riet-/distelruigte	tijdig	uit	en	voer	maaisel	af	(2-4x	per	jaar)
*		 maatregelen	bij	woningen
		 -	jaagpad	vrijrasteren	van	particuliere	tuinen/erf
		 -	indien	gewenst	afscherming	aanbrengen	(hakhoutsingel	op		erfgrens,	knotbomen	of		haag)	
	 		afhankelijk	van	de	gewenste	mate	van	afscherming
*		 honden	niet	toegestaan	tijdens	graasseizoen.
 
Inrichting en beheer van het noordelijke deel:
*		 combinatie	wandelen	met	paarden	en/of	koeien	is	haalbaar,	mits	niet	tegelijkertijd	in	gebruik
*		 plaats	raster	dat	aan	weerszijden	beloopbaar	is	(met	overstappen),	zodat	wandelaars	altijd	aan	de	
	 buitenzijde	van	het	raster	lopen	(t.o.v.	het	vee)
*  voor honden niet toegestaan
*  zorg voor een goed begaanbaar pad door het rietland ter hoogte van het industriegebied
*		 graslandbeheer	door	pachter/gebruiker
 
*		 Eigendom:				 Direct:	Gemeente	Zwolle				en	Gemeente	Zwartewaterland
	 	 			Indirect:	particulieren	en	bedrijven,	Staatsbosbeheer
•		 Initiatiefnemer:			 Gemeente	Zwolle	en	Gemeente				Zwartewaterland
•		 Inschatting	kosten:		 	€	75.000
•		 Termijn:				 <	5	jaar	(voor	2022,	i.v.m.	met	de	aanleg	van	de	geul	in	het	noordelijk	deel				door	RWS)
•		 Partners:				 Marketing	Oost,	aanwonenden,	grondgebruikers	Rijkswaterstaat			,	
	 	 Waterschap	Drents	Overijsselse	Delta,	Staatsbosbeheer,	
	 	 St.					Particuliere	Landschapsdiensten	IJsseldelta	+,	pachters			
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C2  Vernieuwen informatiepaneel t.h.v. van de streng, westzijde van het water

Het	informatiepaneel	langs	de	Zwolsedijk	in	Hasselt	is	identiek	aan	het	paneel	op	locaties	A3,	B1	en	B2.	
Ook	hier	gaat	het	om	verouderde	informatie	en	over	informatie	die	je	niet	specifiek	op	deze	plek	verwacht.	
Zo	is	er	bijvoorbeeld	geen	informatie	te	vinden	over	de	samenkomst	van	de	Vecht	en	het	Zwarte	Water.	
Overleg	met	Staatsbosbeheer	heeft	uitgewezen	dat	zij	de	informatiepanelen	in	het	gebied,	waaronder	ook	dit	
informatiepaneel,	in	2019	gaan	vervangen.	Vanuit	de	werkgroep	Beleving/Gebiedscoöperatie	IJsseldelta	wordt	
in	dat	proces	graag	meegedacht	over	de	inhoud	en	eventueel	vormgeving	van	het	paneel.
 
•		 Eigendom:				 Staatsbosbeheer
•		 Initiatiefnemer:			 Staatsbosbeheer
•		 Inschatting	kosten:			 €	3.000
•		 Termijn:				 <	1	jaar
•		 Partners:				 Gemeente	Zwolle,	Historische	Vereniging	Hasselt	en	de	Zwolse					Historische	Vereniging
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C3  Plaatsen informatiepaneel en bankje 

De	voorgestelde	voorzieningen	op	deze	locatie	maken	onderdeel	uit	van	de	aan	te	leggen	wandelmogelijkheid	
op	het	voormalig	jaagpad,	zie	projectonderdeel	C1.	Het	plaatsen	van	een	bankje	en	informatiepaneel	markeert	
een	kruispunt	tussen	twee	landschapstypen,	namelijk	het	Polder-	en	het	Rivierenlandschap.	De	wandelroute	
door	Polder	Mastenbroek	langs	de	Ruimzichtkreek	krijgt	met	deze	verbinding	een	heel	fraai	vervolg	langs	het	
Zwarte	Water	en	vice	versa.		
 
•		 Eigendom:				 Waterschap	Drents	Overijsselse	Delta
•		 Initiatiefnemer:			 Gemeente	Zwolle	en	Gemeente	Zwartewaterland
•		 Inschatting	kosten:			 €	6.000
•		 Termijn:				 <	5	jaar,	i.r.t.	tot	C1
•		 Partners:				 Waterschap	Drents	Overijsselse	Delta,	Gebiedscoöperatie	IJsseldelta	
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4.7  Bruggenhoek

De	buurtschap	Bruggenhoek	ligt	aan	de	oevers	van	de	Vecht	ten	noordoosten	van	Zwolle.	Het	vormt	een	prach-
tig	voorbeeld	van	een	oude	buurtschap	in	het	rivierenlandschap	waarbij	de	bewoning	zich	concentreert	op	de	
hoger	gelegen	gronden.	Het	bos	van	de	Agnietenberg	ten	noordwesten	van	Bruggenhoek	ligt	op	oude	rivierdui-
nen.	De	rivierduinen	maken	deel	uit	van	een	dekzandrug	die	parallel	loopt	aan	de	Vecht.	Hier	zijn	sporen	gevon-
den	van	bewoning	uit	de	prehistorie	tot	de	late	middeleeuwen.	In	de	17e	eeuw	stonden	de	duinen	bekend	als	
‘de	hooge	belten’.
 
Waar	nu	de	begraafplaats	Bergklooster	ligt	zijn	de	overblijfselen	van	een	klooster	te	vinden.	Het	terrein	is	al	
zeker	vanaf	1386	bewoond	en	in	1395	werd	hier	de	eerste	kapel	gebouwd.	In	de	15e	eeuw	groeide	het	uit	tot	
een	groot	ommuurd	kloostercomplex	met	een	eigen	kerk	en	kerkhof.	Het	klooster	was	gewijd	aan	de	Moderne	
Devotie,	de	bekendste	bewoner	ervan	was	Thomas	a	Kempis,	die	van	1399	tot	1471	in	het	Agnietenbergkloos-
ter	leefde	en	werkte.	Tegen	het	einde	van	de	16e	eeuw	is	het	complex	afgebroken.
 
Vlakbij	de	Agnietenberg	ligt	het	Haersterveer.	Dit	is	één	van	de	laatste	nog	werkende	trekveren	in	Nederland	en	
een	belangrijk	cultuurhistorisch	element	langs	de	fiets-	en	wandelroutes	in	het	gebied.
 
Tussen	1939	en	1940	is	langs	de	Vecht	een	kazemattenlinie	aangelegd.	De	kazematten	dienden	als	verdediging	
van	oversteekplaatsen	over	de	rivier.	In	Bruggenhoek	zijn	drie	kazematten	bewaard	gebleven.	Door	het	plaatsen	
van	een	informatiepaneel	kan	het	publiek	geïnformeerd	worden	over	de	militaire	geschiedenis	van	het	gebied.
 
Door	de	uitbreidingen	van	de	stad	Zwolle	is	Bruggenhoek	in	de	loop	van	de	jaren	haar	primaire	agrarische	
functie	verloren.	Het	gebied	dient	dan	ook	steeds	meer	als	een	recreatiezone	voor	mensen	uit	de	stad.	Bij	de	
ontwikkeling	en	inrichting	van	het	gebied	dient	rekening	gehouden	te	worden	met	de	veranderende	functie.	
Door	het	aanleggen	van	een	wandelpad	tussen	de	A28	en	het	Haersterveer	aan	de	westzijde	van	de	Vecht	kan	
het	gebied	toegankelijker	gemaakt	worden	voor	wandelaars.	Daarnaast	biedt	ook	waterrecreatie	een	mogelijk-
heid,	bijvoorbeeld	door	het	aanleggen	van	kanosteigers	langs	de	Vecht.

© Fotografie Aad Mosch
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4.8  Deelprojecten Bruggenhoek

D1  Aanleggen wandelpad tussen A28 en Haersterveer, westzijde van de Vecht

Tussen	het	Haersterveer	en	Camping	Vecht	&	Zo	is	het	mogelijk	om	aan	beide	zijden	van	de	Vecht	te	wande-
len.	Het	lopen	van	een	zogenaamde	lus	(of	8)	kan	gerealiseerd	worden	door	tussen	de	A28	en	de	Haersterveer	
(westzijde	van	de	Vecht)	een	wandelpad	te	realiseren.	Momenteel	kan	er	al	gewandeld	worden,	kijkend	naar	de	
vegetatie.	Maar	de	gronden	zijn	in	eigendom	van	een	agrariër.	Officieel	is	het	wandelen	dan	ook	niet	toege-
staan.	Het	gebied	zal	door	maatregelen	vanuit	de	Natura	2000	opgave	niet	veel	veranderen,	waardoor	ook	het	
realiseren	van	een	wandelroute	geen	groot	obstakel	hoeft	te	zijn.	De	verwachting	is	dat	de	aanleg	van	deze	
route	geen	ecologische	conflicten	met	zich	meebrengt.	Aandacht	zal	er	moeten	zijn	voor	het	onder	andere	ver-
beteren	van	de	onderdoorgang	bij	de	A28	en	het	talud	bij	de	Kranenburgerweg	naar	beneden.	Voor	het	beheer	
kan	een	Groen	Blauwe	Dienst	uitkomst	bieden.
 
•		 Eigendom:				 Particulier,	Gemeente	Zwolle		
•		 Initiatiefnemer:			 Gemeente	Zwolle
•		 Inschatting	kosten:			 €	12.500
•		 Termijn:				 <	5	jaar
•		 Partners:				 Waterschap	Drents	Overijsselse	Delta,	Marketing	Oost,		Molecaten				Park	de	Agnieten-
	 	 berg	BV,	Landschap	Overijssel,	St.	Particuliere	Landschapsdiensten	IJsseldelta	+		

© Fotografie Aad Mosch
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D2  Aanleggen van kanosteiger bij Haersterveer

De	locatie	waar	het	Haersterveer	aanmeert	aan	de	westzijde	van	de	Vecht	kan	gezien	worden	als	een	beschei-
den	knooppunt	tussen	gebieden.	Wandelend,	fietsend	en	varend	is	dit	een	punt	waar	recreanten	en	toeristen	
even	tot	rust	kunnen	komen	om	vervolgens	hun	route	te	vervolgen.	Overleg	met	de	pontbaas	heeft	uitgewezen	
dat	er	geen	wensen	zijn	ten	aanzien	van	vernieuwing.	Het	pontje	functioneert	naar	tevredenheid,	borden	met	
meer	informatie	zijn	niet	wenselijk,	“het	moet	blijven	zoals	het	is”.	Dit	uitgangspunt	is	van	waarde,	maar	mag	
niet	per	definitie	nieuwe	initiatieven	naar	de	achtergrond	doen	verdwijnen.	

Eén	van	die	wensen	is	om	nabij	het	Haersterveer	een	betere	voorziening	te	maken	voor	kanovaarders	om	in	en	
uit	te	stappen.	Een	heel	eenvoudig	te	realiseren	steiger	kan	hier	al	invulling	aan	geven.	Een	dergelijke	steiger	is	
niet	landschaps-ontsierend,	is	functioneel	en	onderhoudsarm	en	voorziet	in	een	behoefte	om	eenvoudiger	aan	
te	kunnen	meren.
 
•		 Eigendom:				 Gemeente	Zwolle		
•		 Initiatiefnemer:			 Gebiedscoöperatie	IJsseldelta		
•		 Inschatting	kosten:			 €	10.000
•		 Termijn:				 <	1	jaar
•		 Partners:				 Waterschap	Drents	Overijsselse	Delta,	Molecaten	Park	de	Agnietenberg	BV,		 	
	 	 Haersterveer
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D3  Informeren over en beleven van kazemat(ten) 

In	dit	deelgebied	liggen	in	totaal	3	kazematten.	Als	stille	relicten	in	het	landschap	geven	ze	iets	prijs	van	de	Ne-
derlandse	militaire	geschiedenis.	Eén	van	de	kazematten	is	goed	bereikbaar	en	deze	is	dan	ook	in	beeld	om	‘iets	
mee	te	gaan	doen’.	Het	is	eenvoudig	om	op	de	plek	zelf	beknopte	informatie	te	geven	over	deze	geschiedenis,	
maar	er	kan	veel	meer	mee	gedaan	worden.	Als	aanvulling	is	het	wenselijk	om	vanuit	de	kazemat	het	zicht	op	
het	landschap	te	versterken.	Kazematten	lagen	doorgaans	op	strategische	locaties	met	een	goed	zicht	op	mili-
taire	plekken	van	betekenis.	Het	verdient	aanbeveling	om	het	Cibap,	vakschool	&	ontwerpfabriek,	uit	te	dagen	
om	met	een	voorstel	te	komen	over	hoe	de	betreffende	kazemat	het	zicht	op	landschap	en	daarmee	nieuwe	
plekken	van	betekenis	kan	versterken.	Dat	kan	eenvoudig	door	het	plaatsen	van	een	verrekijker	op	de	kazemat,	
maar	er	zullen	ongetwijfeld	creatievere	ideeën	ontwikkeld	kunnen	worden.	
 
•		 Eigendom:		 		Gemeente	Zwolle				
•		 Initiatiefnemer:			 Gemeente	Zwolle		
•		 Inschatting	kosten:			 €	15.000
•		 Termijn:				 <	1	jaar
•		 Partners:				 Molecaten	Park	de	Agnietenberg	BV,	Cibap	vakschool &     ontwerpfabriek,			 	
	 	 Landschap	Overijssel
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4.9  Zwarte Water & Vecht

E1  Vaararrangement, zowel on- als offline. Kanokaart en routeapp (Rustpunten: Zwartsluis,  
Kloosterzijl, Hasselt, De Streng, Haersterveer en Camping Vecht & Zo). Aanleg steigers bij  Klooster-
zijl en Camping Vecht & Zo

Het	beleven	van	het	gebied	kan	niet	zonder	ook	het	water	daarin	een	plek	te	geven.	Het	Zwarte	Water	&	Vecht	
vormen	immers	de	grondleggers	van	dit	type	landschap	en	de	kwaliteiten	daarvan.	Het	Zwarte	Water	wordt	
momenteel	gebruikt	voor	zowel	de	beroepsvaart	als	de	pleziervaart.	De	Vecht	wordt	alleen	gebruikt	voor	de	
pleziervaart,	zij	het	in	beperkte	mate	vanwege	een	obstakel	ten	oosten	van	Ommen.	Het	landschap	ervaart	
men	vaak	het	best	tijdens	het	wandelen,	de	meest	pure	vorm	van	voortbewegen.	Ook	voor	de	beleving	vanaf	
het	water	is	het	goed	om	in	te	steken	op	een	pure	vorm,	in	dit	geval	het	kanovaren.	Het	is	een	wens	vanuit	het	
gebied	om	de	aanmeermogelijkheden	voor	dit	type	recreatie	te	vergroten.	In	aanvulling	op	de	aan	te	leggen	ka-
nosteiger	bij	het	Haersterveer,	wordt	ervoor	gekozen	om	de	steiger	bij	Camping	Vecht	&	Zo	(ten	zuiden	van	de	
A28)	te	verbeteren	en	een	nieuwe	steiger	bij	Kloosterziel	aan	te	leggen.	Met	deze	toevoegingen	wordt	er	tussen	
Zwartsluis	en	Zwolle	een	aantrekkelijke	vaarroute	gerealiseerd	voor	kanovaarders	met	diverse	mogelijkheden	
om	even	aan	te	meren	en	uit	te	rusten.	De	steigers	bij	Kloosterziel	en	Camping	Vecht	&	Zo	kunnen	iets	ruimer	
uitgevoerd	worden	dan	bij	het	Haesterveer.	
 
•		 Eigendom:				 Waterschap	Drents	Overijsselse	Delta,	Staatsbosbeheer	
•		 Initiatiefnemer:			 Gebiedscoöperatie	IJsseldelta				
•		 Inschatting	kosten:			 €	25.000
•		 Termijn:		 		<	5	jaar
•		 Partners:				 Toeristische	Kano	Bond	Nederland,	Camping	Vecht	&	Zo		
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5. Uitvoering

Dit	voorliggende	uitvoeringsprogramma	is	tot	stand	gekomen	door	de	inbreng	en	medewerking	van	diverse	ge-
biedspartijen	en	gebiedskenners.	Ook	bij	de	uitvoering	zal	de	samenwerking	tussen	partijen	centraal	staan.	De	
Gebiedscoöperatie	IJsseldelta	heeft	bij	het	opstellen	van	dit	uitvoeringsprogramma	een	voortrekkersrol	gehad	
als	opdrachtnemer	om	een	uitvoeringsprogramma	op	te	stellen.	Ook	bij	de	uitvoering	kan	en	wil	de	Gebieds-
coöperatie	IJsseldelta	een	rol	spelen.	Met	een	achterban	van	27	gebiedspartijen	heeft	de	coöperatie	een	sterk	
netwerk	en	achterban	om	uitvoering	van	projecten	mogelijk	te	maken.	Het	werken	aan	de	kwaliteit	en	vitaliteit	
van	de	IJsseldelta	staat	daarbij	voorop.	
Voor	de	uitvoering	van	de	projecten	zijn	veel	partijen	nodig,	maar	om	de	focus	op	de	uitvoering	te	houden	is	er	
voor	gekozen	om	per	deelproject	een	initiatiefnemer	aan	te	wijzen.	Met	27	gebiedspartijen	die	lid	zijn	heeft	de	
coöperatie	een	sterke	achterban	en	netwerk	om	uitvoering	van	projecten	mogelijk	te	maken.	Eigenaarschap	van	
de	ondergrond,	een	bepaald	belang	bij	een	ontwikkeling	en/of	toekomstig	beheer	spelen	bij	de	keuze	voor	de	
initiatiefnemer	een	rol.	Ook	strategische	overwegingen	kunnen	de	doorslag	geven	bij	het	kiezen	van	een	initia-
tiefnemer.	Zo	is	de	GCIJ	een	verkenning	gestart	om	de	aanmeermogelijkheden	langs	o.a.	de	IJssel	te	versterken.	
De	genoemde	steigers	bij	E1	kunnen	hier	mogelijkerwijs	in	meeliften	bij	een	
totale	uitwerking	in	het	gehele	gebied.				

© Fotografie Aad Mosch
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In	totaal	zijn	er	vijf	partijen	aangewezen	die	initiatiefnemer	zijn	voor	één	of	meer	deelprojecten.	

Staatsbosbeheer:		 Voor	vier	deelprojecten	is	Staatsbosbeheer	de	aangewezen	partij	om	initiatief-
	 nemer	te	zijn.	Het	gaat	om	het	vervangen	van	4	grote	informatiepanelen	die	
	 in	eigendom	van	Staatsbosbeheer	zijn.	Samen	met	een	aantal	gebiedspartijen	
	 zal	de	inhoud	per	bord	opnieuw	samengesteld	worden,	meer	passend	bij	de	
	 lokale	gebiedskwaliteiten.	
Provincie Overijssel:		 Het	toewerken	naar	een	meer	veilige	en	fraaiere	kruising	N331/De	Velde	wordt	
	 toevertrouwd	aan	de	Provincie	Overijssel.	De	provincie	is	immers	eigenaar	van	
	 de	N331	en	zal	met	inachtneming	van	het	algemeen	belang	verkennen	hoe	de	
	 kruising	een	belangrijker	knooppunt	kan	worden	tussen	landschappen	en	
	 toeristisch-recreatieve	voorzieningen.		
Gemeente Zwartewaterland:		 De	grootste	opgave	voor	de	gemeente	behelst	het	vernieuwen	van	de	parallel-
	 weg	aan	de	westzijde	van	de	N331.	Als	eigenaar	van	de	weg	ligt	hier	een	verant-
	 woordelijkheid	ten	aanzien	van	veiligheid	en	bereikbaarheid.	Gemeentelijke	
	 besluitvorming	over	deze	opgave	zal	nog	moeten	plaatsvinden.	In	samenwer-
	 king	met	de	gemeente	Zwolle	is	de	gemeente	als	initiatiefnemer	aangewezen	
	 voor	realisatie	van	het	wandelen	over	het	voormalig	jaagpad	en	de	bijbehoren-
	 de	voorzieningen	daarbij.	
Gemeente Zwolle:  De	belangrijkste	opgave	voor	de	gemeente	Zwolle	is	gekoppeld	aan	het	wande-
	 len	door	de	uiterwaarden	langs	het	water.	Het	eerder	genoemde	jaagpad	(in	
	 samenwerking	met	de	gemeente	Zwartewaterland)	en	het	wandelen	langs	de	
	 Vecht	tussen	het	Haersterveer	en	de	A28	zijn	prioriteit	voor	de	gemeente.	
Gebiedscoöperatie IJsseldelta:		Het	creëren	van	nieuwe	mogelijkheden	om	te	wandelen	en	te	varen	in	het	
	 gebied	wordt	gekoppeld	aan	de	Gebiedscoöperatie	IJsseldelta.	Als	initiatief-
	 nemer	voelt	de	coöperatie	zich	verantwoordelijk	voor	de	aanleg	van	de	kano-
	 steigers	en	de	realisatie	van	een	tweetal	ommetjes/uitbreiding	van	bestaande	
	 routes.	Ook	het	vaararrangement	past	bij	de	inzet	die	de	coöperatie	al	pleegt	
	 om	de	gehele	IJsseldelta	sterker	te	promoten	als	gebied	waar	de	watersport	
	 goed	bedreven	kan	worden.		
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5.1  Financiën & vergunningen

Het	totale	budget	voor	uitvoering	van	alle	genoemde	deelprojecten	is	in	twee	posten	verdeeld.	Voor	de	meer	
kleinschalige	projecten	is	een	totaalbudget	benodigd	van	circa		€	220.000,00.	Voor	het	grootschalig	project	
[vernieuwing	parallelweg	westzijde	N331]	is	een	budget	geraamd	van	circa	€	850.000,00.	Het	totale	budget	is	
momenteel	niet	beschikbaar.	Het	zal	bijeen	gebracht	moeten	worden	door	de	diverse	gebiedspartijen,	fond-
sen	en	bijdragen	vanuit	het	bedrijfsleven.	Door	de	deelprojecten	als	onderdeel	van	een	totale	gebiedsvisie	op	
beleving	uit	te	zetten,	kan	maximaal	gebruik	worden	gemaakt	van	de	voordelen	van	cofinanciering.	Het	is	voor	
de	partijen	en	de	initiatiefnemers	van	deelprojecten	van	belang	om	hier	alert	op	te	zijn.	De	Gebiedscoöperatie	
IJsseldelta	kan	hier	een	coördinerende	rol	in	spelen.	

Mogelijkheden	voor	financiering	van	deelprojecten	kunnen	gevonden	worden	bij:

•	 Haalbaarheidsstudie	aanmeermogelijkheden	in	de	IJsseldelta	
•	 Provincie	Overijssel	
 Leader Programma 
	 Het	verhaal	van	Overijssel
	 PMPC
•	 ANWB	Fonds	
• Gemeenten
	 Programma	Ruimte	voor	de	Vecht
	 Lopende	budgetten	voor	beheer	&	onderhoud	
	 Compensatie	gelden	gericht	op	investering	in	landschap
•	 Waterschap	Drents	Overijsselse	Delta	
•	 Staatsbosbeheer
	 Lopende	budgetten	voor	toerisme	&	recreatie	
•	 BNG	Cultuurfonds	
•	 Mondriaan	Stichting
•	 Rabobank	Streekfonds		

Vergunningen
Voor	de	aanleg	van	wandelpaden,	vernieuwing	van	de	parallelweg	en	aanlegsteigers	voor	kano’s	zijn	vergunnin-
gen	vereist.	Bij	de	toetsing	van	de	aanvragen	zal	logischerwijs	aandacht	zijn	voor	eventuele	negatieve	effecten	
ten	aanzien	van	flora	&	fauna,	oftewel	de	natuurbeschermingswet	zal	een	grote	rol	gaan	spelen	bij	de	beoorde-
ling	van	de	initiatieven.	Het	feit	dat	de	voorstellen	gelegen	zijn	in	een	Natura	2000-gebied,	maakt	de	uitdaging	
des	te	groter.	Indien	er	sprake	is	van	een	negatief	effect,	zal	een	ontheffing	op	grond	van	de	natuurbescher-
mingswet	nodig	zijn.	Ook	zijn	voor	de	fysiek	landschappelijke	projecten	een	omgevingsvergunning	en	waterver-
gunning	benodigd.	Ten	tijde	van	het	opstellen	van	dit	voorliggend	uitvoeringsprogramma	is	een	quickscan	flora	
&	fauna	uitgevoerd.	De	resultaten	hiervan	hebben	al	invloed	gehad	op	de	keuzes	die	in	dit	uitvoeringsprogram-
ma	zijn	gemaakt.	Zo	zijn	enkele	voorstellen	voor	routes	afgevallen	en	wordt	bij	andere	routes	extra	aandacht	
gevraagd	voor	de	daar	aanwezige	natuurwaarden.	De	formele	aanvraag	van	vergunningen	zal	moeten	plaats-
vinden	als	onderdeel	van	de	uitvoering	van	de	deelprojecten.
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5.2  Regie & vervolg

De	Natura	2000-opgave	voor	het	Zwarte	Water	&	Vecht	is	aanleiding	geweest	om	dit	UP	samen	te	stellen.	
Vanaf	het	najaar	van	2018	zal	er	gestart	worden	met	de	uitvoering	van	de	fysieke	maatregelen	in	de	uiterwaar-
den,	onder	regie	en	verantwoordelijkheid	van	de	Provincie	Overijssel.	In	eerste	instantie	is	het	wenselijk	om	de	
inhoud	van	het	uitvoeringsprogramma	rondom	de	beleving	van	het	gebied	waar	mogelijk	te	combineren	met	de	
uitvoering	van	de	maatregelen	gekoppeld	aan	Natura	2000.	Er	worden	kansen	gezien	voor	goede	win-win-	
situaties,	maar	dat	zal	niet	voor	elk	deelproject	aan	de	orde	zijn.
Bij	de	uitvoering	van	de	deelprojecten	die	in	dit	voorliggend	uitvoeringsprogramma	benoemd	zijn,	is	er	sprake	
van	mogelijke	meekoppelkansen,	diverse	initiatiefnemers,	verschillende	tijdspaden	voor	uitvoering,	verschil	in	
omvang	van	het	project	en	de	wijze	van	toekomstig	beheer.	Van	belang	is	dan	ook	wie	de	regie	voert	over	de	
verdere	uitwerking	van	deelprojecten	en	wie	partijen	samenbrengt	en	er	op	aanspreekt	om	tot	uitvoering	over	
te	gaan.	De	Gebiedscoöperatie	IJsseldelta	wil	zich	als	meest	onafhankelijke	gebiedspartij	(en	deels	initiatiefne-
mer)	opwerpen	als	regiehouder	over	de	uitvoering	van	deelprojecten.	Via	de	reeds	bestaande	themagroep	Toe-
risme	&	Recreatie	wordt	de	uitvoering	gevolgd,	worden	partijen	met	elkaar	in	verbinding	gebracht	en	worden	
de	aan	de	deelprojecten	gekoppelde	initiatiefnemers	waar	mogelijk	en	indien	door	hen	gewenst	ondersteund.	
De	Gebiedscoöperatie	IJsseldelta	zal	dan	ook	gedurende	de	periode	eind	2018	en	geheel	2019	de	initiatiefne-
mers	een	aantal	keren	bijeen	roepen	om	de	voortgang	bij	de	uitvoering	scherp	in	beeld	te	krijgen,	werkzaam-
heden	in	gang	te	zetten	en	successen	samen	met	het	gebied	te	vieren.	Zo	geven	we	samen	praktisch	handen	en	
voeten	aan	de	uitvoering	en	worden	er	zichtbare	resultaten	geboekt	om	de	beleving	langs	het	Zwarte	Water	en	
de	Vecht	te	vergroten.
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Samenstelling werkgroep
 

Gebiedscoöperatie	IJsseldelta	 Mevr.	E.	Palland,	Dhr.	A.	Corporaal	en									Dhr.	J.O.	Tjabringa
Gebiedskenner		 Dhr.	A.	Greveling
Gemeente	Zwartewaterland	 Mevr.	H.	van	Blom	en	Dhr.	A.	de	Boer
Gemeente	Zwolle	 Dhr.	R.	Baarslag	en	Dhr.	L.	Dijkstra
Het	Oversticht	 	Mevr.	I.	Nij	Bijvank	-	van	Herel	en									Mevr.	A.	Coops
IJsseldelta	Marketing	 Mevr.	T.	Paassen
Landschap	Overijssel	 Dhr.	R.	Pater
Provincie	Overijssel	 	Dhr.	H.	Pruijssen
Staatsbosbeheer						 	Dhr.	E.	Beens
St.	Particuliere	Landschapsdiensten	IJsseldelta	+			 	Mevr.	G.	Middag	-	Van	Dijk
St.	Vrienden	van	de	Oldematen	 Dhr.	H.	Lassche
ANWB	 Dhr.	X.	van	Pelt
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Samenvatting deelprojecten
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“Wat is uw verhaal?” 
Het	was	deze	vraag	die	aan	de	basis	stond	om	bewoners	uit	te	dagen	om	
hun	verhaal	over	hun	landschap	te	delen.	De	aanleiding	om	hier	aandacht	
voor te vragen was en is de opgave rondom Natura 2000 voor dit gebied in 
Zwolle	en	Zwartewaterland.	De	aandacht	voor	te	behalen	natuurdoelstel-
lingen	is	in	dit	gebied	dan	ook	verbreed	met	de	aandacht	voor	de	kwalitei-
ten	van	het	landschap.	

Dit	‘Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water en Vecht’ is de uit-
komst	van	een	gebiedsproces	waarin	verkend	is	op	welke	plekken	de	bele-
ving	van	het	landschap	versterkt	kan	worden.	Samen	met	gebiedspartijen	
en	gebiedskenners	zijn	voor	een	aantal	deelgebieden	projecten	benoemd	
(klein	en	groot)	die	allen	een	gezamenlijke	noemer	hebben:	
versterking van de beleving van het landschap en het vertellen van het 
verhaal ervan.	

Nu	het	uitvoeringsprogramma	er	ligt	komt	het	aan	op	uitvoering!	Ook	hier	
is	samenwerking	een	vereiste	tussen	gebiedspartijen,	bewoners	en	andere	
betrokkenen.	De	verhalen	van	bewoners	komen	daar	waar	mogelijk	in	
terug	en	zo	wordt	het	samen	het	verhaal	van	ons	landschap.		
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