
Nieuwsbrief

Voorlopig Ontwerp Stadsdijken Zwolle 

Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilige 
dijken in uw omgeving. Zo’n 7,5 kilometer stadsdijk langs 
het Zwolle-IJsselkanaal en Zwartewater voldoet niet aan de 
huidige veiligheidsnormen. Om Zwolle ook in de toekomst 
te beschermen tegen hoogwater gaat het waterschap aan 
de slag met een dijkversterking. Het waterschap heeft de 
plannen inmiddels zover uitgewerkt dat er voor ieder 
dijktraject een oplossing is gekozen. Dit noemen we het 
Voorlopig Ontwerp. 

In deze nieuwsbrief:

• leest u meer over het Voorlopig Ontwerp; 

• praat Anne-Krijn Piersma u in een filmpje bij over de 
gemaakte keuzes nabij Holtenbroek;

• informeren wij u over de stand van zaken van de 
wensen en ideeën, die zijn ingebracht voor de 
dijkversterking bij Holtenbroek. 

Het Voorlopig Ontwerp ligt klaar

In de zomer is er door Dijkteam Zwolle hard verder gewerkt 
aan het ontwerp voor de dijkversterking. Voor alle delen 
van de dijk is een keuze gemaakt voor de best passende 
variant. Daarvoor zijn allerlei effecten van de versterking 
onderzocht waaronder de kosten, de technische 
mogelijkheden en hoe de omgeving erover denkt. 
Uiteindelijk levert dit een concrete mijlpaal op voor het 
project: het Voorlopig Ontwerp. 

Het Voorlopig Ontwerp geeft voor elk deel van de te 
versterken dijk aan welke keuzes zijn gemaakt: verhoging, 
verbreding, constructies? En welke gevolgen heeft dat voor 
omgeving? Het ontwerp moet in detail nog verder worden 
uitgewerkt. Dat doen we het komende jaar. Het afronden 
van het Voorlopig Ontwerp is een belangrijke tussenstap in 
het realiseren van een versterkte dijk langs het Zwolle-
IJsselkanaal en het Zwartewater. Met verschillende 
partners en belanghebbenden hebben we al om tafel 
gezeten over het Voorlopig Ontwerp. Benieuwd naar het 
Voorlopig Ontwerp nabij Holtenbroek? Anne-Krijn praat u 
bij in deze video. 

september 2020

https://youtu.be/0TH9AU3TAFI
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Wensen en ideeën Holtenbroek

Sinds de zomer van vorig jaar hebben medewerkers van 
Travers Welzijn en het waterschap met veel mensen in 
Holtenbroek en omgeving gesproken over de dijk. Uit deze 
gesprekken zijn mooie wensen en ideeën gekomen. 
Nieuwsgierig welke er een plek krijgen in het ontwerp of de 
uitvoering van de dijkversterking? Anne-Krijn en Lot 
vertellen u er meer over in deze video. 

Hoe nu verder?

September en oktober gebruiken we om het Voorlopig 
Ontwerp toe te lichten aan alle belanghebbenden in de 
omgeving. We voeren hiervoor gesprekken met bewoners, 
bedrijven en overheden. Daarna stelt het bestuur van het 
waterschap de plannen vast. Het is mogelijk om een 
zienswijze in te dienen, wanneer u het niet eens bent met 
de plannen. Dat kan in januari, wanneer het plan officieel 
ter inzage gaat. Vervolgens gaan de ontwerpers van 
Dijkteam Zwolle verder met het uitwerken van de plannen 
voor de dijkversterking, binnen de kaders van het 
vastgestelde Voorlopig Ontwerp. 

Ook hiervoor komen we weer terug bij de verschillende 
belanghebbenden langs de dijk en in de wijk. Het volgende 
station is het Definitief Ontwerp. Die wordt in de loop van 
2021 afgerond en gepresenteerd. In 2021 gaan we ook al 
aan de slag met voorbereidende werkzaamheden. Denk 
hierbij aan het verleggen van kabels en leidingen en 
aanvullende grondonderzoeken. Vanaf april 2022 
verwachten we de schop in de grond te steken voor de 
daadwerkelijke uitvoering van het project. 

Volg ons via de app!

De dijkversterking van Stadsdijken Zwolle kunt u volgen via 
de app ‘Waterwerk’. In deze app op uw smartphone of 
tablet vindt u snel en gemakkelijk allerlei informatie, zoals 
nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de 
app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden 
plaatsvinden, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief 
en vragen stellen of meldingen doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op 
‘Waterwerk’ en start de download.

Meer weten over dit project?

Kijk voor meer informatie op 
www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle. Heeft u vragen? 

Stuur dan een e-mail naar stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl

of neem contact op met Adviseur Omgeving

Anne-Krijn Piersma via 088-2331200.
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