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Dijkverlegging Paddenpol
Dijktraject Paddenpol is onderdeel van het project dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst. Ook hier moet
de dijk versterkt worden. Zoals u misschien al in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, is op dit
dijktraject ook onderzocht of er een dijkverlegging, in plaats van een dijkversterking mogelijk is. Dit is
een initiatief van de provincie Overijssel, de ministeries van LNV en I&M en Staatsbosbeheer. Het
waterschap werkt hier aan mee. Graag informeren we u hierover en kunt u uw mening over het
voorstel geven.

Waarom een dijkverlegging?
Een dijkverlegging betekent meer ruimte voor de IJssel, een bredere uiterwaard met kansen voor
waterstandsdaling bij hoogwater op de IJssel. En ook hogere ecologische waterkwaliteit, ontwikkeling
van bijzondere riviernatuur en kansen voor recreatie. De ministeries en de provincie dragen financieel
bij om deze doelen te behalen.
Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een dijkverlegging kansrijk is; er is bijvoorbeeld
duidelijk geworden dat er financiering beschikbaar is. Eind 2019 is daarom besloten de dijkverlegging
verder te gaan uitwerken. Denk daarbij aan het maken van een voorstel voor een inrichtingsplan,
overleg met de grondeigenaar en het doen van bodemonderzoeken.

Maken van een inrichtingsplan
In 2019 is gestart met nadenken over de inrichting van het nieuwe buitendijkse gebied. Belangrijk
hierbij is dat het plan bijdraagt aan de waterstandsdaling, natuurontwikkeling, waterkwaliteit en
recreatie. Er is samengewerkt door deskundigen van de partijen, en ook is meegedacht door
vertegenwoordigers van plaatselijk belang Herxen, omwonenden van de dijkverlegging en
vertegenwoordigers van belangen als natuur, landbouw en recreatie. Zij hebben tijdens een
inrichtingssessie bouwstenen voor de inrichting van het buitendijkse gebied besproken en
aangedragen. Met die bouwstenen is verder gewerkt en zo is er een voorstel voor een inrichtingsplan
ontstaan.

Voorstel inrichtingsplan
Het voorstel is een plan op hoofdlijnen. Als de
dijkverlegging doorgaat, wordt de inrichting de komende
jaren uitgewerkt. Het voorstel bestaat uit een nieuwe dijk
aan de Oostzijde van het gebied, de oude dijk komt dan
op zomerdijkniveau. Er zijn plannen voor een nevengeul
en een laagte in het nieuwe buitendijkse gebied. Ook
omvat het voorstel een fietspad over –of net naast- de
nieuwe dijk en een struinpad over de oude dijk met een
uitzichtpunt.
Het nieuwe buitendijkse gebied kan bij hoogwater
overstromen, waardoor het zakkende water door de oude
dijk nog kan worden vastgehouden. Hierdoor ontstaat
een interessant leefgebied voor typische riviersoorten
zoals bittervoorn en winde die kunnen paaien in de geul,
en planten zoals de lisdodde en gele plomp. En misschien
gaat de porseleinhoen zich hier wel vestigen. Ook is er
ruimte voor het beter beleven van dit nieuwe gebied en
de IJssel door fietsers en wandelaars.
plaatje van het voorstel
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Vervolg
Aan de bestuurders zal het voorstel voor de inrichting worden voorgelegd, samen met de reacties vanuit de
omgeving. Daarnaast werken alle partijen aan een Samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden afspraken
gemaakt over de planning, financiën en de inrichting. We verwachten dat deze rond de jaarwisseling zal
worden getekend. Als deze Samenwerkingsovereenkomst getekend wordt, zal de dijkverlegging onderdeel
worden van het project dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst. De inrichting zal dan de komende jaren verder
uitgewerkt worden.

Filmpje
Een filmpje met uitleg van het
inrichtingsplan vindt u op onze
website of via de QR code
bovenaan deze flyer.

We horen graag
uw mening!
Wilt u reageren op dit
inrichtingsvoorstel? Of heeft u
nog ideeën die goed
aansluiten bij dit plan? Dat
kan. Vanwege corona houden
we geen inloopbijeenkomst,
maar wij nodigen u van harte
uit om te reageren. Dat kan via
de contactgegevens onderaan
deze flyer of tijdens een 1-op1 tafelgesprek in het kantoor
van het waterschap.
Op maandagavond 2
november en woensdagmiddag 4 november zitten wij
voor u klaar om met u in
gesprek te gaan. I.v.m. Corona
kunt u een gespreksmoment
reserveren via de contactgegevens onderaan deze flyer.
Tijdens elk gesprek zijn
maximaal twee personen uit
hetzelfde huishouden welkom.
Telefoon:
088-2332012
E-mail:
ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl

