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Aan de bewoners van dit adres

Genemuiden

Project Stadsdijken Zwolle
Het werk van het waterschap

Tussen de 12e en 14e eeuw is men naar aanleiding van
de verwoestende stormvloeden en het ontstaan van
de IJsselvechtdelta gestart met de aanleg van de eerste
dijken om het achterland tegen overstromingen te
beschermen. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is
momenteel beheerder van deze dijken, waarvan een deel
in en om Zwolle ligt. De dijken aan de zuidkant van Zwolle
beschermen tegen hoogwater uit de IJssel en de dijken
aan de noordkant beschermen tegen hoogwater uit de
Vecht. Gedurende de levensduur van een dijk neemt de
veiligheid af. Dit komt door steeds hogere waterstanden
als gevolg van klimaatverandering en omdat de dijk ouder
wordt. Dijken worden daarom eens per 12 jaar uitgebreid
beoordeeld en versterkt of verhoogd als dit nodig is. In en
om Zwolle zijn een aantal dijktrajecten aan de beurt om de
komende jaren te worden verbeterd.
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Voor u is ‘Mastenbroek Zwartewater’ het dichtstbijzijnde
dijkversterkingsproject. Het gaat om de dijk aan de
westoever van het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater;
van bedrijventerrein Voorst tot aan Hasselt.
De voorbereiding op dit project staat gepland voor 2028.
De uitvoering zal naar verwachting pas in 2032 starten.

Zwolle
Figuur: overzichtskaart HWBP-projecten in en rond Zwolle.
Met project Stadsdijken Zwolle (blauw) en project Mastenbroek
Zwartewater (roze)

Informatiebijeenkomst Stadsdijken Zwolle
woensdag 21 juni, 19:00 - 21:00 uur
Wijkcentrum Holtenbroek (Bachlaan 20)

Het programma van bij de bijeenkomst is als volgt:
19:00 19:15 19:45 20.15 -

19:15
19:45
20:15
21:00

Inloop met koffie en thee
Toelichting voorkeursalternatief Stadsdijken Zwolle
Ruimte voor vragen en opmerkingen (plenair)
Ruimte voor individuele vragen en opmerkingen bij informatie stands

Over het andere project in de stad Zwolle heeft u wellicht
al het een en ander gelezen in de Stentor: het project
‘Stadsdijken’ aan de overzijde van het Zwolle IJsselkanaal
en Zwartewater. Dit traject wordt al in 2020 aangepakt en
de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Samen met
bedrijven, bewoners en overheden heeft het waterschap
hier de afgelopen jaren verkend wat de beste manier is
om dit aan te pakken: een dijkversterking of een kering in
het Zwartewater. Op basis van deze verkenning stelt het
waterschap voor om te kiezen voor een dijkversterking.
Het waterschap is hierover nog in gesprek met de andere
overheden van Zwolle. Het definitieve besluit hierover neemt
het waterschap na de zomer.

Invloed keuze project Stadsdijken Zwolle

Waarom sturen wij u nu deze brief? Omdat de keuzes die nu
gemaakt worden in het project Stadsdijken ook van invloed
zijn op het project in uw achtertuin: het project Mastenbroek
Zwartewater. Een kering in het Zwartewater betekent
namelijk dat de dijken aan beide zijden van het Zwolle
IJsselkanaal en een groot deel van het Zwartewater niet of in
mindere mate versterkt hoeven te worden. Dit is uiteraard
meegenomen in de afweging. De dijkversterking heeft voor
het waterschap vooralsnog de voorkeur.

Digitaal aanmelden

Om een goede inschatting te maken van de opkomst vragen
wij u om zich van tevoren aan te melden. Dit doet u door
een e-mail te sturen naar StadsdijkenZwolle@wdodelta.nl.
Kunt u hierbij dan aangeven dat u aan de westzijde van het
Zwartewater woont? Bedankt!

Meer weten over het project?

Kijk voor meer informatie op www.wdodelta.nl/projecten/
hwbp/stadsdijken-zwolle. Hier vindt u ook alle verschenen
nieuwsbrieven over dit project. U kunt zich aanmelden
voor de (gratis) nieuwsbrief door een e-mail te sturen
naar stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl. In geval van vragen
kunt u ook contact opnemen met Hanna de Weerd
(omgevingsmanager) via 088 233 2067.

We hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd en zien u graag op
woensdag 21 juni.

Informatiebijeenkomst woensdag 21 juni

Het waterschap vindt het belangrijk om deze afweging toe
te lichten en ruimte te bieden voor eventuele vragen. Dit
geldt ook voor u, omdat de keuze bij project Stadsdijken
Zwolle effect heeft op de toekomstige plannen voor een
dijkversterking langs het traject Mastenbroek Zwartewater.
U bent daarom van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst
op woensdag 21 juni.

Postbus 60
8000 AB Zwolle
088 - 233 12 00
www.wdodelta.nl

