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Stadsdijken Zwolle

Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs
rivieren, ook dwars door de stad. Waterschap Drents
Overijsselse Delta versterkt 7,5 km van de, soms
onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke
Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het
bedrijventerreinterrein Voorst. En dat is nodig.
Reacties op notitie Reikwijdte en Detailniveau
Voor stadsdijken Zwolle wordt een
milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het MER
beschrijft de milieueffecten van de verschillende
kansrijke alternatieven voor een dijkversterking,
waaronder de gevolgen van de verschillende
alternatieven voor de werkfuncties op
bedrijventerrein Voorst. De Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) was de eerste stap in de richting
van een MER. De NRD lag van 29 maart tot en met 2
mei ter inzage bij de provincie Overijssel en beschrijft
welke verschillende alternatieven voor het versterken
van de stadsdijken van Zwolle worden onderzocht en
de manier waarop. Er zijn in totaal 8 reacties ingediend
op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De
reacties hebben niet geleid tot het wijzigen van de
aanpak, maar ze tonen wel aan dat de betrokkenheid
groot is. De antwoorden op deze reacties kunt u via
onze website (of: via deze link) bekijken.

Samen met bedrijven op zoek naar beste oplossing
Het realiseren van een toekomstbestendige dijk doen
we niet alleen. Samen met bedrijven, bewoners, de
gemeente Zwolle, provincie Overijssel en
Rijkswaterstaat onderzoeken we op welke manier we
de dijken het beste kunnen versterken. Daarnaast
kijken we ook welke kansen er liggen om het gebied
rondom de dijk meer te betrekken bij de stad. Zo
hebben we de afgelopen periode meerdere
ontwerpateliers georganiseerd waarbij ook
ondernemers aanwezig waren. Tijdens de ateliers
hebben met de ondernemers bekeken op welke
manier de nieuwe dijk zo kan worden ingepast dat de
bedrijfsactiviteiten daar geen hinder van ondervinden.
Eind oktober begin november komen we bij u terug
om gezamenlijk tot een voorstel voor het
voorkeursalternatief te komen.

Onderzoek andere oplossing naast dijkversterking
Naast de mogelijkheden voor het versterken van de
stadsdijken onderzoeken we ook de optie voor het
aanleggen van een keersluis met gemaal richting de
monding van de Vecht ten noorden van het
projectgebied. Met deze optie kan mogelijk een
dijkversterking voorkomen worden. Ook voor de
keersluis zijn verschillende alternatieven te
bedenken. De komende periode maken we
ontwerpen voor de alternatieven en onderzoeken
we of er voldoende draagvlak is en wat het
aanleggen van een keersluis kost.

de keuze kan maken voor een dijkversterking of een
keersluis. Wel willen we de voorbereiding hiervan
graag samen met u doen, dus u hoort zeker meer van
ons zodra we meer weten over de planning!

Vervolg
Het onderzoek naar de keersluis zorgt er voor dat we
naast het plan voor de dijkversterking een parallel
project hebben. De planning rondom het
voorkeursalternatief voor de dijkversterking blijft
ongewijzigd. In het voorjaar van 2017 kiest het
bestuur van het waterschap dit voorkeursalternatief.
Voor het onderzoek naar de keersluis zijn we op dit
moment een plan van aanpak aan het maken. We
weten op dit moment nog niet wanneer ons bestuur

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Ons klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons
land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken
van de stadsdijken is een onderdeel van het Hoogwater
Beschermingsprogramma (HWBP). Met dit programma
werken de waterschappen en Rijkswaterstaat
voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen.
Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke
veiligheidsnorm voldoen. Zo houden we ons land veilig
en leefbaar en beschermen we onze economie. Nu en in
de toekomst. Meer informatie vindt u op onze website.
Meer weten?
Neem dan contact op met Katrien Bijl,
omgevingsmanager HWBP
E-mail: katrienbijl@wdodelta.nl
Kijk ook op: www.wdodelta.nl/hwbp
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