actualiteit
Vrij baan voor de IJssel bij Deventer
De waterschappen Groot Salland en Veluwe hebben alle gronden ter
beschikking die ze nodig hebben voor de uitvoering van de ‘Ruimte voor de
Rivier’-projecten bij Deventer. In totaal gaat het om ruim 300 hectare, verspreid
over de Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden en de Bolwerksplas, Worp en
Ossenwaard. Concreet betekent dit dat komend najaar de eerste schop de
grond in kan. Uiterlijk in 2015 moeten de projecten zijn afgerond. Naast
bescherming tegen overstromingen bieden de maatregelen ook de
mogelijkheid om de omgeving van de IJssel mooier te maken.

D

e gronden zijn nodig om de
waterveiligheidsprojecten in het
kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ te
kunnen uitvoeren. Zowel met grote partijen,
zoals de gemeente Deventer, Stichting
IJssellandschap en Staatsbosbeheer, als met
pachters en particuliere eigenaren is
overeenstemming bereikt over het gebruik
van deze gronden voor de werkzaamheden.
In de Keizers- en Stobbenwaarden, ten
noorden van Deventer, wordt het huidige
landschapstype, een combinatie van
cultuurgrond en natuur, gehandhaafd en
versterkt door de aanleg van extra geulen.
Daarbij krijgt een ecologische boerderij een
rol in het laag houden van de begroeiing in
de uiterwaarden, zodat het water ook in de
toekomst goed kan worden afgevoerd.
Waterschap Groot Salland en Waterschap
Veluwe voeren samen de rivierverruiming bij
Deventer uit.
De Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden
vormen een aaneengesloten uiterwaardengebied ten noorden van Deventer. De
maatregel resulteert in een waterstanddaling
van circa tien centimeter en omvat de aanleg
van vier geulen over de gehele lengte van de
uiterwaard (zie foto).

Toekomstige situatie bij Zwolle.

Zwolle
De twee projecten bij Zwolle (dijkverlegging
bij Westenholte en een uiterwaardvergraving
in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden)
zijn intussen aanbesteed. Dit betekent dat
deze projecten, die in één werk zijn
samengevoegd, ‘op de markt zijn gebracht’
en aannemers zich kunnen aanmelden om
deel te nemen aan de aanbesteding.

Voor Waterschap Groot Salland, verantwoordelijk voor de uitvoering van deze projecten
aan de IJssel, is het een bijzondere aanbesteding. Er wordt niet alleen beoordeeld op
prijs, maar ook op vooraf gestelde kwaliteitseisen. Naar verwachting worden beide
projecten in juni aanstaande gegund,
waarna de aannemer kan beginnen met de
voorbereidende werkzaamheden.

Westenholte nadat de dijk langs de IJssel naar binnen verlegd is.
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