
Endelijk de ruumte. 
 

20 mei jongslejen örganiseren  ’t Waterskop Drents Aoveriesselse Delta (Waterschap Drents  

Overijsselse Delta) een zo-enuumde  publieksdag.   
Hierbi’j wörren de ingezetenen   (zi’j  die middels belastingen de rechten verwärven in een deur ’t  

wateskop be-eerst gebied te kunnen wonen) uut-eneudigd te kommen kieken wat ter zoal met de 
gelden wörren  uut-evoerd umme de gebieden tegen  veural  wateraoverlast te  be-oeden. 

foto:  folder publieksdag ruimte voor de rivier  Zwolle  
 

Veur disse dag was ter gelègeneid umme de wärkzaemeden langes de Iessel te bekieken, middels 
een  fietsroute aover de dieken an weerskanten en döörbi’j  gebruuk makend van de punties bi’j Zalk 
en Attem, een  wandeling deur de  Vreugderiekerweerd aover  ’t  zo-enuumde  leerzenpad, of een 
boottöchien  deur de  nörmaol of-eslöten  nèvengeulen  bi’j  Skelle-Oldeneel. 
 
Umda-k èven een keertien de mantelzörgtaken en andere bi’jkommende verplichtingen wolle 
ontvluchen e-k,  in aoverleg, de zörgvraoger an aer lot aover-elaoten en waere ik al bi’jtieds op de 
löswal van Bos bi’j de Olde Iesselbrugge veur een opstap op de mps Caroline-H van Rederi’je 
Randmeer uut (h)Ärderwiek.      
 
En dät was dan ook geliekje ’t ampärt begun 
van de dag.   
 
Oewel der was aoverlegt dät de löswal vri’j 
zollen blieven veur disse dag, was ter 
snachens toch een kraonskip vol met 
bagger-specie veur de wal egaon en de 
skipper op  uus an.  
 



En döör stao-j dan as örganiserend waterskop mooi te kieken. Der wier druk een weer ebeld umme 
uut te zuken oe ien en ander kon wörren op-elöst. Want ie willen toch ook niet dät ter ongelukken 
van kommen, maer  ie ebben wel te maken met  bezukers die gien ervaringen ebben met skepen.  
Zo tröf  ik ter Femmy Le Clercq  , algemeen bestuurslid van Waterskop Drents Aoveriesselse Delta 
(WDOD), die  der toch ook wel met in aer maege zatten.    Met  ’t veur de dag alen  van meerdere 
loopplankies wollen ze toch bezien of  ’t  te doen was.  

 
Ook mw. Le Clercq stappen naost de planke umme de 
gasten een andreiking te doen en zo veurzichtig aover de 
modderskute naor de rondvaertboot te loodsen. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Met een kladde volk an boord besleut te skipper de trossen lös te gooien en van wal te stèken. 
En met wolkenluchten baoven de Iessel, die Voerman  niet mooier ad kunnen skilderen, vaeren wi’j 
onder de  olde brugge deur naor  de  ingank van  de  nèvengeule  bi’j  de  rooie  Anzebaoge.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

De böllegiesketting is an de kante etrökken en wi’ j  kunne n dus mooi de nèvengeule invaeren.  

 
Veur  ’t  project  Ruumte veur de Rivier  is ter in totaal  zo’n  2,6 miljoen kuub grond verzet. 
En owel ik bekend bin met antwoorden uut de jören 70 da-j maer een gat mosse graven umme ’t 
aover-eblèven zand in te kieperen.  Magge ik ter toch van uutgaon dät ter ier  meraekels völle grond 
is of-evoerd.    En dät zal  met mekaere wel een mooie  bult wèèn.   
As de rèkenmeesters van de regerink ier now is goed aover nao zollen denken, zollen zi’j der achter 
kommen dät dät neerkommen op 15 miljoen kruuiwaegens vol.    As ’t  wärk dus op mankach wazze 
uut-evoerd hadden wi’j mooi gien wärklooseid meer e-ad.     Echter de kans dät wi’j  met mekander 
dan mooi een keertien zollen verzoepen, veur ’t wärk klöör zollen wèèn,  is elaas ook reëler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Veurbi’j  ’t  Bèverbossien en onder de (h)Anzebaoge deur. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Umda-k zo now en dan de ’t eerdere wärkzaemeden op een ofstand ebbe bekeken zie ik toch now 
wel een boel details die mi’j  eerder waeren  ontgaon. 
’t Is groots en ik ebbe mi’j  verkeken op de ofstanden en umvang.   Ik kanne mi’j  ook wel veustellen 
dät  ’t niveau van de Iessel  bi’j Kampen now al wat legerder is.  
Zo  vaeren wi’j deur de lange ni’je geule  naost  de geule die naor de olde  zandputte is egraven.  

 
Ter eugte van de splitsing van beide 
geulen ku-j an de Iesselkante nog de 
restanten vinnen van de boerderi’je van 
Sluuter die now een ni’j vervangend 
stulpien baovenan de diek ef.  

 
 
De karakteristieke plankierspaolen die ik al 
vakerder ebbe fotografeerd , zullen nooit meer 
als loopbrugge bi’j oog water wörren gebruukt 
umme de boerderi’je te kunnen bereiken. 
 

 
Een entien värders kommen wi’j op ofstand  langes de ienigste boerderi’je die der nog bewoond 
wörren deur Jo-an en Riek Groten die döör ook absoluut niet vandaon wollen en de neudige stried 
ebben elèverd umme toch een verbinding met de diek te kriegen danwel te be-ollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



An ’t ende van de geul dreijen de boot en vaert terugge naor de löswal  bi’j de Olde Iesselbrugge. 

 
 
 
 
 



De mensen wörren weer met de beneudigde zörgzaemeid van boord e-ölpen en ik besluten deur te 
fietsen naor de Centrale (h)Ärculo. 

 
Want ook ier is ’t waterskop gangs een ni’j gemael te realiseren umme de wateruusolding in Zwolle 
Zuud te blieven be-eersen.       In  ’t  kader van de dag van de bouw   wier ook ier een informasie 
punt in-erich umme belangstellenden te laoten zien en uut te lègen wat ter zoal wörren edaon.  

 
Umdät de gebouwen van de Iesselcentrale wörren esloopt en ’t bestaonde gemael zich in die 
gebouwen bevindt is de bouw van een ni’j gemael noodzakelijk.   Let wel  ze ebben ’t ier aover een 
waterinlaotgemael.  Ier bestied de meugelijkeid umme water onder de diek deur vanuut de Iessel de 
watergangen van Zwolle Zuud IN te pompen.  
 

 
 
Hierveur ebben zi’j een 101,33 m1 lange piepe met een deursnede van 600 mm, vanuut de 
dichtsbi’jziende watergang, onder de diek deur eboord naor de Iesselkolke van wööruut eerder ’t 
koelwater van de elektriciteitscentrale wier  epompt.   



A-j willen weten oe zo’n bestuurbaere bore wärkt mu-j is een keertien kieken op: 
 https://www.youtube.com/watch?v=kLRA_ckr09k     
 
Ik blieve ’t  nog steeds een fantastische uutvinding vinnen en verbaeze mi’j telkens weer aover de 
meugelijkeden van disse techniek. 

 
 
In de bouwputte in de Iesselkolke kommen strakkies twie pompen te 
staon met een capaciteit  van  zo,n   30 m3  per minuut.  
De eközen uutvoering veur dit gemael is een zo-e-nuumd 
visvriendelijk-gemael.      Dät wil zègen dat ’t pomp-uus een 
dusdanige innovasie ef ondergaon dät de meeste vissen die op-epompt 
zollen wörren dit kunnen aoverleven en zo vanuut de Iessel naor Zwolle 
Zuud wörren aover-ezet.  
 
Deur dit gemael is  ’t strakkies meugelijk de wateruusolding op een juust 
peil te ollen en ook gewoon te verversen (deurspulen), wat dan weer de 
waterkwaliteit ten goede kump.   Want niet allenig ’t waterpeil, maer 
ook de waterkwaliteit be-euren töt de zörg van de waterskappen. 
 
 
En zo zullen die grune kwaekers in de sloot bi’j de Centrale ook wel een 
bettien bli’j wèèn met de kostbaere wärkzaemeden. 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kLRA_ckr09k


 
Goed . .  terwijl der baoven  (h)Attem een donderbujje töt ontwikkeling kump en der bi’j Oldebroek al 
iene lööglöp gao ik fietsend in de zunne aover de Iesseldiek richting Spoolde en trappe deur naor de 
Vreugderiekerweerd.   
  
Ook ier is ter de leste jören ’t neudige gebeurt wat now töt een ofronding is ekommen en ’t gebied is 
weer open-esteld veur bezukers. 
Met  ’t  300 m1 landinwaerts verleggen van 2,2 km diek, ’t verlagen van de zommerbedding en ’t 
graven van nèvengeulen is ter een totaal ni’j gebied ontstaon dät zovölle ruumte an de Iessel gef dät 
’t  oogwaterpeil  zo’n  12 cm legerder zal uutkommen. 

foto: waterschap Drets Overijsselse Delta (internet)  

 
En mochen ie veur langere tied ’t  gebied niet in i.v.m de wärkzaemeden . . . now stiet ter weer een 
börd  met welkom. 
 
 



Trappend aover  ’t ni’je fietspad, dät wisselend aover de diek en onderlanges giet,  kri’j een goed 
zicht op de now nog kale vlakte wöör de netuur strakkies zien gank kan gaon.   Geleuf ’t of niet, maer 
met een jöör of vieve is ’t al niet meer te erkennen.  

 
Umdät ter nog bewoning is op een twietal terpboerderi’jen bi’j ’t  beskärmd revierduungebied, is ter 
een oogwaterpad an-elegd met een aoverstroombaere brugge  zoas ze die numen.  Dit kunstwärk 
kan dus bi’j extreem oge waterstanden nog steeds onder water kommen te staon.    Now ja . . . wat is 
döör dan ni’j  an?    As ’t water maer oge genog kump is ter altied wel wat  dät  ter onder giet. 
Nee . .  ’t  echte biezundere an disse brugge is dät die niet aover  ’t  water is ebouwd, maer dät  ’t 
water (de nèvengeule) der laterder onderdeur is uut-egraven. 
 



Vanof de aftak veur ’t Zwolle-Iesselkenaal naor de Spooldersluus is ter een onverärde wandelroute 
deur ’t ni’je netuurgebied an-elegd ’t leerzenpad. A-j disse wandeling maken is ’t raodzaem leerzen 
of anders waterdichte skoenen an te trekken. Uutendelijk kom ie dan weer bi’j de aoverstroombaere 
brugge uut en ku-j ’t runtien (totaal zo’n 5 km) aover verärde paden ofmaken.  Vanof de brugge is ’t 
gewoon èven de diek aover en dan ku-j, zo ie dät zollen willen, mooi de Vreugde-oeve as rustpunt 
gebruken, oe dörst te lessen, een iesie  nemmen of wat anders te èten. 
 
Veur disse dag waeren der onderweg klein-theater 
veurstellingen örganiseerd en adden de kleurrieke acteurs oe of 
mekander van alles te vertellen.  
Maer een Bèverbevörderingsprogramma  is naor mien idee 
allenig maer theater en niks anders dan een pluus-kenientien 
onder een  bussien takken. 
 

 
Ik wete wel dät wanneer ik mi’jzels wat meer ruumte kan gèven en gunne,  ik zeker nog wel een paer 
keer deur ’t  gebied  ope  te kunnen wandelen umme de ni’j ontwikkelende netuur met de camera 
vaste te lègen. 
 
 
 

De Iessel ef de ruumte ekrègen . . now ikke nog. 

 
 
 
 
 
Mei 2017                  Görendrögien W. 
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de IJssel     

 
 

Traag en ongenaakbaar stroomt zij voort 

zoals zij dat reeds deed zo lang geleden 

toen zij haar weg ging, niet door mens en dijk gestoord 

en eeuw na eeuw stroomafwaarts met haar gleden. 

 

Tussen ’t hoog van Veluwe en Heuvelrug 

vond zij haar weg en werd haar loop bepaald 

door zon en wind en regenlucht, 

van hoog naar laag, gestegen en gedaald. 

 

Soms, als ik in haar waarden loop 

langs sloten, dotterbloem en riet, 

dan mijmer ik, vervuld van hoop  

dat ook mijn  kind dit alles ziet. 

 

Hoe dierbaar is mij deze plek  

aan ‘d oever der rivier, 

waar ik als kind klom over ’t hek 

en kende plant en dier. 

 

O IJssel, deel van mijn bestaan; 

hoe dierbaar is mij deze vloed! 

Zou ik niet naar mijn Schepper gaan 

met dank aan Hem, Die ’t stromen doet? 

 

Het water stroomt en stroomt maar door 

langs Windesheim en Oldeneel;  

vlak langs de Venus, na ’t spoor; 

zo dicht erop, dat zie je niet veel. 

     

Als dan, in ’t late avondlicht 

de zon rood schittert in het water, 

dan doe ik rustig d’ogen dicht  

en zucht: mijn IJssel, graag tot later…    

 

 

Wim Verweij   (2012)  


