
(h)Elp  . . .  mien fietse verzöp! 
 

 

 

Vri’jdag  12 juli 2019  . .  .  ’t KNMI gef veur onze provincie code géél of . . . 

Zwöör onweer op komst met kans op een enörme bak water en ärde 

windstoten.  Ik ebbe mien wärk ier thuus der wel een betten opzitten en willle 

wel naor mien atelier an’t knooien,  maer umme mi’j döörveur mogelijk ook 

nog ies ärtstikke zeiknat te laoten règenen, . . . now nee . . . as’t niet oeft dan 

maer èven niet.  Baovendien mu-k ook nog wachen op ulpverlieners veur de 

vrouwe, die weer ni’je spullegies veur de aodemaling kommen brengen en 

willen uutlègen  oe ien en ander mut  wörren  gebruukt. 

Ik trappe mien PC wel an en gao is kieken of ter nog wat antekenings kunnen 

wörren  ummezet  naor een  veraeltien.        Die bint ter genog ! 

 
 

In december 2015 ek jullie al ies verslaggèvink edaon aover een lèzing bi’j 

”Waanders in de Broeren”  en die wazzen e-örganiseerd deur  ’t  ”ärfgoedplatförm”.  

Die gonk  toen aover de (h)ygiëne  en  ’t  belang van goed drinkwater tiedens de 

middeleeuwen in Zwolle. ’t Fotoverael van die lèzing  ”van beerputte 

töt stadspompe” e-k  edaon  onder de  titel   ”soms  zit ter een  luchien  an”.  

En weet ie wat  is  ’t  met luchies en of stank ?   . . .   Die  kan  blieven  angen !  
 

Zo-ook  now.  In jannewaeri 2019 kwamp ter een soort vervolg as ’t 

ärfgoedplatförm een lèzing örganiseren aover ” verdwenen en op-egraven olde 

riolen en watergangen en diens functie ”.        De titel van disse aovend  wazzen 

. .  ”daar zit een luchtje aan”   (en die kreet kwamp  mi’j wel een bettien bekend veur)      
 

Der bestiet nog zoies as een uutdrukking van . .  a-j ’t aover Zwolle wilt ebben . 

. .  dreien  ’t altied op stront uut !,   maer die luchies trokken zovölle volk an 

dät ter in  de zaal  stoelen bi’j mossen wörren  eplaatst  tötdät ook  dät niet 

meer konnen. 

 
De eertste sprèker van de aovend wazzen  stadsärcheoloog  Michaël Klomp en 
die begonnen zien praoteri’je gelieke aover ’t  NIET-bestaon  van de 
onderaerdse  gangen  in  Zwolle,   zoas  ärdnekkige  veraelen  al  sinds  jöör en 
dag  de ronde doen.  



Der  bestaon  wel  gemetselde bak-stienen  rioolbuzen  wöör  a-j  zels rechtop  
deur-en  kunt  lopen. 
 

 

De  mansoge  aoverkluusde  Grote 

Ao  onder  ’t  Gastuusplein. 
 

                    foto’s:  Harry ten Klooster  

 

Maer de veraelen  aover gangen onder  de Sassenstraote  . . .  die bint ter wel, 

maer ook dät is  ’t  riool.      

 

 

Wi’j kriegen foto’s  te zien, as veurbeeld, 

van gemetselde rioolbuis in de 

Koestraote  en  De Walstraote.   

 

 

 

 

 

Dät de olde revierties as de grote,- en kleine Ao, vrogger töt open riolen wieren 

mag gieniene meer verbazen en dät disse döörumme bint aoverkluusd of zels 

edempt,  wazzen  uut  oogpunt van  (h)ygiëne  dan ook een logies gevolg  van.  

 

Een grappig detail wist Michaël Klomp ons nog wel te vertellen. 

Olde secreten stonnen soms letterlijk baoven de grachten . . . èven lekker 

zitten . .  en dan . . . PLONS . . . weg met die stinkbende !   



De kleine Ao is töt riool emaakt en exact op de olde 

plase van ’t vroggere secreet wazzen later ook weer 

een WC  eplaatst   . .  recht  baoven  ’t  riool.   

 

 
An-etröffen  in  woning baoven de uitstroom  

van de kleine Ao  an  de Butenkante.  

   

 

 

 

 

 

 

De twiede sprèker van de lèzings-aovend  wazzen  Mark Heideveld.   
En dan gongen ’t aover de al dan niet verdwenen watergangen zoas de 
Märtelaersgrachte  an  de Dèventerstraotweg, de mogelijke aoverlast van 
(h)emelwater  in de  toekomst  en  wat  ter  asdan  al  wel  niet  an  mut  wörren  
edaon  umme  aoverlast  te  veurkommen. 

 
De  klimaotveranderingen  gaon  ook  niet  an  Zwolle  veurbi’j.   



Deskundigen rèkenen zich een slag in de ronte,  umme te kunnen inskatten wat 
ter zol gaon gebeuren as ter inies een kladde water uut de emel kump vallen. 
 
Aler-ande rèkenmodellen wörren 
emaakt  en dan proppen de eren 
en dames van de dienst waterbe-
eer een vracht an gegèvens in de 
computer  en dan maggen die ies 
èven gaon rèkenen  wöör  der ien 
en ander dan stiet te geburen.  
 
Zo kiegen wi’j plagies te zien wöör 
mogelijk aoverlast giet ontstaon. 

(  Op de leegste punten in de stad.) 

 
Let wel:  . . . as die oevöl-eid water inderdaod naor  benèden kump . .  is ’t 
wöörskienlijk  niet ies  ’t  grootste probleem wöör laoten wi’j dät ?  . . . maer 
dan is ter gegarandeerd  völle meer materiële skade  an bebouwing, bruggen 
en wegen.     
Dät ter gien riolen bestaon die zulke massa’s water inies kunnen ofvoeren 
maggen  dudelijk  wèèn.   Dus mutten der alternatieve oplössingen wörren 
bedach.       Wöör kunnen wi’j,  in geval van nood,  met  al dät water naor toe?  
 

De leste twie jöör wörren der wel völle eskreven en epraot aover de völ te 
dreuge  grond deur  ’t  zakken  grondwaterpeil,  maer met  ’t in de grond laoten 
lopen van règenwater allenig bi’j der nog niet . . .  dät bint goed bedachte 
meugelijkeden  maer wel deur (oldere) ambtenaeren bedacht en dan giet dat 
net zoas ’t  wärken  zoas  disse mensen  (toen)  deejen  . . .  ärg  langzaem. 
De jongere generasie ambtenaeren bint sneller. . .  en bedenken wöör mogelijk 
bouwkundige instruktieve veurzieningen die dan ienigszins met dwang an 
bouwers  kan  wörren  op-elegd.     ( wi’j bedenken –  ie mutten ) 
 
Disse maond   ( juli 2019 ) kwammen der ook berichten naor buten ( komkommer-

tied veur de media)  dät de gemeente Zwolle zich zörgen maken aover die eerdere 
genuumde gevolgen van de klimaotveranderingen . . . de te verwachen 
wateraoverlast en de ideeën umme de skade te kunnen bepärken.       Ook ierin 
wörren  met  gien woord  erept  aover  wöör ik  met  dit  verael  naor  toe  wille.  
 
De  ni’je fietsenkelder  bi’j,  of liever . . .   onder ’t stationsplein. 
Want niet allenig règenwater gef kopzörgen  . . .  De bouw van de fietsenkelder 
wörren  ook  zo’n  speciaaal  dosier. 



Nao de lansereing van de enthousiaste plannen waeren der al geluden onder 
de niet deskundigen van . .  jao . . dät zal wel . . .  mut  ’t  nog zien  gebeuren. 
Pessimisme is bi’j  veurbaat  nooit  opbouwend,  maer as  die zwärtdenkers  of 
twiefelaers  dan toch geliek  kriegen  . .  wat  e-j  döör dan an ? 
 
Naodät in meert is begunnen is met de veurbereidingen, wier ook Thörbecke  
van zien sokkel  e-aald en ef dissend laterder veur  ’t stadskantoor een ni’j 
plekkien ekrègen.       
 

 
 

In  mei is  ’t Stationsplein  in  stukkies  ezaagd en  kon  ’t  graven  beginnen.   
 

 
Thörbecke’s  geskiedenisse  löt wel zien dät ’t veur-uutdenken  zinvol  kan  
wèèn  . . .  zien  wetgèvingen  bestaon  now  nog. 
 ( maer jao   . . .   dät is  een  resultaot uut  ’t  verlèden  en  gèf  gien  geransie  . . . . . . ) 



Toen de plannen veur een  ondergrondse  fietsenstalling  onder  ’t Stationsplein 
wieren  lanceert  . .  waeren der netuurlijk  gelieke weer  pessimisten die  as 
eerste opmerkten . . .  ”ondergronds in Zwolle ? ” . . aol maer op . .  ze  ebben 
ier nog nooit wat waterdichte kunnen maken . . . zal dan now ook wel weer niet 
inies  goed  gaon.         Ie kunnen die doemdenkers ook nog niet  elemaol  ongeliek  gèven.   
 

Maer a-j de berichtgèving mutten geleuven wörren de bouw inies een stuk 
duurder dan begroot . .  . .  rèkenen kunnen ze allange niet meer niks ni’js dus 
en dan derbi’j . . .  een bouwer maken eerstens een ele strakke begroting . . . 
opdrachtgèvers willen een zo’n leeg meugelijke pries . . . en zo gauw as ter begunnen is  
met de wärkzaemeden  . .  kommen der tegenslagen die meer gaon kosten.   
’t  Is nog  nooit anders  ewest . . en vake  een meniere umme  ’t  an-enömmen  wärk   
winstgèvend  te maken.     

 
13  juni  kommen  de eerste berichten dät de bouw  vertraging  giet  oplopen. 
 

Der binnen zomaer ienies grindlaogen anwezig . . .  . . . dät ku-j toch niet tuurlijk
van te veuren weten ? . .  ’t grondwater  is verontreinigd . .   . . oe kan dät achgossie
dan ?        Tiedens de veuronderzuken leken der nog niks an de and . . .   . . . Nee ?
gao maer lekker zo deur . .  zo ollen wi’j wel wärk . . maer doe now niet of dät 
alle  Zwollenaeren  de  goedwies  kepot ebben.    
 

As wärkveurbereiders  ook ies wärk van un taak zollen maken en ambtenaeren is wat bèter 
zollen opletten en zich niet deur mooipraotteri’je  van de belangebbenden laoten inpalmen. .  
lek  ’t uut te voeren  wärk  misskien in annèmpries  an  de oge kante,  maer e-j wel een bonke 
minder gezeik  aover  tegenslagen en meerpries.    
 

 
Veur ’t now  tegenvallende trillingsärm inbrengen van de damwanden veur de 
bouwkupe, ef Boskalis wel een andere oplossing in gedachen.     Simpel  ezeg . .  
zi’j  maken een  damwand in de grond deur de te bewärken grond ondergronds 
met water en cement te mixen zodät dan een grond,- en waterkerende laoge 
ontstiet.   ( Cutter Soil Mixing  - CSM )   
 
En dät vervuilde grond water ? . . . Tsja . . . a-j grondwater oppompen met 
bronbemaling wil dät nog niet zègen dä-j dan dät water zomaer in ’t  riool of 
open oppervlakte water ( Stadsgrachte )  kunnen  spulen.     
Döör kump dan wel wat meer bi’j kieken en dan is de eerste vraoge altied . . . 
wie zal dät betalen ? 



Toch zal de kelder der mutten 
kommen . . . en mut ter een ni’j 
plein onstaon wöör mensen graag 
zollen willen vertoeven  . . .  
 

De politiek ef beslist ! 
 

ontwerp en beeld:  
Kraaijvanger Architects  

 
 
 
 

Goed tegenslagen bint ter umme  op-elost te wörren   . . .   dus  de  bouwers   
(Boskalis Nederland)  mutten een andere  bouwmethode  toepassen en 
maggen  wi’j der op vertrouwen dät  ’t  ook  wel  weer goed zal  kommen. 
 
OK . .  ’t  zei zo   . .  Maer  wöör  ik  in alle berichtgèvingen nooit meer een 
woord  aover ebbe e-eurd,  is de antekening die ik tiedens de leezing  bi’j 
Waanders in de Broeren  ebbe emaakt  aover de  versprèking  bi’j  ’t betoog . .  
” oe kunnen  wi’j  wateraoverlast in noodsituasies veurkommen of skade an 
woningen e.d  veurkommen ?”  
 
Tiedens de lèzing aover ’t oe en wat met te völle (règen-)water. .  krabbelden ik 
wat op pepier wöör ik, bi’j alle berichtgèvingen aover die fietsenkelder,  an  
blieve  denken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ik wille maer al te graag de mensen op un woord geleuven,  maer an de andere 
kante  . . .  a-j opletten wat men zo ier en döör juust proberen NIET te vertellen 
( ie mutten der maer ies ach op gèven ),  ku-j eel andere dingen an de weet kommen.  
 

Wat is namenlijk  ’t geval ?  . .   Wöör a-j aoste  nooit meer wat aover euren is 
dät de plannen veur een fietsenstalling  nog  een  toeg-edachte  functie  ef.  
   

De medärne  kretologoie . . . die van duurzaameid . . . kump ier ook weer um de 
oek kieken.  ’t Ieten dan dät de Provincie  de fietsenkelder as stimulans zöt dät 
de mensen ook daodwerkelijk meer van ’t openbaer vervoer gebruuk  gaon 
maken.    
 

Der zullen tiedens  de bouw ook  zo-enuumde    infiltratiekratten   wörren  
an-e-brach  umme  zo  ’t règenwater  in de grond  te laoten absorberen.   
Assendörp  ef  gien  opervlaktewater  wöör aovertollig règenwater naor toe kan 
stromen, en allenig de calamiteiten-opvang onder Park de Wezelanden is niet 
groot genog. 
 

Die nog te realiseren ondergrondse fietsenkelder kan (en zal) in de toekomst 
bi’j calamiteiten, zoas aovervloedige règenval, ook gaon dienen  as 
wateropvang veur die momenten dät  de  grachten en  rioleringen  ’t  niet  
meer ofkunnen. 
Der kan toch  inies zo’n  17000 m3  water  in . .  die  bi’j  dan  mooi  èven  kwiet. 
 

Zu-j belèven dat dät netuurlijk weer gebeuren as ik mien fietse een keertien in 
die kelder  ebbe  staon !    
 

     Elp  . .  zi’j  laoten  met een gerust geweten  mien  fietse  verzoepen ! 
 

A-k  em  ook zo wel in de grachte  kunnen mieteren. 

 
 
O-ja . . . as ’t ooit gebeuren en ie denken dä-j  de ska wel op de gemeente kunt 
gaon  veraelen ?   . . .  
 

Die  beroepen  zich  bi’j  veurbaat  al  op  aovermacht  . . .  dat iet  veuruutzien ! 
 
 
 
 
 
 
17 juli 2019     

 



’t  Veurspelde  noodweer veur vandaege  is net an Zwolle veurbi’j egaon , maer 
in  Olst en Epe is  ’t  wel  an-’t  spoken  ewest .   
 

Dus die  rèkenmodellen van  70mm  in 1 uur  in de toekomst  . .   die is döör 
vandaege  al  begunnen.     
 

 ( Olst – Epe   plaselijk  60mm  in  nog  gien  drie ketier! ) 


