
Het Platform Schalkhaar vindt dat woningbouw op die
schaal voor het dorp van veel belang is. Er is een toe-
nemende vraag naar nieuwbouw, niet alleen voor
jonge starters op de woningmarkt, maar ook voor ou-
deren. Scholen en winkels zijn gebaat met groei. En
naast problemen op de woningmarkt zijn er steeds
grotere verkeersproblemen die niet meer met pappen
en nathouden en wat asfalt hier en daar, zijn op te los-
sen. En het nieuwe ziekenhuis komt op onze Rielerenk.
En de Zandwetering moet helemaal op de schop. En
SV Schalkhaar moet naar een nieuw sportveldencom-
plex.

Kortom een ruimtelijk plan voor het hele dorp voor de
komende tien jaar is noodzakelijk. Een plan voor
nieuwe dingen èn tegelijkertijd een plan om het
dorpse karakter te houden met de specifieke eigen
aardigheden van Schalkhaar.

Het Platform Schalkhaar vindt ook dat zo’n plan samen
met het dorp, samen met de mensen die hier wonen
en werken, moet worden opgesteld. Dat samendoen
kan op allerlei manieren.

En wij weten ook wel dat er dan belangen in het ge-
ding kunnen komen en vooroordelen en onkunde.
Maar ook wijsheid en locale kennis en inzicht en erva-
ring, die samen met een professionele benadering een
echt goed plan met toekomstwaarde kunnen opleve-
ren.
Conclusie: er moet beslist een goed plan komen en dat
moet samen met het dorp worden gemaakt.
In onze samenleving is het nu eenmaal zo dat het ge-
meentebestuur bij ruimtelijke plannen een voortrek-
kersrol moet spelen. En daarom is de grote stilte van-
uit het Deventer stadhuis zo’n ergernis. En wij kunnen
als dorp ook niet zeggen: “In deze winkel word ik zo
slecht geholpen; ik ga naar de concurrentie, bijvoor-
beeld in Gorssel of in Lochem”. Nee, het gemeentebe-
stuur van Deventer heeft een monopoliepositie. Er is
sprake van gedwongen winkelnering.
Gegeven deze situatie heeft het Platform vorige week
een open ‘brief-op-poten’ aan burgemeester en wet-
houders geschreven.
Afspraken met burgers moet je nakomen! En: kom
niet met een dichtgetimmerd plan, want wij willen
meedenken en meepraten!

Wij wachten het antwoord af. En blijven klaarwakker!

Floris Schermer.
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Schalkhaar afronden
Schalkhaar tot 2010 afronden met circa 200 woningen. Zo stond het in het Voorontwerp Structuurplan van de

gemeente Deventer dat in maart van dit jaar werd gepubliceerd. Daarvoor was de gemeente al begonnen met

het opstellen van wat werd genoemd een ruimtelijke visie voor het hele dorp. En verder stond er “die visie

moet in 2002 worden afgerond”. En toen werd het oorverdovend stil van gemeentewege. Geen brief met een

stand van zaken, geen voorlopige schets, geen programma van eisen, helemaal niets op papier. Af en toe heb-

ben wij eens gebeld met het stadhuis en dat leverde nooit meer op dan een aarzelende prognose die dus ook

binnen de kortste keren was achterhaald.

COLOFON
Dit informatiebulletin is een uitgave van het Platform
Schalkhaar

Eindredactie: Inge Sipman
Foto’s: Anne-Lot Haag, Cor Hanekamp

en Inge Sipman
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Aan dit nummer werkten mee:
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Linderveld nog lang niet zeker
Deze tekst staat op het spandoek
langs de Oerdijk, zichtbaar vanuit
De Vijfhoek. Hiermee wil de
Werkgroep industrieterrein Linder-
veld aangeven dat zij er alles aan
zal doen om de aanleg van dit in-
dustrieterrein te voorkomen. Ook is
het een waarschuwing aan de men-
sen die in het laatste deel van De
Vijfhoek een woning willen kopen
dat zij een industrieterrein naast
hun deur krijgen.

De gemeente gaat echter gestaag
door met alle procedures. April/mei
j.l. lagen “Milieu Effect Rapport”
(MER) en “voorontwerp bestem-
mingsplan” ter visie. Velen van U
hebben een inspraakreactie ge-
stuurd aan de gemeente. Het waren
er veel, totaal 447. De werkgroep
heeft ook alle 653 protestbonnen
en 113 protest e-mails als inspraak-
reactie ingediend, dat heeft de ge-
meente als één inspraakreactie ge-
zien. Vaak stuurden meerdere men-
sen samen één bon of e-mail in.
Daardoor zijn deze bonnen en e-
mails goed voor 1212 stemmen
tegen Linderveld.
Inmiddels heeft de Milieu Effect
Rapportage commissie in Utrecht
het MER voor Linderveld goedge-
keurd. Tot onze ontzetting, want
het rapport schiet op essentiële
punten tekort. We vroegen de
MER-commissie om uitleg, maar

kregen nog geen
antwoord.

Bezoek nieuwe
raadsleden
In september j.l.
nodigden we de
nieuwe raadsle-
den uit voor een
bezoek aan Lin-
derveld. We ver-
onderstelden dat
de nieuwe raads-
leden mogelijk
nog onvol-
doende op de
hoogte waren
van wat hier gaat
gebeuren. Wie
schetst onze ver-
bazing toen ook de burgemeester
en de wethouders Doornebos en
Adema zich als gast aanmeldden.
We ontvingen ze met koffie in één
van de schuren van Jan Jansen aan
de Schooldijk. Jeroen Bartels
maakte een uitstekende beamer-
presentatie als inleiding en ter dis-
cussie. Een discussie die helaas door
burgemeester en wethouders gedo-
mineerd werd. In die discussie
meldde Doornebos dat er al begin
jaren ’90 een locatieonderzoek was
gedaan door de Grontmij waar
Linderveld als zeer goed uitkwam.
Navraag leerde dat er wel een on-
derzoek is gedaan naar de locaties

Epse Noord, Bathmen en Posterenk,
maar van Linderveld is in dat rap-
port geen sprake!
Daarna wandelden we met het hele
gezelschap dwars door de weilan-
den, langs de Lettelerleide, hout-
wallen en bosgebiedjes door het
toekomstige industrieterrein. Er
werd een “statiefoto” gemaakt bij
de verdekt opgestelde olifant en
we kregen uitleg van Hans Klein
Koerkamp over de bijzondere flora
en fauna van het gebied. Het is bij-
voorbeeld niet zo dat de populatie
van dit gebied zich in naastgelegen
gebieden zal vestigen. Veel dieren
hebben een eigen territorium waar
ze geen vreemdelingen dulden. Dat
is een pure overlevingsstrategie
want dat territorium hebben ze
nodig om voedsel te kunnen verga-
ren. Dat betekent dus dat de flora
en fauna van Linderveld gewoon
verdwijnt.
Tot slot hebben we met het gezel-
schap, onder het genot van een
eenvoudige lunch, nagepraat.
Gelukkig waren diverse raadsleden
het met ons eens. Probleem is ech-
ter dat veel politici, waaronder de
burgemeester, vinden dat Linder-
veld er eigenlijk niet zou moeten
komen, maar zich dan toch weer
braaf achter fractie- en/of college-
standpunt scharen.

Flora en fauna op Linderveld
Inmiddels heeft de gemeente een
ontheffing aangevraagd bij het
Ministerie van LNV, voor alle bijzon-
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dere flora en fauna die ze in het ge-
bied gaat vernietigen. Naar onze
mening is die flora en fauna nooit
goed geïnventariseerd. De MER-
commissie in Utrecht heeft bij tus-
sentijds overleg de gegevens die de
gemeente verzameld had als onvol-
doende beoordeeld en gevraagd
om een aanvullende inventarisatie.
Die heeft de gemeente tijdens de
MKZ-crises laten uitvoeren! Veel
terreinen waren toen niet toegan-
kelijk, bovendien hebben wij ge-
hoord dat zo’n inventarisatie gedu-
rende een heel jaar moet gebeuren
om alle seizoensgebonden zaken
goed op de rij te kunnen krijgen.
Mocht de ontheffing verleend wor-
den dan zullen wij daar bezwaar
tegen maken. Helaas zijn wij zelf
niet in staat een gedegen inventa-
risatie uit te voeren. Daarom langs
deze weg de vraag:
“Als er mensen op de hoogte zijn
van bijzondere flora en/of fauna in
het gebied laat het ons graag
weten”.
Acties en verdere procedures
Daarnaast bezinnen wij ons op ver-
dere acties, als het zover is zult u
dat zeker zien of horen. Natuurlijk
blijven we de officiële procedures
met argusogen volgen en zullen we
waar maar mogelijk inspreken en

bezwaar maken.
Op dit moment is de gemeente
bezig alle inspraak reacties te ver-
werken, waaronder ook de opmer-
kingen van andere overheidsorga-
nen. Er schijnen ook problemen
met de waterhuishouding te zijn.
Dat alles moet verwerkt worden in
het ontwerpbestemmingsplan.
Waarschijnlijk is dat in maart 2003
klaar. Het “ontwerpbestemmings-
plan” wordt dan vier weken ter
visie gelegd. Binnen die termijn kan
iedereen “bedenkingen” inleveren
bij Gedeputeerde Staten (GS) van
de provincie. Die neemt binnen zes
maanden een besluit.
Vervolgens ligt het “bestemmings-
plan” samen met het besluit van GS
zes weken ter visie. Hiertegen kan
schriftelijk beroep ingesteld wor-
den bij de Raad van State in Den
Haag. Die heeft daar een jaar de
tijd voor.
Ondertussen kan de gemeente ech-
ter wel beginnen met de uitvoering
van het bestemmingsplan. Om dat
te voorkomen moet een “voorlo-
pige voorziening” worden aange-
vraagd bij de voorzitter van de af-
deling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Dat verzoek heeft
een schorsende werking waardoor
de gemeente niet met de uitvoe-

ring kan beginnen voor er een uit-
spraak is van de Raad van State.

U ziet er is nog veel werk aan de
winkel. Maar we blijven vechten
tegen de aantasting van ons fraaie
buitengebied. Ook wij zijn van
mening dat er industrieterreinen
nodig zijn, maar dan aan de snel-
weg. Linderveld zal niet alleen het
buitengebied aantasten maar veel
verkeersoverlast geven in de dorps-
kern van Schalkhaar en op de
nieuwe N348 die tevens de ontslui-
tingsweg is voor veel wijken van
Colmschate en De Vijfhoek. Ook zal
er sluipverkeer ontstaan op wegen
in het buitengebied, zoals de
Cröddendijk, die niet op zwaar
vrachtverkeer zijn berekend.

Onze website
Meer informatie kunt u vinden op
onze website
www.werkgroeplinderveld.nl.
Bezoek hem, betuig ons uw steun,
u kunt ons ook daadwerkelijk hel-
pen of financieel ondersteunen
(Triodosbank 21.24.81.649)

Namens de Werkgroep industrie-
terrein Linderveld,
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Het doel is een bijdrage te leveren
aan het onderhoud, het beheer en
de ontwikkeling van landschapsele-
menten in de regio. Deze land-
schapselementen staan in een bui-
tengebied die voor ons een grote
belevingswaarde hebben door hun
landschappelijke, cultuurhistorische
en ecologische waarde. De werk-
zaamheden worden op non-profit-
basis verricht. De werkochtenden
zijn woensdag en donderdag.

Zo heeft de donderdaggroep (soms
wel 15 personen) erg veel werk ge-
maakt om een bospoel, die totaal
dichtgegroeid was, weer open te
trekken ten behoeve van kikkers en
salamanders. Zelfs met de vrieskou
beleefden we prachtige natuurmo-
menten door de omgeving van de
bevroren poel onder handen te
nemen. Zaag- en sjouwwerkzaam-
heden deden de koude vergeten.

De woensdaggroep is in een ander
natuurterrein bezig geweest met
het herstel van een wilgengriend.
Er zijn twee varianten, namelijk
hakgrienden en snijgrienden. In ons
geval is het een snijgriend.
Kweekplaatsen van wilgenteen op

lage stoven. Elk jaar moet
deze gesneden worden. Met
het afgesneden teen worden
bijvoorbeeld manden gevloch-
ten. Dit natuurterrein met cul-
tuurhistorische waarde werd
al jaren niet meer gebruikt als
snijgriend. Het was overwoe-
kerd met opslag van els,
braam, kamperfoelie. Het is
nu vrijgemaakt.

We willen trachten door stek-
ken en vrijhouden weer de
oorsprong namelijk het win-
nen van wilgenteen te be-
werkstelligen.

Wat zijn de plannen voor de ko-
mende maanden?

• Erg veel wilgen knotten o.a.
langs de Oude IJssel aan de
Wilpse Dijk en de Stobbenwaar-
den in de uiterwaarden van de
IJssel tegenover Landgoed
Rande en de Epserwaarden.

• Hoogstamfruitbomen snoeien.
Boomgaard onderhouden.

• Een landhek plaatsen. Dit land-
hek is gemaakt van zware eiken
planken op zijn Sallands.

• Een houtwal afzetten.

• Onderhoudswerkzaamheden
Douwelerkolk en Rielerenk.

• Nestkasten schoonmaken en
nieuwe ophangen.

• Alles in gereedheid brengen om
de paddentrek in februari, maart
in zo goed mogelijke banen te
leiden.

Meer inlichtingen bij
Cor Hanekamp, tel. 621659

Natuurwerkgroep “De Groene Knoop”
De roep naar een naam voor onze natuurwerkgroep werd steeds

duidelijker. Daarom hebben wij gehoor gegeven aan het verzoek om

“het beestje” van een naam te voorzien. Een knoop zorgt voor een

verbinding van iets met iets. Er is een relatie tussen het één en ander.

Onze groep heeft een relatie met de natuur. De deelnemers zorgen

voor een verbinding, een knoop (mens-natuur) door hun werkzaam-

heden in het groene veld. Zo ontstond de naam “De Groene Knoop”.

In het MilieuCentrum is binnenkort te zien één van
de leukste, taboedoorbrekende tentoonstellingen van
dit moment: Poepgoed. Een doe-tentoonstelling voor
jong en oud.
Wat is er gewoner dan poep? Alle levende wezens,
mensen en dieren, hebben er dagelijks mee te maken.
Het houdt de mensen van jongs af aan bezig.
Al snuffelend leer je over de stoelgang van de mens
en het gebruik van poep in het dagelijks leven. Wat
het verschil is tussen de darm van een planteneter en
een vleeseter? Trek aan de knop van de flipperkast en
je weet het!
Hoe ziet de drol van een leeuw eruit of de drol van
een olifant! Kijk onder de kont van het dier en je ziet
wat hij eet en hoe de poep eruit ziet.
Hoe ging de mens vroeger naar het toilet? Waarom

is vogelpoep zo dun? Diverse vragen worden beant-
woord via electro-spelletjes. De tentoonstelling wordt
afgesloten met de video “wie heeft er op mijn hoofd
gepoept?”

Openingstijden MilieuCentrum
Ma en za gesloten

di t/m vr 8.30 – 17.00 uur
zondag 13.00 -17.00 uur

Periode: 2 februari tot 1 mei
Toegang gratis

Maatmansweg 3
Telefoon: 0570-65 34 37
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Het asfalt zal tussen de bestaande
molgoten gelegd worden. Dit lokte
de reactie uit dat hiermee veroor-
zakers van de trillingen, de beton-
randen onder de goten, niet weg-
genomen worden. Andere reacties
betroffen de kruispunten bij het
Mensinksdijkje en bij de Timmer-
mansweg. Deze zouden in de plan-
nen met klinkers bestraat blijven.
Naar aanleiding van de informatie-
avond heeft de gemeente prijsop-
gaven opgevraagd voor het oplos-
sen van o.a. deze knelpunten. In het

verslag van de informatieavond,
dat nog zal verschijnen, wordt hier-
over uitsluitsel gegeven.
Omdat het werk in het voorjaar
aanbesteed gaat worden is er nog
altijd gelegenheid reacties op de
plannen te geven. Doet u dat als u
nog gehoord wilt worden!

De definitieve (lees: financiële) be-
slissing over het Dorpsplein op de
kop van de Pastoorsdijk zal vallen
bij de investeringsplannen voor
meerdere jaren van de gemeente

Deventer. De vergadering die hier-
voor is gereserveerd wordt echter
steeds uitgesteld. Zoals het er nu
naar uitziet zal het een en ander in
januari/februari gebeuren. Het col-
lege van B&W is in ieder geval po-
sitief
gestemd over de plannen. Wordt
vervolgd.

Namens de Taakgroep
Herinrichting
Frank van Wijk (tel. 606335)

De jeugd heeft de toekomst is een bekende uitspraak.

De jeugd verdient aandacht, een plek, ruimte in onze buurt of dorp.

Vindt u dat er voldoende of onvoldoende zorg en aandacht is voor de jeugd
in uw dorp Schalkhaar?

Is er voldoende ‘ruimte’ voor de jeugd?

Zou u graag hierin een bijdrage willen leveren voor u dorp of wijk?

Heeft u zoon/dochter wensen, ideeën of suggesties?

Vanaf september 2002 ben ik, Carla Hobert, jongerenwerker van Raster
Welzijnsgroep voor Wijk 6 en zou graag de wensen en ideeën van de jeugd
in kaart willen brengen. Uiteraard mogen bewoners ook reageren. U kunt
bellen naar 0570-625876 of mailen naar c.hobert@raster-groep.nl. of kom
langs in het Haarhuus, activiteitenruimte Raster, aan de Ganzeboomsweg 5
in Schalkhaar.

Voortgang Asfaltering Oerdijk en het Dorpsplein
In het vorige bulletin heeft u kunnen lezen over het voornemen van de gemeente om de Oerdijk te asfalteren.
Inmiddels heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waar de gemeente zijn plannen uiteen heeft
gezet. In het vroege voorjaar van 2003 zal de klus aanbesteed gaan worden en worden uitgevoerd. Dit had al
op een eerder tijdstip gekund maar men wilde niet het risico lopen de werkzaamheden te moeten onderbre-
ken door vorst.

Kerkplein = Dorpsplein
In het verleden schreven we altijd over het Kerkplein. Dit
omdat in alle plannen van de gemeente het toekomstige
plein bij de kerk zo genoemd werd. Vanuit het dorp kre-
gen we regelmatig de opmerking dat deze benaming
niet juist is. Men beschouwt immers het terrein tussen de
kerk en het kerkhof als Kerkplein en zag voor het nieuwe
plein liever de benaming Dorpsplein. Inmiddels hebben
deze geluiden ook de gemeente bereikt en hebben zij
ons laten weten in het vervolg de naam Dorpsplein te
gaan gebruiken.
Daar sluiten wij ons graag bij aan: wat ons betreft dus
ook vanaf nu: Dorpsplein.

Ruimte
voor de
jeugd in
Schalkhaar
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Op woensdag 13 november was er
de eerste interactieve bijeenkomst
in het kader van de ontwikkeling
van de huidige Zandwetering tot
een meer natuurlijke waterloop
met daarbij behorende zone.

Tegenwoordig wordt anders over
water gedacht. Niet meer zo snel
mogelijk het water afvoeren maar
zorgen voor meer ruimte om water
vast te houden en op te vangen. Om
dit te bevorderen zal het profiel van
de Zandwetering veranderd worden:
de oevers komen verder uit elkaar en
de bodem wordt omhoog gebracht.
De Zandwetering wordt dus breder
en minder diep.
Naast deze wateraspecten is ook van
belang dat de Zandwetering een
meerwaarde krijgt voor het gebied
waar het doorheen loopt. De zone
van de Zandwetering is de plek waar
de stad Deventer en het landelijk ge-
bied samenkomen. Om een goede
interactie tussen bestaand stedelijk
gebied enerzijds en landelijk en
nieuw te ontwikkelen gebieden an-
derzijds te laten ontstaan moet zorg-
vuldig vorm worden gegeven aan
deze duurzame overgang
(Overwegingen in het Masterplan
Zandwetering).

In het vorige informatiebulletin van
Platform Schalkhaar was al vermeld
dat bureau H+N+S landschapsar-
chitecten uit Utrecht de opdracht
had gekregen een plan te maken
voor het inrichten, waarbij ook
ruimte was voor mensen uit het ge-
bied zelf via interactieve workshops,
om hun ideeën te uiten over de toe-
komstige Zandwetering.

Op de bewuste woensdag vond
onder grote belangstelling de eerste
van de drie geplande bijeenkomsten
plaats in de Lindeboom. Na een wel-
komstwoord van wethouder Adema
en een nadere toelichting over het
doel van de avond door projectlei-
der Mirjan Jansen kwam H+N+S aan
bod. Met behulp van een projector
werd visueel gemaakt hoe eventueel
het gebied er in de toekomst uit zou
kunnen zien. Tevens werd het pu-
bliek gevraagd naar hun achter-
grond (geslacht, leeftijd, woonom-
geving). Het bleek dat een groot
deel van de aanwezigen in de omge-
ving van de Zandwetering woonde.
Met het tonen van een dia waarop
enerzijds een druk bevolkt park en
anderzijds een verstilde plas met
moerasbos, werd men uitgelokt een
mening te geven en een keuze te
maken uit deze twee varianten. Het
plaatje zonder mensen had duidelijk
de voorkeur!

Tijdens de presentatie werd men te-
vens in de gelegenheid gesteld te re-
ageren door het stellen van vragen.
Na de pauze kon men deelnemen
aan een werkgroep die een aspect
van de Zandwetering behandelde
(water – ecologie – cultuurhistorie -
gebruik). De werkgroep kreeg de
opdracht mee om aspecten die men
belangrijk vond uit te werken en op
te schrijven.

Daarna werden plenair de bevindin-
gen van de werkgroepen terugge-
koppeld. Naar voren kwam dat men
voor het gebied waar de toekom-
stige stadsuitbreiding Steenbrugge
komt, denkt aan een meer parkach-

tige aanleg van de zone van de
Zandwetering. Dus een meer recre-
atieve functie. Voor het gebied
Schalkhaar en Diepenveen denkt
men aan een meer natuurlijke zone
welke kan aansluiten aan het lande-
lijk gebied. Overigens schijnt het niet
de bedoeling te zijn om de water-
loop te laten meanderen. Men vond
in het algemeen de huidige land-
schappelijke inbedding van de
Zandwetering al aantrekkelijk en
wenste niet al te grote veranderin-
gen.

Hoe nu verder?
Het landschaparchitectenbureau
H+N+S zal met behulp van o.a. de
uitkomst van deze avond een aantal
varianten uitwerken en/of combina-
ties aangeven voor de inrichting van
het gebied. In het voorjaar 2003 zal
dit het onderwerp zijn van de
tweede inspraakavond. De derde in-
spraakronde verder in het jaar 2003
zal gaan om de keuze van de meest
optimale combinatie om zo te
komen tot het masterplan Zand-
wetering.

Inmiddels heeft ook de EU subsidie
toegezegd voor de uitwerking van
de plannen. (zie volgende bladzijde)
Als laatste is nog vermeldenswaardig
dat de gemeente vergeten was de
grondeigenaren – die grond in ei-
gendom hebben in de te ontwikke-
len zone Zandwetering - uit te nodi-
gen voor de avond! Een behoorlijke
schoonheidsfout op een overigens
constructieve avond.

Niek Lelieveld (tel 629211)

De Zandwetering



JA IK DOE MEE !

IK WORD DONATEUR VAN PLATFORM SCHALKHAAR

LEVER DEZE STROOK IN BIJ DRUKKERIJ EVERS

OF BIJ EEN VAN DE LEDEN VAN HET PLATFORM.

Voor het project Zandwetering
heeft Brussel 50% Europese subsi-
die, ter hoogte van € 1,7 miljoen,
toegezegd. Dit betekent tegelijker-
tijd dat het Waterschap Groot
Salland, de gemeente Deventer, de
provincie Overijssel, VROM en LNV
hun eerder gedane toezeggingen
om de co-financiering van in totaal
€ 1,7 miljoen in het project te stop-
pen, nu zullen uitvoeren. De basis
voor het project is gelegd binnen
het samenwerkingsverband Land-
stad Deventer, waarin eerder ge-
noemde partijen naast de ge-
meente Olst-Wijhe en Vitens parti-
ciperen. De gemeente Deventer zal
samen met het waterschap Groot
Salland het project uitwerken en
tot uitvoering brengen.

De gemeente Deventer en het
Waterschap Groot Salland stellen
met de subsidie een uitwerkings-
plan op voor het stroomgebied van
de Zandwetering dat ligt binnen de
gemeentegrenzen van Deventer.
Een deel van de subsidie zal ge-
bruikt worden voor het ontwikke-
len van een visie voor het meer
stroomafwaarts gelegen deel van
de Zandwetering, tussen Deventer
en Zwolle. Van groot belang is dat
de subsidiegelden nadrukkelijk ook
bedoeld zijn voor uitvoerende

werkzaamheden in het gebied
waar de Zandwetering begint, na-
melijk in de Gooiermars in de ge-
meente Deventer.

Gooiermars
De Zandwetering begint in de
Gooiermars. Dit is een gebied met
schoon kwelwater waar bijzondere
dier- en plantensoorten voorko-
men, zoals de waterspitsmuis, bij-
zondere libellen soorten en krui-
pend moerasscherm. Het watersys-
teem wordt momenteel via allerlei
ingrepen kunstmatig geregeld.
In dit gebied speelt het watersys-
teem een belangrijke rol. De water-
dynamiek en het schone kwelwater
bieden mogelijkheden voor een
meer natuurlijke inrichting met
aandacht voor aspecten als recre-
atie, duurzame landbouw en de
overgang naar aangrenzende be-
bouwing.

Dertig kilometer lang
Vanaf de Gooiermars stroomt de
Zandwetering langs de stad
Deventer, via gemeente Olst-Wijhe
richting het noorden. Daar komt de
wetering uit in de Soestwetering en
vervolgens in de stadsgrachten van
Zwolle.
De Zandwetering is een waterloop
die langs de stad Deventer aan de

noordoost zijde ligt. Met de Zand-
wetering wil de gemeente de toe-
komstige stadsrand van Deventer
vorm geven. De zone van de wete-
ring wordt ontwikkeld tot een aan-
trekkelijk verblijfsgebied met mo-
gelijkheden voor recreatie, cultuur
en natuur. De Zandwetering en de
omgeving krijgen zo meer beteke-
nis voor de bewoners van Deventer
en omgeving. Belangrijke aspecten
die bij de planontwikkeling spelen
zijn de aanpak van riooloverstor-
ten, wateroverlast en verdroging,
ontwikkeling van natuur, interac-
tieve planvorming, relatie tot an-
dere gemeentelijke projecten rond
de wetering, landbouw en land-
schap.

Het waterschap streeft naar een
meer natuurlijke ligging en inrich-
ting van de Zandwetering in het
landschap, waarbij ook ruimte voor
waterberging wordt gecreëerd. Dit
past binnen het nieuwe waterbe-
leid 21ste eeuw. Het project Zand-
wetering is een goed voorbeeld van
waar samenwerking, zoals in
Landstad Deventer toe kan leiden:
de gezamenlijke en vernieuwde
aanpak van de Zandwetering door
de gemeente Deventer en het
Waterschap Groot Salland.

Succes voor Landstad Deventer
€€ 3,4 miljoen voor de Zandwetering.

De vergaderingen van het Platform zijn openbaar
Vergaderrooster voor 2003 van het Platform Schalkhaar
De eerstvolgende vergaderingen zijn op 13 januari , 3 maart en 12 mei
Alle vergaderingen worden gehouden in het Haarhuus en beginnen om 20.00 uur. 



Ja, ik word donateur van  Platform Schalkhaar en geef hierbij toestemming tot wederopzeg-
ging de jaarlijkse bijdrage (€ 15,-)  van mijn bankrekening af te schrijven.

Naam :..................................................................................................................................................... Handtekening:

Adres :.....................................................................................................................................................                 

Postcode :.....................................................................................................................................................

Bankrekening :.............................................................................................................                 Datum :..................................................................................  

Ik maak zelf het bedrag van € 15,- over op bankrek.nr. 13.64.14.591 t.n.v Platform Schalkhaar. 
(Wel het strookje inleveren ook al maakt u het zelf over).

�

Eind 2002 is er in Wijk 6, dus ook in Schalkhaar, een
Vinger-aan-de-Polsronde geweest. De bewoners van
Schalkhaar konden een kaart invullen, met hun ideeën
en wensen over het verbeteren van de woonomgeving
en het samenleven. Inmiddels zijn deze kaarten verwerkt
in samenwerking met enkele bewoners (sleutelfiguren
uit Schalkhaar) en de loodsgroep Wijk 6 ( wijkambtenaar
en loodsopbouwwerk Raster). Het resultaat hiervan is
vastgelegd in een 4 tal thema’s. 

Verkeer en veiligheid
Agendapunten:  
• Racebaan Oerdijk aanpakken
• Verlichtingsplan voor Schalkhaar 
• Snelheid verlagen en verminderen vrachtverkeer
Span jaards dijk

• Looppad bij Kolkmansweg aanpassen/beter onder-
houden

• Parkeren bij de Tolnerinksingel beter regelen 
• Heldere afspraken tussen ambtenaren van de ge-
meente Deventer en bewoners (afspraken nakomen,
starten met een “dialoog”)

Jongeren
Agendapunten: 
• Voorzieningen (crossbaan, rondhangplek, inloop), 
• Contact tussen jongeren en omwonenden 
verbeteren

• Helder optreden van instanties bij overlast (politie,
jongerenwerk, gemeente)

Ruimtelijke structuur en wonen
Agendapunten: 
• Wandelpad van Park Braband naar Wechelerveld
(meenemen bij plan ontwikkeling Zandwetering), 

• Ontwikkeling Linderveld (is reeds een groep bewo-
ners mee bezig), 

• Structuurplan gemaakt door Schalhaarders zelf met
betrekking tot wonen en versterken karakter
Schalkhaar (zie Dorpen met Karakter Lettele).

Openbaar vervoer.
Agendapunten: 
• Belbus ook voor Schalkhaar/voor ouderen, 
• Openbaar vervoer door Schalkhaar heen.

Deze thema’s en agendapunten worden samen met U
besproken. U kunt aanvullen. Hiervoor wordt U uitge-
nodigd.

Waar : in de Lindenboom.
Wanneer : maandag 20 januari 2003.
Hoe laat : 20.00 uur tot 22.30 uur.
Voor wie : alle bewoners van Schalkhaar.

Op het eind van de avond wordt door de aanwezigen
bepaald welke thema’s er voor Schalkhaar de komende
twee jaar via de Wijkaanpak hoog op de agenda moe-
ten staan.

Meer informatie: bel Henk Damen 
(loodsopbouwwerk Raster), 0570- 632321.

Vinger aan de Pols: 

Keuzeavond Schalkhaar op 20 januari 2003

Platform Schalkhaar
Janny Denekamp Bakkerskamp 29 632276

Carel Heerius Lindeboomsweg 3 652657

Wim Huis in ’t Veld Kolkmansweg 46 622282

Erna Jansen Spanjaardsdijk 64 607514

Nel Schasfoort Het Hooiland 19 633387

Floris Schermer, voorz. Oerdijk 1b 621290

Richard Schrijver Pastoorsdijk 20 621909

Inge Sipman Smidsweg 1a 631334


