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Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek met bijgevoegd 

verslag dd 28 juni 2022 voelen ondergetekenden van de 

maatschap 
(geanonimiseerd)
  

  

  

  

(geanonimiseerd)

  

Pachters van 36 ha dijken en 

uiterwaarden nabij Wijhe van Staatsbosbeer de dringende 

noodzaak om hun zienswijze te geven op de plannen van 

IJsselwerken omtrent dijkverzwaring en dijkverlegging (nabij 

Paddenpol) tussen Zwolle en Olst. Directe reden is dat met de 

plannen totaal geen rekening wordt gehouden met het grote 

belang dat wij als pachters/gebruikers hebben. Daarmee komt 

het voortbestaan van ons biologische rundveebedijf ernstig in 

gevaar. Hierna volgt de nadere motivering/onderbouwing. 

Het Verslag: 

Vooropgesteld zij dat wij begrijpen dat de plannen nodig c.q. 

wenselijk zijn. Maar de eenzijdige op eigen belang gerichte 

benadering richting planning en uitvoering vanuit Boskalis en 

Ijsselwerken is totaal onaanvaardbaar. 

- Positief is het voornemen om de omgeving bij de 

planuitwerking te betrekken. Daarbij is/wordt aanvankelijk 

alleen naar grondeigenaren gekeken. Grondgebruikers behoren 

blijkbaar niet tot de omgeving. Pas op ons verzoek heeft er 

een kennismakingsgesprek plaatsgeonden. De inhoud daarvan doet 

geen geen enkel recht aan ons als grondgebruikers. Daar 

dreigen wij en ons bedrijf de dupe van te worden. Het 

argument dat staatsbosbeer eigenaar is —en jullie dus niets 

met ons van doen hebben- is achteraf 'lekker gemakkelijk' maar 

doet geen enkel recht aan zorgvuldig handelen naar de omgeving 

en kan zelfs als nalatig bestempeld worden. 

- Gelukkig worden na voornoemd kennismakingsgesprek 'wensen 

van grondeigenaren alsnog meegenomen naar het projectteam 

maar is er geen enkele garantie dat deze wensen in het 

ontwerpteam aan de orde komen. Gezien ons bedrijfsbelang is 

dat beslist wel noodzakelijk! Ons biologisch bedrijf heeft 56 

ha grond in gebruik, waarven 36 ha in het onderhavige 

plangebied ligt. Het hoeft geen nader betoog hoe belangrijk 

het voortgezet gebruik van deze gronden is tijdens de 

meerjarige planuitvoering voor de voederwinning voor ons vee. 

Daarbij kan een percentage van 64 % van de totale 

bedrijfsoppervlakte niet gemist worden en betekent 

failissement van het bedrijf. Dat mag niet gebeuren! 

n In dit verband is de stelling van IJsselwerken en 

Boskalis dat ’tijdens de (meerjarige) voering de dijk niet 

bruikbaar en toegankelijk is voor de veelzeggend. 

Zelfs de in gebruik zijnde uiterwaarden dreigen geheel 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

n 

afgesloten te worden, volgens het verslag. De argumentatie 

daarvoor is ronduit gezocht en daarmee zwak te noemen. Ze doen 

het alsof werkverkeer en normaal voortgezet agrarisch gebruik 

niet kan samengaan. Het is geen snelweg! Dit is typerend voor 

“grote jongens" die gewend zijn hun eisen alleen te dicteren 

in eigen belang. Overleg en rekening hoùden met andere grote 

belangen komt in jullie woordenboek blijkbaar nog niet voor. 

Dat is voor ons onaanvaardbaar. 

- Als theoretische oplossing is inmiddels gesproken over 

een mogelijkheid om het gebruik van de uiterwaardengronden wel 

toe te staan. Garantie daarvoor is er niet. Maar wat daarbij 

als ‘oplossing' wordt geboden mist elke frealiteitszin met de 

praktijk van gebruikelijke agrarische bedrijfsvoering. 'Er 

wordt gedacht aan toestaan van agrarisch werkzaamheden buiten 

werktijd en in de weekenden.' In de landbouw is de praktijk 

dat je moet oogsten bij gunstg weer en als het gewas aan de 

juiste kwaliteitseisen voldoet, dwz. als het gras/hooi 

vwoldoende droog is voor conservering. Dat proces laat zich 

niet sturen met avondwerk (dauwvorming)of in het weekend. Het 

weer laat zich niet sturen, zoals Boskalis/IJsselwerken lijkt 

te dernken. 

- Het is formeel juist dat Staatsbosbeheer als eigenaar een 

belangrijke rol speelt iín dit planvormingstraject. Dat 

ontslaat IJselwerken niet van de plicht om zorgvuldig met alle 

belangen - ook van de grondgebruikers - om te gaan. Wij 

verwachten in deze dat IJsselwerken zich meer richt op 

samenspraak —ook met Staatsbosbeheer als verpachter- en in 

goed overleg zoekt naar redelijke opiossingen. Voor 

Staatsbosbeheer is er ook een groot belang namelijk: 

continuïteit in het beheer van de gronden op bioloyische 

basis. Niet maaien leidt tot eutrofiëring en verzwakking van 

de taludbegroeing bij hoog water. 

— In verband met voorgaande refereren ondergetekenden ook naar 

een eerdere dijkverzwaring (versterking van de voet van de 

dijk) nabij Windesheim, waarbij een schadevergoeding door het 

Waterschap aan ons werd betaald. Dat vonden alle partijen 

destijds redelijk en moet in de onderhavige casus ook gezien 

worden als redelijk. Wij zijn van mening, dat schade volgens 

goede rechtsbeginselen niet geheel ten laste van ons mad 

komen. Bij een grootschalig project als het onderhavige mag 

dat financiëel geen probleem zijn. Primair gaat het ons echter 

om ‘’samen zoeken naar praktische oplossingen'. 

Met voorgaande hopen ondergetekenden een noodsgnaal af te 

geven, waar in het vervolgtraject rekening mee wordt gehouden 

door alle betrokken partijen, die van deze brief een afschrift 

ontvangen. Deze casus betreft een extreme situatie en is dus 

niet geholpen met een formele (juridische) 

standaardbenadering/-oplossing. Wij verwachten op redelijke 

termijn een antwoord op voorgaande zienswijze. 

Hoogachtend, 
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Betreftlocatie: _ percelen uiterwaarden en dijk (pacht via Staatsbosbeheer) 

Datum: 28 juni 2022 

Locatie: r 

Tijd: 13:00 — 14:00 uur 

Aanwezig: 

Grondeigenaar m 

Wsselwerken | 

e 

Versiag 

Aanleiding van het gesprek 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Op verzoek van BEsreken we eikaar over de plannen voor de dijkversterking tussen Zwolle en 

olt Bi di e z i 

vanuit het projectteam IJsselwerken. Wis het aanspreekpunt in de Planuitwerkingsfase van het 

project 

Tijdens dit gesprek wordt toegelicht: 

+ w IJsselwerken is; 

* _ wat de stand van zaken is van het project; 

e hoe omgegaan wordt met de pachtgronden van N tijdens de uitvoering van de 

dijkversterking. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Wie is IJsselwerken? 

lJsselwerken is het samenwerkingsverband tussen waterschap Drents Overijsselse Delta en Boskalis 

Nederland. Het waterschap werkt samen met aannemer Boskalis de plannen voor de dijkversterking verder 

uit. 

De stand van zaken van het project 

Eind 2019 heeft het algemeen bestuur van het waterschap een Voorkeursaltematief (VKA) voor de 

dijkversterking vastgesteid. Het VKA omvat de manier waarop de dijk versterkt wordt. Dat is nu nog een schets 

van de nieuwe diĳk met een indicatief ruimtebeslag, maar wordt in deze fase van het project (de 

Planuitwerkingsfase) uitgewerkt tot een meer gedetailleerd ontwerp. We doen dat in drie ‘ontwerploops’, de 

planning hiervan is te vinden in de presentatie ên op de meegebrachte praatplaat. Vanaf april 2021 zijn we 

gestart met Ontwerploop 1, waarbij we het VKA hebben uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. 

Hoe wordt de omgeving betrokken? 

Voordat het ontwerpteam bezig gaat met de uitwerking van het VKA tot een Voorlopig Ontwerp, horen wij van 

grondeigenaren graag wat voor hen belangrijk is als het gaat om het ontwerp van de dijkversterking. Die 

wensen nemen we mee, wegen we binnen het projecteam af en brengen we (indien we de wensen kunnen 

honoreren) in bij het ontwerpteam. Met NNN is dit niet gebeurt, omdat de eigenaar van de door hen (geanonimiseerd)

gebruikte gronden Staatsbosbeheer is. 
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Hoe wordt omgegaan met de gronden die in gebruik zijn bij > 

e zan 16 heciare dk en 20 hectare uiterwaarden te pachten van Staatsbosbeheer. In 

Harculo en de dijk en uiterwaarden vanaf Kees van de Streek tot de veerpont van Wijhe. Deze gronden zijn 

van belang voor de bedrijfsvoering van hun biologisch boerenbedrij. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Tijdens de uitvoering van de dijkversterking is de dijk zelf niet bruikbaar en toegankelijk voor . in 

‘eeTste instantie Îs oor de Bannemer aangegeven vok e wlerwaarden Tijdens de dijversterking af 1e siuiten 

voor gebruik. Dit omdat materiaal voor de dijkversterking per schip wordt aangevoerd. Hiervoor worden 

loswallen gecreëerd langs de IJssel, waarbij door de uiterwaarden een tijdelijke transportroute naar de 

depotiocaties en de dijk gerealiseerd wordt. Omdat hier veel verkeersbewegingen gaan plaatsvinden, wenst 

de aannemer zo min mogelijk kruisend verkeer in de uiterwaarden. Inmiddels is uitgesproken dat welicht 

aïspraken gemaakt kunnen worden over de toegankelijkheid van de uïterwaarden tijdens de dijkversterking 

voor onder andere pachters. Met afspraken kan gedacht worden aan toegankelijkheid buiten werktijden en in 

'het weekend. Op een later moment kunnen we hierop terugkomen. 

IJsselwerken zal met Staatsbosbsheer spreken over de gronden die in eigendom van Staatsbosbeheer zijn 

en hen ook vragen naar hun pachters en gebruikers. Ook zal opgevraagd worden welke afspraken met 

pachters gemaakt zijn. Staatsbosbsheer kan pachtcontracien opzeggen, daar is IJsselwerken of het 

waterschap geen partij in. 

(geanonimiseerd)

Gevraagd wordt of een op-/afrit gerealiseerd wordt bij de verlegde dijk bij Paddenpol. Het ontwerp voor de 

veriegde dijk wordt momenteel gemaakt. Beheer van het waterschap heeft gekeken naar op-/affitten. Onder 

andere in Hemen zijn extra op-/afritten ingetekend. Bzal navragen of er ook een extra op-/afrit bij de 

verlegde dijk wordt gerealiseerd. 

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)




