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Dag van het Park, zondag 29 mei 2011
Dit jaar vindt in Deventer voor de vierde keer de landelijke Dag van het Park plaats.
De gemeente heeft Stichting de Ulebelt gevraagd dit evenement te organiseren. Het
thema is dit jaar ’Op Avontuur’. Het Singelplantsoen en de Douwelerkolk vormen
tussen 12 en 17 uur het decor voor dit gratis evenement voor jong en oud.

De dag is een mooie gelegenheid om het Singelplantsoen en de Douwelerkolk eens
op een andere manier te beleven. Op beide locaties worden interessante workshops,
demonstraties en tal van jeugdactiviteiten georganiseerd.

Singelplantsoen
In het Singelplantsoen zijn allerlei avonturen te beleven. Denk aan vlotvaren, via
een touwbrug de Singel oversteken, kampvuurtje stoken en boogschieten. Wie van
dieren houdt kan ezels borstelen en verzorgen en in een tipi zal een verhalenvertel-
ler avonturenverhalen vertellen. Verder zijn er een fototentoonstelling, een
swingende salsatent en een informatiemarkt. Uiteraard zijn er allerlei lekkere hapjes
en drankjes verkrijgbaar. De Kleinste Soepwinkel verkoopt de heerlijkste, bijzondere
soepen en bij de kraam van Turkuaz Catering zijn Turkse hapjes verkrijgbaar. Om
12.30 uur zal wethouder Margriet de Jager op ludieke wijze een nieuw aangeplante
Nothofagus antarctica, onthullen. Deze boom is een cadeau van Stichting Entente
Florale Nederland aan de gemeente Deventer.

Lees verder op blz. 2



2

Vervolg van blz. 1

Douwelerkolk
Bij de Douwelerkolk hebben de activiteiten een meer na-
tuureducatief karakter. Kinderen kunnen onder begelei-
ding natuurkunstwerkjes maken of met een camera bijzon-
dere planten en dieren fotograferen. Onder begeleiding
van een deskundige gids kan men op zoek gaan naar
eetbare planten in het park, terwijl in een tent een video-
presentatie over de geschiedenis van het natuurgebied en
een kleine tentoonstelling met oude landwerktuigen zal
worden getoond. Op een door een paard getrokken huif-
karretje kan door het park gereden worden. Ook in de
Douwelerkolk is er een informatiemarkt waar diverse
lokale natuur- en milieuverenigingen zichzelf presenteren.

Psychiatrisch Centrum Brinkgreven zorgt voor koffie, thee
en limonade en supermarkt Plus uit Schalkhaar deelt aan
de kinderen gratis ijsjes uit. Om 13.30 uur wordt bij
De Lindeboom in Schalkhaar het nieuwe wandelpaden-in-
formatiebord onthuld, waarna onder muzikale begeleiding
van fanfare St. Caecilia er gezamenlijk naar de Douweler-
kolk gewandeld wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Tessel Hofstede of Estella Franssen, Stichting De Ulebelt.
Telefoon 0570 – 65 34 37 of via dagvanhetpark@ulebelt.nl.

Bij Wijkaanpak werden drie ideeën ingediend. Van de
familie Bult, Roos Smits en mijzelf. Op de avond waarop
de ideeën door dorpsgenoten werden beoordeeld kreeg
het gezamenlijk ingediende idee veel stemmen. Er werd
een taakgroep gevormd van zeven leden: Bert Bult, Geert
Friesen, Cor Hanekamp, Geert Obdeijn, Roos Smits, Gerard
Verwoolde en mijzelf. De Groene Knoop had in overleg
met de gemeente al een begin gemaakt met een zoge-
naamd struinpad langs de Douwelerkolk. Dat vormde de
basis voor het verdere ontwerp. We begonnen met het
uitwerken van eigen ideeën wat betreft routemarkering
en informatieborden. Recreatieschap Salland —een samen-
werkingsverband tussen de gemeenten Deventer, Olst,
Wijhe en Raalte— was echter ook bezig met het idee een
Sallands netwerk van wandelpaden te ontwerpen volgens
een concept dat in Twente al grootschalig was uitgevoerd.
Daar is drieduizend kilometer wandelpaden met elkaar
verbonden. Op www.wandelenintwente.nl/ kan men zelf
routes samenstellen en printen.
Zover is het in Salland nog niet,
maar het begin is er. Land-schap
Overijssel slaagde er in om ook
Europese- en provinciale subsidie
voor ’Ommetjes’ binnen te halen.
Met dit geld worden op dit mo-
ment zes Ommetjes aangelegd
waarvan één in Schalkhaar. Later
zullen alle wandelroutes met elkaar
worden verbonden. Wij hebben
voor de eerste twee, door Wijk-
aanpak gefinancierde Ommetjes —
het Douwelerkolk Ommetje en het
Brinkgreven/ Park Braband Omme-
tje,—het ontwerp van Landschap
Overijssel voor de markering, de in-
formatieborden én een folder gro-
tendeels overgenomen. Er werd
door de taakgroepleden regelma-
tig over de uitvoering vergaderd en
met de gemeente en grondeigena-
ren overlegd.

Bij de Douwelerkolk werd ondertussen door de Groene
Knoop verder gewerkt aan de paden en er werden uitein-
delijk in totaal zeventig routemarkeringspalen geplaatst
met rode en blauwe pijlen. Daar zullen uiteindelijk negen-
honderd uren in zitten.
Het derde Ommetje wordt in september over het Weche-
lerveld aangelegd. De informatieborden komen bij De
Lindeboom, waar tevens de folder met route en wetens-
waardigheden komt te liggen. Die zullen ook gratis ver-
krijgbaar zijn in de informatiekraam van de Groene Knoop
en Taakgroep Wandelpaden Schalkhaar.
Een poging om nu al een aantal wandelroutes (Lindeboom,
Wechelerveld, Frieswijk, Kranekamp) op een aantrekkelijke
manier met elkaar te verbinden heeft tot nu toe geen
succes gehad doordat landeigenaren (nog?) niet
meewerken.

Henk Oosterwijk
Coördinator Wandelpaden Schalkhaar

Hoe het idee voor de wandelpaden ontstond
en hoe het uiteindelijk werd uitgevoerd.
Er liepen twee jaar geleden meerdere mensen rond met het idee om gemarkeerde wandelpaden in en rond Schalkhaar
aan te leggen. Iets wat in Zuid-Limburg heel gewoon is, moest in het mooie Salland toch ook kunnen, was de heersende
mening.

Er werd hard gewerkt met als resultaat: prachtige ommetjes!



De Rielerenk, Douwelerkolk en Brinkgreven liggen in de eeuwenoude buurschap Riele: destijds één van de elf buur-
schappen in de Gooijermarke. Deze marke vormde met de marken Rande, Tjoene, Borgele, Averlo en Oxe het schout-
ambt Colmschate dat in 1811 werd omgedoopt in de gemeente Diepenveen. De buurschap Riele strekte zich uit vanaf
de Brinkgreverweg in Deventer, ter hoogte van de Haverstraat, tot in de Baarlerhoek. Het is nu nauwelijks voor te
stellen dat in het midden van de negentiende eeuw nog twaalf boerderijen op de Rielerenk stonden; met uitzondering
van de erven Wannink en Severdink zijn ze allemaal verdwenen.

De naam Riele is waarschijnlijk afgeleid van reeloe of relo.
Lo(o) is een boslandschap dat vooral voorkomt op droge
zandgronden. De kenmerkende open structuur van zo’n
bos is ontstaan door houtkap en eeuwenlange beweiding.
De open plekken waren meestal begroeid met heide en
grassen. Omdat de droge zandgronden geschikt waren
voor bewoning, werden veel middeleeuwse nederzettin-
gen aan de rand van een loo-bos gebouwd. Ree kan in dit
verband grenslijn, greppel of afwateringssloot betekenen.
De buurschapnaam Riele zou kunnen verwijzen naar een
bos op de grens van de stad Deventer en het schoutambt
Colmschate.

Ontstaan Rielerenk

Bijschrift: De gewaardenlijst van de Gooijermarke uit 1399
geeft aan dat er in die tijd op de Rielerenk zes erven lagen:
Tolnerink, Alferdink, Mensink, Wannink, Warmboldink en
Severdink. In de zeventiende en achttiende eeuw werden
er op de Rielerenk vijf katersteden gebouwd: De Dijk,
Botterman, Meijershof, Doornenkamp en Vriesenbelt.
Daarnaast kwamen er ook twee herenhuizen: De Kolk en
Brinkgreven.

De Rielerenk ligt op een dekzandrug ten zuiden van het
dorp Schalkhaar en is het oudste landbouwgebied in de
buurschap Riele. De enk is ontstaan in de middeleeuwen
nadat de afwatering in Salland sterk was verbeterd door
de aanleg van de Soestwetering en Zandwetering. De
enken, ook wel essen genoemd, werden het eerst in
cultuur gebracht omdat ze makkelijk te bewerken waren
met primitieve middelen uit de vroege middeleeuwen. De
typische bolle ruggen van de enken zijn ontstaan door het
jaar in, jaar uit bemesten van de grond met karrenvrach-
ten mest uit de potstallen. De potstal was een ongeveer
één meter diep uitgegraven stal. Het vee stond daarin op
zijn eigen mest, die werd vermengd met strooisel (stro,
bladeren en heideplanten) en heideplaggen. De plaggen
die aan de mest werden toegevoegd, zorgden ervoor dat
er humus van de heide werd overgebracht naar het

cultuurland. Als het mengsel een bepaalde hoogte had
bereikt, werd de stal geleegd. De ondertussen goed aan-
gestampte en gerijpte mest werd dan op een kar naar de
akker gebracht, waarover het werd verspreid. Dit
gebeurde één of twee keer per jaar.

Vóór de bouw van het Deventer Ziekenhuis werd een deel
van de Rielerenk afgegraven voor archeologisch
onderzoek. Op de enk werden delen van de middeleeuwse
erven Mensink en Warmboldink opgegraven. De akkerlaag
bleek veel munten en andere (verloren) spullen te
bevatten, die samen met het Deventer straatvuil waren
opgeveegd en op de Rielerenk als mest was gebruikt.
Onder de akkerlaag werden resten uit de prehistorie
gevonden. Ook kwamen er overblijfselen van de middel-
eeuwse landbouw, een door grachten omgeven verzamel-
punt voor landbouwproducten en een hopplantage te-
voorschijn.

De Douwelerkolk
Over de oorsprong van de Douwelerkolk wordt verschil-
lend gedacht. De ene bron geeft aan dat de kolk een oude
IJsselarm is, een andere bron spreekt van een dijkdoor-
braak. De bodemkundige situatie wijst het meest op een
doorbraak. De Douwelerkolk ligt op de grens van het ri-
vierenlandschap en het dekzandlandschap. Door de afwis-
seling van nat en droog, de verschillende bodemsoorten,
de grondwaterstromen en het natuurlijke beheer van het
gebied is de Douwelerkolk een waardevolle plek voor flora
en fauna: moerasbosjes, riet- en biezenvegetaties, vochtige
ruigten en drogere graslanden.

Ten westen van de Douwelerkolk ligt het buitengoed De
Kolk. Kolonel der cavalerie Albertus Greven en zijn vrouw
Henriëtta Maas, de weduwe van dr. Herman Joan Brouwer,
lieten hier in 1759 het herenhuis De Kolk bouwen. In 1772
droeg zij bij testament het buitengoed en onder andere
katerstede Vriesenbelt over aan haar zoon Jan Brouwer.
Door vererving kwam het buitengoed in het bezit van
luitenant-kolonel Jan van der Wijck. Na zijn overlijden
verkocht zijn vrouw Eva Alida Pape in 1836 het buitengoed
De Kolk en katerstede Vriesenbelt met bijbehorende lan-
derijen aan de Deventer koopman Jan Jacob Wijtenhorst
voor ƒ 12.800,-. In 1852 liet Jan Jacob Wijtenhorst het
herenhuis grotendeels afbreken en vervangen door
nieuwbouw. Het oude, aangebouwde koetshuis bleef
behouden. Het zand van de uitgegraven vijver vóór het
herenhuis zou zijn gebruikt om een kiekenbelt aan te
leggen in het park. Vanaf hier heeft men een prachtig
uitzicht op de kerktoren van Schalkhaar. De belt, waarop
waarschijnlijk een theekoepel stond, is op de kadastrale
kaart van 1832 aangegeven.
Buitengoed De Kolk dat tot 1949 in het bezit was van de
familie Wijtenhorst, werd door Johanna Petronella
Suzanne Hommes-Wijtenhorst voor ƒ 60.000,- verkocht aan
de gemeente Deventer. Het herenhuis De Kolk werd in
augustus 1966 door de gemeente afgebroken. Buitengoed
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Historie van de Rielerenk, Douwelerkolk en Brinkgreven



De Kolk is nu een wandelpark. In de weilanden rond de
Douwerlerkolk grazen brandrode runderen. Deze zijn bij
uitstek geschikt voor de begrazing van natuurterreinen die
voor het publiek toegankelijk zijn.

Buitengoed de Kolk

De Brinkgreven
Buitengoed Brinkgreven werd oorspronkelijk Tolnerink
genoemd en onder die naam al in 1381 vermeld. De namen
Tolnerink en Brinkgreven kwamen naast elkaar voor, maar
gaandeweg verdween de naam Tolnerink. Brinkgreven
kende meerdere eigenaren. Het waren leden van aanzien-
lijke en veelal aan elkaar verwante families uit de regio. In
1719 werd Brinkgreven verkocht aan Arnold Weerts. Meer
dan een eeuw zou het goed in handen blijven van de bur-
gemeestersfamilie Weerts, die in Deventer woonde en
Brinkgreven gebruikte als buitenverblijf tijdens de zomer-
maanden; hier beschikte zij over een klein herenhuis.

Arnold Jacob Weerts liet in 1789 het kleine herenhuis
afbreken en het grote herenhuis bouwen dat er nu staat.
Kort daarna vestigde hij zich permanent op Brinkgreven,
waar hij herenboer en bomenkweker werd. Na zijn vertrek
naar Arnhem werd Brinkgreven verhuurd aan luitenant-
generaal Gijsbertus Martinus Cort Heijligers, die in 1828 de
eigenaar werd. Cort Heijligers overleed in 1849. Het
herenhuis werd verhuurd totdat zijn dochter Henriëtta en
haar man adjudant Petrus Michiel Eksteen in 1851 de vaste
bewoners werden. Zes jaar later overleed Petrus Michiel
Eksteen in Brussel; zijn vrouw bleef op Brinkgreven wonen.
Ter herinnering aan haar vader en haar man richtte zij op
het terrein een gedenknaald op, waarin de volgende tekst
werd uitgehouwen: À LA MEMOIRE DU GÉNÉRAL CORT
HEYLIGERS ET DU GÉNÉRAL EKSTEEN 1858

Het herenhuis op het landgoed werd Generaalshuis
genoemd ter herinnering aan generaal Cort Heijligers; ook
werd soms de naam Spookhuis gebruikt. Dit doet nog
denken aan de spiritistische seances van Henriëtta Cort
Heijligers. Bovendien zorgde een grote kraaienkolonie
voor spookachtige taferelen in het nabijgelegen
Generaalsbos. Aan de rand van het Generaalsbos is een
prachtig hertenkamp aangelegd.

De stichting Sint-Elisabethsgasthuis kocht in 1874 het
landgoed Brinkgreven. In 1892 kreeg zij vergunning voor
het oprichten van een krankzinnigengesticht op dit
landgoed. De patiënten werden gehuisvest in zes pavil-
joens: drie paviljoens voor mannen en drie voor vrouwen,
met een maximale capaciteit van honderd personen van
ieder geslacht. Deze werden in de jaren tachtig van de
vorige eeuw vervangen door eigentijdse nieuwbouw. Het
psychiatrisch ziekenhuis maakt nu deel uit van de GGZ
groep Dimence. In 2007 werd de locatie Rielerenk aan het
Mensinksdijkje in gebruik genomen.

Tonny Mulder
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Nieuw dit jaar is de uitbreiding van het programma op vrijdagavond speciaal voor de jeugd van 10 t/m 15 jaar met onder
andere lasergamen, een rodeostier en een gamecorner in de feesttent. Tevens een hele leuke band op de vrijdagavond:
Premium-S, afgewisseld door DJ’s Patrick en Peter. Ook nieuw op vrijdagavond: de dienstenveiling!
Kortom, dit jaar is ook de vrijdagavond een gezellige feestavond!

Verder een greep uit het programma:
- Op vrijdag een seniorenmiddag, de feestelijke opening met een ballonnenwedstrijd, optocht van ‘alles wat rolt’ en

een dorpsloop voor kinderen.

- Op zaterdag de kindermiddag , de oldtimerrit voor mensen met een verstandelijke beperking, workshop voor meiden,
open podium/ jeugdplaybackshow en een feestavond met de coverband “jeWelste”

- Op zondag natuurlijk de welbekende braderie met straattheater, diverse optredens en kleedjesrommelmarkt voor
kinderen.

- Het gehele weekend is er kermis en op zaterdag en zondag is er weer een tentoonstelling van het ‘Dorpsarchief” in
de Nicolaaskerk.

Voor het volledige programma en meer informatie kijkt u op de site: www.schalkhaarlife.nl
Henny de Lange

Feestweekend: Schalkhaar Life! 2011
Dit bulletin verschijnt in de periode rondom Schalkhaar Life! We kondigen dit graag aan.
Het kan zijn dat deze informatie voor u te laat komt. (Red)

Het is al bijna zover : 20 t/m 22 mei feestweekend Schalkhaar Life!
Er is wederom een afwisselend programma ‘voor elk wat wils’ gerealiseerd.
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Platform Schalkhaar bestaat uit: Hans Hilhorst - Voorzitter
Nico Aardoom - Penningmeester
George Gols - Secretaris
Els Visser, Cor-Jan van Silfhout
Mark Stiekema, Wim Kuijper, Patricia Bijlsma

Wilt u ook per e-mail op de hoogte worden gehouden?
Stuur dan uw adres naar info@platformschalkhaar.nl

Zo begon Jac.P.Thijsse zijn Verkade album Bosch en Heide
bijna 100 jaar geleden. Veel van die woeste natuur in de
omgeving is door de verstedelijking en modernisering van
de landbouw verdwenen. Maar zou je nog iets terug
kunnen vinden van wat Thijsse in die tijd heeft ervaren?
Een mooie gelegenheid om dat uit te proberen was het
nog niet geopende ommetje wat start bij de Lindeboom
en waarbij de route een deel van de Rielerenk meeneemt
om vervolgens een groot deel van het gebied van de
Douwelerkolk te doorkruisen.

Onder het roffelend geluid van een bonte specht die ons
begeleidde vanuit het Pastoorsbosje vertrokken we onder
een stralende zon richting Rielerenk. Al gauw liepen we
over de Oude Rielerweg waar het landschap zich
ontvouwde en waar de met knotwilgen omzoomde weg
een kijkpunt was voor allerlei waarnemingen. Kievieten en
een haas gaven je echt een buiten gevoel en in een
knotwilg zong een winterkoning zijn liefdesliedje. Op de
stammen van de bomen rechts van de weg kropen slakken
die net als koeien in de wei graasden maar dan naar algen.
Aan de overkant van de Nico Bolkensteinlaan volgden we
het pad langs de boomgaard, waar de bloesem in de
bomen wedijverde van wie is het witst. Iets verder viel onze
blik op de Douwelerkolk waarbij de ganzen ons verwel-
komden met hun druk gesnater. De grauwe ganzen
hadden al jongen en daartussen mengden zich de brand-
ganzen die met hun contrastrijk zwart witte verenkleed
kleur gaven aan het geheel. Rechts in de achtergrond op
een wat hogere zandrug speelden twee konijnen verstop-
pertje.
Richting ingang Douwelerkolk veranderde het landschap
en werden we omsloten door grote beuken. Aan de rech-
terhand ontwaarden we drie uit de kluiten gewassen
exoten en wel de Amerikaanse redwood ook wel sequoia
geheten.

Een zwartkop liet zich even zien en zette op een tak zijn
melodieus deuntje in.
Het daarop volgende coulissen landschap met in de weide
brandrode runderen deed ons in gedachte verplaatsen
naar soortgelijke landschappen in de Achterhoek, Brabant
of Twente maar dan verder weg van de bewoonde wereld!
Linksaf het bos in troffen we typische planten van de
bosbodem zoals maagdenpalm, lelietjes van dalen en salo-
monszegel. De verhoging aan het einde van het pad gaf
een mooie terugblik op het reeds door ons gepasseerde
landschap. Bij de Douwelerkolk aangekomen permitteer-
den we ons een kleine rustpauze waarbij we met de ons
meegenomen kijker de aalscholvers konden observeren die
van de horizontaal gestrekte bomen in het water gebruik
maakten om hun verenkleed te drogen. Deze waarneming
onder het begeleidende thuuiet-thuuiet-thuuiet van de
boomklever.
Onze weg vervolgend over een wankel bruggetje kwamen
we bij het kanaal waar de route weer van karakter veran-
derde. Door een struikachtige vegetatie van onder andere
sleedoorn en opslag van elzen volgden we het slingerend
pad langs de Douwelerkolk. Hier meldden zich de vlinders
in grote getale profiterend van de luwte. Een oranjetipje
vloog al patrouillerend langs en niet bereid om zich even
rust te gunnen. Het landkaartje deed dit wel wat mij de
gelegenheid gaf om een mooie foto te nemen van deze
sierlijke vlinder.
Aan het einde van het pad lag een brandrode stier met
aan zijn zijde een klein kalfje rustig te herkauwen. We
voelden ons niet bedreigd maar toch schrokken we, toen
plotsklaps een fazant als een mislukt stuk vuurwerk de
lucht inging. Het was het sluitstuk van een mooie
wandeling met veel waarnemingen.

Ik kan iedereen aanraden dit ommetje eens te maken en
te zien dat het waard is om dit gebied
te beschermen en zo te houden.

Niek Lelieveld

Een Paaschwandeling
We hoopten nog altijd boomkikkers te zien, maar veel geluk hebben we niet gehad. In Deventer waren we begonnen
te loopen en we hadden met veel zorg onze route zoo gekozen, dat we langs allerlei achterweggetjes en zijpaden en
soms ook over heele stukken, waar wegen noch paden te vinden waren, den rand volgden van bosch en heide.
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Het nemen van de verkeersmaatregelen wordt gecombi-
neerd met het geplande groot onderhoud. Op de Oerdijk
wordt tussen Timmermansweg en Kolkmansweg het asfalt
onderhouden. Ook de afwatering wordt verbeterd. Tussen
de Kolkmansweg en de Horsterhoekweg worden de trot-
toirs en de parkeervakken verbreed. Aan het begin van de
weg plant de gemeente twee nieuwe bomen. De Koningin
Wilhelminalaan wordt vanaf de rotonde tot en met de
Prinses Margrietweg opnieuw geasfalteerd. De fietsstro-
ken worden daarbij in rood asfalt uitgevoerd.

Bouwrijpmaken Wijtenhorst
Eind mei start de aannemer met het bouwrijpmaken van
Wijtenhorst. Hiermee wordt het bouwterrein gereed
gemaakt voor woningbouw. Er worden rioleringen,
bouwwegen en kabels en leidingen van nutsbedrijven
aangelegd. Ook worden de toekomstige bouwkavels op
de juiste hoogte afgewerkt om de woningbouw mogelijk
te maken.

Voor het bouwverkeer naar de wijk wordt een tijdelijke
aansluiting op de Nico Bolkesteinlaan ter hoogte van de
Kolkmansweg aangelegd. Dit bouwverkeer kan gedurende
de gehele bouwperiode van deze ontsluiting gebruik
maken en hoeft dus niet via de Oerdijk te rijden. De
looproute vanaf de Kolkmansweg naar de kinderopvang
aan de Colmschaterstraatweg 6B wordt ook opgebroken.
Hiervan kan geen gebruik meer gemaakt worden.

Het bouwrijpmaken wordt in fases uitgevoerd.
In 2011 wordt circa 60% van het gebied bouwrijp gemaakt.
Het gaat dan met name om de noordelijke helft van het
gebied Wijtenhorst en de aansluiting op de Nico Bolke-
steinlaan. Deze werkzaamheden duren tot oktober 2011.

Deze kaart kunt u in detail bekijken op
www.platformschalkhaar.nl

In 2012 wordt de zuidelijke helft bouwrijp gemaakt. In
2013 wordt tot slot een hoekje bouwrijp gemaakt nabij de
Kolkmansweg/ Oude Rielerweg.

Bij het bouwrijpmaken wordt ook in de Colmschaterstraat-
weg de riolering vervangen. Ook wordt deze weg in zijn
geheel voorzien van straatklinkers. De werkzaamheden
vinden met name buiten de bestaande wegen plaats en
veroorzaken daarom naar verwachting weinig overlast
voor het verkeer.

Voor meer informatie over het bouwrijp maken kunt u
contact opnemen met de heer H. van der Veen, directie-
voerder van de gemeente Deventer. Hij is te bereiken via
het algemene nummer van de gemeente: 14 0570.

Judith Büter

Mededelingen gemeente
Verkeersmaatregelen en groot onderhoud Oerdijk en Koningin Wilhelminalaan

In nauwe samenwerking met het Platform Schalkhaar, politie, hulpdiensten en busmaatschappij Syntus werkt de
gemeente Deventer op dit moment de verkeersmaatregelen op de Oerdijk en Koningin Wilhelminalaan verder uit. Ook
direct omwonenden worden hierbij zoveel mogelijk betrokken. Binnenkort worden zij uitgenodigd voor een inloopbij-
eenkomst over de verkeersmaatregelen en het groot onderhoud. Heeft u nu vragen, dan kunt u contact opnemen met
Jan-Dirk Steenbruggen, telefoonnummer (0570) 69 3398, e-mailadres: jd.steenbruggen@deventer.nl.

Maatregelen project Oerdijk / Kon Wilhelminalaan / Spanjaardsdijk

Oerdijk
1. Asfaltonderhoud tussen Timmermansweg en Kolkmansweg, waarbij het profiel en de afwatering tevens

wordt verbeterd.
2. De Oerdijk behoudt een wegprofiel met gemengd verkeer, waarbij binnen de gehele 30 km-zone sprake is

van gelijkwaardige kruispunten (‘rechts heeft voorrang’).
3. Het bestaande plateau ter hoogte van de Kolkmansweg wordt in asfalt uitgevoerd.
4. De aansluiting met de Colmschaterstraatweg blijft gehandhaafd, maar wordt aangepast naar een gelijk-

waardig kruispunt.
5. De bestaande drempel nabij de Vosmanskamp blijft gehandhaafd.
6. Aan het begin van de 30 km-zone nabij de rotonde met de Koningin Wilhelminalaan worden aanvullende

maatregelen getroffen die het verkeer van/naar de rotonde meer geleiden.
7. Ten oosten van de aansluiting met de Horsterhoekweg komt een wegversmalling met een doorsteek naar

het fietspad langs de Oerdijk.
8. Indien er voldoende ruimte is, worden smalle trottoirs en parkeervakken verbreed.
9. Indien mogelijk wordt laanbeplanting op bepaalde locaties teruggeplaatst.



Koningin Wilhelminalaan
10. Asfaltonderhoud tussen rotonde de Oerdijk en de Prinses Margrietweg/Ganzeboomweg, waarbij fietsstroken

worden aangegeven.
11. De chicane ter hoogte van het Mensinksdijkje wordt verbeterd.
12. Verbeteren oversteeksituatie t.h.v.de Ganzeboomsweg en aanbrengen zebra’s.

Spanjaardsdijk
13. Snelheidsremmende maatregelen: De weginrichting tussen de brug en het begin van het fietspad ten oosten

van de woningcluster wordt als 30-km zone aangewezen en ingericht.
14. Het resterende deel van de Spanjaardsdijk, inclusief het deel in de gemeente Raalte wordt aangewezen en

ingericht als 60km zone.

Het Platform Schalkhaar is nog steeds in gesprek met de gemeente over de maatregelen om een zo goed mogelijk
resultaat te behalen. (Red.)
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Rielerenk/Douwelerkolk
Idee: een Orangerie op plek voormalig Huize de Kolk
Aandacht bereikbaarheid Douwelerkolk voor schaatsers
etc. vanuit het dorp Schalkhaar
Fiets/wandelpad achter het ziekenhuis kan beter.

Nieuwbouw Wijtenhorst/Douwelerleide
Hoe gaat het bouwverkeer rijden?
Aandacht voor het beheer van de grond in de Wijtenhorst.
Wens: Nieuwbouw in eerste instantie voor Schalkhaarders,
dan voor Deventernaren en dan voor dit rest.

Voorzieningen
Is er een drankjesautomaat in het Haarhuus te realiseren?
Een ruimte om de exposeren en tentoonstellingen te
houden zou veel Schalkhaarders een plezier doen.
De oude bibliotheek tijdelijk gebruiken als cursusruimte
en voor kleine verenigingen en ook voor het dorpsarchief
en dorpsmuseum. Of als jeugdhonk.
Inzet van het platform t.a.v. de muziekvereniging, toneel-
vereniging en carnavalsvereniging om hen een goede
ruimte in of bij de Lindeboom te verschaffen?

Verkeer
Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid centrum
Schalkhaar
Verkeersintensiteit. snelheid van 50 naar 30, beperken van
intensiteit.
Voordat de Oerdijk aangepakt wordt als 30 km zone moet
hij eerst tussen de Timmermansweg en Kolkmansweg op
de schop.
Vrachtverkeer (bestemmingsverkeer) beperken tot een
bepaalde grootte van aanhangers.
Ze rijden veel kapot en kunnen ook moeilijk manoeuvre-
ren.

Overige
Meer bankjes op wandelroutes voor mensen die slecht ter
been zijn.
Verharding Hagenvoorderdijk/Brabantsweg tegen stuiven,
op zelfde wijze als in buitengebied is gedaan.
Abris bij bushaltes.
Aanpak reigeroverlast Oerdijk bij het bos.

Volop werk voor het platform in 2011
Op 21 maart 2011 was weer de jaarlijkse bij-
praatavond van het platform Schalkhaar.
Ruim 80 dorpsbewoners waren hier
aanwezig om met het platform in gesprek te
gaan over de activiteiten van het afgelopen
jaar en de voornemens voor het komende
jaar. En als speciale gast was wethouder
Ahne aanwezig, die met name in ging op de
plannen van de gemeente om de verkeers-
drukte door Schalkhaar binnen de perken te
houden.

Het platform had de heer Ahne uitgenodigd
omdat hij als wethouder mede onderteke-
naar is van het convenant dat de gemeente
met het platform en de ondernemersvereni-
ging gesloten heeft over de verkeersmaatre-
gelen in het kader van de bouw van de
nieuwe wijk de Wijtenhorst. Tot spijt van een
aantal aanwezigen kon de wethouder nog weinig concrete informatie geven over de nieuwbouw in de Wijtenhorst.
Tijdens de jaarvergadering was er verder aandacht voor de Rielerenk en voor het dorpsontwikkelingsplan. In de pauze
konden de aanwezigen hun wensen, ideeën en actiepunten voor het komende jaar aangeven ,waarmee het platform
weer volop werk heeft. Al met al was het weer een geslaagde avond.

George Gols

Wensen en ideeën van aanwezigen:

Aandacht voor de spreker



Ja, ik word donateur van het Platform Schalkhaar!

Naam :..............................................................................................................................................................................................................

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

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

Bankrekening :.............................................................................................................

!! Ik geef hierbij toestemming tot wederopzegging de jaarlijkse bijdrage à ! (minimaal ! 15) van mijn 
bankrekening af te schrijven.

!!  Ik maak zelf een bedrag van minimaal ! 15,- over op bankrek.nr. 13.64.14.591 t.n.v Platform Schalkhaar.

Handtekening ................................................................................................. Datum .................................................................................................

Bon uitknippen en opsturen naar: Nico Aardoom, De Ganzeboom 101, 7433 GD  Schalkhaar

"
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Voor veel Schalkhaarders een gewone zaak, soms al hun
hele leven lang. En ze rekenen er toch eigenlijk op dat dat
zo blijft, nog tientallen jaren! Het is  hún gebied!  Dáárom
is het een goede zaak dat de gemeente in de afgelopen
jaren een Masterplan Rielerenk- Douwelerkolk heeft
gemaakt. Daarin zijn de belangen van  ons passanten zoals
hierboven beschreven, zo goed mogelijk afgewogen
tegenover de belangen van de andere gebruikers van het
gebied: de vogels, vissen , insecten,  bomen en  planten. Én
er is in dat Masterplan aangegeven waar en waarom ver-
beteringen wenselijk zijn. Veranderingen waarvan wij, de
mensen, profiteren. Bijvoorbeeld een nieuw struinpad
direct langs de zuidkant van het dorp, of meer speelmoge-
lijkheden, of een betere oversteek over de Nico Bolkestein -
laan, of beter zicht op het water van de Douwelerkolk.
Maar ook veranderingen die een rijkere natuur mogelijk
maken. Bijvoorbeeld vlakkere oevers van de  kolk, of
bloemrijke akkerranden, of op tijd gesnoeide slee- en
meidoorns of een nieuwe kikker- en paddenpoel of een
goede verbindingszone langs het  kanaal naar het buiten-
gebied te noorden van de Cröddenbrug. 

Het is vanzelfsprekend dat de gemeente Deventer voor een
optimaal beheer en voor de realisatie van verbetermoge-
lijkheden de belangrijkste rol zou kunnen, en wat mij
betreft ook móeten,  spelen. De gemeente is immers
eigenaar van een belangrijk deel van het hele gebied, heeft
publieke bevoegdheden, heeft deskundigheid en geld. Niet
voor niets heeft Werkgroep Rielerenk-Douwelerkolk van
het Platform bij het gemeentebestuur  aangegeven dat wij
in Schalkhaar willen blijven meepraten en meedenken.
Juist ook nu het Masterplan klaar is. 

Maar het zit even tegen!  Het gemeentelijk bezuinigings-
spook is al diverse keren gesignaleerd in ’ons’ gebied:  dit
jaar geen geld voor een nieuw beheerplan, geen geld om
een plannetje te maken voor de natte zone  ten zuiden van
Schalkhaar , geen geld om een akkerrand goed te beheren,
geen geld om zichtlijnen zeker te stellen. Dus meepraten
en meedenken met de gemeente levert op korte termijn
niet veel op. Maar als de gemeente helaas ( ze vinden het
zelf ook jammer!) de gang er niet goed in kan houden,
geeft dat speelruimte aan ons, aan Schalkhaar. Wat kunnen
we in Schalkhaar vanuit onze betrokkenheid en deskun-
digheid en met onze relaties zelf doen? De voorbeelden
zijn er al.  Werkgroep de Groene Knoop heeft in drie don-
derdagochtenden de bomen en struiken langs het
Mensinksdijkje teruggezet, zodat het uitzicht naar links en
naar rechts sterk is verbeterd. Leden van de Vogelwerk -
groep bezien hoe het gebied voor de steenuil kan worden
verbeterd. Iemand uit het dorp maakt zich sterk voor de
ontwikkeling van een deel van de natte zone langs het
Mensinksdijkje. En onze Werkgroep  zoekt  nog naar
iemand die verstand heeft van bloemrijk grasland. En naar
iemand die de verbindingszone langs het  kanaal naar de
Cröddenbrug wil inventariseren. En naar iemand die een
mooi plannetje maakt, in de lijn van het Masterplan, voor
de plek van het voormalige  Huis De Kolk. En naar iemand
die… Met andere woorden geachte Schalkhaarse lezers van
dit Informatiebulletin, mobiliseer werkkracht,  creativiteit,
kennissen, relaties en geld en zoek contact met de
Werkgroep!

Floris Schermer

Wat moet Schalkhaar ermee? Dat is een simpele vraag met simpele antwoorden. Vanuit de luwte van het dorp, tegen
de zuid-westenwind in fietsen over het Mensinksdijkje, omhoog naar de Rielerweg naar de stad, naar het werk en de
winkels en sinds een paar jaar ook naar het nieuwe ziekenhuis. Met je zware schooltas fietsen over de Kolkmansweg,
langs  het buitengoed De Kolk, over het bruggetje naar de nieuwe school ’t Stormink.  In zon,  wind en regen wandelen
rond de  Douwelerkolk, langs de  brandrode   runderen, over het dijkje langs het Overijssels Kanaal, even uitrusten op
de dikke liggende boomstam aan de kop van de kolken verder over het knuppelbruggetje naar de wielerbaan, om de
sportvelden heen,  en dan weer terug naar het dorp. En de hond uitlaten. En de magere paarden bij de  kolk brood en
wortels voeren. En met je verrekijker de spechten    op het buitengoed De Kolk spotten. En op de  Rielerenk de ruimte
beleven, ver van je af  kunnen kijken over groene velden met heel veel lucht en wolken erboven en geen enkele  
beschutting tegen wind en regen.

RIELERENK EN DOUWELERKOLK, wat moet Schalkhaar ermee?


