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1.1  aaNLeidiNg
grote delen van Nederland worden tegen overstro-
mingen beschermd door ons dijkenstelsel. de wa-
terwet schrijft een periodieke toetsing voor om per 
dijktraject te bepalen of onze dijken voldoen aan 
de norm voor waterveiligheid. als een dijktraject is 
afgekeurd moeten maatregelen worden genomen 
om de veiligheid weer op peil te brengen. 
in het kader van het Hoogwaterbeschermingspro-
gramma (HwBp) werkt waterschap drents over-
ijsselse delta (wdodelta) als beheerder van een 
groot aantal dijken in het rivierengebied aan de ver-
betering van deze dijken. langs de ijssel is dat van 

deventer tot aan het ketelmeer voorbij kampen. 
Hierbinnen ligt het dijktraject ijsseldijk zwolle-olst.

1.2  dijkversterkiNg
Het dijkversterkingsproject zwolle-olst is één van 
de dijktrajecten die door het HwBp in 2016 op de 
projectenlijst is gezet. uit de door het waterschap 
uitgevoerde veiligheidsanalyse blijken de volgende 
tekortkomingen van de dijk: 
•	 een pipingopgave en hoogtetekort voor meer 

dan de helft van het traject;
•	 een tekort aan macrostabiliteit op minder dan 

de helft van het traject;
•	 onvoldoende sterke gras en klei bekleding op 

bijna het hele traject. 

de Haere

olst

den nul

Wijhe

n337

deventer

Fortmond

1.3  pLaNgebied
Het dijktraject ijsseldijk zwolle-olst is gelegen aan 
de oostzijde van de ijssel in dijkring 53. Het traject 
is 29 km lang en loopt vanaf de Haereweg in olst 
langs wijhe, Herxen en zwolle-zuid via het engelse 
werk en het katerveer naar de spooldersluis. de 
meest noordelijke, laatste 450m van het dijktracé 
bestaat uit de oostelijke kade van het zwolle-ijs-
selkanaal. de dijk bevindt zich binnen de provincie 
overijssel en valt binnen de gemeentegrenzen van 
gemeente olst-wijhe en zwolle. de rijksstraatweg 
N337 ligt tussen de Haere en Herxen voor een 
groot deel op de kruin van de dijk.
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1.4  verkeNNiNgsFase
Het totale dijkversterkingsproject doorloopt een 
drietal fasen: 
•	 een verkenningsfase, 
•	 een planuitwerkingsfase 
•	 een realisatiefase. 
Het project bevindt zich momenteel in de verken-
ningsfase.
onderdeel van de verkenningsfase is het uitvoeren 
van diverse onderzoeken die kennis en inzicht ge-
ven in de huidige staat van de dijk en het omliggen-
de gebied, de waarden die het vertegenwoordigt 
en de ontwikkelingen die er spelen.   

in de verkenningsfase worden verschillende op-
lossingsrichtingen onderzocht en vergeleken. de 
verkenningsfase eindigt met een voorstel en be-
sluit voor een voorkeursalternatief. dit voorkeur-
salternatief wordt vervolgens in de planfase verder 
uitgewerkt tot een ruimtelijke ingepast dijkontwerp.

1.5  ruimteLijk kwaLiteitskader
onderdeel van de verkenningsfase is het opstel-
len van een ruimtelijke kwaliteitskader (rkk). Het 
ruimtelijk kwaliteitskader is een instrument om te 
sturen en te inspireren op ruimtelijke kwaliteit en 
vormt een kader voor de landschappelijke inpas-
sing van de dijkversterkingsmaatregelen. 
Het rkk analyseert en waardeert de ruimtelijke 
kwaliteit van de dijk en doet uitspraken over de wij-
ze waarop in het planproces van de dijkversterking 
hiermee kan worden omgegaan. Het ruimtelijk 
kwaliteitskader is een verdere verdieping van het 
ruimtelijk perspectief dijken in overijssel (2017) 

Wijhe

Herxen

n337

Windesheim

Hoogwatergeul veessen-Wapenveld

oldeneel

Ijsselcentrale

Zwolle

engelse Werk

Hattem

spoolde Zwolle-Ijsselkanaal

Het rkk is geen blauwdruk of ontwerp. Het vormt 
een kader, naast andere wettelijke of kaderstellen-
de documenten op het gebied van techniek, eco-
logie, verkeer,  etc. de inhoud van het rkk is op 
hoofdlijnen afgestemd met de inhoud van de ande-
re documenten, op details kan  echter sprake zijn 
van tegenstrijdige uitgangspunten. een eventuele 
afwegingen van verschillende of tegenstrijdige be-
langen vindt plaats in het integraal ontwerpproces 
in het vervolg van de verkenningsfase.
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Het rkk vervult een rol in alle drie de fasen van 
het project:

•	 verkenningsfase: rkk als hulpmiddel om te 
komen tot kansrijke alternatieven (zeef 1) en 
kader om de kansrijke alternatieven in meer-
dere loops verder te verfijnen en landschap-
pelijk in te passen, om uiteindelijk te komen 
tot een integraal voorkeursalternatief.(zeef 2) 
Het voorkeursalternatief (vka) is een ontwerp 
op hoofdlijnen, waarin de nadere ruimtelijke 
ontwerpopgaven voor het vervolg zijn geduid.

•	 Planuitwerkingsfase: de daadwerkelijk land-
schappelijke inpassing van het vka (met con-
creet uitgewerkte maatregelen) vindt plaats in 
de planfase. Het rkk (met ontwerpprincipes) 
vormt de leidraad voor het uitwerken van het 
vka. om deze rol goed te kunnen vervullen 
zal voorliggend rkk in 2018 nog worden aan-
gescherpt en geactualiseerd tot een rkk 2.0.

•	 realisatiefase: afhankelijk van het gekozen 
uitwerkingsniveau van de planfase zijn er in de 
realisatiefase in meer of mindere mate open-
staande ontwerp opgave die moeten worden 
opgelost. ook voor deze opgaven vormt het 
rkk de leidraad. 

ruimteLijke kwaLiteit eN het hwbp

ruimtelijke kwaliteit vormt een belangrijk 
aspect binnen het HwBp. daarbij gaat het 
om een goede vormgeving en landschap-
pelijke inpassing van de dijkversterkings-
maatregelen. tevens wordt andere
partijen de mogelijkheid geboden om hun 
wensen en opgaven mee te koppelen aan 
de dijkversterking. 
om hier invulling aan te geven is een al-
gemeen kader opgesteld (Handreiking 
landschappelijke inpassing en ruimtelij-
ke kwaliteit in waterveiligheidsopgaven, 
Hoogwaterbeschermingsprogramma, 
september 2014). Centraal in de overkoe-
pelende handreiking van het HwBp staan 
de begrippen: inpassen en  meekoppelen.
  
inpassen 
de reguliere opdracht (doelstelling) vanuit 
het HwBp is een nieuwe dijk te maken die 
zodanig wordt ingepast dat ze van mini-
maal gelijkwaardige ruimtelijke kwaliteit 

is. dit betekent dat bestaande kwaliteiten 
behouden, gemitigeerd of gecompenseerd 
moeten worden. daarvoor is het noodza-
kelijk om scherp te identificeren en vast te 
leggen wat die bestaande kwaliteiten zijn. 
en vervolgens aan te geven hoe deze kwa-
liteiten gecombineerd kunnen worden met 
de dijkverbeteringsmaatregelen. 
  
meekoppelen 
Bij partijen bestaat vaak de behoefte of 
wens om met de dijkversterking de ruimte-
lijke kwaliteit te verbeteren. Bij ‘meekoppe-
len’ gaat het om het meenemen van aanvul-
lende doelstellingen van stakeholders in de 
regio, niet-zijnde waterveiligheid. de extra 
kosten die deze koppeling met zich mee-
brengt zullen uit andere middelen moeten 
worden gefinancierd. uiteraard zal er wel 
sprake moeten zijn van synergie of kansen 
om werk met werk te maken. zo kunnen 
de totale maatschappelijke kosten of maat-
schappelijk hinder beperkt worden.
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wie ben ik?
analyse dijkdNa
analyse kwaliteiten en knelpunten

wat wil ik zijn?
visie op de ruimtelijke kwaliteit

hoe word ik het?
ontwerpprincipes
uitwerking deelgebieden

1.6  sameNwerkiNg betrOkkeN partijeN
de hoofdfunctie van de dijk is het keren van het 
water. daarnaast heeft de dijk van oudsher een 
functie voor wonen, recreatie, natuur, transport, 
etc. Bij een dijkversterking spelen dan ook meerde-
re belangen, dit maakt een dijkversterking tot een 
complexe opgave. 
om te komen tot een dijkontwerp dat goed is in-
gepast en kan rekenen op draagvlak wil het wa-
terschap van begin af aan intensief samenwerken 
met bewoners en belanghebbenden. ook bij het 
opstellen van dit ruimtelijk kwaliteitskader zijn 
bewoners en belanghebbenden nauw betrokken. 
voor dit rkk heeft er daarom een belevingswaar-
den onderzoek plaatsgevonden met dijkdenkers, 
bewoners en gebruikers van de dijk. de uitkom-
sten daarvan zijn uitgebreid vastgelegd in de Hy-
drobiografie: het verhaal van de dijk. input uit dit 
onderzoek is verwerkt in het rkk.
 
Het rkk is tot stand gekomen in nauwe samen-
werking met diverse overheden:
•	 gemeente olst-wijhe
•	 gemeente zwolle
•	 provincie overijssel
•	 staatsbosbeheer
daarnaast heeft een aantal ontwerpsessies plaats-
gevonden met het regionaal kwaliteitsteam dijken 
overijssel.

1.7  Leeswijzer
dijkversterking + ruimtelijke kwaliteit is soms een 
ingewikkeld en complex verhaal. om dit verhaal 
eenvoudig te vertellen is het verhaal gepersonifi-
eerd rondom drie herkenbare vragen. deze vragen 
vormen de basis voor de opbouw van het ruimte-
lijk kwaliteitskader.

Wie ben ik?
waar kom ik vandaan? wat is mijn dNa? wat zijn 
mijn onderscheidende talenten en beperkingen? 
dit onderdeel van het kwaliteitskader bevat een be-
knopte beschrijving van het dijkdNa (hoofdstuk 2), 
resulterend in een opsomming van de belangrijkste 
kwaliteiten en knelpunten (hoofdstuk 3).

Wat wil ik zijn?
wat zou ik gezien met talenten en beperkingen 
willen worden? wat is mijn ambitie? dit onderdeel 
van het kwaliteitskader bevat de visie op de ruim-
telijke kwaliteit aan de hand van leidende principes 
(hoofdstuk 4).

Hoe word ik het?
wat moet ik doen om dat te bereiken?
Het kwaliteitskader formuleert daartoe ontwerp-
principes en zoekrichtingen: 
 • Hoofdstuk 5 geeft concrete handvatten voor 

de ruimtelijke inpassing van de dijk;
 • Hoofdstuk 6 bevat een doorwerking van deze 

ontwerpprincipes naar deelgebieden.
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wie ben ik?
analyse dijkdNa
analyse kwaliteiten en knelpunten

wat wil ik zijn?
visie op de ruimtelijke kwaliteit

hoe word ik het?
ontwerpprincipes
uitwerking deelgebieden

2.1 iNLeidiNg
elke plan start met een interpretatie van de situatie. 
interpretatie van het heden kan niet zonder kennis 
van het verleden. dit hoofdstuk beantwoordt de 
vraag waarom het dijklandschap eruit ziet zoals 
het eruit ziet. Het geeft inzicht in de achterliggende 
processen die het landschap hebben gevormd: het 
dijk-dNa.

voor een meer uitgebreide beschrijving van de ont-
staanswijze van het sallandse dijklandschap wordt 
verwezen naar de hydrobiografie: ‘Het verhaal van 
de dijk’ dat een bijlage vormt van dit rkk.

2.2  dNa vaN het saLLaNdse dijkLaNdsChap
langs de ijsseldijk is sprake van een gelaagd 
landschap, waarbij elke laag zich laat lezen als een 
bladzijde uit een geschiedenisboek. 
er worden de volgende lagen/verhaallijnen onder-
scheiden:
•	 dynamische ijssel
•	 strijd tegen het water
•	 water als wapen
•	 ijssellandgoederen
•	 Hanzesteden en ijsseldorpen
•	 Handel en nijverheid 
•	 ijssel(dijk) als verbinding
•	 Nieuwe natuur
deze lagen zijn weergegeven op de kaart op de 
volgende pagina’s.

Dynamische IJssel
de ijssel was oorspronkelijk een dynamische ri-
vier die haar loop regelmatig verlegde. sporen van 
oude rivierlopen zijn nog terug te vinden in de ui-
terwaarden in de vorm van strangen, hanken en 
laagtes. 
tot aan de eerste grote bedijkingen had de ijssel 
vrij spel in het gebied dat we nu het ijsseldal noe-
men. elk jaar werd tijdens overstromingen dicht bij 
de rivier grof zandig materiaal afgezet, terwijl de 
fijnere deeltjes op grotere afstand van de actieve 
rivierloop werden afgezet. Hierdoor ontstond door 
de eeuwen heen een hoger gelegen oeverwal met 
daar achter de lagere ingeklonken komgronden. 
in droge tijden konden zandbanken en nevengeu-
len droogvallen. door de wind werd vervolgens het 
zand uit de rivierbeddingen op de oevers geblazen 
tot reeksen van rivier- en zandduinen.

Het resultaat van bovenstaande natuurlijke pro-
cessen is een landschap dat rijk is aan microre-
liëf in de vorm van oude geulen, kronkelwaarden, 
oeverwallen en rivierduinen. dit reliëf is bepalend 
geweest voor de wijze waarop de mens vervolgens 
het landschap heeft ingericht. 

Strijd tegen het water
de eerste bedijkingen in het gebied stammen uit de 
11e eeuw. vanaf de 13e eeuw is er sprake van een 
doorgaande bandijk. de eerste dijken in het gebied 
waren laag en smal. Hoogwaters zorgden telkens 
voor de noodzaak om te verhogen of te verbreden. 
telkens werden er weer lagen aan de dijk toege-
voegd, het resultaat daarvan is de dijk zoals we die 
nu kennen.

Het tracé van de ijsseldijk volgt van oudsher zo-
veel mogelijk de hogere gronden van de oeverwal 
en de rivierduinen. door de oprukkende ijssel is de 
dijk in het verleden regelmatig teruggelegd, sporen 
daarvan zijn in het landschap nog herkenbaar als 
zogenaamd oudhoevig land. 
doordat de rivierafvoer in de loop der tijd toenam, 
brak de dijk regelmatig door. met name het dijkvak 
rondom zwolle was berucht. de zandige onder-
grond, de flessenhals door de aanwezigheid van 
het veluwemassief, opwaaiing vanuit de zuiderzee 
en de toenemende uitstroom vanuit de veluwse 
weteringen zorgden er voor dat de dijk hier veelvul-
dig doorbrak. over een afstand van enkele kilome-
ters vinden we aan weerszijden van de rivier meer 
dan 10 dijkdoorbraken. meer naar het zuiden toe 
neemt het aantal dijkdoorbraken af. 

Het resultaat van deze dijkdoorbraken en dijkterug-
leggingen is een dijktracé vol slingers en knikken. 

Water als wapen
de waterkerende functie van de dijk maakte hem 
geschikt voor een dubbelrol: als middel om het ri-
vierwater te keren en als middel om het water van 
een inundatie te keren. de dijk kon ook dienstdoen 
als schanswal die zich in combinatie met de rivier 
bij uitstek leende voor de verdediging. langs de 
ijsseldijk vinden we nog diverse militaire werken 
zoals de Nieuwe schans (engelse werk) bij zwolle 
en relicten van de ijssellinie bij olst.

IJssellandgoederen
Het landschap van de ijssel is rijk aan landgoede-
ren. oude kaarten, zoals de Hottingerkaart (1773-
1794), laten tussen deventer en zwolle sterke 
concentraties van landgoederen zien. opvallend is 
het feit dat verschillende landgoederen zijn gelegen 
op plaatselijke crevasse-complexen, vooral in het 
gebied ten zuiden van olst. dit was een bewus-
te keuze voor de aanleg van tuinen en grachten. 
Het schone, kalkrijke kwelwater dat hier door de 
doorlatende ondergrond sijpelde werd benut voor 
de landschappelijke en ecologische kwaliteit van 
de buitens. 

Hanzesteden en IJsseldorpen
op het raakvlak van de zandige hoogten en de ri-
vier ontstond al vroeg bewoning. om te profiteren 
van de rivier groeiden sommige dorpen en buurt-
schappen naar de dijk, zoals olst, wijhe en olde-
neel. vooral de steden weten te profiteren van hun 
strategische ligging aan de rivier en groeiden uit tot 
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4.2.3 KANSEN

De maatregelen die nodig zijn om de hoog-
waterveiligheid langs de IJssel ook in de 
toekomst te garanderen zullen plaatselijk 
leiden tot belangrijke ruimtelijke transforma-
ties. Mits op een goede, zorgvuldige manier 
vormgegeven bieden deze ingrepen in het 
landschap van de IJssel belangrijke kansen 
om de ruimtelijke kwaliteit te versterken. De 
wateropgaven zijn daarmee een belangrijke 
motor achter nieuwe ontwikkelingen, waarbij 
zeker ook kansen liggen in de koppeling met 
andere opgaven zoals op het gebied van na-
tuur, recreatie en wonen. 

De oorspronkelijke dynamiek van de rivier is 
niet terug te brengen vanwege de vele func-
ties die de rivier tegenwoordig heeft, zoals 
voor de scheepvaart en waterafvoer. Toch 
zijn er kansen om weer meer dynamiek in 
het systeem te brengen; bijvoorbeeld door 
de harde oeverbekleding daar waar mogelijk 
te verwijderen en meer natuurlijke oevers te 
realiseren. 

De IJssel is aangeduid als Ecologische Hoofd-
structuur. Langs de rivier liggen verschillende 
natuurwaarden en zijn er plannen (gerea-
liseerd) voor natuurontwikkeling. De IJssel 
is ook in Europese context een belangrijk 
natuurgebied. Het hele buitendijkse gebied is 
daarom aangewezen als Natura 2000. In dit 
natuurbeleid is het hele gebied van belang 
voor vogels (Vogelrichtlijn). Met name de 
stroomdalgraslanden en een aantal ooibos-
sen worden tevens beschermd onder de zgn. 
Habitatrichtlijn.
Het streven naar een verbetering van de wa-
terkwaliteit zoals wordt voorgestaan met de 
Europese Kaderrichtlijn Water betekent ook 
een versterking van de natuurwaarden.
 
Speciale aandacht verdienen de plekken 
waar de zogenoemde robuuste verbindingen, 
de landschapsecologische poorten, worden 
ontwikkeld. Dit zijn stevige extensieve zo-
nes tussen de Veluwe en de IJssel waarbij 
de landschappelijk en ecologische gradiënt 
wordt benut en versterkt.

Bij de beken liggen er ook kansen voor een 
versterking van natuurlijke en landschappelij-
ke waarden. De beken vormen de verbinding 
tussen de hoger gelegen gebieden van de 
Veluweflank en de rivier. De mondingen van 
de beken vergen bijzondere aandacht omdat 
hier de relatie tussen binnen- en buitendijks 
vorm krijgt en het relatief schone water uit 
de beken bij de IJssel komt. 

IJSSELDELTA
S

A
L
L
A

N
D

S
E
 IJS

S
E
L

M
ID

D
E
N

 IJS
S

E
L

BOVEN IJSSEL

BoveN-ijssel

middeN-ijssel

sallaNdse ijssel

ijsseldelta

tr
aj

ec
t z

w
ol

le
-o

ls
t

iNtermezzO: de 4 trajeCteN vaN de ijsseL

de ijssel wordt gekenmerkt door haar afwisseling in vier deeltrajecten met 
elk hun eigen karakteristiek, te weten: de Boven-ijssel, de midden-ijssel, de 
sallandse ijssel en de ijsseldelta. 
de trajecten onderscheiden zich nadrukkelijk qua riviermorfologie en ver-
schillen op het gebied van ondergrond, karakteristieke watervormen (me-
anders, hanken, kreken) en kenmerkende reliëfvormen (kronkelwaarden, 
rivierduinen). ook de vorm en het tracé van de dijk verschilt per deeltraject: 

Boven-IJssel
grofweg het traject tussen arnhem en dieren, heeft het karakter van een 
meanderende rivier. de rivier stroomt in grote meanders dicht langs de voet 
van de stuwwal. aan de linkerzijde van de rivier waren daarom van oudsher 
geen dijken nodig. 

De Midden-IJssel
grofweg het traject tussen dieren en deventer, heeft eveneens het karakter 
van een meanderende rivier. de stuwwal grenst hier echter niet langer direct 
aan de rivier; aan weerszijden van de rivier liggen de hogere zandgronden 
van de zuidelijke ijsselvallei en de graafschap. kenmerkend voor dit gebied 
zijn de vele kronkelwaarden. grote delen van dit gebied waren tot de jaren 
‘60 onbedijkt, men woonde op terpen in de overstromingsvlakte van de 
rivier (bijv. voorster- en wilpsche klei) de dijken ogen hier als een lage kade 
van slechts enkele meters hoog.

Sallandse IJssel
ten noorden van deventer krijgt de rivier een ander karakter. Hier gaat de 
rivier over van een zich insnijdende rivier naar een sedimenterende rivier. de 
rivier met oeverwallen ligt beduidend hoger dan de aangrenzende kommen. 
de sallandse ijssel heeft het karakter van een licht slingerende rivier, met 
als uitzondering de meander bij Fortmond. de dijk volgt van oudsher de ho-
gere gronden van de oeverwal. door dijkterugleggingen en dijkdoorbraken 
heeft de dijken een sterk slingerend karakter. de dijken zijn beduidend hoger 
dan langs de midden ijssel.

IJsseldelta
Na zwolle verandert de ijssel in een laaglandrivier, die uitmondt in de delta 
bij kampen. de ijsseldelta wordt gekenmerkt door enkele grote meanders 
(bijv. de getijmeander bij zalk), met aan weerszijden lage oeverwallen en 
plaatselijk rivierduinen (zoals bij zalk). vanaf kampen vertakt de rivier in 
verschillende (getijde)kreken, waarvan de meeste niet meer duidelijk her-
kenbaar zijn. de dijken zijn hier relatief hoog. omdat de dijken bij stormen 
ook het  opgestuwde water vanuit de zuiderzee moesten keren, vertonen ze 
kenmerken van een zeedijk, zoals een flauw buitentalud om golfoploop te 
remmen

machtige Hanzesteden: deventer, Hattem en kam-
pen aan de ijssel, zwolle aan het zwarte water. 

Handel en Nijverheid
de ijssel is van oudsher een belangrijke handels-
route. de industriële revolutie zorgde voor nieuwe  
inkomsten voor de gebieden langs de dijk. in de ja-
ren ‘70 van de vorige eeuw moest veel baksteen-, 
vleeswaren- en zuivelindustrie haar deuren sluiten. 
de schoorstenen en ruïnes van deze fabrieken en 
de overgebleven kleiputten getuigen van deze indu-
striële geschiedenis. 

IJssel(dijk) als verbinding
de ijssel is van oudsher van belang als trans-
portroute. door de aanleg van kanalen en vaarten 
werd een stad als zwolle verbonden met de ijssel. 
tegelijkertijd werd de barrièrewerking van de rivier 
geslecht door bruggen en voetveren bij de steden 
en dorpen. in de loop van de tijd werd de ijsseldijk 
ook belangrijk als verbindingsroute, voor zowel 
woon-werkverkeer als recreanten. over grote de-
len van de  dijk ten noorden van wijhe loopt een 
recreatief fietspad. ten zuiden van Herxen voert de 
provinciale weg N337 over de kruin van de dijk.

Nieuwe natuur
de uiterwaarden langs de ijssel kennen hoge na-
tuurwaarden. de afgelopen jaren hebben er langs 
de ijssel diverse natuurontwikkelingsprojecten 
plaats gevonden, waarbij er meer ruimte voor de 
rivier is gecreëerd: duursche waarden/Fortmond, 
scheller en oldeneler Buitenwaarden, de rande en 
natuurgebied engelse werk. 
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dNa vaN Het sallaNdse dijkeNlaNdsCHap
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3 
analyse kwaliteiten 
& knelpunten





wie ben ik?
analyse dijkdNa
analyse kwaliteiten en knelpunten

wat wil ik zijn?
visie op de ruimtelijke kwaliteit

hoe word ik het?
ontwerpprincipes
uitwerking deelgebieden
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3.1 iNLeidiNg 
dit hoofdstuk bevat een overzicht van de kwali-
teiten en knelpunten van het bestaande dijkland-
schap.

de opgave voor de dijkversterking is dat deze goed 
wordt ingepast. de ruimtelijke kwaliteit van het ge-
bied moet behouden blijven. Hiervoor is het nodig 
om scherp te identificeren en vast te leggen wat de 
bestaande kwaliteiten zijn. 

Naast de kwaliteiten wordt er in dit hoofdstuk ook 
aandacht besteed aan ruimtelijke knelpunten. Hoe-
wel het geen deel uit maakt van de reguliere inpas-
singsopgave, doen zich diverse kansen voor (o.a. 
werk-met-werk, benutten meekoppelkansen) om 
ruimtelijke knelpunten op te lossen, en daarmee de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

voor elke kwaliteit/knelpunt is beknopt aangegeven 
wat de betekenis daarvan is voor de dijkverster-
king. in hoofdstuk 4 en 5 is dit nader uitgewerkt in 
principes.



+dijk als CoNtiNue lijN
van de sluis bij spoolde tot aan landgoed de haere vormt de dijk een doorgaande 
lijn zonder grote onderbrekingen. er zijn weinig situaties waar je de dijk ‘kwijt ‘ 
bent, waar het niet duidelijk is waar de dijk loopt. kenmerkend voor de dijk is het 
slingerende verloop als gevolg van dijkdoorbraken en dijkterugleggingen in het 
verleden. de dijk heeft vrijwel overal een archetypische dijkvorm met een vlakke 
kruin en groene steile taluds. 
de dijken langs de sallandse ijssel onderscheiden zich in profiel en tracé van de 
andere dijken in Overijssel, ze vormen één familie (zie volgende pagina) door de 
grote continuïteit in zowel profiel als tracé is de ijsseldijk zwolle - Olst  vrijwel 
overal herkenbaar onderdeel van de familie van dijken langs de sallandse ijssel.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
de nieuwe dijk is van begin tot eind herkenbaar als één doorgaande lijn, zowel 
in profiel als slingerend tracé. ze vormt een herkenbaar lid van de familie van 
dijken langs de sallandse ijssel. Opgave voor de inpassing is in het ontwerp een 
zorgvuldige balans te zoeken tussen inspelen op lokale situaties en de nagestreef-
de continuïteit.
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Zes families van dijken
de dijken in de kop van overijssel en salland zijn 
aangelegd in een gebied dat al eeuwenlang de con-
tactzone is tussen ijssel/vecht en het ijsselmeer 
(zuiderzee). de kenmerken (o.a. bodemopbouw, 
aanwezigheid reliëf) en achterliggende processen 
(bijv. mate en duur van optreden van hoogwater) 
van het natuurlijke landschap zijn in grote mate be-
palend (geweest) voor het tracé en profiel van de 
dijk. op basis van depositie van de dijk binnen het 
natuurlijk systeem kunnen een 6-tal families van 
dijken worden onderscheiden.
(bron: ruimtelijk Perspectief dijken in overijssel)
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+
kleiNsCHalig aFwisseleNd 
dijklaNdsCHap
het landschap langs de ijssel is rijk aan micro-reliëf: oeverwallen, dekzandkoppen, rivierduinen, 
restgeulen. deze fijnmazigheid in de ondergrond komt tot uiting in het landschap: bossen, landgoe-
deren, dorpen, buurtschappen en open akkercomplexen zijn geënt op de ondergrond en wisselen 
elkaar veelvuldig af. vergeleken met andere rivieren zoals waal, maas en rijn is het ijsselland-
schap dan ook opvallend kleinschalig en afwissend van karakter. Ook de sallandse ijsseldijk heeft 
vergeleken met de dijken langs waal, rijn en Lek een significant kleinere maat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
de inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen moet aansluiten bij de maat, schaal en aard van 
het ijssellandschap. het kleinschalige afwisselende karakter geënt op het micro-reliëf dient behou-
den te blijven. 
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+
de veelkleurige dijk
doordat de aansluiting van de dijk per landschapstype verschilt, is er sprake 
van een veelkleurige dijk. in de dorpen heeft de dijk een ander karakter dan op 
de verstilde oeverwal, de beleving van de ijsseluiterwaarden is bij een schaar-
dijk anders dan bij een landdijk. Op de volgende bladzijde zijn de acht verschil-
lende dijktypen weergegeven op kaart. 
behalve de landschapstypen is de aan/afwezigheid van de N337 zeer bepalend 
voor het gebruik en sfeer van de dijk, en daarmee de veelkleurigheid.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
bij de inpassing van de nieuwe dijk voortbouwen op de specifieke relatie 
tussen dijk en omgeving waardoor de veelkleurigheid (in sfeer, inrichting en 
gebruik) van de sallandse bandijk wordt behouden.  door werk-met-werk en 
het benutten van meekoppelkansen kan de veelkleurigheid worden versterkt.
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veelkleurige dijk: dijktypologie

olst

wijhe

een schaardijk is een dijk grenzend aan de rivier of 
een voormalige rivierloop. kenmerkend is de natte 
dijkteen in de vorm open water (strang), rietmoeras 
of vernatte laagte. 

een landsdijk heeft een breed voorland. vaak bevindt 
zich langs de buitenteen zogenaamd oud-hoevig 
land. kenmerkend voor het oud-hoevig land is het 
agrarische karakter, de eeuwenoude verkaveling en 
het voorkomen van perceelbeplanting in de vorm 
van hagen en singels.

een rivierduindijk kent een relatief lage dijkhoogte 
door de hoge ligging van het maaiveld. langs de dijk 
bevindt zich (concentraties van) oude bebouwing en 
beplantingstructuren (boomgaarden, singels, tui-
nen) lopen door tot aan/op de dijk.

de oeverwaldijk oogt relatief hoog. de aanslui-
ting van de dijk op de omgeving varieert: vaak 
vloeiend of diffuus in de vorm van een versprin-
gende sloot, (voormalige) dijkdel of een flauwe 
binnenteen. soms ook scherp in de vorm van 
een strakke kwelsloot. 

1. schaardijk 2. landsdijk 3. rivierduindijk 4. oeverwaldijk

Foto Dorpsdijk

Foto Parkdijk
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wijhe Herxen

zwolle

Foto Schaardijk

Foto Rivierduindijk

Foto Oeverwaldijk

In Zwolle volgt de dijk tussen het engelse werk en 
het katerveer de contouren van een voormalige 
bolwerk. de schansvorm is nog afleesbaar aan 
de korte rechtstanden en scherpe knikken van het 
dijktracé. Aan de binnenzijde is rond 1828 een park 
in romantische engelse landschapsstijl ontwikkeld.

8. Bolwerkdijk

Foto Bolwerkdijk

de dorpsdijk bestaat uit een historisch dorpslint 
van (oude) dijkwoningen, tuinen en boombeplan-
ting. In de loop der tijd zijn er door het verdwijnen 
van bebouwing gaten gevallen in het dorpslint. 
door de toegenomen verkeersdruk is de kruin 
van de dijk geen aantrekkelijke verblijfsplek meer.

5. dorpsdijk

In olst en Wijhe bevinden zich direct langs de dijk 
parkachtige zones met waterpartijen (kwelvijvers), 
boomweiden en routestructuren. deze parken fun-
geren als uitloopgebied voor de aangrenzende 
woonwijken en als landschappelijke inpassing van 
de dorpsrand.

6. parkdijk

Het Zwolle-Ijsselkanaal is aangelegd in de ’60-jaren. 
kenmerkend voor de huidige dijk is het vrijwel rechte 
tracé en de eenduidigheid van het profiel. 

7. kanaaldijk

Foto Kanaaldijk

Foto Landsdijk
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+
verweveNHeid BiNNeN- 
eN BuiteNdijks geBied
de sallandse dijk is (vergeleken met de dijken langs de andere rivieren) relatief 
laag en smal, de dijk vormt daardoor een smalle lijn door het landschap. vanaf de 
kruin van de dijk is het landschap nabij. de dijk is sterk verweven met zowel het 
binnendijkse- als buitendijkse gebied, en ligt als het ware als een ‘opgetild tapijt’ 
in het landschap. de dijktaluds gaan hierbij veelal naadloos en vloeiend over in 
het aangrenzende maaiveld. doorgaande afrastering en strakke teensloten over 
grote lengte ontbreken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
voortbouwen op de dijk als smalle lijn door het landschap met vaak een naadloze 
of diffuse aansluiting op het omliggende maaiveld.

B o s C H  s l a B B e r s     28



+ NatuurwaardeN
het dijklandschap kent hoge natuurwaarden. het buitendijkse gebied is aangewezen als Natu-
ra2000 gebied. hier vinden we riviernatuur met (meestromende) geulen, moerassen en ooibos-
sen. Ook het zandige dijktalud kent hoge ecologische waarden in de vorm van het voorkomen van 
stroomdalflora. binnendijks hebben de kleiwinputten bij windesheim en de landgoederenbossen 
ten zuiden van Olst een hoge ecologische waarden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
bij de inpassing van de nieuwe dijk zoveel mogelijk behouden en/of  compenseren van de natuur-
waarden op en langs de dijk. door het benutten van meekoppelkansen (bijvoorbeeld de krw-opga-
ve) of werk-met-werk kunnen de ecologische waarden van het dijklandschap worden versterkt. 
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NatuurwaardeN laNgs de dijk

olst

wijhe

(bron: ruimtelijk perspectief dijken in overijssel)

(bron: Provincie overijssel, 2015)

(bron: Provincie overijssel, 2015)

(bron: ruimtelijk perspectief dijken in overijssel)

(bron: ruimtelijk perspectief dijken in overijssel)
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wijhe Herxen

zwolle
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+rivierlaNdgoedereN
het landschap van de ijssel is rijk aan landgoederen. hoewel tussen zwolle 
en Olst in de loop der tijd tientallen landgoederen zijn verdwenen zijn er nog 
enkele fraaie voorbeelden te vinden: schellerberg, de haere en op iets grote-
re afstand hoenlo, de gelder en windesheim. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
behoud van de specifieke relatie tussen landgoed-dijk en rivier. door middel 
van meekoppelkansen kan de relatie tussen landgoed-dijk-rivier waar mo-
gelijk worden versterkt. bijvoorbeeld door het aanleggen van verbindende 
beplantingsstructuren, routes of het creëren van een representatieve entree 
aan de dijk. 
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+
watererFgoed
de dijk is rijk aan (water)erfgoed. doorbraakkolken, dijkdellen, 
dijkstoelhuisjes, sluizen, steenfabrieken, relicten de ijssellinie 
etc. deze elementen vertellen het verhaal over het ontstaan 
van het ijssellandschap: over de strijd tegen het water en het 
leven met de rivier. 
---------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
watererfgoed zodanig inpassen dat het zijn verhaal kan blijven 
vertellen: waarom ligt het hier? waarvoor diende het? 

barlosche kolken Ijssellinie katerveer restanten steenfabriek
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(water)erFgoed laNgs de dijk

olst

wijhe
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wijhe Herxen

zwolle
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+
N337 als verkeersader
de N337 vormt een directe snelle verbinding van zwolle, via wijhe en Olst naar deven-
ter. de N337 is daarmee een belangrijke verkeersader die het gebied ten oosten van de 
ijssel verbindt met de rest van Nederland. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
de functie van de N337 als regionale verkeersader dient behouden te blijven. waar 
mogelijk wordt de verkeersveiligheid vergroot door het benutten van meekoppelkansen.
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+
dijk als ‘sCeNiC route’
Over grote delen van het traject is de dijk toegankelijk voor verschillende typen 
weggebruikers (automobilisten, voetgangers, fietsers). de hooggelegen kruin biedt de 
weggebruiker een fraai panorama over het rivierenlandschap. de rivier, de dorpen en 
buurtschappen en het (water)erfgoed vormen de attracties langs de route.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
behoud  van de dijk als scenic-route vanwaar de kwaliteiten van het ijssellandschap 
beleefd kunnen worden. de dijkversterking kan aanleiding zijn om op gerichte plekken  
nieuwe routes te ontwikkelen (meekoppelkans) waarmee de recreatieve betekenis 
van het dijklandschap wordt versterkt.
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dijk als sCeNiC route - auto

olst

wijhe
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Herxen

zwolle
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dijk als sCeNiC route - Fiets

olst

wijhe
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Herxen

zwolle
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dijk als sCeNiC route - voet

olst

wijhe
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Herxen

zwolle
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+uitloopgeBied voor zwolle
zwolle is historisch ontstaan als een stad aan het zwarte water. in de loop der tijd is zwolle steeds meer naar 
de ijssel gegroeid: het Nieuwe werk, katerveercomplex, willemsvaart en de laatste decennia ook met grote 
woonwijken. tussen zwolle en de dijk ligt een waardevolle onbebouwde ruimte waar veel wordt gewandeld, ge-
fietst en hardgelopen. met recente projecten zoals ruimte voor de rivier zwolle, de fietssnelweg naar hattem 
en de uitvoering van het project Ontwikkelingsvisie buurtschap ijsselzone zijn de uitloopmogelijkheden vanuit 
de stad richting de ijssel verder versterkt. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
de dijkversterking dient zondanig te worden ingepast dat de betekenis van het dijklandschap als uitloopgebied 
voor zwolle behouden blijft. de dijkversterking biedt mogelijk meekoppelkansen om de betekenis als uitloop-
gebied te versterken door het ontwikkelen van nieuwe wandelroutes of het ontwikkelen van kleinschalige 
recreatieve functies op en langs de dijk.
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+aFwisseliNg tusseN 
dyNamiek eN luwte 
de dijk kent intensief gebruikte delen zoals ter hoogte van de N337, de 
dorpen en nabij de stad zwolle (uitloopgebied). daartussen liggen uitge-
sproken luwe plekken waar de stilte en rust een belangrijke kwaliteit is.
-------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
bewuste omgang met luwe en meer dynamische plekken. Niet alle plekken 
hoeven optimaal ontsloten te zijn voor de recreant

 45r u i m t e l i j k  k w a l i t e i t s k a d e r  z w o l l e  o l s t 



a-typisCH dijkproFiel
Over vrijwel de gehele lengte heeft de dijk een archetypisch dijkprofiel. er zijn 
echter een aantal uitzonderingen waar geen sprake is van een herkenbaar sal-
lands dijkprofiel. zowel in wijhe als op een aantal locaties langs de N337 lopen 
de oude dijk en de nieuwe dijk naadloos in elkaar over, waardoor daar sprake is 
van een zeer brede kruin.
------------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
de inpassing van de dijkversterking en dijkverhoging kan worden aangewend 
om in het dijkprofiel onderscheid te maken tussen de historische dijk en de 
recente dijk.
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matige iNpassiNg iN dorpeN 
zowel in wijhe als in Olst voert de N337 door en langs het bebouwde dijklint. in de loop der tijd is de weg 
steeds verder verbreed, waarbij het doorgaande verkeer letterlijk voorrang heeft gekregen. het dorpse 
leven heeft zich afgekeerd van de dijk, de dijk heeft weinig verblijfskwaliteit. hier en daar is historische 
bebouwing verdwenen, de gaten die daardoor zijn ontstaan zijn opgevuld met parkeerterreinen of een 
tankstation. deze gaten doen afbreuk aan het historische karakter van het dijklint.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
de dijkversterking kan worden aangewend  (werk-met-werk, meekoppelkansen) om het dijkprofiel in te 
richten als een meer aantrekkelijk verblijfsplek met eventueel ruimte voor nieuwe stedenbouwkundige 
ontwikkelingen.  
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relatie dorpeN-ijssel 
oNderoNtwikkeld
de dorpen Olst en wijhe hebben zich in de loop der jaren steeds meer afgekeerd 
van de ijssel. de dijk is door het toenemende verkeer verworden tot een barrière 
tussen het dorp en de rivier. routes vanuit de dorpen lopen dood op de dijk, vanaf 
de dijk zijn er weinig wandelpaden richting de rivier.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
bij de inpassing van de dijkversterking moet voorkomen moet worden dat de dijk 
nog meer dan nu een barrière wordt tussen dorp en rivier. de dijkversterking kan 
worden benut (werk-met-werk, meekoppelkansen) om de verbinding tussen dorp 
en rivier te verbeteren, bijvoorbeeld door het creëren van veilige en aantrekkelijke 
oversteekplaatsen, het ontwikkelen van nieuwe dijkopgangen en het creeren van 
nieuwe recreatieve functies langs en op de dijk.
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oNtBrekeN doorgaaNd 
Fietspad laNgs de ijssel
Over grote delen van het totale dijktraject bevindt zich op de dijk, of soms op enige afstand 
daarvan, een aantrekkelijke fietsroute. er ontbreken echter een aantal belangrijke schakels 
zoals bij Olst en wijhe (zie kaarten kwaliteit scenic-route) waardoor het nu nog niet mogelijk 
is het ijssellandschap van zwolle tot voorbij Olst optimaal te beleven vanaf de fiets. daar-
naast wordt op sommige plekken het fietsroutenetwerk overbelast wat leidt tot onveilige 
situaties en een verminderde landschapsbeleving.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
de dijkversterking kan een aanleiding zijn om het fietsroutenetwerk te versterken (werk-met-
werk, meekoppelen) door het opvullen van ontbrekende schakels en waar nodig bestaande 
overbelaste fietspaden opnieuw in te richten. 
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kleiNsCHaligHeid 
vermiNderd
door schaalvergroting in de landbouw en dijkversterkingen in het ver-
leden zijn veel hoogstamboomgarden, grienden, knotwilgen en beplan-
tingsingels langs de dijk verdwenen. de kenmerkende kleinschaligheid 
en subtiliteit van het ijssellandschap staat daardoor onder druk. 
--------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
beplanting die door de dijkversterking verdwijnt, dient zo veel mogelijk 
op een passende wijze teruggebracht te worden in het dijklandschap. 
het historische beeld van hoogstamboormgaarden, knotwilgen en be-
plantingsingels dient daarbij als referentie.



geBiedsvreemde plekkeN
Langs de dijk liggen een aantal verrommelde en/of gebiedsvreemde plekken die  door slechte 
landschappelijke inpassing of door de aanwezigheid van vele hekken, borden, masten, ge-
biedsvreemde beplanting e.d. afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit van het ijsselland-
schap. voorbeelden zijn het toeristisch Overstappunt (tOp) in wijhe, het abbot/Olasfa-terrein 
in Olst, de rwzi en caravanstalling tussen Olst en den Nul en de voormalige elektriciteitscen-
trale harculo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
betekenis voor de dijkversterking
de dijkversterking kan een aanleiding vormen om deze plekken een kwaliteitsimpuls te geven. 
(werk-met-werk,meekoppelen)
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4 
visie op de
ruimtelijke kwaliteit
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wie ben ik?
analyse dijkdNa
analyse kwaliteiten en knelpunten

wat wil ik zijn?
visie op de ruimtelijke kwaliteit

hoe word ik het?
ontwerpprincipes
uitwerking deelgebieden

4.1 iNLeidiNg 
uitgangspunt is dat de nieuwe dijk  zich op een 
vanzelfsprekende manier voegt in zijn omgeving, 
doordat ze voortbouwt op het dNa van de ijssel-
dijk. 
om hieraan invulling te geven zijn een viertal lei-
dende principes opgesteld. deze leidende princi-
pes vormen als het ware de top-eisen voor ruimte-
lijke kwaliteit. in hoofdstuk 5 worden deze leidende 
ontwerpprincipes nader uitgewerkt in meer con-
crete ontwerpprincipes en zoekrichtingen.



1. de CONtiNue dijk: eeN sLiNgereNde steiLe grOeNe dijk
op het schaalniveau van de provincie overijssel vormen de dijken langs de sallandse ijssel één dijkfami-
lie. Behoud en versterken van de onderscheidende kenmerken (profiel en tracé) van de ijsseldijk zwol-
le-olst ten opzichte van de andere dijken in overijssel vormt een belangrijk uitgangspunt. de nieuwe dijk 
is daarom over de gehele lengte als één samenhangende lijn in het landschap herkenbaar. de dijk heeft 
een doorgaand slingerend tracé, en kent een eenduidig en compact dwarsprofiel met steile en groene 
taluds.

2. de kLeurrijke dijk: eeN gevarieerd dijkLaNdsChap
de dijk voert door een kleinschalig, reliëfrijk en divers landschap: rivierduinen, oeverwallen, uiterwaarden, 
en dorpen. de aansluiting van de dijk op de verschillende landschappen is telkens anders. uitgangspunt 
is om per dijktype voort te bouwen op specifieke relatie tussen dijk en omgeving waardoor de veelkleurig-
heid (in sfeer, inrichting en gebruik) van de ijsseldijk wordt behouden en waar mogelijk versterkt.

3. de verhaLeNde dijk: zOrgvuLdige OmgaNg met het (water)erFgOed
de dijk is rijk aan (water)erfgoed. kolken, dijkdellen, dijkstoelhuisjes, relicten van de ijssellinie, rivierland-
goederen, etc . deze elementen vertellen het verhaal over het ontstaan van het ijssellandschap: over de 
strijd tegen het water en het leven met de rivier. 
uitgangspunt voor de dijkversterking is dat het (water)erfgoed zodanig wordt ingepast dat het zijn verhaal 
kan blijven vertellen: waarom ligt het hier? waarvoor diende het? de opgave voor de dijkversterking is 
een zorgvuldige omgang met het erfgoed. Het behoud van het erfgoed is het beste geborgd door het 
een nieuwe functie te geven (o.a. recreatie, natuur- en klimaatopgaven) volgens het motto: behoud door 
ontwikkeling.

4. de beLeeFbare dijk: versterkeN rOuteNetwerk met behOud Luwe pLekkeN. 
door het benutten van meekoppelkansen kan het recreatief routenetwerk rondom de dijk worden versterkt. 
Belangrijk uitgangspunt is een bewuste omgang met luwe en meer dynamische plekken, voortbouwend 
op de variatie van het ijssellandschap.
op luwe plekken, gelegen op grotere afstand van dorp of stad, is de rust en stilte een grote kwaliteit. 
een grote toename van recreanten is hier niet gewenst en voorziet ook niet in een grote behoefte. dit ligt 
anders in de meer dynamische gebieden zoals bij olst, wijhe en zwolle. Hier is een grote behoefte aan 
recreatieve uitloopmogelijkheden richting de rivier. de opgave is daar om recreatieve routes en voorzie-
ningen zodanig te situeren dat de uitloopmogelijkheden toe nemen, maar tegelijkertijd de belangen van 
bewoners, grondeigenaren en natuur worden ontzien.
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deelnemers enquete

1. 
hoe ver woont u van de ijssel-

dijk?

2.
 hoe vaak komt u op de ijssel-

dijk?

3. 
wat is de reden van bezoek/ 

gebruik?

4. 
hoe verplaatst u zich het liefst?

5. 
wat is uw mooiste stukje 

ijsseldijk en wat vindt u minder 
mooi? zie pagina 57-58

6. 
welke functies van de ijsseldijk 

zijn voor u belangrijk?

7.
 denkt u dat de dijk versterkt 

moet worden?

8. 
welke waarden van de ijssel-

dijk zijn voor u belangrijk?

9. 
wat vindt u belangrijke ontwik-
kelkansen voor de ijsseldijk?

10. 
heeft u nog een boodschap 

die u het ontwerpteam van de 
ijsseldijk wilt meegeven?

10
   

dijkvrageN

127

40 65

62%

22wonen 
aan de dijk

komt dagelijks 
op de dijk

wonen 
< 2 km van dijk

wonen 
>2 km van dijk

iNtermezzO beLeviNgswaardeNONderzOek.

voor het opstellen van dit ruimtelijk kwaliteitskader heeft er een belevings-

waardenonderzoek plaatsgevonden met dijkdenkers, bewoners en gebrui-

kers van de dijk. de uitkomsten daarvan zijn vastgelegd in de Hydrobiogra-

fie: ‘Het verhaal van de dijk’ 

Het belevingswaardenonderzoek heeft waardevolle input geleverd aan het 

rkk.  Het uitzicht vanaf de dijk, de routes over en langs de dijk en de natuur- 

en cultuurhistorische waarden van het dijklandschap werden door de deel-

nemers hooggewaardeerd. minder gewaardeerd werden de barrièrewerking 

van de N337,  de ruimtelijke situatie op en langs de dijk in olst en wijhe en 

de recreatief overbelaste dijk nabij zwolle. deze bevindingen zijn verwerkt in 

hoofdstuk 3: kwaliteiten en knelpunten.

deelnemers aan het belevingswaardenonderzoek zagen ook allerlei kansen 

om de ruimtelijke kwaliteit van het dijklandschap te verbeteren. Bovenaan 

staan het ontwikkelen van recreatieve routes, het verbeteren van de ver-

keersveiligheid in de dorpen olst en wijhe, het vergroten van de natuurwaar-

den en het versterken van de verbinding tussen de dorpen en de rivier. deze 

kansen zijn verwerkt in hoofdstuk 4 en 5 van het ruimtelijke kwaliteitskader, 

ze hebben geholpen in het benoemen van mogelijk meekoppelkansen.

Het belevingswaardenonderzoek bracht ook een aantal interessante ruimte-

lijke dillema’s aan het licht. waar de ene deelnemer pleitte voor toegankelijke 

dijken, pleitte  de ander voor het behoud van rust op de dijk. dit soort dille-

ma’s hebben geholpen om de leidende principes en ontwerpprincipes aan te 

scherpen en zodanig te verwoorden dat ze recht doen aan de verschillende 

belangen.



wONeN

vOrm

uitziCht

uitziCht

Op de Fiets

rOutes

histOrie

Natuur

73%

40%

70%

de meeste mensen 
komen te fiets of 
te voet op de dijk. 
Bijna de helft van 
de mensen pakt ook 
weleens de auto en 
geniet dan van de 
scenic route. 

men komt vooral naar de dijk.... 

van de mensen komt naar 
de dijk voor het uitzicht. dit 
vindt men
de belangrijkste waarde van 
de ijsseldijk 

64%

te voet 

op de fiets

per auto

63% 
ja

70%

70%

58%

39%

33%

33%

12%
 nee

25%
geen 
mening

is  dijkversterking 
nodig?

gebruik

waarden

functie
de score van belangrijkste functie (1) naar minst 
belangrijke functie (6)

de score van waarden van de IJsseldijk 

de score van kansen voor de IJsseldijk in de toekomst

de ecologische waarden

het uitzicht vanaf de dijk

dijk als woonomgeving

de herkenbaarheid van de dijk
qua vorm en beplanting

de dijk als doorgaande route 
voor fiets en wandelaar

herkenbaarheid van historische 
elementen langs de dijk

1
2
3

6

hoogwaterbescherming

natuur 

recreatie

landbouw

4 wonen

5 mobiliteit

kansen

ontmoetings-
plekken

toevoegen

toerisme
en horeca
stimuleren

glasvezel
kabel

aanleggen

duurzame 
energie 

opwekken

fiets-en 
wandelpaden 

uitbreiden

rivier en 
uiterwaarden 
toegankelijk

maken

nieuwe
woningbouw

op dijk

belangrijk neutraal onbelangrijk

natuur-
waarden

 verhogen

cultuurhistorie 
zichtbaar 
maken

verbinding 
dorp en rivier
 versterken

verkeers-
veiligheid
verbeteren

stop

om tot rust te komen

voor het maken 
van een ommetje

om van het 
uitzicht te genieten

voor een wandeling of 
fietstocht





5 
Ontwerpprincipes



meekoppelkans
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wie ben ik?
analyse dijkdNa
analyse kwaliteiten en knelpunten

wat wil ik zijn?
visie op de ruimtelijke kwaliteit

hoe word ik het?
ontwerpprincipes
uitwerking deelgebieden
Borging ruimtelijke kwaliteit

5.1 iNLeidiNg

in dit hoofdstuk worden de vier leidende principes 
vertaald naar meer concrete ontwerpprincipes. 
deze ontwerpprincipes dienen voor de uitwerking 
van de kansrijke alternatieven in de verkenningsfa-
se en de uitwerking van het voorkeursalternatief in 
de planfase. 

de ontwerpprincipes zijn op hun beurt weer uit-
gewerkt in Zoekrichtingen. deze zoekrichtingen 
illustreren de wijze waarop invulling gegeven kan 
worden aan de ontwerpprincipes. op dit moment 
dienen ze vooral ter inspiratie en verkenning van 
inpassingsmogelijkheden. in het vervolg van de 
verkenningsfase ontstaat naar verwachting steeds 
meer inzicht in de landschappelijke, technische, 
omgevings en financiele aspecten van de dijkver-
sterking. de zoekrichtingen zullen op basis daarvan 
eind 2018, worden aangescherpt en aangevuld tot 
concrete uitgangspunten voor het dijkontwerp: 
rkk 2.0. deze concrete uitgangspunten voor het 
dijkontwerp zullen in de planuitwerking, als het 
vka verder wordt uitgewerkt en ingepast, worden 
gehanteerd bij het ontwerpen van de dijkverster-
king.

5.2 iNpasseN & meekOppeLeN
de ontwerpprincipes en zoekrichtingen hebben 
zowel betrekking op de reguliere inpassingsop-
gave van de dijkversterking (behoud van ruimte-
lijke kwaliteit), als op meekoppelkansen waarmee 
ruimtelijke meerwaarde kan worden behaald.   

wanneer in een zoekrichting sprake is van een mo-
gelijke meekoppelkans is dat gemarkeerd met een 
stempel:

wanneer een zoekrichting is geduid als mogelijke 
meekoppelkans wil dat nog niet zeggen dat die kans 
daadwerkelijk wordt benut. Het is aan overheden, 
Ngo’s en particulieren om deze meekoppelkansen 
de komende jaren daadwerkelijk op te pakken en 
uit te werken tot een concreet meekoppelproject. 
in dat opzicht werkt het rkk inspirerend.
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LeideNd priNCipe 1: 
de CONtiNue dijk

op het schaalniveau van de provincie overijssel 
vormen de dijken langs de sallandse ijssel één van 
de zes dijkfamilies. Het behoudt en het versterken 
van de onderscheidende kenmerken (profiel en tra-
cé) van de ijsseldijk zwolle olst ten opzichte van 
de andere dijken in overijssel vormt een belangrijk 
uitgangspunt. de nieuwe dijk is daarom over de 
gehele lengte als één samenhangende lijn in het 
landschap herkenbaar. de dijk heeft een door-
gaand slingerend tracé, en kent een eenduidig en 
compact dwarsprofiel met steile en groene taluds.



1.1
de dijk heeft een compact, eenduidig en herken-
baar dwarsprofiel

Het dwarsprofiel van de nieuwe dijk bouwt zo veel 
mogelijk voort op de kenmerken van de huidige 
dijk langs de sallandse ijssel. de dijk heeft een 
eenvoudige archetypische hoofdvorm over de to-
tale lengte van het traject.

de dijk heeft een herkenbare  en eenduidige hoofd-
vorm: één kruinvlak, steile taluds van 1 op 3, die 
in één doorgaande lijn doorlopen tot aan de teen.

de kruin is zo smal mogelijk. ze is niet breder dan 
vanuit de functie noodzakelijk (waterkering, ver-
keer). 
waar de dijk samenvalt met de N337 -‘versnelde 
dijk‘- vervult de kruin een belangrijke verkeerskun-
dige functie, hierdoor is sprake van een relatief 
brede kruin. door het toepassen van rammelstro-
ken en houten geleiderail worden brede bermen 
voorkomen.
waar de dijk geen of een beperkte verkeerskundi-
ge functie vervult (fietspad, lokale weg) - ‘verstilde 
dijk‘-, heeft de kruin een breedte van ca 4-5 meter. 

eventuele bermen zijn zo veel mogelijk onderge-
schikt aan de hoofdvorm van de dijk. Belangrijk is 
dat de kruin van de dijk significant hoger is dan 
de berm zodat er een herkenbaar onderscheid is 
tussen dijk en berm (gestreefd wordt naar ca. 2 
meter / ooghoogte).
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verstilde dijk: smalle kruin

versnelde dijk (N337): kruin zo smal mogelijk

niet zo

wel zo

niet zo

wel zo

niet zo

niet zo

niet zo

wel zo

wel zo

niet zo

wel zo

max. 
4-5 m

± 12 m

?

?

?

b   r   e   e   d

zo smal mogelijk

> 4-5 m

< 2 m

min. 2 m
zicht

zicht

1 : 3
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de dijk heeft een groen bloemrijk talud. de botani-
sche waarden worden behouden en waar mogelijk 
versterkt door het gedeeltelijk aanbrengen van een 
zandige toplaag. overwogen kan worden om de 
stroomdalvegetatie van de huidige dijkbekleding te 
‘transplanteren’ naar de nieuwe dijk.

vanuit voorstaande punten zijn allerlei variaties 
binnen het dwarsprofiel denkbaar: o.a. in de breed-
te van de kruin en hoogte en breedte van de berm.  
uitgangspunt is dat een bepaald dwarsprofiel over 
voldoende lengte wordt toegepast passend bij de 
maat en schaal van het landschap, zodat een ver-
snipperd beeld wordt voorkomen.

overgangen tussen de dwarsprofielen zijn vanzelf-
sprekend. ze hebben een landschappelijke aanlei-
ding of worden vloeiend opgelost.

dijk met stenen talud

dijk met groen talud met stroomdalvegetatie

niet zo

wel zo

niet zo

wel zo

abrupte overgang

vloeiende overgang

landschappelijke aanleidiing

niet zo

wel zo

wel zo

g r o e n v e g e t a t i e

v e r s n i p p e r d    b e e l d

v o l d o e n d e     l e n g t e
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1
2

3

1.2 
voortbouwen op het kenmerkende
slingerende tracé

in het huidige slingerende dijktracé is de strijd te-
gen het water nog afleesbaar: situering op de ho-
gere gronden, dijkteruglegging, in- en uitlaagdijken 
rondom kolken, etc. door zoveel mogelijk de ken-
merken van het huidige tracé als basis te nemen 
blijft de waterstaatsgeschiedenis afleesbaar aan 
het tracé van de dijk en wordt de gebruikers van 
de dijk een telkens wisselend perspectief over het 
landschap geboden.  

door de dijkverhoging/versterking ontstaan er bin-
nen- en of buitenwaartse asverschuivingen. deze  
worden bij voorkeur benut om het slingerende ka-
rakter te versterken i.p.v. de dijk recht te trekken. 

incidenteel zijn dijkterugleggingen denkbaar, om-
dat daarmee lokale landschaps- of ecologische 
waarden kunnen worden ontzien, danwel er een 
lokale waterstandsdaling kan worden behaald. 
een dijkteruglegging past binnen de traditie waar-
bij vanaf de middeleeuwen de sallandse Bandijk 
regelmatig is teruggelegd als de omstandigheden 
daartoe dwongen. Het ontwerp van het nieuwe 
dijktracé is een specifieke ontwerpopgave. Het tra-
cé van de nieuwe dijk bouwt voort op historische 
principes: (1) het volgen van de hogere gronden, 
(2) sparen van waardevolle bezit (woningen), (3) 
om een wiel i.p.v. er doorheen. zo ontstaat een 
nieuw dijktracé dat een logisch geheel vormt met 
de rest van de dijk, waarbij de grilligheid van de 
moderne dijkverlegging bepaald wordt door de te 
‘omzeilen’ objecten.
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Bij dijkverleggingen dienen aansluitingen van twee 
dijkstukken vloeiend en bochtig vormgegeven te 
worden en niet haaks als bajonet-aansluiting.

niet zowel zo

niet zo

niet zo

wel zo

wel zo

wel zo

huidig
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aan de N337 bestaat eventueel de wens om een 
aantal gevaarlijk bochten te verflauwen. aan-
dachtspunt daarbij is de herkenbaarheid van het 
historische slingerende dijktracé. overwogen kan 
worden de verflauwing extra robuust uit te voeren 
waardoor het historische dijktrace wordt vrijge-
speeld. 

parkeerhaven/
rustplaats

onderdeel 
fietspad

huidig
verbrede 
‘puist’niet zo

wel zo wel zo
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1.3
weg-, erf- en beheerafritten ondergeschikt aan 
de dijk

Het lineaire karakter van de dijk blijft behouden 
door afritten zo compact mogelijk vorm te geven 
en het aantal beheerafritten te berperken. dit ont-
werpprincipe wordt bij de actualisatie van het rkk 
(rkk 2.0) verder uitgewerkt in zoekrichtingen.
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LeideNd priNCipe 2:
de kLeurrijke dijk: eeN gevarieerd dijk- 
LaNdsChap

de dijk voert door een kleinschalig, reliëfrijk en 
divers landschap: rivierduinen, oeverwallen, uiter-
waarden, dorpen. de aansluiting van de dijk op de 
verschillende landschappen is telkens anders. uit-
gangspunt is om per dijktype voort te bouwen op 
de specifieke relatie tussen de dijk en haar omge-
ving waardoor de veelkleurigheid (in sfeer, inrich-
ting en gebruik) van de ijsseldijk wordt behouden 
en versterkt.



2.1
(voormalige) schaardijk: behoud en versterken 
natte buitenteen

een schaardijk is een dijk grenzend aan de rivier of 
een voormalige rivierloop. kenmerkend is de natte 
dijkteen in de vorm open water (strang), rietmoe-
ras of vernatte laagte. deze natte structuren heb-
ben een hoge landschappelijke waarde omdat ze 
het verhaal vertellen van de dynamische ijssel die 
in het verleden regelmatig haar loop heeft verlegd. 
ook hebben deze strangen/moerassen veelal een 
hoge ecologische waarde. uitgangspunt voor de 
dijkversterking is het behoud en waar mogelijk ver-
sterken van de natte buitenteen van (voormalige) 
schaardijken.

Behoud natte laagte/strang langs de teen van de 
dijk. indien door een buitenwaartse asverschuiving 
van de dijk (een deel van) de strang/laagte ver-
dwijnt, zou dit ter plekke gecompenseerd moeten 
worden door een nieuwe laagte/strang te graven. 
de strang/laagte wordt daarbij ‘verschoven’, waar-
bij de vergraving zo veel mogelijk het bestaande 
relief volgt en versterkt.

op diverse plaatsen is de oude loop van de ijssel 
niet meer goed herkenbaar doordat deze is verland 
of gedempt. in combinatie met een klei-inkassing 
(als onderdeel van de dijkversterkingsmaatregel), 
invulling van de krw-opgave of kleiwinning voor 
de dijkversterking kunnen deze verdwenen laagtes 
en strangen worden gereconstrueerd.

de vorm van de dijk gaat vloeiend/naadloos over in
het aanliggende maaiveld: een eventuele scherpe 
knik tussen het dijktalud en maaiveld kan worden 
afgerond door het aanbrengen van zandig materi-
aal met bijzondere potenties voor het ontwikkelen 
van stroomdalflora. zo blijft de sterke verweven-
heid van dijk en omgeving met vloeiende overgan-
gen gewaarborgd.
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huidig

huidig

nieuw

kleiwinning

nieuw

open water / verlande hank

klei-inkassing

niet zo

wel zo

meekoppelkans

niet zo

wel zo

meekoppelkans
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2.2 
Landsdijk: behoud van het agrarisch karakter

een landsdijk heeft een breed voorland. vaak be-
vindt zich langs de buitenteen zogenaamd oud-hoe-
vig land. kenmerkend voor het oud-hoevig land is 
het agrarische karakter, de eeuwenoude verkave-
ling en het voorkomen van perceelbeplanting in de 
vorm van hagen en houtwallen. uitgangspunt voor 
de dijkversterking is het behoud van het agrarisch 
karakter van het oud-hoevig land.

Behoud van het kleinschalige agrarische karakter 
(verkaveling, perceelbeplanting, weide en hooilan-
den)

de vorm van de dijk gaat vloeiend/naadloos over in
het aanliggende maaiveld: een eventuele scherpe 
knik tussen het dijktalud en maaiveld kan worden 
afgerond door het aanbrengen van zandig materi-
aal met bijzondere potenties voor het ontwikkelen 
van stroomdalflora. zo blijft de sterke verweven-
heid van dijk en omgeving met vloeiende overgan-
gen gewaarborgd.
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niet zo

wel zo

agrarisch karakter verdwijnt

agrarisch karakter behouden

niet zo

wel zo
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wel leeflaag

vloeiende taluds≥	1	m

geen grenssloten 
(voorkeur)

2.3
rivierduindijk: behoud en versterken van het 
historische ensemble aan de dijk

de ijsseldijk volgt van oudsher zoveel mogelijk 
de hoogste delen van de oeverwal. de dijk snijdt 
daarbij regelmatig te koppen aan van een rivier-
duin. kenmerkend voor een rivierduindijk is de 
relatief lage dijkhoogte door de hoge ligging van 
het maaiveld, de aanwezigheid van (concentraties 
van) oude bebouwing langs de dijk en beplan-
tingstructuren (boomgaarden, singels, tuinen) die 
doorlopen tot aan/op de dijk. 
uitgangspunt voor de dijkversterking is het behou-
den en waar mogelijk versterken van het (histo-
rische) ensemble van bebouwing en beplanting 
direct aan de dijk.

Behoud bebouwing in de dijkzone. Historische be-
bouwing blijft zo veel mogelijk behouden d.m.v. 
asverschuiving of maatwerkoplossing. recente 
bebouwing kan eventueel ter plekke worden terug-
gebouwd, waarbij de historische oriëntatie behou-
den dient te blijven. (erf)beplanting wordt zoveel  
mogelijk behouden en eventueel teruggeplant, ook 
op de steunberm.

ter hoogte van dekzandkoppen mag plaatselijk het verschil tussen de hoogte van de dijk en de bovenzijde 
steunberm gelijk of groter zijn dan 1 meter. Hiermee worden de hogere dekzandkoppen geaccentueerd. 
Beplanting wordt -op een leeflaag- zo dicht mogelijk tot aan de dijk teruggelegd, met in achtneming van 
de beplantingsvrije zone. aansluitingen op het maaiveld zijn vloeiend.

Beplanting loopt door tot aan de hoofdvorm van 
de dijk. Bijvoorbeeld door aanbrengen leeflaag 
t.b.v nieuwe beplanting. waardevolle monumen-
tale beplanting (bijv. boomgaarden) waar mogelijk 
behouden d.m.v. asverschuiving of maatwerkop-
lossing (in geval van vergunbaarheid). 

Het dijktalud sluit naadloos en vloeiend aan op het 
maaiveld: zo min mogelijk sloten, ‘onzichtbare’ 
berm als onderdeel van het landschap. zo blijft 
de sterke verwevenheid van dijk en omgeving met 
vloeiende overgangen gewaarborgd.
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huidig

huidig

leeflaag & 
herplant

constructie

asverschuiving

asverschuiving

verdwenen

zo min mogelijk 
sloten

sloot

‘onzichtbare berm’

zichtbare berm

behoud dmv 
maatwerk: 
constructie

beplantingsvrije zone van 5 m

niet zo

wel zo

wel zowel zo

niet zo

wel zo

wel zo

wel zo

niet zo

wel zo

niet zo

wel zo
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2.4 
Oeverwaldijk: gevarieerde vloeiende aansluiting 
op het landschap.

de oeverwal kent ten opzichte van de rivierduinen 
een iets lager maaiveld. de dijk is daardoor hier 
wat hoger. de aansluiting van de dijk op de omge-
ving varieert: vaak vloeiend of diffuus in de vorm 
van een verspringende sloot, (voormalige) dijkdel 
of een flauwe binnenteen. soms ook scherp in de 
vorm van een strakke kwelsloot. deze scherpe 
aansluitingen op het landschap zijn meestal het 
gevolg van een naoorlogse dijkversterking, oor-
spronkelijk was de aansluiting hier minder hard. 
uitgangspunt voor de dijkversterking is het ontwik-
kelen van een vloeiende aansluiting op het land-
schap, zowel in situaties met als zonder kwelsloot. 

op locaties waar geen sprake is van een kwelsloot 
wordt het 1 op 3 talud van een technische berm 
afgewerkt met een flauw talud (1op 8 of flauwer, 
dit laatste heeft voorkeur). de berm sluit daardoor 
naadloos aan op het maaiveld, waardoor de berm 
visueel deel uitmaakt van de omgeving. Bijkomend 
voordeel is dat het aangrenzende grondgebruik op 
deze flauwe berm kan worden voortgezet en er 
minder grond voor de dijkverbetering verworven 
hoeft te worden.
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op locaties waar een kwelsloot noodzakelijk is 
loopt de verflauwde bermteen in een vloeiende 
beweging naar de sloot. sloot en berm gaan daar-
door naadloos in elkaar over. de flauwe oeverlijn 
werkt eventueel als een natuurvriendelijke oever, 
het beheer van de watergang vindt plaats vanaf het 
verflauwde talud.

geen leeflaag

vloeiende taluds≥	2	m

zo min mogelijk 
grenssloten

Basis van het oeverwalprofiel: streven naar mini-
maal 2 meter hoogteverschil tussen dijkkruin en 
bovenzijde van de eventuele steunberm, beperkte 
toepassing van een leeflaag (ivm voldoende hoog-
teverschil kruin-berm), vloeiende overgangen naar 
het maaiveld door aanbrengen extra grond en al-
leen kwelsloten waar noodzakelijk.

huidig gebruik

1:3

≤1:8

geen gebruik talud

gebruik talud

niet zo

wel zo
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de kwelsloot ligt net als in de huidige situatie op 
een wisselende afstand van de dijk. de sloot maakt 
onderdeel uit van de verkaveling van het aangren-
zende landschap en is geen begrenzing van het 
dijklichaam. 

een binnendijkse parallelweg of fietspad wordt zo-
veel mogelijk gesitueerd op de berm. de hogere 
ligging biedt de weggebruiker een fraai perspectief 
over het landschap.

op berm, zicht

naast berm, 
beperkt zicht

dijkdel

dijkdel

s l o
 o t

niet zo

wel zo

niet zo

wel zo
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2.5 
dorpsdijk: behoud en versterken van het 
dorpslint

in olst en wijhe bevindt zich langs de dijk een his-
torisch dorpslint dat bestaand uit (oude) dijkwo-
ningen, tuinen en boombeplanting. in de loop der 
tijd zijn er door het verdwijnen van bebouwing ga-
ten gevallen in het dorpslint. door de toegenomen 
verkeersdruk is de kruin van de dijk geen aantrek-
kelijke verblijfsplek meer. 
uitgangspunt voor de dijkversterking is het behoud 
en waar mogelijk versterken van het karakteristie-
ke dorpslint (bebouwing en beplanting) aan de dijk 
en het versterken van de ruimtelijke en functionele 
relaties tussen dorp-dijk-rivier.

Behoud bestaande historische bebouwing in het 
dorpslint door toepassen van asverschuiving of 
maatwerk. aandachtspunt daarbij is het behoud 
van de specifieke ruimtelijke relatie tussen bebou-
wing en de dijk (woning gekoppeld aan de dijk, niet 
los van de dijk).

minder waardevolle bebouwing kan eventueel wor-
den gesloopt, met mogelijkheid voor terugbouw 
als dijkwoning op het zelfde perceel, rekening hou-
dend met toekomstige dijkversterkingen (profiel 
van vrije ruimte).

opvullen gaten in het dorpslint door extra nieuw-
bouw als dijkwoning, rekeninghoudend met toe-
komstige dijkversterkingen.
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huidig

huidig

profiel vrije ruimte

huidig

bebouwing verdwijnt

tussenruimte ?

bebouwing komt ‘los‘ van dijk

bebouwing blijft gekoppeld aan dijk

niet zo

wel zo

niet zo

meekoppelkans
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ter hoogte van het dorpslint is (mogelijk) sprake 
van een overmaat in het profiel. deze kan gebruikt 
worden voor het behouden en ontwikkelen van be-
planting passend bij het lint.

Herinrichting van de kruin als aantrekkelijke open-
bare ruimte als onderdeel van dorp: verblijfsplek, 
oversteekbaarheid.

meekoppelkans
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2.6 
parkdijk: behoud en versterken parkzone langs 
de dijk 

in olst en wijhe bevinden zich direct langs de dijk 
parkachtige zones met waterpartijen (kwelvijvers), 
boomweiden en routestructuren. deze parken 
fungeren als uitloopgebied voor de aangrenzende 
woonwijken en als landschappelijke inpassing van 
de dorpsrand. ook de dijk grenzend aan de loswal 
in wijhe is aangewezen als parkdijk, dit gebiedje 
heeft een grote betekenis voor toeristen van elders.
uitgangspunt voor de dijkversterking is het behoud 
en versterken van de parkzone langs de dijk. 

eventuele berm als onderdeel van de parkzone: 
Herontwikkeling van routes en beplanting op de 
berm (d.m.v. leeflaag). waar mogelijk worden 
nieuwe functies toegevoegd, passend bij de om-
geving.

eventuele wateropgave (kwelafvoer, waterberging) 
benutten voor aantrekkelijke inrichting (vijvers, 
moerassen). wanneer de wateropgave niet past 
(bijvoorbeeld door aanwezige bebouwing), dient 
deze wateropgave in de nabijheid gecompenseerd 
te worden. Bij voorkeur wordt deze compensatie-
opgave ingezet ter verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit, bijvoorbeeld ter inpassing van kale dorps-
randen, ter versterking van groenstructuren of ter 
herstel van crevasgeulen, kolken en dijkdellen.

ontwikkelen van routes haaks op de dijk als ver-
binding dorp en rivier. oversteken zoveel mogelijk 
koppelen aan bestaande rotondes, dorpsentrees 
en snelheidsremmende maatregelen.
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5m beplantings-
vrije zone

huidig

parkfunctie verdwijnt

parkfunctie behouden door herontwikkeling van routes en beplanting

versterken parkfunctie door ontwikkelen nieuwe functies

meekoppelkans

wel zo

niet zo

wel zo

wel zo

wel zo

niet zo

huidig

routes richting rivier

meekoppelkans

B o s C H  s l a B B e r s     76



2.7 
kanaaldijk: versterken onderscheid met rivier-
dijk (binnen- en buitendijks)

Het zwolle-ijsselkanaal is aangelegd in de ’60er ja-
ren. kenmerkend voor de huidige dijk is het vrijwel 
rechte tracé en de eenduidigheid van het profiel. 
uitgangspunt voor de dijkversterking is het behoud 
en versterken van de onderscheidende kenmerken 
van de kanaaldijk ten opzichte van de rivierdijk.
 

eén standaard profiel over de volledige lengte, bui-
tenzijde zoveel mogelijk aansluitend bij het profiel 
aan de overzijde van het kanaal (symmetrie).

scherpe aansluiting op het binnendijkse landschap
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2.8 
bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schans-
vorm

in zwolle volgt de dijk tussen het engelsewerk en 
het katerveer de contouren van de voormalige bol-
werken van het Nieuwe werk en de Coterschans. 
voor de goede kijker  is de schansvorm nog af-
leesbaar aan de korte rechtstanden en scherpe 
knikken van het dijktracé. oude kaarten laten een 
flauw en strak buitentalud zien, dat is in de huidige 
situatie verdwenen.  Het Nieuwe werk is rond 1828 
omgevormd tot een park een romantische engelse 
landschapsstijl. de grachten van het verdedigings-
werk zijn daarbij getransformeerd naar slingerende 
vijvers en op de grondlichamen zijn heeft zich mo-
numentaal parkbos ontwikkeld
uitgangspunt voor de dijkversterking is het be-
houd en versterken van de schansvorm van de 
bolwerkdijk en het behoud van het monumentale 
landschapspark van het engelse werk.

Behoud van beplanting en waterpartijen aan de 
binnenzijde van de dijk, door buitenwaartse ver-
sterking of lokaal maatwerk.

versterken herkenbaarheid bolwerk-tracé: grond-
lichaam dijk kent rechtstanden, scherpe knikken 
(geen bochten). mogelijkheden voor verbijzonde-
ring van de wegverharding.

versterken herkenbaarheid bolwerk-profiel: (flauw) 
strak buitentalud, scherpe aansluiting op maaiveld.On
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wel zo

niet zo

wel zo

niet zo wel zo

wel zo

niet zo

huidig

binnendijkse waterpartijen en beplanting verdwijnt

buitenwaartse asverschuiving

constructie (onzichtbaar)
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kwaliteitsimpuls rondom uitspanning engelse 
werk: verplaatsen parkeren, uitstraling gebouw en 
buitenruimte (meekoppelkans).

huidig

toekomst

meekoppelkans
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LeideNd priNCipe 3: 
de verhaLeNde dijk: zOrgvuLdige OmgaNg 
met het (water)erFgOed

de dijk is rijk aan (water)erfgoed. kolken, dijkdel-
len, dijkstoelhuisjes, relicten van de ijssellinie, 
rivierlandgoederen, etc. deze elementen vertellen 
het verhaal over het ontstaan van het ijsselland-
schap: over de strijd tegen het water en het leven 
met de rivier. 
uitgangspunt voor de dijkversterking is dat het 
(water)erfgoed zodanig wordt ingepast dat het 
zijn verhaal kan blijven vertellen: waarom ligt het 
hier? waarvoor diende het? de opgave voor de 
dijkversterking is een zorgvuldige omgang met het 
erfgoed. Het behoud van het erfgoed is het beste 
geborgd door het een nieuwe functie te geven (o.a. 
recreatie, natuur- en klimaatopgaven) volgens het 
motto: behoud door ontwikkeling.



3.1 
wielen en kolken

wielen en kolken vormen de iconen van de strijd 
tegen het water. ze vormen de stille getuigen van 
dijkdoorbraken in het verleden en maken ons be-
wust dat hoogwaterveiligheid niet altijd vanzelf-
sprekend is geweest. Naast landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden hebben de kolken vaak 
ook een grote ecologische waarden, ook hebben 
ze soms ook een belangrijke recreatieve waarden 
als zwemplek of visstek.
uitgangspunt voor de dijkversterking is dat de her-
kenbaarheid en beleving van deze relicten van een 
oude dijkdoorbraak wordt behouden en versterkt. 

Behoud van kolk of wiel in zijn huidige vorm heeft 
absoluut de voorkeur. aandachtspunt is de speci-
fieke relatie tussen kolk en dijk. voorkomen moet 
worden dat bijvoorbeeld door een hoge/brede 
berm de kolk los komt te liggen van de dijk.
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om een kolk te behouden zijn verschillende mo-
gelijkheden denkbaar: (lokale) asverschuiving, of 
maatwerkoplossing (damwand, zetsteen e.d.). 
ook kan er in incidentele gevallen gekozen worden 
voor een dijkverlegging waarbij de kolk wordt uit-
gedijkt. dit laatste sluit aan bij een principe dat in 
het verleden regelmatig werd toegepast.

wanneer na een zorgvuldige afweging van be-
langen het niet mogelijk blijkt om een kolk (in zijn 
geheel) te sparen dienen de negatieve effecten zo-
veel mogelijk te worden gecompenseerd. gedacht 
kan worden aan het vernatten van verlande delen 
van de kolk (reliëf volgend, benadrukken van de 
depressie) of het op enigerlei wijze duiden van de 
contouren van de oorspronkelijke kolk (beplanting, 
grondwerk o.i.d.).  

dijkverlegging
huidig

a s v e
 r s

 c h u i v
 i n

 g

kolk verdwijnt gedeeltelijk, restant kolk ligt los van de dijk

damwand

kolkdijk

niet zo
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sommige kolken staan zeer zwaar in de beplan-
ting, waardoor het water vanaf de dijk niet zicht-
baar is. door selectief beplanting te verwijderen 
(onder andere ten behoeve van het ruimtebeslag 
van de nieuwe dijk) kan de herkenbaarheid worden 
vergroot.

waar mogelijk krijgen kolken een nieuwe functie: 
recreatie, waterberging etc. 

voorvoor

nana

meekoppelkans

meekoppelkans
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3.2 
kleiwinputten (dijkdellen)

vroeger werd de specie voor een dijkversterking 
zoveel mogelijk lokaal gewonnen. doordat de 
ijssel in het verleden zich op veel plekken direct 
‘schaarde’ langs de dijk was daar geen ruimte om 
buitendijks klei te winnen, waardoor we langs de 
ijsseldijk de dijkdellen vooral aan binnendijkse zij-
de vinden. ten zuiden van Harculo en ten zuiden 
van Herxen bevindt zich nog een gaaf ensemble 
van een buitendijkse strang (schaardijk) en een 
binnendijkse dekdel (rabatten en beplanting). el-
ders zijn de dekdellen soms nog als een smalle 
laagte langs de dijk herkenbaar.
dijkdellen vertellen het verhaal over de dijkbouw 
in het verleden en hebben een cultuurhistorische 
waarden. daarnaast hebben de natte en beplante 
dijkdellen een ecologische en waterhuishoudkun-
dige waarde en dragen ze bij aan de variatie van 
het dijklandschap. uitgangspunt voor de dijkver-
sterking is daarom het zoveel mogelijk behouden 
en waar mogelijk versterken van de herkenbaar-
heid van de dijkdellen. 

de gave binnendijkse dijkdellen ten zuiden van 
Herxen en ten zuiden van Harculo hebben een 
hoge cultuurhistorische en landschappelijke waar-
den en zouden zoveel mogelijke in de originele 
staat behouden moeten worden. indien na een 
zorgvuldige afweging van belangen behoud niet 
mogelijk blijkt, dient het verdwijnen van de dijk-
del gecompenseerd te worden in het landschap. 
Bijvoorbeeld door het aanleggen van een nieuwe 
natte laagte met beplanting langs de binnenteen of 
het ontwikkelen van een nieuwe beplantingsstruc-
tuur (bijv. hoogstamboomgaard of bermbos) op de 
binnenberm waardoor het landschap een deel van 
zijn variatie behoud.
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waar mogelijk reconstructie van verdwenen dijk-
dellen in combinatie met natuurontwikkeling (in-
vulling natuurcompensatie), waterberging of klei-
winning. 

huidig

dijkdel verdwijnt

dijkdel behouden door 
asverschuiving

ontwikkelen nieuwe beplan-
tingsstructuur

wel zo

niet zo

wel zo

meekoppelkans
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3.3 
afgedankte dijken

kenmerkend voor de ijsseldijk is dat deze in de 
loop der eeuwen steeds weer is verplaatst wan-
neer de mens daar door de omstandigheden toe 
werd gedwongen. dit is een proces wat ook in 
de toekomst door zal blijven gaan. de sporen van 
oude afgedankte dijken zijn vaak nog terug te vin-
den in het landschap: soms subtiel als kavellijn of 
watergang, soms prominent als oude slinger naast 
de recente dijk zoals ten noorden van wijhe.
uitgangspunt voor de dijkversterking is afgedankte 
dijken herkenbaar blijven in het landschap. daar-
mee wordt afleesbaar gemaakt dat de dijk geen 
statische lijn is, maar onderdeel is van een dy-
namische zone waar een continue strijd gevoerd 
wordt tegen het water.

 

kavellijnen en watergangen in het voorland van 
de dijk, die het tracé van een afgegraven dijk mar-
keren blijven behouden en worden waar mogelijk 
extra aangezet.

afgedankte dijken waarvan het grondlichaam nog 
aanwezig is, blijven behouden: t.h.v. van de N337 
is het onderscheid tussen de historische dijkslin-
gers en het nieuwe rechtgetrokken tracé niet altijd 
even duidelijk. de dijkversterking (aanpassen be-
kleding, dijk verhoging, evt. toevoegen beplanting 
op oude dijktracé) kan hier worden aangegrepen 
om het onderscheid tussen beide dijken te verster-
ken, waardoor het oude dijktracé beter afleesbaar 
wordt.
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huidig

huidig: onderscheid oude en nieuwe tracé 
niet duidelijk

N337

huidig

dijkrestant

reconstructie

tracé voormalige dijk verdwijnt

tracé voormalige dijk markeren dmv afwijkend grondgebruik 
(vernatten, natuur, beplanting, etc)

wel zo

niet zo

meekoppelkans

versterken onderscheid 
d.m.v. grondwerk

versterken onderscheid 
d.m.v. beplanting (mits pas-
send in profiel vrije ruimte)

afgedankte dijken waarvan het grondlichaam nog 
aanwezig is, blijven behouden: waar mogelijk wor-
den lokaal afgegraven delen gereconstrueerd (zo-
als ten noorden van wijhe, t.h.v. het dijkstoelhuis). 
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door een eventuele dijkverlegging kunnen nieuwe 
afgedankte dijken ontstaan. afhankelijk van de si-
tuatie zijn verschillende mogelijkheden denkbaar: 
verlagen, teruggeven aan de rivier. Bij voorkeur 
wordt de loop van de voormalige dijk zichtbaar ge-
houden, bijvoorbeeld door middel van een voetpad 
of door restanten van de voormalige dijk te laten 
liggen.

zorgvuldige inpassing dijkstoel: behoud relatie 
dijk-dijkstoel, groene bermen, voorkomen verhar-
de oppervlakken, ongekunstelde & vanzelfspre-
kende oplossingen.

in samenwerking met andere partijen kan onder-
zocht worden om de dijkstoelhuizen bij wijhe en 
den Nul een nieuwe functie te geven, bijvoorbeeld 
als atelier of uitspanning, waardoor het behoud van 
deze gebouwen beter geborgd is.

3.4 
verhoefslaging

op de dijk vinden we nog diverse elementen die 
herinneren aan het dijkbeheer in het verleden, zo-
als dijkstoelhuizen en hoefslagpalen. uitgangspunt 
voor de dijkversterking is dat deze elementen be-
houden blijven en zorgvuldig worden ingepast. 
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terugleggen

terugleggen

verlagen

huidig meekoppelkans

meekoppelkans

wel zo

niet zo
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3.5
ijssellinie

elementen als kazematten en geschutskoepels 
dienen behouden te blijven en zorgvuldig te wor-
den ingepast. aandachtspunt daarbij is de positie 
van deze objecten in relatie tot de te verdedigen 
hoofdroute (het acces) over de dijk. Het inlaatwerk 
van de ijssellinie wordt eveneens behouden. 

indien mogelijk wordt de in- en uitstroom van het 
inlaatwerk met bijvoorbeeld een waterpartij extra 
aangezet zodat de werking van het element beter 
afleesbaar wordt.
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voor

na meekoppelkans

zorgvuldige inpassing linie element: behoud relatie 
element-acces, afleesbaar onderscheid tussen wat 
tot de dijk behoort en wat tot het ijssellinie-object 
behoort, groene bermen, ongekunstelde & vanzelf-
sprekende oplossingen.
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relatie landgoed-dijk-rivier versterken door het 
aanleggen van verbindende beplantingsstructuren 
(lanen, bossen, boomgaarden), wandelpaden of 
het creëren van een representatieve entree aan de 
dijk (de Haere).  

onder andere bij olst en wijhe bevonden zich ooit 
landgoederen/buitens aan de dijk die inmiddels 
geheel zijn verdwenen. dit gegeven kan inspiratie 
bieden voor het dijkontwerp, alsook vorm geven 
aan mogelijke water- en groencompensatie.

3.6
rivierlandgoederen

landgoederen als schellerberg, de Haere, Hoenlo 
hadden in meer of mindere mate een relatie met 
de dijk en de rivier: zichtlijnen, lanen, benutten van 
rivierkwel voor de grachten door een locatie in een 
crevasselaagte. Nieuwe aanbermingen mogen niet 
leiden tot afname van de kwel in de grachten. de 
dijkversterking biedt mogelijk kansen om de relatie 
tussen landgoed-dijk-rivier te versterken.
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huidig

laan

pad & 
entree

voor

na

meekoppelkans

meekoppelkans

meekoppelkans
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Behoud historische ensemble van bebouwing en 
monumentale beplanting

Constructies ten behoeve van stabiliteit, piping en 
onder- en achterloopsheid zijn onzichtbaar wegge-
werkt.  

Behoud aanwezige schansvorm & metselwerk 
keermuren

3.7
katerveer

Het katerveercomplex is als het ware opgebouwd 
uit drie historische lagen: de contouren van de 
voormalige Coterschans, het dubbele sluiscom-
plex en de oude veerverbinding met veerstoep, 
veerhuis en uitspanning. uitgangspunt voor de 
dijkversterking is een zorgvuldige inpassing met 
behoud van de historische gelaagdheid van het 
complex.
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wel zo

niet zo

beton, damwand, 
verharde oppelvlaktes,
vormen afwijkend van 

huidig beeld

natuursteen, gebakken 
klinkers, grastaluds, 
vormen aansluitend 

bij huidig beeld

de hoogteopgave wordt opgelost met grondwerk 
of met (tijdelijke) constructies die zorgvuldig zijn 
ingepast in het huidige historische sluiscomplex 
(hoogwaardige materialen, vormgeving aansluiten 
bij huidige lijnen.
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LeideNd priNCipe 4:
de beLeeFbare dijk: versterkeN rOute-
Netwerk met behOud Luwe pLekkeN.

door het benutten van meekoppelkansen kan het 
recreatief routenetwerk rondom de dijk worden 
versterkt. Belangrijk uitgangspunt is een bewuste 
omgang met luwe en meer dynamische plekken. 
op luwe plekken, gelegen op grotere afstand van 
dorp of stad, is de rust en stilte een grote kwaliteit. 
een grote toename van recreanten is hier niet ge-
wenst en voorziet ook niet in een grote behoefte. 
dit ligt anders in de meer dynamische gebieden 
zoals bij olst, wijhe en zwolle. Hier is een grote 
behoefte aan recreatieve uitloopmogelijkheden 
richting de rivier. de opgave is daar om recreatieve 
routes en voorzieningen zodanig te situeren dat de 
uitloopmogelijkheden toe nemen, maar tegelijker-
tijd de belangen van bewoners, grondeigenaren en 
natuur worden ontzien.



opvullen ontbrekende schakels: ten zuiden van 
olst, tussen olst en den Nul, tussen wijhe en de 
duursche waarden en ter hoogte van de centrale 
van Harculo is nu nog geen sprake van een aan-
trekkelijke fietsroute door het dijk- of rivierenland-
schap. de dijkversterking kan hier worden aange-
wend om een fietspad te ontwikkelen over de kruin 
of buitenteen van de dijk die een fraai uitzicht biedt 
over het ijssellandschap (meekoppelkans).
daar waar de N337 reeds op de dijk ligt, komt het 
fietspad bij voorkeur langs buitenteen i.p.v. naast 
de weg op de kruin. dit, ten behoeve van uitzicht 
over uiterwaarden, voldoende afstand tot weg, en 
voorkomen van een te breed profiel.

daar waar nu een fietspad op of langs de dijk ligt 
komt deze in de nieuwe situatie terug. waar sprake 
is van een overbelast (te smal) fietspad dient een 
herinrichting van het wegprofiel te worden onder-
zocht. uitgangspunt is dat het groene en smalle 
karakter van de kruin behouden blijft. 

aanpakken van onveilige of onlogische situaties: 
Bocht en kruising katerveer ter hoogte van kater-
veerdijk 12, kruising Fietssnelweg zwolle, aanslui-
ting Herxen Noord.

4.1
Ontwikkelen aantrekkelijke doorgaande fietsrou-
te van zwolle naar deventer

over grote delen van het totale dijktraject bevindt 
zich op de dijk, of soms op enige afstand daarvan, 
een aantrekkelijke fietsroute. er ontbreken echter 
een aantal belangrijke schakels waardoor het nu 
nog niet mogelijk is het ijssellandschap van zwolle 
tot voorbij olst optimaal te beleven vanaf de fiets. 
daarnaast wordt op sommige plekken het fietsrou-
tenetwerk overbelast wat leidt tot onveilige situa-
ties en een verminderde landschapsbeleving.

een meekoppelkans voor de dijkversterking is om 
het fietsroutenetwerk te versterken door het op-
vullen van ontbrekende schakels en waar nodig 
bestaande overbelaste fietspaden opnieuw in te 
richten.
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te breed fietspad, verlies groene kruin

huidig pad, te smal

alternatief herinrichting met karrespoor bij normaal gebruik

alternatief herinrichting met breder pad bij zeer hoog gebruik

opvullen ontbrekende schakels fietsroutenetwerk door ontwikkelen 
fietspad op kruin, teen of berm

meekoppelkans

meekoppelkans

meekoppelkans

voorkeur voor fietspad langs de teen t.h.v. N337

wel zo

niet zo

wel zo

niet zo

wel zo meekoppelkans

meekoppelkans

meekoppelkans
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4.2 
versterken wandelroutenetwerk rondom zwolle 
en de dorpen

uit het belevingswaarde onderzoek volgt dat rond 
zwolle en de dorpen olst en wijhe er een grote 
behoefte bestaat aan meer uitloopmogelijkheden 
over de dijk en richting de ijssel. de dijkversterking 
vormt een directe aanleiding om samen met ande-
re partijen (gemeenten, provincie en particulieren) 
te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het 
wandelroutenetwerk rondom de dijk te versterken.

Bij spoolde, oldeneel en den Nul dient onderzocht 
te worden of de dijkkruin toegankelijk gemaakt kan 
worden voor voetgangers. een alternatief voor een 
wandelroute over de kruin is een struinpad langs 
de buitenteen of door te uiterwaarden.

op drukke dagen is de kruin van de schellerdijk re-
creatief overbelast. door onderlangs de dijk (langs 
de schellerwade of de nevengeul) een doorgaand 
voetpad te ontwikkelen wordt wandelaars op druk-
ke dagen een alternatieve route geboden.

op diverse plaatsen (schellerberg, olst, wijhe, 
de Haere) bestaat de wens om haaks op de dijk 
wandelroutes te ontwikkelen die het binnendijkse 
gebied verbinden met de rivier. door de aanleg van 
nieuwe dijkopgangen (trappen) en de veiligheid en 
aantrekkelijkheid van bestaande oversteekplaatsen 
over de N337 te verbeteren, ontstaan er ‘poorten’ 
naar de uiterwaarden.
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op kruin

langs buitenteen

geen pad

op lage berm

door uiterwaarden

huidig

meekoppelkans

meekoppelkans

meekoppelkans

ontwikkelen van alternatieve routes parallel aan drukke dijktrajecten ontwikkelen wandelroutes haaks op dijk door ontwikkelen veilige 
oversteekplaatsen

meekoppelkans
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4.3 
Ontwikkelen recreatieve voorzieningen

de betekenis van het recreatieve routenetwerk kan 
versterkt worden door het ontwikkelen van extra 
recreatieve voorzieningen op en langs de dijk, met 
name nabij de dorpen en het uitloopgebied van 
zwolle.
gedacht kan worden aan rustplekken, speelplek-
ken, horeca etc.

meekoppelkans

meekoppelkans

wel zo

niet zo

Nabij olst, wijhe en zwolle kan de betekenis van 
het uitloopgebied worden versterkt door op de 
berm van de dijk nieuwe recreatieve functies te 
ontwikkelen zoals een pluktuin, voedselbos, speel-
dijk, theetuin, etc.
Het gaat om extensieve functies die passen bij het 
landelijke en groene karakter van de dijk.

ontwikkelen recreatieve voorzieningen op de kruin 
zoals rustplekken en/of  informatiepunten.
aandachtspunten zijn:
•	 Behoud van de continuïteit  van de dijk; voor-

komen van vreemde ‘pukkels‘ aan de dijk
•	 ingetogen landelijke karakter: voorkomen van 

verrommeling, behoud groene uitstraling
•	 koppelen aan logische plekken: op- en afrit-

ten, paden richting de uiterwaarden, mooie 
uitzichten, cultuurhistorische lokatie, etc.
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situering N337 op de kruin van de dijk, waardoor 
de automobilist uitzicht heeft naar weerszijden. 
een alternatief is om de N337 te situeren op de 
binnenberm. ruimtelijk nadeel daarvan is dat het 
panorama over de ijssel verdwijnt. ook moet de 
weg ter hoogte van de dorpen terug worden ge-
leidt naar de kruin, dit leidt tot discontinuïteit in het 
wegbeeld en dijkprofiel. voordeel van dit alterna-
tief is dat op de kruin van de dijk een fietspad kan 
worden ontwikkeld, dit bevindt zich echter op korte 
afstand van de drukke N337 en is daardoor niet 
heel attractief. 

ingetogen kruininrichting. terughoudend en van-
zelfsprekend gebruik en van bebording, verlichting, 
meubilair en materiaal met het oog op een onge-
stoorde landschapsbeleving. 

ontwikkelen van markante landschappelijke pun-
ten langs de route die tevens bijdrage aan een 
duurzame veilige weginrichting:
-  dijkopgangen N337 markant & zorgvuldig 

vormgeven, tevens oversteekmogelijkheid 
langzaam verkeer;

-  kruispunten met historische lijnen (mottepad, 
toegang de Haere, oude veerweg wijhe) & te-
vens oversteekmogelijkheid;

-  passende dorpsentrees als vanzelfsprekende 
snelheidsremmende maatregel (benutten his-
torische slingers);

-  rustplaatsen op historisch dijkslingers.

4.4
N337: de dijk als scenic-autoroute

tussen deventer en den Nul en tussen de duur-
sche waarden en paddepol verloopt de N337 over 
de kruin van de dijk. de automobilist heeft daar-
door tientallen kilometers lang een uniek panorama 
over het ijssellandschap. 
uitgangspunt voor de dijkversterking is het behoud 
en versterken van de N337 als scenic-autoroute.
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dijkopgang

historische kruising

dorpsentree

rustplaats

wel zo

niet zo

meekoppelkans

wel zo

niet zo
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6 
uitwerking
deeltrajecten



deze uitwerkingen vormen belangrijke input voor 
de ruimtelijke inpassing van de kansrijke alterna-
tieven in zeef 2.

Het rkk bevat een uitwerking van de 15 deeltra-
jecten. per deeltraject wordt een handreiking ge-
daan voor de inpassing van de dijkverbetering door 
ontwerpprincipes (inpassing en (mogelijke) mee-
koppelkansen) per locatie specifiek weer te geven 
op de kaart. daarmee wordt duidelijk gemaakt wat 
per deeltraject de mogelijke kwaliteitsopgaven zijn 
en hoe daaraan invulling kan worden gegeven. 
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trajeCt 1: de Haere
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ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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3.1

3.1

3.3

3.3

3.5

3.5

3.5

3.6

3.6

2.1

2.2

2.3

2.3

2.4

2.4

4.1

4.1

1.1 1.2 1.3

Hele traject:
1.1 1.2 1.3

4.1 4.4

de Haere

Hof te Hengforden

reutekolk

2e kolk bij Hengforden



trajeCt 2: olst-zuid
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ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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3.3

3.6

3.6

2.1

2.1

2.2

2.6

4.2

4.2

4.2

4.1

4.3

4.4

1.1 1.2 1.3

Hele traject:
1.1 1.2 1.3

4.1 4.4

kortriek

olsterhof

o l s t

3.3



trajeCt 3: olst dorp
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ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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3.6

3.6

2.1

2.5

2.6

4.2

4.2

4.2

4.2

4.1

4.4

1.1 1.2 1.3

Hele traject:
1.1 1.2 1.3

4.1 4.4

kortriek

olsterhof

o l s t



trajeCt 4: olst-Noord
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ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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3.3
3.4

2.1

2.2

2.3

2.4

4.2

4.1

4.1

4.4

1.1 1.2 1.3

Hele traject:
1.1 1.2 1.3

4.1 4.4



trajeCt 5: deN Nul
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1.1 1.2 1.3

Hele traject:

ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
 

 109r u i m t e l i j k  k w a l i t e i t s k a d e r  z w o l l e  o l s t 

3.1

3.1

3.2

2.1

2.2

2.2 2.3

2.3

2.4

2.4

4.2

4.1

gr. scherpenzeel

ronde Barlosche kolk

grote Barlosche kolk



trajeCt 6: duursCHe waardeN
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ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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trajeCt 7: wijHe dorp
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1.1 1.2 1.3

Hele traject:

ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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trajeCt 8: wijHe-Noord
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1.1 1.2 1.3

Hele traject:

ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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trajeCt 9: paddeNpol-HerxeN
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1.1 1.2 1.3

Hele traject:

ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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trajeCt 10: HerxeN
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1.1 1.2 1.3

Hele traject:

ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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trajeCt 11: HarCulo & 
wiNdesHeim-Noord
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1.1 1.2 1.3

Hele traject:

ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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trajeCt 12: 
CeNtrale HarCulo
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1.1 1.2 1.3

Hele traject:

ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
 

 123r u i m t e l i j k  k w a l i t e i t s k a d e r  z w o l l e  o l s t 

3.1

3.1

3.1

3.1

3.3
2.1

2.1

2.3

2.4

4.2

4.1

4.3

4.3

H a r C u l o

z w o l l e

terrein Centrale Harculo

Harculosche kolken

oldeneler park

Harculosche kolken

kolk van kiezebrink



trajeCt 13: 
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1.1 1.2 1.3

Hele traject:

ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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trajeCt 14: 
eNgelse werk
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1.1 1.2 1.3

Hele traject:

ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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trajeCt 15: 
zwolle - spoolde
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1.1 1.2 1.3

Hele traject:

ONtwerppriNCipes

1. Continue dijk
1.1 compact, eenduidig en herkenbaar dwarsprofiel
1.2 kenmerkend slingerend tracé
1.3 afritten ondergeschikt aan dijk

2.  gevarieerd dijklandschap
2.1 schaardijk: versterken natte buitenteen
2.2 landdijk: behoud agrarisch karakter
2.3 rivierduin: versterken historisch ensemble
2.4 oeverwaldijk: vloeiende aansluiting op het landschap
2.5 dorpsdijk: versterken dorpslint
2.6 parkdijk: versterken parkzone
2.7 kanaaldijk: versterken onderscheid met rivierdijk
2.8 bolwerkdijk: versterken herkenbaarheid schansvorm

3.  zorgvuldige omgang (water)erfgoed
3.1 wielen en kolken
3.2 kleiwinputten / dijkdellen
3.3 afgedankte dijken
3.4 verhoefslaging
3.5 ijssellinie
3.6 rivierlandgoederen
3.7  katerveer

4. versterken uitloopmogelijkheden en behoud luwte
4.1 aantrekkelijke doorgaande fietsroute zwolle-deventer
4.2 versterken wandelnetwerk rond zwolle en de dorpen
4.3 ontwikkelen recreatieve voorzieningen
4.4 N337: dijk als scenic route
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7 
Lijst van
dijkbegrippen



aardhaling: 
recht om voor het onderhoud of herstel 
van de dijk specie te winnen op een nabij-
gelegen stuk land.

acces: 
Hoger gelegen delen in een waterlinie, 
zoals een oeverwal van een rivier of 
kunstwerken als spoor- en autowegen, die 
niet konden worden geïnundeerd en die 
daarom extra moesten worden beschermd 
met forten, batterijen, kazematten en 
groepsschuilplaatsen.

bandijk: 
dijk die volgens recht werd geschouwd; 
de dijkstoel stelde eisen ten aanzien van 
hoogte, samenstelling en onderhoud.

binnendijks:
de droge landzijde van een dijk. 

buitendijks:
de rivierzijde van een dijk. Het buitendijkse 
gebied van een rivier wordt uiterwaarden 
genoemd.

Crevasse/crevassegeul: 
kolk ontstaan doordat de rivier zich met 
hoogwater door een zwakke plek in de 
oeverwal heen boorde. Hierbij ontston-
den doorgaans langgerekte, vrij ondiepe 
plassen. via de crevasse kon de rivier zich 
ontlasten naar de lager gelegen kommen. 
Crevassegeulen gedragen zich als miniri-
vieren waarlangs ook kleine oeverwallen 
ontstonden die relatief hoog lagen ten 
opzichte van het omliggende komgebied.

dijkplicht:
verplichting van een grondbezitter om het 
onderhoud van een stuk dijk voor zijn re-
kening te nemen. Hoe meer land men bezit 
hoe groter het stuk dijk dat moet worden 
onderhouden.

dijkring: 
gebied dat door een primaire waterkering 
–een bandijk– is omsloten. 
  
dijkschouw: 
Het van overheidswege ingestelde 
onderzoek naar de staat van de dijk, ook 
rechtspraak op de dijk. 

dijkstoel:
een dijkstoel was een bestuurlijk lichaam 
dat overeenkwam met een polderbestuur 
of waterschapsbestuur.

doorbraakkolk (of wiel): 
grondeloze diepte, ook: gat veroorzaakt 
door een dijkdoorbraak. 

doorlaag/doorlaagdijk: 
dijk die tijdens een dijkherstel dwars door 
een doorbraakkolk of wiel was gelegd; een 
oplossing die slechts mogelijk was als 
grote delen van het wiel ondiep waren.

gatendijk:
dijk aangelegd tussen natuurlijke hoog-
ten, een stuwwal, een rivierduin of een 
dekzandkop.

geriefhout: 
Hout, zoals wilgen, populieren, essen of 
elzen, geteeld voor economisch gewin; 
het begrip gerief of gerijf betekent in het 
middelnederlands onder meer voordeel of 
winst

havezate:
een verdedigbaar adelijk huis. 

hanzesteden:
steden langs de ijssel aangesloten bij het 
Hanzeverbond. 

hoefslag: 
deel van een dijk, kade of wetering waar-
van het onderhoud was toegewezen aan 
een hoeve.

inlaag/inlaagdijk: 
dijk die landinwaarts was gelegd onder 
aandrang van de rivier of door het ont-
staan van een dijkdoorbraakkolk of wiel.

inundatiedijk: 
dijk die het water van een geïnundeerde 
polder keerde zodat de waterlinie in stand 
bleef.

inundatie: 
lager gelegen land onder water zetten.

krib (ook: hoofd, bol of kop): 
korte stenen, voorheen houten, dam in 
de riviergeul, haaks op de stroomrichting 
gelegd om de rivier van een schaardijk 
af te leiden, om land te winnen of om de 
rivierbedding te fixeren, zodat zij op diepte 
en zo ook goed bevaarbaar zal blijven.

komgrond:
laag gelegen grond gelegen achter de 
oeverwal waar na overstroming rivierslib 
wordt afgezet. 

kronkelwaard:
reliëfrijk landschap van smalle sikkelvor-
mige ruggen en geulen ontstaan binnen 
een (vroegere) meander van de rivier. 

Landgoederen:
een groot stuk grond van meerdere 
hectares met landerijen, bossen en tuinen. 
op een landgoed kunnen zich gebouwen 
bevinden zoals een buitenplaats, landhuis, 
grote boerderij of kerk. 

Landsdijk:
dijk met voorland

Liniedijk: 
wal dienend als verdediging, doorgaans 
in combinatie met andere verdedigings-
werken, zoals bastions en een gracht, 
vaak ook fungerend als inundatiedijk (zie 
inundatiedijk).

marken:
middeleeuws collectief van grotere boeren 
die gezamenlijk het beheer en gebruik 
van hun gemeenschappelijke gronden 
reguleerden. 

meander: 
Natuurlijke bocht in een rivier

Oeverwal:
Natuurlijke hoogte langs een rivier, die 
ontstaat doordat tijdens het buiten haar 
oevers treden van de stroom het grofste 
materiaal het dichtst bij de rivier wordt 
afgezet

Oudhoevig land: 
oud boerenland dat is buitengedijkt; in de 
bodem kunnen zich relicten van verdron-
ken dorpen/dorpsdelen bevinden (resten 
van voormalige huizen, kerken, kerkhoven, 
waterlossing en wegen).

Overlaat: 
verlaagd dijkgedeelte dat door een kade 
op gelijke hoogte met de aangrenzende 
dijkvakken is gebracht. in tijd van nood 
kan de dijk snel worden verlaagd door die 
kade af te graven. de rivier kan zich dan 
zijdelings ontlasten zodat hij minder druk 
uitoefent op dijken die grotere belangen 
beschermen.  

Overslaggrond: 
grond - zand en grind - die het water 
tijdens dijkbreuken had opgehaald uit een 
wiel en die in de vorm van een waaier was 
uitgestrooid over het achter de doorbraak 
liggende boerenland

piping: 
waterstroming onder de dijk door als 
gevolg van kwel. Hierdoor onstaan tunnels 
(pipes) waardoor een dijk instabiel kan 
worden.

rabatten: 
aarden ruggen, aangelegd om moerassen 
te cultiveren en geflankeerd door greppels 
voor drainage. rabatten werden vaak 
beplant met geriefhout, vooral wilgen, ook 
bruikbaar voor dijkversterking.

rijn-ijssellinie:
een militaire verdedigingslinie die tussen 
1951 en 1954 langs de ijssel gebouwd 
werd om Nederland door middel van 
inundatie (het onder water zetten van land) 
te beschermen tegen een landinvasie.

rivierduin:
zandheuvel langs de rivier, samengesteld 
uit materiaal dat uit een riviervlakte is 
opgewaaid. 

ruimte voor de rivier:
uitvoeringsprogramma om de grote rivie-
ren de ruimte te geven zodat ook bij hoge 
rivierafvoeren de afvoer gewaarborgd blijft.

schaardijk: 
dijk die niet of amper wordt beschermd 
door uiterwaarden; hij staat daardoor 
zomer en winter bloot aan stroom en 
golfslag van de rivier. doorbraken van 
schaardijken resulteerden dikwijls in de 
bouw van inlagen.

strang (of hank): 
waterrijk relict van een oude rivierbedding.

tichelgaten (of kleiputten):
uitgraving in het landchap ten behoeve 
van het winnen van rivierklei. 

uitgedijkt land (of dijkput, dijkdel): 
moerasland ontstaan door afgraving van 
grond voor bouw, versterking en her-
stel van de dijk. Het kan binnendijks en 
buitendijks liggen en werd gecultiveerd 
door aanleg van rabatten (zie rabatten) en 
beplant met wilgen.
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uitlaag/uitlaagdijk: 
dijk die tijdens een dijkherstel aan de bui-
tenof rivierzijde van een dijkdoorbraakkolk 
of wiel was gelegd. 

voorland:
voorland: terrein grenzend aan de 
buitenzijde van de dijk, vaak bestaand uit 
strangen, oudhoevigland, dijkdellen en een 
bermsloot.

wetering:
stelsel van gegraven watergangen parallel 
aan de rivier. 
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