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Om de dorpen en steden beter te beschermen tegen hoge
waterstanden van de IJssel, legt aannemerscombinatie IJsselweide
tussen Veessen en Wapenveld een acht kilometer lange hoogwatergeul aan. Dit doet de aannemer in opdracht van Waterschap
Vallei en Veluwe. De geul wordt niet gegraven maar ontstaat
door de aanleg van twee nieuwe dijken. De onderlinge breedte
varieert van 550 tot 1500 meter. De hoogwatergeul is een
onderdeel van het landelijk programma Ruimte voor de Rivier.
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Bij extreem hoog water (5,65 m +NAP) zorgt de geul voor een waterstandsdaling van 71 cm in de IJssel bij Veessen. Dit gebeurt naar
verwachting gemiddeld eens in een mensenleven. In het zuiden bij Veessen wordt een inlaat gebouwd met een klepconstructie
die bij extreem hoog water wordt neergelaten. Deze inlaat bestaat uit een dijk met kleppen. Een soort drempel dus. Met het
neerlaten van de kleppen wordt de geul in werking gesteld en stroomt het water het gebied in. Het IJsselwater kan hierdoor
sneller worden afgevoerd en voorkomt overstroming van dorpen en steden. In het noorden bij Wapenveld wordt een uitlaat
gemaakt die bestaat uit een lage dijk met een uitlaatwerk. Als het water in de IJssel weer is gedaald, wordt aan de andere kant
van de hoogwatergeul de uitlaat geopend. Dit is een ‘sluisdeur’ in de dijk.
Vanwege de veiligheid mogen in de geul geen woningen of bedrijven staan. De landbouwkundige functie van het gebied blijft
behouden. De geul is eind 2016 klaar voor gebruik.
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Overzichtstekening en auto- ﬁetsroute

Hoogwatergeul

Aan de achterzijde van dit boekje vindt u een overzichtstekening.
Hierop is het vastgestelde plan met alle onderdelen van de
hoogwatergeul weergegeven. Op de kaart is een route aangegeven die u per ﬁets of auto kunt rijden.
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Auto- en ﬁetsroute - maart 2015

Vogelkijkhut

Door deze route te rijden kunnen de werkzaamheden voor de
aanleg van de verschillende onderdelen van de geul worden
bekeken. De totale lengte van de route bedraagt 25 km. De
route voert uitsluitend langs openbare wegen en is te verdelen in
een noordelijke en zuidelijke route.
De route kan in beginsel op elk punt worden begonnen, maar
wie bij het begin wil beginnen start de route bij het gemaal
Veluwe aan de Werverdijk 4 te Wapenveld.
Hier bevindt zich ook het informatiecentrum van de hoogwatergeul. Dit informatiecentrum kan op aanvraag worden bezichtigd.

Ook worden van hieruit
presentaties en/of
rondleidingen verzorgd.
Zie hiervoor de websites:
www.veessen-wapenveld.nl
en/of www.ijsselweide.com

Laad- en losvoorziening aan de Marledijk

NH Kerk aan de Kerkweg te Vorchten

Kantoor aannemerscombinatie IJsselweide

De route gaat als volgt:
Start:
Rechtsaf:
Rechtsaf:
Linksaf:
Rechtsaf:
Rechtsaf:

Informatiecentrum gemaal Veluwe Werverdijk 4,
Wapenveld.
Werverdijk (oostelijke richting) / Marledijk
Weerdhofweg
Nijoeverseweg / Oude IJssel / Kerkweg (tot voorbij
Plakkenweg)
De Stege
Kerstraat

Rechtsaf:
Rechtsaf:
Rechtsaf:
Rechtsaf:
Linksaf:
Linksaf:
Rechtsaf:
Linksaf:
Eindpunt:

IJsseldijk
Kerkdijk
Kavelweg
Plakkenweg
Kerkweg / Oude IJssel / Nijoeverseweg
Breeweg
Schraatgravenweg
Werverdijk
informatiecentrum gemaal Veluwe.

U passeert de toekomstige Westdijk en kijkt links en rechts
naar de nieuwe landschapszone tussen de Grote Wetering en
de Westdijk. Dit is een nieuw natuurgebied, mede bestemd
voor agrarisch natuurbeheer en recreatie. De Grote Wetering
wordt over de gehele lengte van de landschapszone voorzien
van een natuurvriendelijke oever. Over de Grote Wetering
komt hier ook een nieuwe brug.

Toelichting op de onderdelen die onderweg kunnen worden bekeken.
Aan de Werverdijk (begin van de route, aan de noordkant)
vind u de zomerdijk op Het Oever (een polder in buitendijks
gebied). Deze dijk of kade wordt versterkt en vormt de nieuwe
bescherming van de hoogwatergeul. Deze dijk wordt voorzien
van een uitlaatwerk dat alleen wordt gebruikt als de hoogwatergeul bij extreem hoog water volgestroomd is. Als de waterstand
van de IJssel en de geul zakt, gaat de uitlaat (de sluisdeur)
open en kan het laatste water dat nog in de geul staat via dit
uitlaatwerk afgevoerd worden.
Aan deze zuidzijde worden twee nieuwe bruggen aangelegd
met een lengte van respectievelijk 150 en 250 meter. Hierdoor
blijft het gebied bereikbaar als de hoogwatergeul volstroomt.
Over een gelijke lengte van deze bruggen wordt dit deel van
de Werverdijk waarover u rijdt verwijderd.
Alle aanvoer van materiaal en materieel benodigd voor de aanleg
van de geul vindt plaats over de IJssel (‘de blauwe snelweg’).
Aan de Marledijk – bij de IJssel - vindt u de laad- en losvoorziening ten behoeve van de aanleg. Hier wordt zand voor de aan
te leggen dijken over de IJssel aangevoerd en met pijpleidingen
het gebied in vervoerd. De laad- en losvoorziening bestaat uit
drie onderdelen: de veerstoep, de loskade en de persvoorziening
t.b.v. het hydraulisch transport van zand.
Te midden van de Weerdhofweg passeert u de toekomstige
Oostdijk. Hier is de geul op zijn breedste punt (1500 meter)

en bevindt u zich in het weidevogelgebied. Op de Nijoeverseweg
passeert u weer de toekomstige Oostdijk en gaat u de geul
weer uit.
Midden in Vorchten aan de Kerkweg staat de NH-Kerk. Deze
kerk, die nog in gebruik is, staat op een terp en dateert uit 900
na Chr. De oude IJssel liep in die dagen nog aan de westzijde
van deze kerk en dit is de vermoedelijke reden dat de toren
naar het westen is gekeerd.
Bij De Stege passeert u weer de toekomstige Oostdijk en rijdt
u weer de geul binnen. Verderop rijdt u de geul weer uit. Circa
200 meter voorbij de Rottenbroekseweg komt het nieuwe
ﬁetspad dat rechtstreeks naar Heerde gaat. U blijft De Stege
volgen en houdt rechts aan (Kerkweg).
Op de IJsseldijk komt u bij het toekomstige inlaatwerk en de
nieuw te bouwen brug over de Kerkdijk. Vanaf de Kerkdijk
wordt de IJsseldijk over een lengte van 800 meter afgegraven
tot net voor de nieuwe natuurboerderij bij de Nijensteen. De brug
met inlaatwerk (lengte totaal 800 meter) krijgt 60 pijlers en kleppen. Elke klep is 1,05 meter hoog en 12,5 meter lang.
Aan de Kerkdijk komt een uitkijkpunt. Let wel, de trap is alleen te
beklimmen als u goed ter been bent. Op de Kerkdijk ziet u rechts
de speciaal aangelegde eigen bouwweg van de aannemer.
Links ziet u het kantoor van de aannemer (dit is het witte houten
gebouw) en het 5 ha. grote retourwaterveld.

Vanaf de Kavelweg ziet u de bouwweg en de aanleg van de
dijken.
Halverwege de Plakkenweg passeert u de toekomstige Westdijk
en rijdt u de geul weer binnen. Hier wordt de Grote Wetering
verlegd in westelijke richting en komt een nieuwe brug. Over
de Plakkenweg ziet u een tijdelijk viaduct ten behoeve van het
bouwverkeer van de aannemer. Naast de Plakkenweg aan de
zuidkant komt een nieuw tweezijdig ﬁetspad. Verderop
passeert u de toekomstige Westdijk en verlaat u weer de geul.
De Plakkenweg wordt vanaf hier iets in zuidelijke richting
verlegd en sluit weer aan op de Kerkweg.
Via Vorchten en de Nijoeverseweg passeert u de Oostdijk en
komt u weer terug in de geul en in het weidevogelgebied.
Hier broeden in het voorjaar veel weidevogels zoals grutto’s,
kievieten en scholeksters.
Zodra u de Schraatgravenweg op rijdt, ziet u aan de linkerzijde
de aanleg van de nieuwe Geulwetering. Deze krijgt een breedte
van twintig meter en wordt aan de oostkant voorzien van een
natuurvriendelijke oever. Om de landbouwpercelen te kunnen
bereiken komen er vier nieuwe bruggen. Daarnaast komt er
een nieuwe brug over de Geulwetering op de Breeweg.
Even verderop ziet u de aanvoerleiding waarmee het zand
voor de nieuwe dijken, vermengd met water, wordt geperst
naar de plaats van de dijk. Op een enkele plek komen zoge-

naamde boosters om de druk van het zand en water op te
kunnen voeren.
Bijna het einde van de Schraatgravenweg ziet u aan de linkerzijde de voorbereidingen van de bouw van het nieuwe gemaal
Doornbos.
Helemaal aan het einde van de Schraatgravenweg ziet u aan
de rechterzijde de tijdelijke betoncentrale. Hier worden de betonnen elementen die nodig zijn voor aanleg van alle kunstwerken, zoals bruggen en gemalen, gemaakt. Via de bouwweg van de aannemer worden zij vervoerd naar de plek waar
zij nodig zijn.
Bij de Werverdijk gekomen gaat u linksaf en bent u weer terug
bij het gemaal Veluwe. Aan de overzijde van het gemaal bevindt
zich nog een uitkijkpunt met informatieborden die u vertellen
over de historie, de cultuur en de natuur in dit mooie uiterwaardengebied van de Hoenwaard.
Tot slot
De hoogwatergeul wordt aangelegd voor de veiligheid van de mensen
die wonen langs het stroomgebied van de IJssel. Daarvoor hebben veel
mensen in dit gebied offers moeten brengen. In totaal negen bedrijven
en vijf woningen moesten hiervoor worden verplaatst. Het is goed ook
hierbij stil te staan. Maar denk onderweg ook aan uw eigen veiligheid en die
van uw medeweggebruikers. Stop alleen op plaatsen waar dit mogelijk
is en houd rekening met overig verkeer.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.veessen-wapenveld.nl
www.ijsselweide.com
www.ruimtevdrivier
www://facebook.com/hoogwatergeulVW
Twitter: @hoogwatergeulVW

