BELEIDSPLAN
– Missie en Visie –
September 2019

Wat is WIJD
De Westelijke IJsseloever Deventer (WIJD) omvat het Stadsland, de Ossenwaarden,
het Worpplantsoen, de uiterwaarden tussen de bruggen en de Bolwerksplas
(inclusief de Bolwerksmolen).

Het gebied van WIJD rondom de IJssel bij Deventer

Wij bewoners in de nabije omgeving van WIJD zijn trots op het gebied; het is een
prachtige plek van rust, ruimte en natuur. Een aantrekkelijke openbare ruimte kan
ervoor zorgen dat mensen elkaar vaker ontmoeten en met elkaar in gesprek raken.
WIJD is een burgerinitiatief van betrokken bewoners van de Westelijke IJsseloever
van Deventer. Een daadkrachtige, praktische groep die een serieuze partner van de
gemeente is. WIJD adviseert de gemeente en werkt aan de uitvoering van besluiten
over de inrichting, het gebruik en het beheer van het gebied.
In dit document formuleren we onze missie, en vandaaruit een visie voor zowel een
serie algemene aspecten als diverse deelgebieden.
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Missie
1. Balans en Verbinding
Balans en verbinding brengen tussen verschillende belangen en initiatieven die
spelen in het WIJD-gebied. Met als doel het creëren van duidelijkheid, eenheid, rust
en leefbaarheid voor iedereen. Nadruk ligt op het versterken en behouden van het
unieke monumentale en groene karakter van dit gebied. WIJD is met Passie en
Professioneel aanwezig in het gebied; dagelijks zichtbaar en aanspreekbaar. Daar
waar mogelijk worden kwetsbare mensen en vrijwilligers ingezet, daar waar nodig
inzet van professionele specialisten (partners).
WIJD vertegenwoordigt de bewoners uit de wijk en houdt contact met de
bewoners, hoort wat er leeft onder de bewoners en handelt hiernaar (past beleid
hierop aan).

Streven
WIJD wil zich inzetten om samen met de gemeente Deventer te komen tot een
gedeelde visie over het WIJD-gebied en WIJD wil een rol bij het beheer van het
WIJD-gebied.
WIJD zoekt samenwerking met een instelling voor kwetsbare mensen voor een
uitvoerende rol in het beheer.
WIJD zet in op communicatie naar wijkbewoners met als doel om als
vertegenwoordiger op te treden namens de bewoners.
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2. Kernwaarden
De volgende waarden vormen een rode draad door de visie van WIJD: Rust,
ontspanning, leefbaarheid, groen, eenvoud & kleinschaligheid, laagdrempelig,
dagrecreatie, veilig, goed onderhouden, schoon, balans tussen rust & reuring en
verbinding.

Leefbaarheid

Rust

Balans rust&reuring

Schoon
Ontspanning

Veilig

Dagrecreatie
Groen
Laagdrempelig

Eenvoud & kleinschaligheid
Verbinding

Goed onderhouden

Onze kernwaarden worden expliciet gemaakt in de visie op de algemene aspecten
voor het hele gebied. Per deelgebied wordt een en ander nader gespecificeerd.
Deze kernwaarden komen terug in het afwegingskader1 dat is opgesteld door WIJD
en de gemeente om te toetsen of activiteiten kunnen plaatsvinden in het WIJDgebied. De gemeente vraagt advies aan WIJD of een evenement/ activiteit kan
plaatsvinden. De gemeente geeft een gedegen motivering als het advies niet wordt
gevolgd.
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en nieuwe economische ontwikkelingen worden
op een soortgelijke wijze aan WIJD voorgelegd.

Het afwegingskader is toegevoegd als bijlage. Het is gebaseerd op de kernwaarden en onder andere de volgende
punten: gratis toegankelijk, laagdrempelig, toegevoegde waarde voor bezoekers en bewoners, geluidsaspecten,
druk op de leefomgeving, behoud van natuur.
1
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Visie algemene aspecten
Er zijn 7 algemene aspecten gedefinieerd, te weten natuur, groen en onderhoud,
toerisme en recreatie, honden (bezitters), parkeren en fietsparkeren, geluid en
afval. Op al deze aspecten hebben we een visie ontwikkeld die aansluit op onze
missie en kernwaarden.

1. Natuur
Natuurwaarden in het WIJD-gebied zijn hoog en van internationale betekenis
(Natura 2000). Daardoor is de bescherming in grote delen (Ossenwaard en
Bolwerksplas) goed geregeld. WIJD vindt het belangrijk dat in het Worpplantsoen
(zonder zware natuurbescherming) de aanwezige natuurwaarden (stinzeplanten,
weidegeelster, broedende vogels) gekoesterd worden en bij alle activiteiten
maatregelen genomen worden om hinder en schade te voorkomen en herstel weer
mogelijk te maken.
Beheer van het gehele gebied moet gericht zijn op toename van biodiversiteit.

Streven - Natuur
WIJD streeft na dat bij alle vergunningaanvragen en activiteiten initiatiefnemer
een natuurzorgparagraaf opneemt. In die paragraaf wordt aandacht besteed
aan voorkomen en vermijden van hinder en schade. Bovendien wordt
aangegeven hoe eventuele schade wordt hersteld.
WIJD streeft ernaar dat de dijk als ecologisch lint van het gehele WIJD-gebied
ontwikkeld wordt. Beheer dient gericht te zijn op het ontwikkelen van de
biodiversiteit.
WIJD streeft ernaar dat het Worpplantsoen ingericht blijft volgens, in
overeenstemming met, het historisch ontwerp van het park.
WIJD ziet graag dat het agrarisch gebruik van het Stadsland biologisch wordt
met aandacht voor randenbeheer.
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2. Groenbeheer en onderhoud
WIJD heeft korte lijntjes met gebruikers en handhavers, is flexibel en kan snel in
actie komen.
WIJD heeft grip op en geeft mede sturing aan het beheer en onderhoud van het
gebied. Uitvoering van plannen en de wijze waarop is gebaseerd op
uitvoeringsplannen en onderliggende contracten met professionele partijen.
De invulling van het groenbeheer wordt door de gemeente samen met WIJD
bepaald en vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. In deze overeenkomsten
zijn de principes en uitgangspunten vastgelegd; wat is het bereik van de
overeenkomst, de status en verantwoordelijkheden. Kortom waar kunnen we
elkaar op aanspreken!
De schapen van de Deventer schaapskudde grazen niet langer in het
Worpplantsoen, tenzij er direct na het grazen en verplaatsen van de schapen wordt
gemaaid en opgeruimd.

Streven – Groenbeheer en onderhoud
WIJD streeft er naar om op termijn delen van het groenbeheer en onderhoud
van de gemeente over te nemen.
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3. Toerisme en Recreatie
Het WIJD-gebied en specifiek het Worpplantsoen is vooral voor de bewoners van
Deventer. Het is geen doel op zich om hier zoveel mogelijk toeristen naartoe te
halen. In de visie van WIJD is de gemeente Deventer dan ook terughoudend in de
communicatie in landelijke en internationale media over het WIJD-gebied.

Streven – Toerisme en Recreatie 1
WIJD zal zich inzetten om samen met de gemeente Deventer tot een gedeelde
visie over toerisme en recreatie voor het WIJD-gebied te komen, waarmee
rekening wordt gehouden in het promotiebeleid en de communicatie hierover.
De nadruk bij promotie en communicatie zal wat WIJD betreft liggen op
natuur, rust en ontspanning aan de IJssel.

Essentieel voor het gebied is dat er altijd gelegenheid is tot genieten van de ruimte
en rust voor de diverse groepen mensen, bijvoorbeeld natuurliefhebbers (de
uiterwaarden), kinderen en hun ouders (Woeste Willem), kampeerders (de
camping), fietsers en wandelaars (het hele gebied op de daarvoor bestemde
paden), iedereen die een drankje of hapje wil (Stadsstrand, IJsselhotel), zwemmers,
surfers en schaatsers, muziekliefhebbers op zondagmiddag (de Muziekkoepel),
sporters, hondenbezitters en mensen die willen picknicken of barbecueën (het
Worpplantsoen).
Zwemmen in de rivier en nabij het pontje/Schipbrug is i.v.m. veiligheid verboden. In
de winter is er ruimte om te schaatsen.

Streven – Toerisme en Recreatie 2
WIJD zal zich ervoor inzetten dat deze kleinschalige recreatie, de essentie van
het gebied, behouden kan blijven en zal kritisch volgen of toekomstige al dan
niet commerciële activiteiten passen in de draagkracht van het gebied. Als het
gaat om vergunningen voor evenementen streeft WIJD ernaar om het aantal en
de duur ervan beperkt te houden en zal zij zich inspannen om invloed uit te
oefenen op het evenementenbeleid van de gemeente Deventer.
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Streven – Toerisme en Recreatie 3
WIJD zal zich inzetten voor officiële aangewezen veilige zwemlocaties, volgens
de eisen en voorwaarden van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden. Het beleid van de gemeente Deventer en Rijkswaterstaat
ontmoedigt nu zwemmen in de nevengeulen. De twee mogelijke officiële
zwemwaterlocaties zijn de nevengeul tussen spoorbrug en de stadscamping en
het deel van de nevengeul voor het stadsstrand.
WIJD wil onderzoeken of het mogelijk is de paddenpoel op de Melksterweide in
te richten zodat deze bij winterweer als schaatsbaan gebruikt kan worden.

4. Honden(bezitters)
In het Worpplantsoen blijft het bestaande losloopgebied gehandhaafd en geldt een
opruimplicht.
Hondenbezitters houden de honden bij zich in de buurt en zorgen dat andere
gebruikers geen last hebben van hun hond. In het hondenlosloopgebied kan niet
worden gebarbecued.

Streven – Honden (bezitters)
WIJD ziet graag dat het gebied waar honden kunnen loslopen in de winter
uitgebreid wordt langs de strandjes tussen camping en spoorbrug. WIJD geeft
de voorkeur aan een opruimplicht, ook in het losloopgebied.
Mensen worden aangesproken op hun opruimplicht via huisregels (bord?).
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5. Parkeren en fietsparkeren
Mensen uit Deventer worden gestimuleerd om het park/ stadsstrand te bezoeken
met de fiets/ lopend. Parkeren is alleen toegestaan in de Avenue en in de
Melksterweide. Er zijn enkele kleinschalige en afdoende oplossingen voor het
stallen van fietsen (dicht bij de pont, het stadsstrand) die opgaan in de omgeving.
Parkeren blijft gratis zodat bezoekers niet gestimuleerd worden om in de wijk te
parkeren. Parkeren buiten de toegestane plekken wordt gehandhaafd. Voor het
parkeren van bussen is in de melksterweide geen ruimte.

Streven – Parkeren en fietsparkeren
WIJD wil er voor waken dat niet om de zoveel meter fietsenstallingen worden
geplaatst, maar dat er goede plekken zijn.
WIJD is van mening dat parkeren in het gebied wordt ontmoedigd.
Toeristen en bezoekers van buiten Deventer worden zoveel mogelijk naar de
parkeervoorzieningen in de stad gestuurd (Stadsgarage, Centrumgarage,
Wilhelminabrug). WIJD pleit voor een grootschalige parkeervoorziening in de
directe nabijheid van de A1.
WIJD wil samen met de gemeente nauwkeurig de invloed van de nieuwe
parkeersituatie volgen met betrekking tot hinder / overlast in de wijk. Zo nodig
worden er aanvullende maatregelen genomen.
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6. Geluid
Het WIJD-gebied wordt gekenmerkt door rust. Versterkte muziek is bij uitzondering
toegestaan. De kaders zijn uitgewerkt in het afwegingskader.

Streven – Geluid
WIJD streeft er naar om de genoemde afwegingskaders op te nemen in het
evenementenbeleid.

7. Afval
Voor alle gebruikers vormen de (westelijke) IJsseloevers een prachtige plek waar
ruimte is voor recreatie met respect voor de natuur. De bezoekersaantallen nemen
toe. Keerzijde is dat ook de overlast toeneemt. Bezoekers / gebruikers worden
gestimuleerd om zelf hun afval mee te nemen of op te ruimen (eigen
verantwoordelijkheid!), respect te hebben voor het gebied / de natuur en niemand
tot last te zijn.
De gemeente zet in op schone IJsseloevers. Er wordt een actief beleid gevoerd:
prikacties, maandagmorgenrondes in verband met picknicks in de weekenden,
meer en grotere afvalcontainers, oplossing voor kolen van BBQ, speciale
hondenpoepopruimzakjes en –bakken.

Streven – Afval
WIJD zal samen met de gemeente op korte termijn huisregels maken die voor
iedereen duidelijk leesbaar staan opgesteld.
WIJD zal in samenwerking met o.a. Worp Wegwerpvrij en andere lokale
partners actief opruimdagen/prikacties en dergelijke organiseren. Doel is een
schoon en goed onderhouden gebied.
WIJD denkt actief met de gemeente mee over oplossingen om het zwerfvuil te
ontmoedigen.
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Visie deelgebieden
De Westelijke IJsseloever Deventer is behoorlijk aan het veranderen. De
recreatiedruk neemt toe en er zijn nieuwe recreatiemogelijkheden ontstaan,
waaronder het Stadsstrand en Woeste Willem. Er is recent (januari 2019) een
parkeerplaats in de Melksterweide aangelegd met de bijbehorende
verkeersmaatregelen en gevolgen voor de leefomgeving.
WIJD wil al deze initiatieven in kaart brengen, stroomlijnen en sturen binnen de
kaders van deze visie en kernwaarden, zodat de druk op de leefomgeving en het
milieu beperkt blijft. In het WIJD-gebied onderkennen we de volgende
deelgebieden, die hierna zijn uitgewerkt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IJssel
Worpplantsoen
Stadsstrand
Melksterweide
Bolwerksmolen en Bolwerksweide
Bolwerksplas
Camping en bedrijven IJsselhotel, pontje en Ben Verhaard
Ossenwaard strandjes, tussen spoorbrug en IJsselhotel
Ossenwaard natuur, voorbij de spoorbrug
Stadsland

De deelgebieden van WIJD rondom de IJssel bij Deventer

Visie document, september 2019

Pagina 11 van 16

1. IJssel
Het zomerbed van de IJssel maakt geen onderdeel uit van het WIJD-gebied, maar
vormt wel een belangrijke verbindende structuur tussen de deelgebieden.
Scheepvaart en waterafvoer zijn de hoofdfuncties. In het traject tussen de twee
bruggen zijn allerlei specifieke spelregels (vaarsnelheid, aanmeren, gebruik jetski’s
etc.). Vanuit het voorkomen van afbreuk aan het WIJD-gebied vindt WIJD dat de
huidige koers wordt voortgezet.

2. Worpplantsoen
Het Worpplantsoen is het oudste stadswandelpark van Nederland, de voortuin van
het historisch centrum van Deventer en de achtertuin van bewoners van de Hoven.
Wij bewoners, zijn daar trots op, koesteren dit en willen deze monumentale plek
bewaren en bewaken. Het is een prachtige plek voor activiteiten die passen bij onze
kernwaarden.
De activiteiten die momenteel plaatsvinden in het park zijn opgenomen in de
bijlage.
WIJD vindt het zeer belangrijk dat er een juiste balans is tussen de druk door
gebruik, de kwetsbaarheid van het Worpplantsoen en overlast voor bewoners.
WIJD heeft dan ook een adviserende rol in de totstandkoming van de komende
gemeentelijke jaarplanningen van evenementen.
Naast de beoordeling of een activiteit voldoet aan onze kernwaarden worden
evenementen getoetst aan de hand van het afwegingskader.

3. Stadsstrand
De stichting Stadsstrand exploiteert een laagdrempelige horecagelegenheid (met
als naam Meadow) dat jaarlijks geopend is tussen 1 april en 30 oktober met vooral
een dagfunctie, op 5.200 m2 openbare recreatieweide waar mensen overdag
kunnen sporten, spelen, picknicken en zonnebaden.
Meadow & Stichting Deventer Stadsstrand zorgen voor onderhoud van de directe
omgeving rond het stadsstrand.
Meadow draagt zorg voor openbare voorzieningen zoals toiletten, afvalcontainers
en fietsenstalling op eigen terrein (zorgt dat er geen overlast van bezoekers is).
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4. Melksterweide
Ondanks dat de Melsterweide gedeeltelijk opgeofferd is voor parkeren, blijven wij
de focus houden op groen en natuur. Het grootste deel van de Melksterweide met
zijn brandrode runderen blijft behouden en waar mogelijk worden groenwaarden
versterkt.In de winter, bij vorst en hoog water is er ruimte om te schaatsen en de
toegang tot het water en de ijsbaan is altijd gratis.

Streven – Melksterweide
Wanneer er in de toekomst een transferium bij de snelweg is, dan streeft
WIJD ernaar om de Melksterweide weer groen te maken en het aantal
parkeerplekken te beperken.

5. Bolwerksmolen en weide
De functie van de molen blijft behouden.

Streven – Bolwerksmolen en weide
WIJD streeft naar deze plek als kantoor en werkfunctie voor WIJD, waar
mogelijk in samenwerking met mensen met afstand tot arbeidsmarkt
De Bolwerksmolen kan functioneren als educatief centrum voor het gebied.
Er is ruimte voor educatie over de IJssel, onze stad, ruimte voor de rivier,
natuur etc.
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6. Bolwerksplas
Er is een slinger/wandelpad langs de Bolwerksplas als alternatief voor het asfalt van
de Bolwerksweg.

Streven – Bolwerksplas
De plas is deels ingericht als officiële zwem- en watersportlocatie.

7. Camping en bedrijven IJsselhotel en Ben Verhaard
De camping blijft zoveel mogelijk zoals het is maar pakt waar mogelijk een actievere
rol en samenwerking in het gebied (o.a. beheer/toezicht e.d.), speciaal waar het
gaat om afval en overlast.

Streven – Camping +
De extra plek in het Worpplantsoen tussen de camping en Woeste Willem
wordt niet gebruikt als overloop; alleen bij uitzondering bij speciale
evenementen (nader vast te stellen).

8. Ossenwaard: strandjes tussen spoorbrug en
IJsselhotel
Hondenlosloopgebied in de winter met opruimplicht, zwemmen en niet
gemotoriseerde watersport in de nevengeul is toegestaan, zwemverbod in de IJssel,
meer prullenbakken.
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9. Ossenwaard: natuur voorbij de spoorbrug
Blijft 100% natuurgebied, waar wel gewandeld kan worden langs het struinpad en
de bruggetjes. De rest van het gebied is afgesloten tijdens het broedseizoen.
Verbod en tegengaan waar mogelijk van IJsselrecreatie (vuurtjes, BBQ) en vissers
tussen fietsbrug en het Diekhuus.

10. Stadsland
Is 100% agrarisch gebied, waar wel gewandeld kan worden. Ingezet wordt op
biologische landbouw.

Conclusie
Op basis van deze missie en visie gaan we meer gedetailleerde plannen opstellen.
Er komt een specifiek projectplan voor de organisatie inrichting en de eerste
uitvoerende activiteiten in de periode t/m 2021. Uitgaande van de afgelopen twee
jaar volgt hieronder het globale tijdspad.
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Bijlage: Activiteiten in het Worpplantsoen in 2019

De activiteiten die momenteel plaatsvinden in het park zijn:








Dagelijks terugkerende eenvoudige dagrecreatie zoals bijvoorbeeld:
natuurliefhebbers die wandelen en fietsen al dan niet met honden,
volwassenen en kinderen die spelen, feesten, lezen, voetballen, schaatsen,
zwemmen, zonnen; sporten, picknicken of barbecueën;
Natuurspeelplaats Woeste Willem.
Woeste Willem is 10.000 m2 speelnatuur aan de rand van het
Worpplantsoen:
struinen, verstoppen, bouwen, kliederen voor kinderen tussen 2 en 14 jaar;
Muziekkoepel Nering Bögel op zondag.
Elke zondagmiddag in het zomerseizoen is er een (muziek) optreden in de
Muziekkoepel. De sfeer is rustig, prettig en informeel. Uiterlijk 17.00 uur is
het weer stil in het park.
Maximaal twee keer per seizoen wordt er een speciaal dagfestival
georganiseerd in samenwerking met andere partijen. Drankjes zijn te koop
bij een kleinschalig mobiel paviljoen. Afval wordt opgeruimd door de
vrijwilligers van de muziekkoepel;
Grotere Evenementen die momenteel plaatsvinden zijn:
o Hoogtevrees als onderdeel van Deventer op Stelten
Een driedaags festival met livemuziek tot 24:00 uur, horeca en
nostalgische kermisattractie;
o Eten op Rolletjes
Een driedaags foodtruckfestival met livemuziek en horeca;
o Zeldzaam mooi
een kleinschalig festival op zondag met kraampjes en livemuziek tot
18:00 uur;
o Steenworpfestival
een kleinschalig festival op zaterdag voor en van bewoners met
kraampjes en livemuziek tot 23:00 uur.
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