
De Worp vindt het druk genoeg langs de 
oever van de IJssel 

Steeds meer initiatieven op de Worp, 
buurtbewoners trappen nu op de rem 

 
De westelijke IJsseloever, met links het stadsstrand met horecapaviljoen en daarnaast het 
parkeerterrein met plek voor honderd voertuigen. Foto ronald hissink 
 
 
Een muziekkoepel, een stadsstrand met horecapaviljoen, een grootschalig parkeerterrein, een 
natuurspeelplek en uitbreiding van de stadscamping. De Worp wordt de laatste jaren steeds 
drukker, maar voor de buurt is het welletjes. ,,Heel Deventer geniet nu van het gebied. Prima. 
Maar wij willen meer regie. Wij weten als geen ander wat hier speelt.'' 
MARTIJN UBELS 

Onder de naam Westelijke IJsseloever Deventer (WIJD) hebben bewoners zich verenigd in 
een stichting. Zij willen een rem op nieuwe recreatie, horeca en andere publiekstrekkers langs 
die kant van de IJssel bij Deventer. 
 
Want naast de al genoemde initiatieven zijn er ook nog tal van ideeën voor het gebied. 
Bijvoorbeeld een uitkijktoren, fitnesstoestellen, een trimbaan, kinderboerderij (bij de 



Bolwerksmolen) en een schaatsbaantje. Het bewonerscollectief is niet per se tegen nieuwe 
ontwikkelingen tussen de Ossenwaard, noordelijk van de spoorbrug, en Bolwerksplas, ten 
zuiden van de Wilhelminabrug. De stichting wil alleen zeker weten of het natuurrijke gebied 
nog meer aan kan, zeker nu de IJsseloever voller raakt en veel bezoekers trekt. Bewoners 
moeten daarbij nauwer en meteen betrokken worden, waarbij ze kunnen meedenken over 
oplossingen, meldt bestuurslid John Vos. 
 
Tot op heden gebeurt dat niet, alhoewel de mogelijkheden voor recreatie en wandelen langs 
de IJssel zijn vergroot, mede vanwege het project Ruimte voor de Rivier. Vos: ,,Heel 
Deventer geniet nu van het gebied. Prima. Maar ontwikkelingen zijn gefragmenteerd tot stand 
gekomen. Wij willen meer samenhang, een visie. Bij het parkeerterrein zijn bewoners niet 
echt gehoord.'' De planadviesraad, dat voor de gemeente plannen beoordeelt, drong eerder al 
aan op een gebiedsvisie. 
 
WIJD zoekt nu de verbinding met ondernemers, gemeente en betrokkenen. Vos: ,,De 
gemeente stelt binnenkort het evenementenprofiel opnieuw vast. Het Stadsfestival lonkte al 
naar het park. Het plantsoen is kwetsbaar, wij vinden niet dat alles kan, zeker geen harde 
muziek.'' 
 
Deventer trok voor 2018 en 2019 twee ton extra uit voor toezicht en aanpak van overlast 
(afval) in de uiterwaarden. ,,Straks is dit geld op. We denken dat het slimmer en beter kan.'' 
Bewoners willen een deel van het beheer en groenonderhoud overnemen. Zij willen ook zelf 
de handen uit de mouwen steken, zoals al gebeurt bij afval opruimen, en denken tevens aan 
inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. WIJD wil verantwoordelijkheid voor 
(gemeentelijke) budgetten, via fondsen geld werven en is met de gemeente in gesprek. Vos: 
,,Wij willen meer regie, wij weten als geen ander wat hier speelt.'' 

 


