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De uitgave van deze brochure werd mogelijk door de vriendelijke 

medewerking van …  

 

 



 

Koers zetten naar een bereikbare stad 

Deventer heeft voor de ontwikkeling van de stad ambi-

ties. Verkeer is daarbij noodzaak én last. Noodzaak om-

dat een levendige binnenstad bereikbaar moet zijn. Last 

omdat autoverkeer een aanslag doet op de leefbaarheid. 

Dit dilemma wil Studiegroep 13 aanpakken. In deze bro-

chure presenteren wij maatregelen voor de korte én de 

lange termijn. Parkeren op de linkeroever van de IJssel, 

draaiing van de afrit van de Wilhelminabrug, afwaarde-

ren van de Welle, verdrijving doorgaand verkeer naar de 

stadsrand zijn onze voorstellen voor de korte termijn. 

Wij onderbouwen dat de verbreding van de A1 voor stad 

en regio nu en in de toekomst geen echte oplossing 

biedt. Een nieuwe noordelijke brug met verbinding naar 

de A50 doet dat wel. Wij introduceren in deze brochure 

een tracé voor die verbinding.   

Studiegroep 13 wil met deze brochure richting geven 

aan een eensgezinde koers naar een derde (noordelijke) 

IJsselbrug. In die koers passen ook de voorstellen voor 

de korte termijn. Natuurlijk houden wij van discussie, 

maar wij streven naar een gezamenlijke conclusie.  

 

Studiegroep 13, 

Gerbrand Naeff, voorzitter.  

 

 

 

 
 



 

Van verkeersinfarct naar oplossing  

Deventer heeft last van een verkeersinfarct. Steeds weer 

blijkt dat de hoofdwegenstructuur te eenzijdig is gericht 

op de A1 en dat het stadscentrum teveel belast wordt 

met doorgaand verkeer. Het leidt in de stad tot veel file- 

en leefbaarheidproblemen en schaadt haar economische 

potenties. Studiegroep 13 stelt dat oplossingen voor de 

filedruk op de A1 en op het lokale hoofdwegennet hand 

in hand dienen te gaan. Capaciteitsvergroting van de A1 

alleen, biedt onvoldoende voor stad en regio. Om de lo-

kale en regionale problemen op te lossen is een derde 

oeververbinding nabij de Roland Holstlaan met aanslui-

tend een autoweg naar het aansluitpunt Apeldoorn-

Noord van de A50 op termijn onontkoombaar.  

Op korte termijn kan in Deventer de grootste nood al 

gelenigd worden met enkele maatregelen rond Welle en 

Wilhelminabrug. De Welle wordt dan een aantrekkelijker 

verblijfsgebied, de stadshaven wordt mogelijk en de last 

van doorgaand verkeer via de brug wordt verminderd. 

Het moment waarop de noordelijke verbinding nodig is 

wordt bepaald door het effect van maatregelen bij A1 en 

Wilhelminabrug én door toename, ook door woningbouw 

in de gemeente Voorst, van het lokale verkeer tussen 

Twello, Steenenkamer, De Hoven en Deventer. Dit lokale 

verkeer blijft de Wilhelminabrug gebruiken, ook bij een 

ruimere capaciteit van de A1. 

In deze verkenning wordt ingegaan op de voors en 

tegens en op diverse zaken die met de inpassing van de 

autoweg en de derde brug hebben te maken. 



 

Deel 1: Bereikbaarheid op korte termijn  

Vermindering bestemmingsverkeer Welle. 

Een bereikbare binnenstad ontstaat niet alleen door het 

weren van doorgaand verkeer. Afspraken met werkge-

vers en promotiecampagnes voor de fiets als alternatief 

voor korte autoritten, alsmede een intelligente reshuff-

ling van parkeerplaatsen zijn tenminste even belangrijk.  

Tot het opheffen van de parkeerplaatsen op de histori-

sche pleinen werd al eerder besloten. Een cultuurplein 

Nieuwe Markt, een congrescentrum in de Oude Maria-

kerk en een stadskantoor bij het stadhuis, maken extra 

parkeercapaciteit noodzakelijk. Maar ruimte voor een 

grote parkeergarage is in het stadscentrum niet te vin-

den.  Studiegroep 13 stelt voor op de linker IJsseloever 

onder de Melksterweide een grote garage te bouwen en 

om die garage via een loopbrug of tunnel te verbinden 

met het Grote Kerkhof. Belangrijke nevenvoordelen zijn 

dat bestemmingsverkeer voor de binnenstad afkomstig 

van de linker IJsseloever niet meer de brug over komt en 

dat de Welle door het ontbreken van openbare parkeer-

plaatsen in het centrum, bevrijdt wordt van een belang-

rijk deel van het bestemmingsverkeer. Het bestem-

mingsverkeer op de Welle wordt nog verder verminderd 

door ter plekke van de bestaande oprit van de Wilhel-

minabrug en onder de te herstellen stadshaven een 

ondergrondse parkeergarage te bouwen waarvan de inrit 

niet komt aan de kant van de Welle maar aan de zijde 

van het Emmaplein. Deze garage bedient de nieuwe 

functies in het Sluiskwartier en vervangt de tijdelijke 



 

parkeergarage Wilhelminabrug en de parkeerplaatsen 

aan Sluisstraat en Pothoofd.  
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Verdrijving doorgaand verkeer naar stadsrand  

De belasting van het stadscentrum met doorgaand ver-

keer (Welle, Emmastraat / Bokkinghang, Kazernestraat) 

willen wij terugbrengen door de aanlanding van de Wil-

helminabrug te draaien in de richting van het Pothoofd. 

Doorgaand verkeer op het tracé Emmastraat – Kazerne-

straat verdwijnt daarmee, evenals doorgaand verkeer 

tussen Welle en Wilhelminabrug. Verkeer tussen Welle en 

Pothoofd blijft mogelijk. Vanuit Deventer Noord blijft de 

A1 via de Welle nog bereikbaar. Het gevolg is wel dat de 

tangentiële tracés Singel – Buitengracht – Mr. De 

Boerlaan, Ceintuurbaan – Veenweg (de binnenring) en 

Hanzetracé tijdelijk zwaarder worden belast. Ofschoon 



 

de verkeersintensiteiten op deze tracés veelal hoger zijn 

dan de streefwaarden van maximaal 12.000 mvt/etmaal, 

laten wij, in afwachting van het gereedkomen van de 

noordelijke verbinding naar de A 50, de verbetering van 

de bereikbaarheid van het stadscentrum en het belang 

van ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen in 

en rond de binnenstad zwaarder wegen. De toename van 

de verkeersintensiteit op het Hanzetracé kan overigens 

enigszins worden tegengegaan door de N766 (Raalter-

weg) voor vrachtverkeer af te sluiten en dit verkeer ge-

heel te verdrijven naar de N348. Het instellen van een-

richtingverkeer in de Veentunnel – zo dat nog gewenst 

wordt - moet wachten op het gereedkomen van de 

noordelijke verbinding naar de A 50. 

De kosten van het draaien van de brugafrit moeten wor-

den afgewogen tegen: óf het voortduren in en rond de 

binnenstad van een ernstig verkeersprobleem met hoge 

maatschappelijke kosten óf het aanvaarden van de kos-

ten verbonden aan de vervroegde bouw van de noorde-

lijke verbinding naar de A50. De maatschappelijke 

kosten slaan niet alleen neer binnen Deventer, maar ook 

binnen en buiten de regio. Daarom is het redelijk dat de  

kosten van de draaiing van de afrit ten laste komen van 

gemeente, regio, provincies en Rijk. 

 

Deel 2 : Bredere A1 versus brug en weg naar A 50 

De A1 is binnen een afstand van hemelsbreed 30km de 

enige voor nationaal en internationaal verkeer geëigende 

verbinding over de IJssel. Bij calamiteiten op de A1 loopt 



 

de omgeving daarom snel vast. In de gebiedsgerichte 

verkenning die in opdracht van Regio Stedendriehoek, 

Rijkswaterstaat en van de provincies Gelderland en 

Overijssel werd uitgevoerd (oktober 2007), is een eerste 

stap gezet naar verruiming van de capaciteit op de 

corridor Apeldoorn-Deventer-Hengelo om toekomstige 

groei op te vangen en een grotere betrouwbaarheid van 

het netwerk te creëren. Naast een klassieke verbreding 

van de A1 was een noordelijke brug bij Deventer inclu-

sief aansluitende autoweg naar het aansluitpunt Apel-

doorn Noord van de A 50 één van de varianten. Alle 

varianten bleken een gunstige kosten-baten verhouding 

te hebben. Het schijnt echter dat deze variantenstudie 

niet degelijk genoeg is uitgevoerd. Waar bij alle varian-

ten wordt voorzien in meer capaciteit over het volledige 

tracé van Apeldoorn tot knooppunt Buren, is dat niet het 

geval bij de variant met de noordelijke brug. In deze 

variant is als enige niet voorzien in een capaciteitsver-

groting ten behoeve van oplossing van een groot knel-

punt tussen Deventer - Oost en Bathmen dat in het 

referentiemodel aanwezig is. De andere varianten maken 

duidelijk dat de kosten van de noodzakelijke capaci-

teitsvergroting op dit traject ruimschoots worden ge-

compenseerd door reistijdbaten. Wanneer op een cor-

recte wijze met dit gegeven rekening zou zijn gehouden, 

zou de variant met de noordelijke brug in de kosten-

batenanalyse beter hebben gescoord. 

Punt van aandacht is ook de manier waarop de betrouw-

baarheid van het netwerk in de calculaties is meegeno-



 

men. De betrouwbaarheid is gedefinieerd als 25% van de 

reistijd-winst. Hoewel dit een gangbare operationalisatie 

van betrouwbaarheid is, is deze in dit geval wat 

ongelukkig omdat in de variant met een noordelijke 

brug sprake is van een extra routealternatief dat qua 

betrouwbaarheid duidelijk beter scoort dan een variant 

met capaciteitsuitbreiding op of rondom de A1. Juist 

deze factor zorgt voor een groot onderscheid in de 

interne rentevoet. Bij het weglaten van deze factor is de 

interne rentevoet van alle varianten nagenoeg hetzelfde. 

 

Voor de Stedendriehoek is het bovendien relevant in 

hoeverre de regio kan profiteren van de reistijdbaten. 

Hiervoor dienen de reistijdbaten gespecificeerd te wor-

den naar herkomst-bestemmingsrelaties. Bij de variant 

met een noordelijke brug plus aansluiting A50 komen de 

reistijdbaten in hoge mate toe aan de regio, omdat die 

brug juist veel regionaal verkeer zal faciliteren.   

 

Ook verdienen de prognoses van de verkeersbelastingen 

van de IJsselbruggen nadere studie. In de gebiedsgerich-

te verkenning, wordt in het rekenmodel een deel van de 

latente vraag niet meegenomen. Het is zeer waarschijn-

lijk dat een noordelijke brug na openstelling meer en 

meer verkeer zal trekken. Deze toename is ten dele het 

gevolg van bestemmingskeuzeveranderingen. In ieder 

geval is duidelijk dat een noordelijke brug in vergelijking 

met de andere beschouwde varianten, de belasting van 

de Wilhelminabrug het meest verminderd. 



 

De resultaten van de gebiedsgerichte verkenning zijn in 

sterke mate bepaald door zowel de variantkeuze als de 

keuze van operationalisatie van baten. Deze conclusie 

sterkt ons in de veronderstelling dat de regio vooral baat  

zal hebben bij een nieuwe noordelijke IJsselbrug en aan-

sluiting op de A50. De oplossing levert ook een gunstige 

bijdrage aan de reistijd voor het doorgaande verkeer 

(t.o.v. de regio) op de A1. Maar gelet op het feit dat Rijk 

en regio zich al eerder op enigerlei vorm van capaci-

teitsvergroting van de A1 hebben vastgelegd, beperken 

wij ons tot het pleidooi maatregelen te treffen die 

realisatie van de noordelijke verbinding op langere ter-

mijn mogelijk maken.  

 

Deel 3: Langere termijn derde (noordelijke) brug 

Argumenten pro en contra noordelijke verbinding  

Los van financiële kosten en het rendement van investe-

ringen in weginfrastructuur (dat vergt zoals hiervoor 

bleek een discussie op zich) zijn er ook beleidsmatig 

voors en tegens voor de aanleg van de noordelijke 

verbinding.  

 

Vóór: Kansen voor stedelijke ontwikkeling  

De nieuwe verbinding biedt kansen voor verdere ruimte-

lijke ontwikkeling in Deventer, waaronder de stadshaven 

en een levendige, verkeersluwe Welle boulevard. Een 

aanzienlijk deel van het autoverkeer rondom het stads-

centrum krijgt immers een goed alternatief aangeboden. 

 



 

Vóór: Deventer is te vaak onbereikbaar; verbreding van 

de A1 lost dit niet op.   

Belangrijkste reden voor de noordelijk verbinding is de 

structurele bereikbaarheid van Deventer. De stad is een-

zijdig aangetakt aan rijksweg A1. Daarnaast staat het 

autoverkeer jaarlijks vele malen vast indien er op het 

lokale hoofdwegennet of op de A1 stremmingen zijn. De 

afstand tot knooppunt Beekbergen is vanuit Deventer-

Noord via de noordelijke verbinding en de A50 ongeveer 

gelijk aan die via de A1; reistijd en belasting van het 

leefmilieu zijn echter door vermijding van het stedelijk 

gebied, minder. De afstand tussen grote delen van Apel-

doorn en Deventer is aanmerkelijk korter dan via de A1. 

 

Vóór: Beter benutten van bestaande infrastructuur vraagt 

om een stukje extra. Twello wordt ontzien en ontlast.  

Bundelen en betere benutting van bestaande infrastruc-

tuur is in het algemeen een goed principe. Maar de aan-

leg van deze nieuwe verbinding leidt juist tot betere 

spreiding van verkeer over de bestaande rijkswegen A1 

en A50. Het leidt tot een betere afstemming van functie 

en gebruik van wegen, door het ontvlechten van lokaal 

en doorgaand verkeer. Het ontlast vooral de Rijksstraat-

weg in Twello en Teuge en de rondwegen in Deventer. 

Per saldo leidt dit tot milieuwinst en tot een efficiëntere 

benutting van het nationale, regionale en lokale wegen-

net dan wanneer Deventer slechts op de A1 is aangetakt. 

 



 

Vóór: De weg bundelt het verkeer in het noordelijke 

gebied.  

Weliswaar doorsnijdt een nieuwe verbinding het land-

schap, maar tegelijk bundelt deze oplossing het verkeer 

in het gebied. De weg ontlast kleine lokale wegen in het 

gebied die voor recreatief gebruik interessanter worden. 

Ook zal de ontsluiting van zowel De Vecht als Terwolde 

verbeteren. Met een beperkt profiel en een minimaal 

aantal kunstwerken is de weg niet erg opvallend (vgl. de 

N48 van Raalte naar Ommen).  

 

Vóór: Een nieuwe verbinding kan ook structurerend 

werken voor versnipperde bedrijvigheid in het gebied.  

Onderzoek in het gebied toont veel kleinschalige agrari-

sche en daaraan gelieerde activiteiten. Deze weg kan er 

voor zorgen dat door herverkaveling en verbeterde be-

reikbaarheid, deze activiteiten zich verder ontwikkelen. 

Maar het aantal aansluitingen moet wel beperkt worden.  

Verstedelijking nabij de route wordt niet gewenst. Die 

bedreiging van de nieuwe noordelijke verbinding wordt 

via streekplan, Regionale Structuurvisie De Voorlanden 

en gemeentelijke bestemmingsplannen tegen gegaan. 

 

Tegen: De verbinding doorsnijdt waardevol landschap.  

Het noordelijke landschap van de gemeente Voorst 

wordt ‘belast’ met een forse ingreep die als een barrière 

werkt; zowel in de bedrijfsvoering van landbouwers in 

het gebied, als bij toeristisch-recreatief gebruik. 



 

Zoals hierna zal blijken, heeft Studiegroep 13 een tracé 

in gedachten dat vrijwel alle bestaande wegverbindingen 

ontziet. Niettemin zal aan beëindiging of aanpassing van 

de bedrijfsvoering van enkele agrarische bedrijven niet 

zijn te ontkomen. Wellicht is herverkaveling mogelijk. 

 

Tegen: Een eventuele noordelijke brug kan ook via 

Twello op de A1 worden aangesloten.  

Dat betekent een kleinere ingreep in het open landschap 

en een kortere route naar het bestaande hoofdwegennet. 

Die variant heeft echter tenminste de volgende nadelen. 

De nieuwe verbinding doorsnijdt het gebied tussen A1 

en N344 ten oosten van Twello (mogelijke woningbouw-

locatie). De variant verlaagt de verkeersdruk in Twello 

niet en de milieubesparing op het regionale verkeer 

tussen Deventer en Apeldoorn wordt niet gerealiseerd. 

Het Deventer’ autoverkeer blijft teveel afhankelijk van de 

verkeerssituatie op de A1; spreiding van het Deventer’ 

autoverkeer over A1 en A50 blijft achterwege. 

 

Tegen: Een nieuwe verbinding leidt in het algemeen tot 

verstedelijking nabij de route.  

Als gezegd: die bedreiging wordt via streekplan, regio-

nale structuurvisie De Voorlanden en gemeentelijke be-

stemmingsplannen tegengegaan. Het noordelijke gebied 

is dus niet voor verstedelijking aangewezen. Daaren-

tegen voorziet de regionale structuurvisie voor het bun-

delingsgebied in verdere verstedelijking rond Twello en 

in mindere mate in de overige kernen van de gemeente 



 

Voorst. Wanneer betrokkenen (en dat zijn in de eerste 

plaats de gemeente Voorst en haar inwoners!) niettemin 

tot verstedelijking van het gebied rond de noordelijke 

verbinding zouden willen besluiten, mag dat niet als een 

negatief effect van die verbinding worden aangemerkt, 

maar wordt het door deze betrokkenen gezien als het 

benutten van een kans die andere verstedelijkingsopties 

binnen de gemeente Voorst overbodig maakt. 

Studiegroep 13 gaat er echter van uit dat verstedelijking 

nabij de route ongewenst blijft en dat het bestaande 

beleid hieromtrent niet gewijzigd wordt. 

 

Concreter: de doorgetrokken N793 

De N793 verbindt de ringweg en het centrum van Apel-

doorn met de A50. De verbinding van A50 naar Deventer 

kan hetzelfde wegnummer dragen. 

 

 
Het nieuwe deel van de N793, lengte 8.5 km. 

 



 

De verlengde N793 krijgt twee aansluitpunten middels 

rotondes. De rotondes komen bij Lochemsestraat met 

aansluiting voor De Vecht / Teuge en bij Twelloseweg 

(N792) met aansluiting voor Terwolde / Twello. Met deze 

aansluitingen krijgen ruim 4000 inwoners van het noor-

delijke deel van de gemeente Voorst directe verbindin-

gen met Apeldoorn, A 50 en Deventer.  

 

Wij voorzien viaducten bij Kraaienjagersweg, Bekendijk 

en Quabbenburgerweg. Bij de Bandijk wordt het land-

hoofd van de IJsselbrug binnendijks geplaatst; de brug 

gaat dus over de Bandijk heen. Een afzonderlijk viaduct 

voor de passage van de Bandijk is niet nodig. Bij 

Kraaienjagersweg en Bekendijk gaat de nieuwe weg van-

wege de beperkt beschikbare ruimte door aangrenzende 

bebouwing, via een grondwater kerende bak onder de 

bestaande lokale wegen door en de Quabbenburgerweg 

wordt over de nieuwe weg geleid. De verlengde N793 

ligt dus op maaiveld en verstorende verticale veran-

deringen in het landschapsbeeld worden tot een mini-

mum beperkt (oprit A50, viaduct Quabbenburgerweg en 

binnendijkse oprit van de IJsselbrug). 

Mede omdat gelijkvloerse kruisingen ontbreken kan de 

verlengde N793 worden geprofileerd als autoweg (maxi-

mumsnelheid 80 of 100 km/h). De weg vergt inclusief 

bermsloten, een terreinbreedte van ± 23 meter (vergelijk 

de nieuwe N348 in Deventer tussen de rotondes Kranen-

kamp en Spanjaarddijk).  

 



 

Inpassing van de verlengde N793 

Inpassing van de nieuwe verbindingsweg is een forse 

opgave, met name de passage van de IJssel. Tussen de 

R. Holstlaan in Deventer en de Bandijk in de gemeente 

Voorst passeert de weg het Vogelrichtlijngebied, onder-

deel van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. 

Deze ingreep heeft een grote (negatieve) invloed en is 

daarom vergunningplichtig. 

 
Vogelrichtlijngebied met brugtracé  

 

 
De IJsselbrug kruist tevens de nieuwe nevengeul (project 

Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden). 



 

In de gemeente Voorst zal de weg worden aangelegd aan 

de zuidkant van een in het streekplan als ‘waardevol 

landschap’ betiteld gebied. De weg ligt tevens aan de 

noordzijde van het landgoederengebied waarvan grote 

delen als EHS zijn aangeduid.  

 
Bron: Streekplan 2005 

 

 
Landschapsbeeld tussen oprit A50 en Quabbenburgerweg. 

Bestaande woongebouwen, boomgroepen en natuurgebieden 

worden bij wegaanleg gespaard. 



 

Op de grens van de gemeenten Apeldoorn en Voorst 

doorsnijdt de weg het recreatie- en natuurontwikke-

lingsgebied Weteringse Broek. Dit project is eigendom 

van de gemeenten Apeldoorn en Voorst en het water-

schap Veluwe.  

 

Programmakaart 

Weteringse Broek 

met vanaf de op-

rit A50 het tracé 

van de verlengde 

N793  

 

Gezien de  pro-

grammakaart is 

de inbreuk op 

de ontwikkelde 

plannen klein. 

De autoweg zelf 

vergt 20 ha en 

kan, als eigena-

ren en grond-

gebruikers wil-

len meewerken, 

met loofbossen 

worden ’ingepakt’. Ook kan worden overwogen om rond 

de weg, passend in het landschap en in overeenstem-

ming met het Landschap Ontwikkelingsplan ‘Veluwe tot 

IJssel’, nieuwe landgoederen aan te leggen. 

 



 

Ruimtelijke reservering 

Wellicht is realisatie van het project ‘Verlenging N 793’ 

pas op langere termijn nodig. Om strijdige ontwikkelin-

gen tegen te gaan zal het project op korte termijn moe-

ten worden verankerd in de ruimtelijke plannen van de 

provincies, waterschappen en gemeenten Apeldoorn, 

Deventer en Voorst. Daarbij is enige haast geboden: 

denk aan de projecten Weteringse Broek, Nevengeul en 

Park Zandweerd (woningbouw bij oostelijke brugafrit)!  

 

 
Oostelijke aansluiting A50 Apeldoorn Noord  

Over Studiegroep 13 

Studiegroep 13 bestaat uit inwoners van Deventer die zich 

richten op studie en onderzoek naar de ruimtelijke ontwik-

keling van Deventer en omgeving. De leden zijn of waren actief 

in functies op het vlak van architectuur, stedenbouw, 

planologie, verkeerskunde, milieubeheer of openbaar bestuur. 

De groep geeft van haar bevindingen blijk in de pers, in 

gesprekken, met brieven en mondelinge inspraak. Ziens-



 

wijzen worden nimmer gevolgd door formeel beroep of be-

zwaar omdat Studiegroep 13 zichzelf niet ziet als vertegen-

woordiger van personen of instellingen waarvan zij de belan-

gen zou moeten verdedigen. 

De onderhavige verkenning is een project op regio niveau en 

een vervolg op beschouwingen over de hoofdwegenstructuur 

van Deventer, de toekomstvisie Deventer en bijdragen aan het 

Deventer’ ambitie-document van Coenen en Asselbergs dat 

getiteld is ‘Een bericht aan de stad’. 

Studiegroep 13 brengt deze brochure uit omdat autoverkeer 

een steeds grotere last wordt voor stad en regio en remmend 

werkt op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.. In onze ver-

kenning schetsen wij de contouren van een effectieve aanpak. 

Het is verheugend dat in Deventer tenminste drie politieke 

partijen in hun verkiezingsprogramma’s zeggen dat realisatie 

van de noordelijke brug nodig is en dat in het coalitieakkoord 

2010-2014 staat dat het gemeentebestuur een stevige lobby 

zal starten voor verbreding van de A1 én voor een derde 

IJsselbrug. Studiegroep 13 hoopt dat deze verkenning aan het 

succes van die lobby zal bijdragen.  

 

Leden van Studiegroep 13 zijn mevr. Haag en de hrn Braaks-

ma, Dijkstra, Heynen, Kristinsson, Kroon, de Lange, Van Lidth 

de Jeude, Naeff, Rademaker, Schurink, Tutert en Van de Weerd. 

Wij lichten deze verkenning graag toe bij besturen van over-

heden, waterschappen, natuur- en milieuorganisaties, Kamer 

van Koophandel, verenigingen van plaatselijk belang in het 

betrokken gebied en in bijeenkomsten van grondeigenaren en 

–gebruikers. Hiervoor kan contact worden opgenomen met ons 

secretariaat dat bereikbaar is via Studiegroep13@home.nl of 

0570591804. 

mailto:Studiegroep13@home.nl

