
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo leden, 
Nu 2011 bijna om is, willen we u laten weten wat er allemaal dit jaar is gebeurd. Kortom 2011 in vogelvlucht. 
Het hele jaar door zijn er diverse bestuursvergaderingen geweest. Er was regelmatig en vaak goed contact met 
de gemeente. Ook hebben we een aantal keren met de coördinatoren van de Brede Scholen (Octopus + Phoenix) 
overlegd. Er kwamen persberichten in de Zwolle-Zuid wijkkrant en bezochten we diverse symposia over 
‘Natuurlijk spelen’. Op voorzet van de Schellerdriehoek en met financiering door de provincie Overijssel kon 
Springzaad een onderzoek naar ‘samen natuurlijk spelen voor àlle kinderen’ starten.  
 

Januari/Februari: In overleg met Landschap Overijssel, Stichting Heg en Landschap en de gemeente besluiten 
we welke (IJssel) soorten er voor de vlechtheggen moeten komen: Meidoorn, Veldesdoorn, Egelantier, Hondsroos, 
Kardinaalsmuts, Veldesdoorn Gele kornoelje en Hazelaar. (Deze zomer zag u e.e.a. al bloeien!). 

Maart: De werkzaamheden beginnen: Voor veiligheid en privacy komen er sloten en (vlecht)heggen in de 
Schellerdriehoek. Greppels worden verplaatst en het middenterrein 
wordt opgehoogd tot multifunctioneel speelveld. Ook wordt overtollige 
grond gebruikt om de “speelbulten” te maken.  Een deel van het 
wandelpad wordt wat extra verhoogd om de loop van de eerste spoorlijn 
Deventer- Zwolle (vóór 1900) zichtbaar te maken. Er komt een 
speelbosje van griendhout en kissinggates als ingangen van de 
Schellerdriehoek.  

April: Bij de officiële aftrap, met omwonenden, betrokkenen en 
wethouder Dannenberg, zijn de eerste struikjes voor de vlechtheggen 
gepoot. (foto Saskia van Altena) 

Mei: Tijdens de ledenvergadering komt Rienko Baarslag van de gemeente e.e.a toelichten over Fase 1, de huidige 
fase en het vervolg: Fase 2, mogelijke ontwikkelingen. 
Er wordt asbest gevonden en afgevoerd. Dit brengt extra kosten met zich mee. 

Juni: Omwonenden en deskundigen van het VLO (vrijwillig Landschaps Onderhoud) poten bijna 60 wilgenslieten voor 
het wilgenspeelbosje. Met koffie en koek geserveerd door de ‘buurvrouwen’ was ’t een gezellige avond. 

Juli: op vrijdagmiddag 1 juli 2011 waren opeens de extra hekken weg en was de Schellerdriehoek stilzwijgend voor 

iedereen open. En zoetjes aan vindt men zijn weg naar de Schellerdriehoek. 
Groep 5 van de Octopus kwam op (be)zoek en de kinderen gingen op zoek naar 
allerlei dingen in de natuur onder begeleiding van ouders en IVN-natuurgidsen. 
 

September: De ecoloog van de gemeente laat de zijkanten van de sloten 
verder afvlakken, en, om de biodiversiteit te vergroten, worden enkele greppels 
wat ondieper gemaakt.  

Oktober: Begin oktober komen enkele leden van het college van B&W op 
bezoek in de Schellerdriehoek. Ze zijn onder de indruk van ons mooie groene 
gebied.  
Eind oktober rijdt er een auto de Schellerdriehoek in en uit. Hij laadt het speelhout 
op en voert het af. Meerdere omwonenden en gemeentemensen zien deze diefstal 
op klaar lichte dag gebeuren. Het nèt nieuwe WANDELpad is hierdoor één blubber-
bende. Inmiddels zit het grote entree-hek op slot en zijn er nieuwe speeltakken. 
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November: 
* Poten: de wilgen bij de familie Piersma (ODSW) werden door het VLO en 
omwonenden geknot. Een deel werd meteen herpoot. Zo komen er ‘vanzelf’ 
nieuwe wilgen in de driehoek. Ook zijn er essen en populieren gepoot. Later 
zullen ze allemaal geknot worden.  
* Financiën: Het geld voor fase 1 is op en dus is voorlopig alleen het 
Wijkbudget nog beschikbaar. We moeten prioriteiten gaan stellen: Wat kan er 
met dit geld allemaal gebeuren? 
* Gelukkig wordt er nog getekend aan de invulling van het gebied rond de 
‘speelbulten’. Op de Meedenkersavond (29-11) licht Mathilde van den Ende 
haar eerste schetsen toe. We zijn enthousiast. 
* Er moet nog veel gebeuren in de Schellerdriehoek, heel veel. We zijn blij met 
de hulptroepen die zich tijdens bovenstaande vergadering aanmelden. Zo 
kunnen we de vaart erin houden. 
* Misschien denkt u nu: “poten met omwonenden en een meedenkers 
vergadering, daar wist ik niets van, ik was graag gekomen”. Als dit het geval is 
dan staat u niet in ons ‘hulptroepen-bestand’. Mail ons en een volgend keer 
wordt u ook uitgenodigd. 
* De twee groepen 6 van de Ichthus kwamen langs en visten, holden en bouwden dat het een lieve lust was. Dit 
ondanks het koude weer. Op de website van de Ichthus staat een filmpje van een zo’n bezoek.  
 

2012 
In het nieuwe jaar komt er snel aan. Het plantseizoen loopt van november tot april. Vóór april hopen we nog veel te 
poten, bijv. het tweede deel van de vlechtheggen achter de Zwarteweg.  
We rekenen, zoals gebruikelijk, op uw hulp, want  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schellerdriehoek open in 2011 

Volwassenen en kinderen komen een kijkje nemen,  

hollen de bulten op - en af, of, laten een vlieger op  

Maar de sloten, die vinden de kinderen uit de buurt het leukst!  

Slootje springen, planken als bruggen over de greppels  

en een heuse boot vervoerde kinderen van tuin naar veld. 

Met écht warm weer plonsden enkele enthousiastelingen het water in. 

Gelukkig is de sloot niet héél diep, tussen de 80 en 100 cm. 

 

De sloot begint weer te leven:  

er ligt opeens kroos en er zijn al veel watervlooien ín het water, 

’n schaatsenrijder eróp en veel insecten, nèt erboven. 

’s Morgens hoor en zie je vogels in de Schellerdriehoek:  

Huiszwaluwen, jong en oud, scheren rond en drinken bij de greppel.  

Een scholeksterpaar brengt hun jong hier groot. 

Ook zag ik al Nijlganzen in de Schellerdriehoek en een ooievaar die landde. 

Het nieuwe gras vloog de grond uit en ook bloeit er van alles: geelwitte 

kamille, gele boter- en paardenbloemen, een knalrode klaproos, wit van de 

haagwinde, blauwe korenbloem, roze bolderik en groen van ridderzuring, 

brandnetel en van, natuurlijk heel veel gras. 

 

Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit 
moment 140 huishoudens lid.  
Méér leden = méér draagvlak in de buurt! 
Lid worden? Bel de secretaris Ine Reinders: 4657590, 
mail of kijk op www.schellerdriehoek.nl 

David bij de Eerste Boom, ’n ES 

“De Schellerdriehoek 
is 

van ons allemaal !” 


