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Column 
   
                                                                                 
De Olympische Winterspelen in PyeongChang zijn op het moment dat ik 
deze column schrijf nog in volle gang. De Nederlanders doen het weer 
goed op de schaats. Inmiddels 6 gouden medailles en een aantal zilveren 
en bronzen. Soms helemaal in de lijn met de verwachting, soms totaal onverwacht. Ook zijn 
persoonlijke teleurstellingen te zien. De Olympische Spelen zijn in dat opzicht niet anders 
dan het gewone leven. Kijken we naar Emst dan zien we op dit moment geen sprinters op de 
baan, maar wel twee lange afstand trajecten: De Hezebrink en de Hoofdweg.  
 
De Hezebrink komt, na een voorzichtige start met daarna sterke vlakke rondetijden, met de 
finish in zicht, nu een moeizaam verlopende laatste ronde tegen. De afronding van de foyer 
ligt nu al enkele weken stil vanwege een geschil binnen het bouwteam over de aanleg van 
de vloerverwarming. Dat is erg jammer en werpt een schaduw over het voor de 
buitenstaanders heel geolied ogende verloop van de ingrijpende nieuw- en verbouw. We 
vertrouwen erop dat er snel een oplossing komt en laatste stappen gezet kunnen worden.  
 
De Hoofdweg lijkt te maken te hebben met een slechte ijsvloer. Er moet stevig gewerkt 
worden, maar de rondetijden zijn daar niet naar. Het is een complex traject dat een strakke 
regie vereist die voor de buitenstaander niet altijd goed te bevatten is. Misschien was het 
oorspronkelijke schema waarmee gestart is te ambitieus, maar we moeten er wel voor 
zorgen dat de eindstreep voor de zomer gehaald wordt. Het traject is met de klankbordgroep 
en de Emstenaren uitvoerig voorbereid. Dat er onzekerheden waren was bekend, o.a. over 
het aantal bomen dat daadwerkelijk behouden zou kunnen worden. Daar hebben we toen 
mee ingestemd. De klankbordgroep is onlangs door de gemeente geïnformeerd over een 
probleem dat tijdens de werkzaamheden zichtbaar werd: een oude betonband die verwijderd 
moet worden. Hierdoor kon de stabiliteit en vitaliteit van een zevental bomen niet meer 
geborgd worden. De klankbordgroep heeft zich achter het voorstel tot kap en her inplant 
geschaard. Dat geeft uiteindelijk een zeker en aantrekkelijk eindresultaat. Bovendien wordt 
verdere vertraging van de oplevering voorkomen. Het leek ons verstandig om dit ook naar 
buiten te brengen; In de Stentor van 17 februari is een artikel verschenen waarin Arnold 
Riphagen namens de klankbordgroep het woord heeft gedaan. Binnenkort worden de 
werkzaamheden na de winterstop weer hervat. We hopen dat de aannemer nu een flinke 
eindsprint inzet om toch nog redelijk in de middenmoot van het eindklassement te kunnen 
eindigen. 
 
Eind december is de deur van het Ebbenhuis definitief gesloten. Een paar weken geleden 
hebben we de bestuursleden van het Ebbenhuis op een etentje getrakteerd, om hen namens 
de Emster gemeenschap te bedanken voor de inzet die zij al die jaren hebben gegeven om 
het Ebbenhuis het gastvrije steunpunt te laten zijn waar velen gebruik van hebben kunnen 
maken. Een periode van bijna 20 jaar Ebbenhuis is hiermee afgesloten. 
 
Binnenkort, namelijk op 27 maart, is er weer de jaarlijkse ledenvergadering van het Emster 
Belang. We zijn blij dat we weer een kandidaat-bestuurslid kunnen voordragen om het 
bestuur compleet te maken. In deze nieuwsbrief vindt u de stukken voor deze 
jaarvergadering. We willen dan ook polsen hoe u aankijkt tegen het voorstel dat door een 
voorbereidingsgroep is uitgewerkt voor de inzet van de middelen die straks vrijkomen bij de 
verkoop van het Ebbenhuis. Graag zien we u en vertrouwen op uw inbreng. 
 
 
Het bestuur. 
 

  



Uitnodiging tot bijwoning van de algemene ledenvergadering 
 
 
 
 
Agenda              
 
 
 
Algemene Ledenvergadering Emster Belang 
 
Dinsdag 27 maart 2018 in de Hezebrink 
 
Aanvang 20.00 uur 
 

 
 
 
1. Opening, mededelingen 

 
 

2. Notulen van de jaarvergadering van 28 maart 2017 
 
 
3. Jaarverslag 2017 
 
 
4. Financieel verslag 2017 Emster Belang en  

de verslagen van 2015 en 2016 van het Steunpunt Emst liggen ter inzage 
 
 

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie 
 
 
6. Bestuurssamenstelling 

Aftredend en herkiesbaar zijn Dorothee Gorter en Gert Pannekoek. 
Het bestuur stelt voor te benoemen in de ontstane vacature de heer Jacob Mosterd 

 
 
7. Wensen en knelpunten 

 
 
8. Pauze tot 20.30 uur 

 
 
9. Herbestemming gelden bij verkoop ’t Ebbenhuis 
Tijdens dit agendapunt is iedereen van harte welkom om mee te denken. Echter de leden 
van Emster Belang hebben stemrecht, mocht het zover komen. 

  



Concept-Notulen jaarvergadering Emster Belang 28 maart 2017 in de Hezebrink 

Afwezig met kennisgeving: de heren Arnoud Riphagen, Evert de Jonge en Harm de Graaf. 

1. Welkom 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom in het op de schop zijnde Hezebrink en 

het dorp Emst. 

 

2. Notulen jaarvergadering 26 maart 2016 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding hiervan meldt Henk Boeve dat het eenrichtingsverkeer in de Ds van 

Rhijnstraat in een ver gevorderd stadium is. De gemeente heeft aangegeven dat zij ook 

medewerking wil verlenen om ook de Kuilakkerweg eenrichtingsverkeer te maken, maar het 

initiatief moet vanuit de bewoners komen.  

Sluipverkeer via de Wiemanstraat naar de VMI zal waarschijnlijk opgelost worden als de VMI 

een afslag krijgt bij de rotonde. 

 

3. Jaarverslag 2016 

Vastgesteld zonder aanvullingen. 

 

4. Financieel verslag 2016 Emster Belang  

Na een aanzienlijk negatief saldo in 2015 is 2016 afgesloten met een positief saldo van 

1.108,55 euro. 

Het financiële verslag van de Stichting Steunpunt Emst 2015 lag tijdens de vergadering voor 

een ieder ter inzage. 

 

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 

De heer Henk van Kessel doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. Hij 

verzoekt het bestuur en de penningmeester décharge te verlenen. 

Bij acclamatie worden de financiën goedgekeurd. 

De heer Gerrit de Groot wordt bedankt voor zijn inbreng. 

Als nieuw lid van de kascommissie stelt  de heer Henk Kloezeman zich beschikbaar. 

 

6. Bestuurssamenstelling 

De heer De Jonge wordt bedankt voor het feit dat hij zich wilde inzetten voor de Emster 

bevolking. Een applaus valt hem ten deel. 

Bij acclamatie worden Sjoerd Bokma en Ankie Lammers herbenoemd 

Mevrouw Yolande Klomps wordt eveneens bij acclamatie benoemd als bestuurslid van 

Emster Belang. 

 

7. Toekomst ’t Ebbenhuis 

De voorzitter legt uit hoe ’t Ebbenhuis tot stand is gekomen. 

Gegeven de verbouwing van de Hezebrink zal ’t Ebbenhuis open blijven tot eind december. 



Daarna zal ’t Ebbenhuis vervreemd gaan worden. Dan zal Emster Belang het beheer over de 

gelden krijgen als de hypothecaire lening afgelost wordt. 

De voorzitter kaart mogelijkheden aan ter besteding van de gelden.  

De heer Jan van Essen biedt zich aan om mee te denken in de toekomst. Mannes v.d. Ziel 

zal ook gevraagd worden.  

Het merendeel van de aanwezigen vraagt het bestuur naar mogelijkheden te zoeken om de 

vrijkomende mddelen aan te wendden die passen binen de kaders van het Emster Belang in 

plaats van weg te schenken aan organisaties en verenigingen. 

 

8. Wensen en knelpunten 

Verloedering van het buitengebied wordt aangekaart door Jaap Stegeman met name rondom 

’t Rengel en Wim Broekman kaart het plastic bij de Bloemendaalseweg aan. Het laatste is 

inmiddels weg. 

Marian Dekker kaart de nieuwe situatie bij de Oranjeweg aan. Nu de vluchtheuvels 

weggehaald zijn, is de Oranjeweg een racebaan geworden. Bij het overleg met Rik Hartgers 

zal dit te berde gebracht worden. 

Henk Kloezeman meldt dat de digitale borden bij de bushalte kapot zijn. Deze worden niet 

gerepareerd. Afgesproken is dat de heer Kloezeman dit aanhangig zal maken bij de 

provincie. 

 

9. Pauze  

 

10. Gebiedsproces Vaassense beken 

De heer Leo Cleiren van het Geldersch Landschap en Kasteelen.  

De uiteenzetting is te vinden op onze website als aanhangsel bij de concept notulen van 

deze ledenvergadering. 

Een opmerking is gemaakt dat bij de Achterdorperweg waar de Nijmolense Beek onder de 

weg doorloopt, schuim vertoont. 

 

 

Jaarverslag 2017 

 
In 2017 heeft het bestuur 7 maal vergaderd, ook in dit verslagjaar weer afwisselend in ´t 
Ebbenhuis en de Hezebrink.  
 
Tijdens het verslagjaar is intensief gesproken met de hoofdhuurder en de eigenaar van ’t 
Ebbenhuis. Afgesproken werd dat ’t Ebbenhuis definitief per 1 januari 2018 de deuren zal 
sluiten. 
De open dag en ook de dienst van de nieuwe kerk in Emst is bezocht. Afscheid is genomen 
van Annie en Peter Vosselman die jaren de contributie geïnd hebben. 
Tijdens bestuursvergaderingen zijn op bezoek geweest delegaties van de PvdA, de Nieuwe 
Lijn, de Dorpspartij en Mijn Buurt. 
 
Het bestuur is aanwezig geweest bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente, de 
ledenvergadering van de Hezebrink is bijgewoond, namens E.B. is geparticipeerd in de 
werkgroep Dorpssteunpunt en E.B. is actief betrokken bij het project Vaassense Beken (zie 
onze nieuwsbrieven). Ook heeft E.B. zitting genomen in de klankbordgroep om de 



transformatie van de Hoofdweg vorm te geven en de snelle fietsverbinding  
Apeldoorn/Epe. 
 
De website wordt onder handen genomen, omdat deze verouderd is en niet op de telefoon 
leesbaar. 
 
Dit jaar is de Nieuwsbrief wederom 2 maal verschenen.  
Samenstelling van het bestuur op 31 december 2017: 
 
        aftredend sinds 
Sjoerd Bokma    voorzitter   2020  27-05-2003 
Dorothee Gorter   secretaris  2018  02-03-1993 
Yolande Klomps   penningmeester 2020  29-03-2017 
Ankie Lammers-Braakman  2e secretaris  2020  15-05-2007 
Gert Pannekoek   vice voorzitter  2018  23-04-2015 
Aart Vos    lid   2019  29-03-2016 
 
 
De kascommissie bestaat uit Henk van Kessel, Wim Broekman en Henk Kloezeman. 
 
 

 
 
 

Kandidaat-bestuurslid Jacob Mosterd stelt zich voor. 
 
 
Om de ontstane vacature in het bestuur weer op te vullen werd 
ik benaderd om bestuurslid te worden van het Emster Belang. 
Via de dorpswerkgroep en de uitwerkgroep  heb ik al een 
beetje zijdelings kennis gemaakt met het Emster Belang. In 
deze werkgroepen was het altijd goed om samen als 
dorpsgenoten op te trekken om ons mooie dorp te 
vertegenwoordigen en verbeteren. Graag wil ik ook in het 
Emster Belang mijn steentje hieraan bijdragen.  
 
Ik ben 44 jaar geleden geboren aan de Oranjeweg en woon 
sinds 1996 aan de Vaassenseweg. Ik ben getrouwd en heb 
drie kinderen in de puberleeftijd.  
 
Ik ben werkzaam als adviseur bij een adviesbureau dat 
gespecialiseerd is in preventie van arbeidsomstandigheden. In 
mijn dagelijkse werk kom ik veel bij bedrijven en organisaties 
om samen met hen te werken aan verbetering van 
arbeidsomstandigheden van hun medewerkers.  



Dorpssteunpunt de Hezebrink 
 
Wat is een dorpssteunpunt? 
Een dorpssteunpunt wil een bijdrage leveren aan de ontmoeting en participatie in het dorp. 
Er kunnen vormen van ondersteuning en opvang aangeboden worden aan hen die 
“kwetsbaar” zijn m.n. wanneer een netwerk ontbreekt en professionele ondersteuning/ zorg 
is afgenomen. Een dorpssteunpunt is gericht op contact & ontmoeting, informatie & advies 
en dienstverlening. Een dorpssteunpunt is een centrale ontmoetingsplek, waar men terecht 
kan voor informatie en advies. Ook voor activiteiten die worden bedacht en uitgevoerd voor 
en door dorpsbewoners zelf i.s.m. een beroepskracht van koppel-SWOE. Samenwerking met 
bewoners en andere organisaties is dan ook een sleutelwoord voor het welslagen van een 
dorpssteunpunt. 
 
Contact en Ontmoeting 
Na een aantal brainstormbijeenkomsten met inwoners van Emst is de keuze gemaakt om in 
het dorpssteunpunt te starten met het opzetten van activiteiten voor contact en ontmoeting. 
Zo is er op de vrijdagmiddag in de even weken een koffie inloop van 14.30 tot 16.00 uur. In 
de loop van de tijd zijn daar activiteiten bij gekomen als de dorpslunch, filmavond, kaarten op 
maandagmiddag, sjoelen om de zaterdagmiddag, koersballen op woensdagmiddag en het 
netballen op dinsdagmiddag. Twee keer per jaar wordt er een wandeling georganiseerd met 
aansluitend gezamenlijk een kopje koffie drinken. Tijdens burendag is er, op de 
parkeerplaats van de Spar, een bijeenkomst gehouden waarbij dorpsgenoten met elkaar in 
contact konden komen. Ook op de eerste werkdag na nieuwjaar werd in de Spar een koffie 
moment georganiseerd om elkaar te ontmoeten en de goede wensen voor het nieuwe jaar  
aan elkaar uit te spreken. 

 
Informatie en Advies 
Tijdens de koffie inloop op de vrijdagmiddag wordt geregeld een gast uitgenodigd die 
voorlichting komt geven. In de afgelopen tijd zijn dat de medewerkers van Buurtzorg 
geweest, reizen met het Openbaar Vervoer, ontstaan van het Vossenbroek, de 
Trombosestichting. In de toekomst zullen vaker gasten worden uitgenodigd. Ook is er eens 
per maand een computerspreekuur waarbij mensen vragen kunnen stellen over het gebruik 
van hun computer, laptop of zelfs mobiele telefoon. In de komende tijd zullen er nog 
meerdere voorlichtingen volgen. 
 
Voor en door dorpsbewoners 
Het dorpssteunpunt is voor, maar vooral ook door dorpsbewoners. Heeft u een mooi initiatief  
voor het dorpssteunpunt of heeft u een leuke activiteit die u, met ondersteuning, zou willen 
opzetten, heeft u behoefte aan bepaalde voorlichting of spreekuren, neem dan contact op 
met Linda Seinstra 0578-676767 (tussen 8.30 en 12.30 uur) of mail 
l.seinstra@koppelswoe.nl. 
 

Foto: www.vaassenactief.nl 
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VOORTGANGSBERICHT – Projectgroep Vaassense Beken   
 
1. Stand van zaken van het gebiedsproces 
In de vorige nieuwsbrief gaven we ook al de stand van zaken. Sindsdien zijn er 
ontwikkelingen waarover we u willen informeren. Eerst nog even in het kort wat de aanleiding 
en het doel is.  
De provincie heeft vanuit natuurbeleid geld beschikbaar om in het projectgebied natuur te 
realiseren en te beheren. Zij wil graag dat de natuur vooral gerealiseerd wordt grenzend en 
in de nabijheid van de Smallertse- en Nijmolense beken. Het doel is niet méér hectares 
natuur dan op de plankaarten staat, maar robuustere eenheden rondom de beken. Het 
bestrijkt het gebied ten westen van de Grift. Aan de zuidzijde globaal begrensd door het 
Kievitsveld, ’t Smallert en Kasteel de Cannenburch. Aan de noordzijde door Schaveren en 
het Westendorp.  
Aanvullende ambities in dit project zijn een betere verkaveling voor de landbouw en een 
impuls te geven aan het landschap en beleefbaarheid voor bezoekers. Sjoerd Bokma en 
Gert Pannekoek zitten namens het Emster Belang in de projectgroep. In 2016 vond een 
brede gebiedsverkenning plaats. Dat heeft geleid tot het een rapport  waarin 16 projecten 
worden benoemd. Deze projecten bieden kansen voor natuur en agrarische doelen. 
Sommige projecten zijn relatief klein, maar moeten wel worden georganiseerd en uitgevoerd 
(bijvoorbeeld een oplossing voor de riool overstorten). Daarnaast zijn er complexe projecten, 
waaronder de kavelruil.   
 
Haalbaarheid projecten & processen 
Nu is een volgende fase in het proces aangebroken. In het voorjaar van 2018 gaat de 
provincie de haalbaarheid van de benoemde projecten onderzoeken.  Daarvoor gaat de 
projectleiding van de provincie  met de deelnemers van de projectgroep in gesprek.  
 
 

2. Randvoorwaarden uitvoering 
Wil de provincie de beoogde doelen halen dan is kavelruil van percelen in het gebied 
noodzakelijk. Een vrijwillige kavelruil moet tot stand komen op initiatief van Stichting het 
Geldersch Landschap en  Kasteelen (GLK) en er moet draagvlak zijn onder de agrariërs. 
Gedeputeerde Staten hebben geld beschikbaar gesteld om ruilgrond aan te kopen.  
 Verder is onderzocht of er draagvlak is voor vrijwillige natuurontwikkeling door grond-
eigenaren in het gebied.  Een provinciaal medewerker heeft afgelopen najaar daarvoor 
gesprekken gevoerd met ca. 30 grondeigenaren.  
 
  

3. Aanleg en inrichting nieuwe natuur: Emst Achterhegge 
Wat houdt het project Emst Achterhegge in. 
 Het project houdt in dat ruim 20 hectare landbouwgronden ingericht en beheerd gaan 
worden als natuur. Deze gronden zijn eigendom van het GLK  en de provincie. Het plan is 
ook gemaakt door de  provincie en GLK en besproken met de gemeente Epe en het 
Waterschap. Afgelopen najaar zijn 19 direct belanghebbenden geïnformeerd door middel 
van het toezenden van een uitvoeringsposter. In het voorjaar van 2018 starten de 
procedures voor de vergunningen.  
De provincie wil voor dit project een inloopbijeenkomst organiseren.  
Na het verkrijgen van de vergunningen wil men het werk aanbesteden. De provincie denkt in 
het najaar van 2018 de uitvoering te starten.   
Als projectgroep leden van het Emster Belang werden we verrast door dit project, net als de 
direct betrokken aanwonenden van dit gebied. Zoals in het begin vermeld, werden de 
afgelopen 2 jaar besteed aan de gebiedsverkenning en de verkenning van de haalbaarheid 
van projecten. Dat het project Emst-Achterhegge nu bijna in de uitvoeringsfase zit, was bij 
het Emster Belang niet bekend. Toen we de provinciale projectleiding daar op aanspraken, 



werd ons meegedeeld dat er ergens blijkbaar iets fout gegaan is in de communicatie naar 
ons toe.  Het geeft het Emster Belang aanleiding om ons te beraden over onze positie in de 
projectgroep. Het EB heeft bij de projectleiding benadrukt dat goede en tijdige communicatie 
met de belanghebbenden van essentieel belang is. 

 
4. Onderzoek naar vernatting en muggenprobleem 
Peilbuizen 
De bewoners uit de omgeving van de Bloemendaalseweg ervaren regelmatig water- en 
muggenoverlast. Ze hebben dit duidelijk kenbaar gemaakt bij de provincie en het 
Waterschap. Ook de bewoners nabij het project Emst-Achterhegge zijn bang voor dergelijke 
overlast door de beoogde natuurontwikkeling.  Om de vermeende water- en muggenoverlast  
te kunnen meten, worden er peilbuizen geplaatst en komt er ook in 2018 weer een muggen- 
en knuttenonderzoek. Via de meet- en onderzoeksmethodes moet objectief beoordeeld 
worden of er sprake is van hindertoename en zo ja waar dit door wordt veroorzaakt.  
 
 
 
 

    



Buurtmaken.nl, Wat is dat nu weer . . . . 
 
Er gebeurt van alles in en rondom Emst. Niet alleen rommelmarkten en 
toneeluitvoeringen. Echt van alles. Wat hebben we een groot verenigingsleven in Emst, 
om trots op te zijn. Wat mijn ervaring wel is, dat ik het gevoel heb soms iets gemist te 
hebben.  Was ik een tijdje niet in de Spar ? Schaapskooi een keer niet goed gelezen 
?  Jammer dan had ik weer leuke dingen gemist. Gelukkig hebben we vanaf nu 
buurtmaken.nl, Beetje moeilijk gezegd: een ‘digitaal dorpsplein’.  Makkelijker gezegd: 
een plek waarop je alles kan vinden, vragen, aanbieden en delen met betrekking tot je 
eigen straat/ je eigen buurt. 
 
Buurtmaken.nl gaat alle informatie maximaal zichtbaar maken. 
Hoe we dat doen? Op 2 manieren: 
 
1- We hebben een hele slimme website waarop verenigingen én waarop gewone 
Emstenaren info kunnen zetten. Kleine dingetjes zoals als je iemand zoekt om een keer 
je hond uit te laten, tot grote dingen als een ALV van Emster Belang. Informatie 
plaatsen is gratis en nog beter, je wordt erbij geholpen door een team van vrijwilligers, 
de buurtverbinders, want dat is 2. 
2- We hebben een team van vrijwilligers --BuurtVerbinders--  die helpen met de 
informatie op die website (www.BuurtMaken.nl) te zetten. Niet iedereen is even handig 
met de computer. Sommige Emstenaren hebben geen tablet of laptop. Geen 
probleem! We zijn bijna dagelijks in de Hezebrink, zowel overdag als 's avonds. Liever 
bij je thuis? Ook dat is mogelijk. Als ik over 'wij' spreek bedoel ik, Linda Seinstra ( 
sociaal werker/ Coördinator Dorpssteunpunt Emst), Lianne Houtman (buurtverbinder, 
gebiedsregisseur Koppel-Swoe ) en ikzelf Jan Wouter van der Straaten (buurtverbinder, 
vrijwilliger bibliotheek Emst/ Bestuur Hezebrink ) .  
 
Dus, we mogen niet klagen, denk ik, hier in Emst. Er gebeurt van alles. We vinden 
elkaar snel als dat nodig is.  
Maar ... met www.BuurtMaken.nl, wordt het nóg leuker. Kán het nog leuker worden. Hoe 
meer mensen meedoen, hoe leuker het wordt. Je kan veel van ons Emstenaren zeggen, 
maar niet dat we niet open staan voor nieuwe kansen.   
 
mede namens Lianne en Linda, 
Jan Wouter van der Straaten 
 
 
Contactgegevens:  
 
Linda                - l.seinstra@koppelswoe.nl 
Lianne               -l.houtman@kopplswoe.nl 
Jan Wouter       -jwvdstraaten@gmail.com  
  

http://buurtmaken.nl/
http://www.buurtmaken.nl/
http://www.buurtmaken.nl/
mailto:l.seinstra@koppelswoe.nl
mailto:l.houtman@kopplswoe.nl
mailto:jwvdstraaten@gmail.com


Ontmoetingsbijeenkomst voor de vrijwilligers van de Klompenpaden  
 
Op zaterdag 11 november 2017 hebben de vrijwilligers van de Klompenpaden een excursie-
reisje gemaakt naar Wapenveld om een kijkje te nemen in het gebied van de nieuw 
aangelegde hoog-watergeul Veessen/Wapenveld. De groep werd ontvangen in het gemaal 
Veluwe door een vrijwilliger van waterschap Vallei en Veluwe. Er volgde een interessante 
rondleiding door het gemaal en onder het genot van koffie werd een fantastische film 
vertoond met uitleg van het doel en de werkzaamheden van de acht kilometer lange hoog-
watergeul. De geul is niet gegraven maar is ontstaan door de aanleg van twee nieuwe dijken 
en is bedoeld om bij extreem hoog water de dorpen en steden beter te beschermen tegen 
hoge waterstanden van de IJssel. De hoog-watergeul is een onderdeel van het landelijk 
programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Voor dit gebied is het een ingrijpend 
proces geweest want negen bedrijven en vijf burgerwoningen (15 gezinnen) moesten worden 
verplaatst. In 2017 is het project afgerond en klaar voor gebruik. De verwachting is dat 
éénmaal in de tachtig jaar de waterstand zo hoog zal zijn dat de geul daadwerkelijk in 
werking zal treden.   
Met alle opgedane informatie ging de groep uit Emst een wandeling maken over de nieuwe 
aangelegde dijk en met alle voorlichting vers in het geheugen, herkende men de technische 
details van het project hoog-watergeul. Het was dan ook een interessante en leerzame 
ochtend. 

 
Een aantal vrijwilligers ontbreken op de foto.                                      Eigen foto.         
 
De ochtend werd afgesloten met een goed verzorgde lunch bij recreatiepark ’t Smallert. 
Voorafgaand was er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over het reilen 
en zeilen van de Klompenpaden in Emst. De vrijwilligers zijn vanaf het eerste uur actief voor 
de maandelijkse controles en het onderhoud van beide routes in Emst. Medewerkster Annet 
Venbrux van Stichting Landschapsbeheer Gelderland was ook aanwezig en roemde Emst 
voor de inzet en goede onderhoud van de Klompenpaden. Klachten via het klachtenformulier 
op de website van SLG komen dan ook niet binnen. De cijfers van het jaar 2016 liegen er 
ook niet om: 179 brochures verkocht van het Loobrinkerpad en 177 van het 
Schaverensepad. Loobrinkerpad 4.462 keer bekeken op de website en het Schaverensepad 
maar liefst 6.193. De app van het Loobrinkerpad en het Schaverensepad telde 1.284 resp. 
1.289 downloads. Coördinator Johan Koop toonde zich een trots man en bedankte de 
vrijwilligers waaraan het succes van de Klompenpaden ten grondslag ligt.  
 
Deze ochtend werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren waarvoor hartelijk dank.  
Ankie Lammers  



Herhaald verzoek: 
 
Hoewel velen positief hebben gereageerd op het verzoek in de vorige Nieuwsbrief doet het 
bestuur van het Emster Belang nogmaals een vriendelijk verzoek aan haar leden die nog 
een papieren versie ontvangen van deze Nieuwsbrief. Beschikt u over een E-mailadres dan 
vragen wij u deze aan ons door te geven om de Nieuwsbrief voortaan digitaal te ontvangen. 
Op dit moment ontvangt u 2 keer per jaar een Nieuwsbrief en zijn de onderwerpen niet altijd 
actueel. Wanneer een groot deel van de leden de Nieuwsbrief digitaal ontvangen zou het 
Emster Belang de leden sneller kunnen informeren over onderwerpen die actueel zijn. De 
papieren versie is tevens een hoge kostenpost voor de vereniging. Het streven is om de 
jaarlijkse contributie van €5.00 in stand te kunnen houden. 
U kunt uw E-mailadres doorgeven aan: info@emsterbelang.nl  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Mocht u niet beschikken over een E-mailadres dan verandert er voor u niets. 
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