
 
 

 
21 september 2020: Debat Visie op de Milligerplas 
Doel: Instemmen met de visie 
 
Algemeen 
 
Daar waar de mens ingrijpt in de natuur ontstaat ook weer nieuwe natuur. Zo is het ook gegaan 
met de Mastenbroekerpolder. De ontginning bracht voort wat nu een historisch monument is. En 
zo is het ook gegaan met de zandwinning. Wat is daar een prachtig natuurgebied uit ontstaan 
waarvan Stadshagenaren volop kunnen genieten. Een oase in een moderne stadswijk: de 
Milligerplas. 
 
Veel van 25.000 Stadshagenaren maken dan ook gebruik van de mogelijkheden die de Milligerplas 
te bieden heeft. Daarbij heeft iedere doelgroep haar eigen wensen en verwachtingen en daarom 
moet er balans zijn in de diverse belangen, met respect voor de natuur. Ook willen we dat de 
Milligerplas er voor iedereen is, dus ook goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. We zien dat dit 
alles goed is verwoord in de visie die voorligt. Ook hebben we geconstateerd dat de participatie 
van alle belanghebbenden goed is geweest. We hebben nog een aantal aandachtspunten t.a.v. 
 

1. De natuurwaarden 
2. De vergroening van de boulevard 
3. Fiets en wandel voorzieningen 
4. Voorzieningen voor jongeren 
5. De voorziening voor verenigingen 

 
Aandachtspunten: 

 
1. In de visie is niet alleen aandacht voor het behoud van de natuurlijke waarden, maar ook 

het versterken daarvan. Vooral aan de noordzijde is er ook ruimte voor natuurontwikkeling 
doordat er een brede  groenzone en natuurvriendelijke oevers met rietzones worden 
gerealiseerd. Voor de oeverzwaluw wordt zelfs de wand verplaatst en er is volop ruimte 
voor watervogels. De natuur wordt goed beschermd. Hoe wordt ook in de toekomst met 
toenemend gebruik deze bescherming geborgd wethouder? 
 

2. Aan de noordzijde wordt gepleit voor vergroening en dat is nodig. Daarom betreurt de 
ChristenUnie het dat er hiervoor geen middelen geraamd zijn omdat daar bij het traject 
van grijs naar groen in 2021 een afweging over moet worden gemaakt. Dit deel van de 
Milligerplas heeft het minst aangename verblijfsmilieu. Ik heb daar ook al op gehint bij de 
behandeling van Breezicht Noord. Het is daar vaak onrustig met scooters etc. en vooral 
zien we veel beton. We zien dit graag anders. Kan de wethouder toezeggen zich hiervoor in 
te spannen? 
 

3. We vinden de voorrangskeuze voor wandelen een juiste en heel blij  zijn wij met de 
geplande scheiding van het fietsen aan de Werkerlaan. In 2018 heeft de ChristenUnie 
vragen gesteld over de gevaarlijke situatie aldaar. Dat naar aanleiding van verontruste 
signalen van bewoners. Het college heeft toen maar beperkt maatregelen kunnen nemen. 
De gevaarlijke situatie met vrachtwagens is toen verbeterd maar fietsers bleven kwetsbaar 



 
 

door gemotoriseerd verkeer. We hopen dat er snel DUVV subsidie van de provincie 
Overijssel beschikbaar komt zodat er inderdaad in 2021 gerealiseerd gaat worden. We 
waarderen de investering vanuit Zwolle zelf! 
 

4. In 2019 is gesproken met jongeren over het upgraden van hun plek aan de Milligerplas. We 
zijn blij met de betrokkenheid en vragen om de verdere uitwerking zoveel mogelijk in 
overeenstemming met de wensen van de jongeren te brengen. 
 

5.  Als laatste willen wij benadrukken hoe belangrijk het is dat er een gezamenlijke 
voorziening komt voor de verenigingen. De verschillende belangen kunnen gemakkelijk 
conflicteren. Een gezamenlijke voorziening creëert verbondenheid en geeft ruimte aan 
ontmoeting. Daarnaast gaat het ver-rommeling tegen. Voorts denkt de ChristenUnie dat 
het waardevol is om te onderzoeken of deze voorziening gecombineerd kan worden met 
een educatief informatiepunt over de (natuurwaarden van de)  Milligerplas en (Kasteel) 
Werkeren  Wij vinden het belangrijk dat ook de historie zichtbaar wordt gemaakt en 
gecommuniceerd met de bezoekers. Ook een toiletvoorziening verdient in verband met de 
afstanden aanbeveling. De ChristenUnie pleit voorts voor een Circulair gebouwde 
voorziening die een natuurlijke symbiose vormt met de haar omringende natuur en het 
water. 

 
Conclusie:  
 
Met deze visie wordt de Milligerplas en haar omgeving nog mooier en veiliger dan ze al is. 
Het plezier dat de Stadshagenaren hieraan mogen beleven draagt bij aan de 
aantrekkelijkheid en het woongenot. De ChristenUnie kan daarmee van harte instemmen. 

 
 
 
 


