
Het Apeldoorns kanaal is weer mooi en 
schoon 

Tussen Heerde en Hattem is het Apeldoorns kanaal succesvol schoon en mooi gemaakt. In 

Heerde keken op 4 juli Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en gemeente Heerde 

samen met de bewoners tijdens de feestelijke oplevering terug op het resultaat waaraan vanaf 

april 2014 is gewerkt. Het schoonmaken is financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie 

Gelderland. 

Genieten van water 

Heemraad Victor Doorn: “Dit deel van het kanaal tussen Heerde en Hattem is nu weer schoon en 

dat is vooral te danken aan de voortreffelijke samenwerking met de provincie, gemeente en 

inwoners. Het waterschap heeft daardoor de basis kunnen leggen voor een goede infrastructuur 

op het gebied van waterkwaliteit en sterke en natuurvriendelijke oevers.” In 1829 heeft Koning 

Willem 1 het kanaal aangelegd om meer welvaart en welzijn te brengen, dat is toen gelukt. De 

heer Doorn hoopt dat dit deel van het kanaal nu kan leiden naar nieuwe impulsen op het gebied 

van beleefbaarheid.  

Aandacht voor kansen beleefbaarheid en recreatie. 

Met schoonmaken van het Apeldoorns kanaal is de belangrijkste voorwaarde vervuld om beter 

van het kanaal gebruik te kunnen maken. Het kanaal is nu beter in beeld en is een plek om trots 

op te zijn. Tijdens de feestelijke oplevering deed gedeputeerde Josan Meijers de oproep aan 

gemeenten, organisaties en burgers om mogelijkheden (toeristisch en recreatief) van het kanaal 

te gaan benutten, “om er zelf van te genieten en anderen ervan te laten genieten.” 

Nieuw leven 

Wethouder Herman van der Stege (gemeente Heerde)  beaamt de intentie van doorontwikkeling 

en ziet het kanaal als nieuw leven: “We hebben niets aan een kanaal wat stilstaat en niet gebruikt 

wordt, door de financiële ondersteuning van provincie en waterschap hebben we nu een basis 

voor doorontwikkeling en daar zijn we dankbaar voor. De kansen zijn groot en daar gaan we mee 

aan de gang, zodat er nieuw leven op en rond het kanaal ontstaat.” 

Wat is er gedaan? 

De waterbodem was ernstig vervuild en hier is meer dan 95.000 m3 slib verwijderd. Daarvan is 

41.000 m3 vuil slib in het daarvoor bestemde depot Ijsseloog gestort en de rest is schoon zand. 

Hiervan is 28.000 m3 hergebruikt voor het dijkverbetertraject Ruimte voor de Rivier bij Veessen-

Wapenveld. Met de sanering is aan verontreiniging 590.000 liter minerale olie uit het kanaal 

verwijderd, naast andere verontreiniging als zware metalen. 

Het grootste deel van de westelijke oevers zijn natuurvriendelijk ingericht en bij de oostoever is 

de oeverbescherming aangepast. Deze stalen damwand over 7700 meter zorgt ervoor dat de 

oever niet in het water glijdt. 



De werkzaamheden werden uitgevoerd van april 2014 tot juni 2015 door Aannemerscombinatie 

Pannekoek GWW / Kurstjens BV, onder begeleiding van Grontmij BV. 

 


