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Beste lezers, 

 

De feestdagen naderen met een sneltreinvaart, een nieuw jaar 2023 

dient zich aan. Zoals gebruikelijk blikken we in deze tijd terug op het 

voorbije jaar en kijken we vooruit naar wat het nieuwe jaar mag 

brengen. 

 

Dit najaar heeft Clear Rivers zijn pilot met de plasticvanger in de IJssel 

afgerond. Er werd onderzocht hoe vervuild de rivier is met plastic en of 

met dit plastic waardevolle nieuwe producten ontwikkeld kunnen 

worden. Voor de IJssel is een aanbeveling gedaan richting de 

projectpartners (oa. Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat) over hoe 

plastic in de IJssel slim opgevangen en circulair verwerkt kan worden. 

 

Afgelopen jaar hebben we op de locatie Harculo een tweetal prachtige 

exposities gehad: In september boden we onderdak aan De Zilveren 

Camera, de meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en 

documentaire fotografie in Nederland en aan de expositie Verhalen van 

Harculo. Het was bijzonder om in het voormalige dienstengebouw de 

beeldverhalen en multimediale producties van oud-medewerkers, oud-

dienstverleners en wijkbewoners van Harculo te tonen. Deze personen 

waren geportretteerd door Carla Kogelman, Harm van de Poel, Petra 

Mwaro-Jansen, drie professionele landelijke fotografen. Daarnaast 

hebben twintig amateurfotografen gewerkt aan hun beeldverhaal of 

multimediale productie. De exposities waren een groot succes! 

 

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u al over de werkzaamheden 

voor het maken van een Natuurontwikkelingsplan (NOP) en een 

Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) in het kader van de herontwikkeling 

van de locatie Harculo. Daar zijn we samen met de gemeente en 

diverse stakeholders nog volop mee bezig: de gebiedsvisie die in 2021 

is vastgesteld door de gemeenteraad vormt de basis voor de uitwerking 

en concretisering van het plan. In het nieuwe jaar zullen we 

belanghebbenden uitnodigen om de eerste schetsen voor de nieuwe 

wijk te laten zien en om uw inbreng te vragen op specifieke 

onderwerpen. Klik hier voor het processchema op hoofdlijnen. 

 

Voor komend jaar staan er ook weer activiteiten gepland op de locatie. 

Begin van het jaar is het Zone-college voornemens de hijshal in gebruik 

te gaan nemen. De voorbereidingen hiervoor lopen nog. Het Zone-

college verzorgt groen onderwijs voor alle generaties. Zoals zij zelf 

beschrijven: eigenzinnig praktijk-rijk onderwijs met persoonlijke 

aandacht, voor zowel vmbo-leerlingen, mbo-studenten als 

medewerkers in de groene sector in Oost-Nederland. Het Zone-college 

gaat de hijshal gebruiken voor technische praktijklessen tuinaanleg. 

Binnen de ruimte zal een zandbak worden gemaakt waar studenten 

verschillende vaardigheden gaan beoefenen. 

 

Gezamenlijk met het Zone-college en met Ronald Westerhuis 

(Koelwatergebouw) zal ook de ruimte rondom de gebouwen worden 

ingericht. Het gebruik van de hijshal is tijdelijk, maar gedurende deze 

periode zal gekeken worden of deze kleinschalige onderwijsvorm een 

definitieve plek kan krijgen in de bestaande gebouwen. 
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Daarnaast is BOEI in gesprek met verschillende initiatiefnemers zoals 

het Hanzejaar 2023, en met de IJsselbiënnale, u herinnert zich deze 

succesvolle kunst en fietsroute vast van de voorgaande editie waarbij 

Harculo de meest noordelijke startlocatie was en er een pop up 

restaurant in de hijshal was. Zodra er meer bekend is over nieuwe 

tijdelijke activiteiten (placemaking), informeren wij u in de nieuwsbrief. 

Uiteraard kunt u ook een kijkje nemen op onze 

websites Harculo en IJsselcentrale. 

 

Voor nu wensen wij u hele fijne feestdagen en een gezond 2023! 

Team Centrale Harculo 
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