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NIEUWSBRIEF 4 GROTE KAREKIET
Grote karekiet weer in Nederland

AANLEIDING
De IJssel krijgt door
klimaatverandering vaker te maken
met hoge waterstanden in de
rivier. Om de rivier ruimte te geven
en de afvoer te verdelen, is het
Reevediep aangelegd. Voor de
inwoners van de regio Zwolle,
Kampen en Flevoland is een veilige
woonomgeving belangrijk. Om aan
de wettelijke veiligheidsnormen te
blijven voldoen, versterkt
Waterschap Zuiderzeeland daarom
de Drontermeerdijk.
In samenwerking met andere
partijen maken wij de regio beter
bereikbaar. Wij combineren deze
klimaat-en economische doelen
met natuurontwikkeling, betere
recreatiemogelijkheden en
duurzame ambities op het gebied
van materialen en energie. De
provincie Overijssel, provincie
Flevoland, Rijkswaterstaat en
Waterschap Zuiderzeeland werken
daarbij samen in het IJsseldelta
Programma.
Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u altijd
contact met ons opnemen
omgevingdrontermeerdijk@boskalis.
com. Ook kunt u op de website
ijsseldeltaprogramma.nl informatie
vinden over de Versterking
Drontermeerdijk.

Grote karekiet niet verstoren
Vanaf deze week leggen wij de werkzaamheden aan de
Drontermeerdijk vanaf de Roggebotsluis tot aan de eerste
bomen in het voorland (voor ons sectie 1) stil, om te voorkomen
dat de grote karekiet verstoord wordt tijdens de vestigingsfase
(territorium afbakenen, nestbouw en leggen van eieren).
In de periode mei, juni en juli wordt onderzocht of de grote
karekiet daadwerkelijk gaat broeden in de rietkraag langs het
Drontermeer. Al onze werkzaamheden vinden in nauw overleg
met de Provincie Flevoland plaats.
Werkzaamheden Drontermeerdijk onder begeleiding van
ecoloog
Op de rest van de Drontermeerdijk (in sectie 2, 3 en 4) gaan de
werkzaamheden door, uiteraard wel onder begeleiding van onze
ecoloog. De reden waarom er op de andere trajecten wel
gewerkt wordt is tweeledig. Ten eerste ligt de rietkraag daar
verder van de werkzaamheden af (voorland aanwezig)
waardoor de geluidsbelasting van het werk in het riet lager is.
Ten tweede ligt daar, tussen de dijk en de rietkraag, een
groenstrook van bomen en struiken die het zicht op de
werkzaamheden wegneemt.
Leefomgeving grote karekiet
De grote karekiet overwintert in West-Afrika en vliegt in de
periode eind april –begin mei de Nederlandse grens over op
zoek naar stevig waterriet. De rietstengels moeten stevig
genoeg zijn, want het nest wordt gefundeerd op een paar
rietstengels. Als deze rietstengels te klein of te dun zijn, kan de
grote karekiet geen goed nest bouwen of valt het nest met
eieren in het water. De perfecte rietvegetatie is niet op heel veel
plekken in Nederland meer te vinden, één van deze plekken zijn
de rietkragen langs de Veluwerandmeren.
De grote karekiet is voor ons geen onbekende vogel. Voor
Ruimte voor de Rivier IJssedelta-Zuid, hebben wij voor de
grote karekiet (en roerdomp) een groot rietmoeras (42 ha.)
aangelegd. In 2019 is de vestiging van de grote karekiet
vastgesteld in het grote rietmoeras. Vanuit het project
versterking Drontermeerdijk doen wij alles wat mogelijk is om
verstoring van het leefgebied van de grote karekiet te
voorkomen.
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De grote karekiet is weer gesignaleerd in Nederland!
Wij voeren ons werk “Versterking Drontermeerdijk” uit direct
naast een bijzonder en mooi natuurgebied; het Natura 2000gebied Veluwerandmeren. In dit gebied kan de grote karekiet
voorkomen en is dan een kwetsbare natuurwaarde. Dit betekent
voor ons dat wij onze planning en werkzaamheden vooraf
hebben afgestemd met Provincie Flevoland, en hier ook naar
handelen.

