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Samen doorwerken aan een duurzame,
veilige en mooie IJsseldelta
Het klimaat verandert. De IJssel krijgt vaker te maken met hoge waterstanden in de rivier. Voor de inwoners van

de regio IJsseldelta is een veilige woonomgeving het allerbelangrijkste. Om de kans op overstromingen te beperken,
wordt extreem hoogwater straks veilig afgevoerd naar het IJsselmeer via het nieuwe Reevediep.
Daarnaast wordt robuuste deltanatuur ontwikkeld, krijgt de recreatie een impuls en maken we de regio beter bereikbaar
met vlot en veilig verkeer over de weg (N307) en het water.

Betere doorstroming van het verkeer

Aanleg vernieuwde N307

De huidige doorgang onder de N307 is 4,5 meter. Met de nieuwe brug
wordt de doorvaarthoogte 7 meter. De brug hoeft daardoor veel minder
vaak open. Voor de recreatievaart gaat de brug vrijwel alleen nog open
voor zeilboten (staande mast route).

Aanleg van een vernieuwde N307 met een nieuwe brug op
de plek waar nu de Roggebotsluis ligt. Het Roggebotcomplex
wordt vervolgens verwijderd. In voorbereiding

72 miljoen kruiwagens grond
Voor de zomerbedverlaging en de aanleg van het Reevediep is zo’n
6 miljoen m3 (kuub) grond vergraven, waarvan 2 miljoen m3 van de zomerbedverlaging van de IJssel komt. Dit zand uit de IJssel is gebruikt voor het
bouwen van de dijken. Al de andere grond komt uit het projectgebied zelf.

Bereikbaarheid

Verhoging Drontermeerdijk

De nieuwe N307 wordt onderdeel van de 3e oost-west verbinding
van Nederland, van Alkmaar tot Zwolle. Dit zorgt voor een betere
verbinding en doorstroming tussen Flevoland en Overijssel.
Doel is zo min mogelijk onderbrekingen. Hierdoor stimuleren we
Het Nieuwe Rijden, met zo min mogelijk optrekken en remmen en
dus minder uitstoot en lawaaioverlast.

Versterken en verhogen met ca. 2,7 meter
van de Drontermeerdijk over ca. 3 kilometer
en de aanleg van de nieuwe weg N306
op de kruin van de dijk. In voorbereiding

Kampen

Zomerbedverlaging
7,5 kilometer van de IJssel (tussen de Molenbrug en
de Eilandbrug) is gemiddeld 2 meter verdiept. Gerealiseerd

Hoogwaterbeschermingsmaatregelen

Biodiversiteit

Hoogwaterbeschermingsmaatregelen over een lengte van
1.400 meter voor het recreatieterrein Roggebot. In voorbereiding

Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt
verschillende soorten grasbekleding voor de
dijk om meer biodiversiteit te ontwikkelen.

Bolwerk grote karekiet

Uniek rietmoeras

De IJsseldelta is een belangrijk bolwerk voor als grote
karekiet en roerdomp. Door het project Ruimte voor de
Rivier IJsseldelta neemt het leefgebied voor deze
vogels fors toe.

Hoogwatergeul Reevediep
Hoogwatergeul van ongeveer 7 kilometer.
Dit is een nieuwe verbinding tussen de
IJssel en het Drontermeer. In realisatie

Er ontstaat ruim 350 hectare nieuwe deltanatuur, waaronder een
rietmoeras van ruim 40 hectare aan de oostkant van
het Drontermeer. Dit vormt nieuw leefgebied voor zeldzame
rietvogels als de roerdomp en de grote karekiet.

Peilmeter
Sneller door de sluis
Betere doorstroming van het vaarverkeer doordat de nieuwe en
grotere de schepen sneller kan doorsluizen.
De boten hoeven dus minder lang en vaak te wachten.

Door de zomerbedverlaging en de aanleg van de
hoogwatergeul Reevediep zakt het water in de
IJssel bij hoog water met 41 cm bij Zwolle.

Recreatief varen
De nieuwe hoogwatergeul krijgt een aparte vaargeul, met als doel dat er in de
toekomst gevaren kan worden. Hierdoor ontstaat een nieuwe, korte en veilige
verbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. De verwachting is dat
er jaarlijks zo’n 12.000 boten gebruik maken van de nieuwe vaarverbinding.
Ook kan de pleziervaart dan makkelijker de mooie Hanzestad Kampen aandoen.

Wandelen, fietsen en vissen
In de toekomst mag in het Reevediep gevist worden. Op de dijken
van Reevediep worden wandel- en fietspaden aangelegd.
Struinen is mogelijk in de uiterwaarden.

Vistrap
Een vistrap bij de Reevesluis zorgt
ervoor dat vissen als de winde,
de paling en de barbeel de sluis
makkelijker kunnen passeren op
weg naar hun paaigronden.

Aanleg Reevesluis
Een sluiskolk van 10,5 bij 120 meter, met een
wandel- en fietspad over de Reevedam en sluis.
In realisatie

We combineren deze opgaven met natuurontwikkeling, betere recreatiemogelijkheden en duurzame ambities op het gebied van materialen en energie.

Actuele informatie?

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief op www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl
www.facebook.com/ruimtevoorderivierijsseldelta
Ruimte voor de rivier IJsseldelta

Door slim samen te werken in deze opgaven
werken we aan een efficiënte overheid.
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