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Nieuw rietmoeras langs het Drontermeer

Langs het Drontermeer wordt nieuw rietmoeras gerealiseerd als leefgebied voor de
roerdomp en de grote karekiet. In 2014 is de eerste 8 ha (fase 0) aangelegd en in 2015 en
2016 nog eens 34,7 ha (fase 1) rietmoeras. Fase 1 wordt mede mogelijk gemaakt door een
Europese LIFE+ subsidie. Fase 0 is vooral bedoeld als compensatie van de bestaande rietoevers
die door de aanleg van het Reevediep verloren gaan. Maar met de aanleg van in totaal 42,7 ha.
gaat het leefgebied van beide rietvogels er fors op vooruit. Het gebied wordt toegevoegd aan het
bestaande Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Met behulp van een uitgebreid monitorprogramma
wordt vastgesteld of het leefgebied voor de grote karekiet en de roerdomp functioneel is. Het is
natuurlijk helemaal mooi wanneer er in het nieuwe rietmoeras broedparen worden gevonden van
de roerdomp en de grote karekiet. Ook in de uiterwaarden Scherenwelle en Vreugderijkerwaard
wordt in dit project rietmoeras ontwikkeld.
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Nieuw leefgebied voor grote modderkuiper,
bittervoorn en kleine modderkruiper
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Uitbreiding leefgebied waterspitsmuis

Met de aanleg van het Reevediep wordt voor de waterspitsmuis 15 ha nieuw
geschikt leefgebied gerealiseerd. Met een lengte van bijna 10 cm is het de grootste
spitsmuis van Europa. Het leefgebied van de waterspitsmuis bestaat uit open water,
rietmoeras en ruige graslanden, wat zorgt voor voldoende beschutting van deze soort
tegen roofdieren. Het zuidelijk deel van het natuurgebied de Enk is voor deze soort
geschikt gemaakt. Waterspitsmuizen zijn echte waterdieren. Ze zijn snel en behendig
onder water en kunnen goed duiken. Ze lopen over de bodem van het water en kunnen
tot 20 seconden onder water blijven. Tijdens het zwemmen sluiten ze hun oren. Een
andere vaste bewoner van De Enk is de zwarte stern. Hij broedt daar al sinds jaar en
dag op in het water aangebrachte vlonders.

In de meer geïsoleerde delen van het Reevediep, zoals bij punt 2 op de kaart, wordt
nieuw leefgebied voor de grote en kleine modderkruiper en bittervoorn ontwikkeld.
Zo ontstaat er meer leefgebied dan er door de aanleg van het Reevediep verloren gaat. In
de meer geïsoleerd gelegen moerasgebieden met een dichte rietvegetatie en een sliblaag
op de bodem voelt met name de grote modderkruiper (zie foto) zich thuis. Hier heeft hij ook
weinig last van concurrentie van andere vissoorten. De kleine modderkruiper en bittervoorn
zijn minder concurrentiegevoelig en zullen ook op veel andere plekken in het Reevediep
geschikt leefgebied vinden. Bittervoorns zijn in hun voortplanting afhankelijk van
zoetwatermosselen. Het vrouwtje van de bittervoorn legt eitjes in een zoetwatermossel die
door het mannetje is uitgekozen.

Uitbreiding leefgebied meervleermuis
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Het Reevediep zal met extra wateroppervlak en (ruig) begroeide oevers een toevoeging zijn op
het foerageergebied van de meervleermuis. De meervleermuis is met een spanwijdte tot zo’n 32
cm een van de grotere vleermuizen van ons land en is in Europa een vrij zeldzame verschijning. Het is
een snelle vlieger. Hij jaagt met zo’n 35 km per uur op allerlei waterinsecten als dansmuggen, haften
en kokerjuffers, maar ook nachtvlinders en kevers. De prooien worden dan met de relatief grote
achterpoten, als het ware van het water geharkt. Het open water van het Reevediep en de (ruig) begroeide
oevers zorgen voor een uitbreiding van het leefgebied voor de meervleermuis. Het is bekend dat de
IJssel en het Drontermeer een belangrijk migratieroute vormt voor de meervleermuis. Met de inrichting
wordt tevens rekening gehouden met deze nachtactieve soort; er is zo min mogelijk verlichting toegepast
op wegen over het Reevediep. Indien dit vanuit veiligheidsoverwegingen nodig is, wordt er speciale
verlichting uitgekozen, die het wateroppervlak en de begroeide oevers niet verlichten.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Ecologie

Open zandige oevers voor de rivierrombout

1

5

De rivierrombout is een tamelijk zeldzame libellensoort die voorkomt
langs rivieren en grote beken, vooral op plaatsen waar zand of slib
is afgezet. Hij wordt zo’n 5 cm lang en is opvallend groen-zwart van kleur.
Sinds 1902 was de rivierrombout verdwenen uit Nederland. In 1996 werd
hij voor eerst weer waargenomen bij Nijmegen en is sindsdien aan een
opmars bezig langs de rivieren in ons land. Ook in de Onderdijkse Waard
is de soort aangetroffen langs de stranden van de IJssel en langs het
noordelijke strand van de zuidelijke zandwinplas. De beide zandwinplassen
in de Onderdijkse Waard zullen “plaatsmaken” voor een meestromende
nevengeul, die parallel aan de IJssel wordt aangelegd. Langs deze nevengeul
ontstaan nieuwe strandjes waardoor meer nieuw leefgebied voor de
rivierrombout ontstaat, dan verdwijnt.

Kievitsbloemen in de Scherenwelle
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De kievitsbloem is een zeldzaam bolgewas, dat langs de IJssel een kerngebied heeft
in de Scherenwelle bij Wilsum. Door een gerichte aanpassing van het beheer, met name het
stopzetten van bemesting zal het areaal kievitsbloemen worden uitgebreid. De kievitsbloem is een
plant uit de leliefamilie. Het is een in Nederland zeer zeldzaam voorkomend bolgewas, dat wettelijk
beschermd is. De bloem heeft paars (soms wit) geblokte bloemblaadjes. Het plantje heeft een zeer
tere stengel met smalle blaadjes, die een aantal maanden na de bloei afsterft. De planten doen er
jaren over om in bloei te komen. De zaden zijn relatief groot en verspreiden zich drijvend op het
water. De plant is voor z’n verspreiding van de zaden dan ook volledig afhankelijk van overstromingen
en een hoge waterstand in de winter.
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Kwaliteitsverbetering en uitbreiding areaal plas-dras
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Zachthoutooibos in de Onderdijkse Waard

10

Bij de herinrichting van de Onderdijkse Waard verdwijnt
zachthoutooibos. Om dit verlies te compenseren wordt er tussen de nieuw
aan te leggen meestromende nevengeul en de IJssel zo’n 3 ha nieuw
zachthoutooibos tot ontwikkeling gebracht. Dit bos bestaat uit wilgen en
populieren. Beide soorten kunnen overleven op oevers die tijdens het
groeiseizoen geregeld overstromen. Langs sommige rivieren staan de
bomen zo’n 150 dagen per jaar in het water. Met name wilgen zaaien
gemakkelijk uit, terwijl ook vegetatieve vermeerdering door middel van
worteluitlopers en afgebroken takken een belangrijke manier van
voortplanting is. In een zich ontwikkelend ooibos staan laag op de oever
de kiemplanten dicht bijeen, daarachter bevindt zich tot zo’n vier meter
hoog opgaand struweel van wilgen en populieren.
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De drassige weilanden langs de IJssel zijn een belangrijk foerageergebied voor
steltlopers als de grutto en de kievit. In een plas-dras situatie overstromen terreindelen
ten minste eenmaal per jaar en is er een hoge grondwaterstand in het voorjaar, met ondiepe,
onder water staande (0-20 cm) terreindelen. Hierdoor droogt de bodem niet uit en blijft het
voedsel voor de steltlopers goed bereikbaar. Plas-dras-milieus kunnen ook broedgelegenheid
bieden aan weide- en moerasvogels zoals het porseleinhoen. In de uiterwaard Koppelerwaard
wordt het areaal plas-drasgebied, net als in Bentinckswelle en Zalkerbosch, uitgebreid. In de
Koppelerwaard wordt dit gedaan door het plaatsen van een roosmolen. Deze kan water bij
laagwater op de IJssel oppompen naar de uiterwaard.

Uitbreiding van het hardhoutooibos in Zalkerbosch
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Hardhoutooibos komt van nature voor op de hogere delen van de uiterwaard. In het
verleden werden deze delen gebruikt voor akkerbouw en woningbouw waardoor veel
hardhoutooibos is verdwenen. In het hardhoutooibos komen boomsoorten voor als eik, es
en iep. Deze soorten zijn gevoeliger voor overstroming dan de populieren en wilgen van het
zachthoutooibos en kunnen niet veel meer dan 20 dagen per jaar in het water staan. In het
Zalkerbosch bij Zalk staat een voor Nederland belangrijk kerngebied hardhoutooibos. Dit
bos is buiten de stroombanen van de IJssel uitgebreid. Hier is de graszode circa 10 cm
afgeplagd. Deze uitbreiding ligt voor een deel op percelen waar in het verleden ook al bos
aanwezig was.

Stroomdalgrasland in Zalkerbosch
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Op de hooggelegen zandige oeverwallen en rivierduinen langs de IJssel kan zich het
bloemrijke stroomdalgrasland ontwikkelen. Stroomdalgraslanden omvatten soortenrijke
vegetaties op voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke, droge bodems, die zelden
overstromen. Kenmerkend zijn soorten als zachte haver, geel walstro, veldsalie, kleine ruit en
sikkelklaver. Vochtminnende soorten ontbreken, ook ruigtekruiden komen weinig in deze
graslanden voor. Op het hoge rivierduin in de Vreugderijkerwaard bij Zwolle komt het habitat
nog uitgebreid voor. In het Zalkerbosch wordt stroomdalgrasland ontwikkeld op de oude
kronkelruggen die in deze uiterwaard nog in de ondergrond aanwezig zijn en door het afplaggen
van de toplaag weer zichtbaar zijn gemaakt.

Samenwerken aan een veilige en mooie IJsseldelta

Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid
Varen, wandelen en fietsen ten zuiden van Kampen

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers
Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit twee
maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle
voor de middellange termijn te borgen: zomerbedverlaging
Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer
tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. De aanleg
van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, richting het
Drontermeer.
Naast het verbeteren van de waterveiligheid wordt ook een bijdrage
geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In vijf uiterwaarden worden
de natuurwaarden versterkt. De gebiedsontwikkeling IJsseldeltaZuid, waarvan het Reevediep onderdeel is, combineert het
realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo’n 350
hectare nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden,
een vaargeul voor de recreatievaart en op een klimaatdijk wordt
ruimte gecreëerd voor een nieuwe woonwijk voor Kampen.

Door de komst van het Reevediep verandert een groot deel van de omgeving
ten zuiden van Kampen. Naast alle maatregelen voor waterveiligheid wordt
in het gebied ook ruim 350 hectare nieuwe natte deltanatuur gerealiseerd.
Inwoners van Kampen en toeristen kunnen hier over enkele jaren volop van
genieten, dankzij de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden. Het
Reevediep wordt verder voorzien van een vaargeul voor de recreatievaart,
en een recreatiesluis inclusief aanlegsteigers. Dat is goed voor de lokale
economie en de levendigheid in de stad. Hengelsportliefhebbers krijgen
ook volop nieuwe mogelijkheden langs het Reevediep. Verder is er gewerkt
aan agrarische structuurversterking. De plannen bieden mogelijkheden om
in de toekomst een waterrijk woonmilieu te kunnen realiseren, waar mensen
prettig kunnen leven en ontspannen.

Realisatie Reevediep
Het Reevediep wordt een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het
Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden
hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Dontermeer en het
Vossemeer, naar het IJsselmeer.
Een speciaal onderdeel van het Reevediep is de aanleg van ruim 40 hectare
rietmoeras aan de oostkant van het Drontermeer. Dit rietmoeras is geschikt als
habitat voor de roerdomp en de grote karekiet. Het wordt toegevoegd aan het
bestaande Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Dit rietmoeras wordt mede
mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Europese LifePlus programma.

www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl
@RvdRIJsseldelta

/RuimtevoordeRivierIJsseldelta

