Het mysterie van de IJsselkogge
Voor de uitvoering van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta werd in
2012 de bodem van de IJssel onderzocht. Ter hoogte van de huidige
Koggewerf werd een groot en zeer goed bewaard gebleven wrak
van een 15e eeuwse Kogge gevonden. De Kogge is het symbool van
de Hanzetijd en de maritieme geschiedenis van de stad Kampen.

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt uitgevoerd in opdracht
van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel.
Door klimaatverandering en extreme weersomstandigheden krijgt de
IJssel in de toekomst vaker te maken met hoge waterstanden. Om dit
goed en veilig te kunnen afvoeren naar het IJsselmeer, wordt in de regio
Kampen-Zwolle volop gewerkt aan waterveiligheidsmaatregelen.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de gevonden IJsselkogge destijds
bewust is afgezonken om de loop van de IJssel te beïnvloeden. Een
sterk staaltje middeleeuws watermanagement. De IJsselkogge is
op 10 februari 2016 succesvol gelicht. De lichting en berging van
het schip werd op de voet gevolgd door zo’n duizend belangstellenden
en veel nationale en internationale media.

Werk in uitvoering

Samenwerken aan een
veilige en mooie
IJsseldelta

Hoogwater op de IJssel levert overstromingsgevaar op voor de regio
Kampen-Zwolle. Daarom is het nodig om de rivier meer ruimte te
geven. Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta bestaat uit twee
maatregelen om de waterveiligheid in de regio voor de toekomst te
borgen. Hierdoor wordt bij hoogwater een waterstandsdaling op de
IJssel gerealiseerd, zodat de dijken minder belast worden.
Zomerbedverlaging
In de periode 2015-2016 is het zomerbed van de IJssel uitgebaggerd. Over een
lengte van 7,5 kilometer, tussen de Molenbrug en de Eilandbrug, is de rivierbodem
gemiddeld twee meter afgegraven. Hierdoor kan het water sneller worden
afgevoerd naar het IJsselmeer. De twee miljoen kuub zand uit de IJssel is gebruikt
voor de aanleg van de dijken van het Reevediep. Bij de Stadsbrug zijn vijf
schanscaissons geplaatst, waarvan “de puntjes” net boven het water uitsteken.
Dit zijn enorme betonnen “bumpers”, die moeten voorkomen dat uit koers
geraakte schepen tegen de Stadsbrug varen.
Reevediep
Er wordt op dit moment volop gewerkt aan de bouw van de hoogwatergeul
Reevediep. Deze nieuwe verbinding tussen de IJssel en het Drontermeer is
bedoeld om bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel af te
voeren via het Drontermeer naar het IJsselmeer. Het Reevediep bestaat uit een
noordelijke en zuidelijke dijk van elk ongeveer 7 kilometer.

Actuele informatie?
Meld je aan voor de e-mailnieuwsbrief op:

www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl
Volg ons op social media via:
/RuimtevoordeRivierIJsseldelta

@RvdRIJsseldelta

Heb je vragen?
Dan kun je ons bereiken via:
info@ruimtevoorderivierijsseldelta.nl
06 21 51 24 34

Ruim 350 hectare
nieuwe deltanatuur
Met de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
wordt ruim 350 hectare nieuwe natuur aangelegd. Daarnaast
worden ook bestaande natuurgebieden versterkt.
Zo krijgt de in Nederland zeer zeldzame kievitsbloem alle ruimte in de uiterwaard
Scherenwelle. De plant is voor zijn verspreiding van zaden afhankelijk van
overstromingen en een hoge waterstand in de winter. In het natuurgebied
Scherenwelle zijn ook sporen aangetroffen van de otter en de bever. Langs de
nieuw aangelegde nevengeul in de Onderdijkse Waard ontstaan strandjes,
waar de zeer zeldzame libellensoort rivierrombout zich thuis voelt. In de
Koppelerwaard is de bestaande plas-dras-situatie voor
weidevogels verbeterd.
In de uiterwaard Zalkerbosch is op de oeverwal ruimte
gecreëerd voor de ontwikkeling van vijf hectare
hardhoutooibos en vier hectare stroomdalgrasland. En
in de Bentinckswelle is een nevengeul gegraven,
waardoor een gunstig fourageergebied is ontstaan voor
steltlopers.

Jachtkamp uit de Steentijd
en Kazematten
Om het water door de hoogwatergeul te laten stromen, wordt aan de kant van
de IJssel een inlaat gebouwd. De Kamperstraatweg komt over dit inlaatwerk te
liggen. Halverwege het Reevediep is de weg Nieuwendijk vervangen door de
Nieuwendijkbrug.
Reevesluis en Reevedam
Ten zuiden van het eiland Reve wordt gewerkt aan de Reevedam, die bestaat
uit de Reevekering en de Reevesluis. De sluis en de kering zijn nodig om in de
toekomst het hoogwater, dat vanaf de IJssel in het Reevediep stroomt, snel af
te kunnen voeren naar het Vossemeer en het IJsselmeer.
IJsseldelta fase 2
In de komende jaren worden aanvullende maatregelen uitgevoerd. Omdat
de nieuwe Reevesluis wordt gebouwd, kan het huidige Roggebotsluiscomplex
daarna worden afgebroken. Op deze plek wordt een nieuwe brug gebouwd
in de N307. Deze brug hoeft minder vaak open dan de huidige brug bij
Roggebot, waardoor de doorstroming van het autoverkeer tussen Overijssel
en Flevoland verbetert. Ook wordt in de komende jaren gewerkt aan het
versterken van de Drontermeerdijk (provincie Flevoland) en de bescherming
van het recreatiegebied Roggebot tegen hoogwater. IJsseldelta fase 2 wordt
gerealiseerd door de provincie Flevoland, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat
en Waterschap Zuiderzeeland.

Bij de herinrichting van de Onderdijkse Waard is een klein deel
zachthoutooibos gerooid. Maar er komt ook nieuw bos bij. Zo wordt tussen
de nieuw aangelegde meestromende nevengeul en de IJssel drie hectare
nieuw zachthoutooibos tot ontwikkeling gebracht. Dit bos bestaat vooral
uit wilgen en populieren.
In de afgelegen delen van het Reevediep wordt nieuw leefgebied ontwikkeld
voor de grote modderkruiper, bittervoorn en kleine modderkruiper. Ook de
waterspitsmuis krijgt veel meer leefruimte in het Reevediep. Bovendien
zorgen het extra wateroppervlak en de begroeide oevers van het Reevediep
dat de meervleermuis een extra foerageergebied krijgt.

Karekiet in het riet
Een speciaal onderdeel van het Reevediep is
het nieuw aangelegde rietmoeras, van ruim
veertig hectare, aan de oostkant van het
Drontermeer. Dit rietmoeras is geschikt als
leef- en broedgebied voor de roerdomp en de
grote karekiet. Twee rietvogels, die het moeilijk
hebben in Nederland. Het rietmoeras wordt
toegevoegd aan het bestaande Natura
2000-gebied Veluwerandmeren. De realisatie
van dit rietmoeras is mede mogelijk gemaakt
met ondersteuning van het Europese
programma LIFE.

Niet alleen Hanzestad Kampen, maar ook de omgeving is rijk
aan archeologie. Bij onderzoek in het gebied Reevediep is
bijvoorbeeld een grote Mesolitische vindplaats aangetroffen;
een jachtkamp uit de Midden-Steentijd.
Ook werd in het gebied een restant gevonden van de voormalige Noordwendigedijk.
Op kaarten uit 1851 is deze dijk nog aangegeven als ‘de enige weg naar
Elburg’. Direct ten oosten van de viaducten van de Hanzelijn en de N50 zijn
resten gevonden van houtskoolrijke haardkuilen en restanten van
vuursteenbewerking. In het Zalkerbosch zijn kazematten gelocaliseerd uit de
Tweede Wereldoorlog. En bij de baggerwerkzaamheden onder de Stadsbrug
bij Kampen, werden veel houten palen aangetroffen. Dit zijn de staanders van
de houten voorgangers van de huidige brug. Bekend is dat er vier eerdere
Stadsbruggen zijn geweest, gebouwd in 1448, 1589, 1648 en 1874.

De voorbereidingen duurden meer dan een jaar. Duikers hebben
met een speciale “stofzuiger” het zand rond het wrak verwijderd.
Ingewikkeld werk, want er is maar één meter zicht onder water. Het
wrak werd tot op de centimeter nauwkeurig ingemeten. Aan boord
maakten de archeologen tekeningen en 3D-reconstructies van de
verzamelde gegevens. Na afweging van alle scenario’s, werden de
lichting en berging uitgevoerd met een soort mand. Hiervoor is onder
water een constructie van banden, dwarsbalken en stempels
gebouwd. De banden werden op een meter van elkaar onder het
wrak door gebracht met een ingenieus waterspuit-systeem. De
banden vormen tezamen de bergingsmand. De IJsselkogge werd
vervolgens decimeter voor decimeter uit het water getild. Het wrak
van de IJsselkogge staat nu in een speciale conserveringsruimte
bij Batavialand in Lelystad. Zodra de conservering is geslaagd, kan
de IJsselkogge worden tentoongesteld in Kampen.

Varen, wandelen, fietsen en wonen ten zuiden van Kampen
Door de aanleg van het Reevediep verandert een groot deel van
het landschap ten zuiden van Kampen. Naast alle maatregelen
voor de waterveiligheid, wordt ook gewerkt aan de aanleg van
wandel- en struinpaden, fietsverbindingen en een nieuwe route
voor de recreatievaart. Bovendien komt er ruimte voor toekomstige
woningbouw op de klimaatdijk.

Het Reevediep wordt voorzien van een vaargeul voor de recreatievaart en een
recreatiesluis inclusief aanlegsteigers. Het Reevediep vormt daarmee een
belangrijke schakel in het vaarroutenetwerk tussen de Veluwerandmeren en
de IJssel. Bovendien ontstaat er voor de regio een interessant vaarrondje IJssel,
Ketelmeer, Vossemeer, Drontermeer, Reevediep. Hengelsportliefhebbers krijgen
ook volop nieuwe mogelijkheden langs het Reevediep.
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Wij werken aan

Afgeronde projecten
STROOMBAAN

Bouw dijken en
klimaatdijk

Nieuwendijkbrug
MAART 2017

Het Reevediep wordt begrensd door een noordelijke
en een zuidelijke dijk, met elk een tracé van 7
kilometer, tussen de IJssel en het Drontermeer. De
dijken zijn al duidelijk zichtbaar in het landschap.
Voor de bouw is in totaal bijna zes miljoen kuub
zand gebruikt, dat deels bij de zomerbedverlaging
van de IJssel is vrijgekomen. De dijken worden
bekleed met klei. De noordelijke dijk heeft ter hoogte
van de oude Slaper een breder profiel. Dit is een
klimaatdijk. Een robuust uitgevoerde dijk, waarop
in de toekomst woningen kunnen worden gebouwd.

Vogelvluchtimpressie Sluiscomplex Reevedam

Onderdijkse Waard

STROOMBAAN
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Reevesluis en
Reevedam
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Vogelvluchtimpressie inlaatwerk bij laagwater

Ten zuiden van het eiland Reve wordt gewerkt
aan de Reevedam, die bestaat uit de Reevekering
en de Reevesluis. De sluis en de kering zijn
nodig om in de toekomst het hoogwater, dat
vanaf de IJssel in het Reevediep stroomt, snel
af te kunnen voeren naar het Vossemeer en het
IJsselmeer.

Stroombaan
Onderdijkse Waard
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In de Onderdijkse Waard wordt een stroombaan
aangelegd, waarover in de toekomst hoogwater
van de IJssel het Reevediep in kan stromen. De
50.000 kuub zand, die vrij komt bij het graven
van de stroombaan, wordt gebruikt voor de
aanleg van de dijken van het Reevediep.

Vaargeul
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Tussen de dijken wordt een 7 kilometer lange
vaargeul gegraven voor recreatievaart tussen de
IJssel en het Drontermeer. De verwachting is dat
hier jaarlijks zo’n 12.000 boten passeren. De
volledige breedte tussen de dijken, dus inclusief
de uiterwaarden langs de vaargeul, wordt gebruikt
voor de afvoer van hoogwater vanaf de IJssel. Ook
ontstaat er een gewijzigde dynamiek van water uit
het Drontermeer richting de IJssel.
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De Nieuwendijkbrug is de belangrijkste verbindingsroute tussen Kamperveen, Noordeinde en de stad
Kampen. De 360 meter lange brug loopt over het
Reevediep, ter hoogte van de voormalige Nieuwendijk.
Bij het ontwerp is uitgegaan van de gedachte dat
de brug zo onopvallend mogelijk in het landschap
komt te liggen. De landhoofden liggen hoog, zodat
er onder de brug ruimte is voor fietsen, wandelen
en dijkonderhoud. Voor de verlichting op de brug
wordt gebruik gemaakt van Led-lichtpunten verwerkt
in het dek. Op deze manier heeft de verlichting zo
weinig mogelijk uitstralingseffecten op de omgeving.

Zomerbedverlaging
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Dit deelproject van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is in
de periode 2015-2016 uitgevoerd. De IJssel is, tussen
de Molenbrug en de Eilandbrug, over een afstand van
7,5 kilometer, gemiddeld 2 meter verdiept. Dit is gedaan
door met een baggerschip de bodem af te graven. Hierdoor
heeft de IJssel meer capaciteit gekregen bij de afvoer
van hoogwater. En dat is goed voor de waterveiligheid
van regio Kampen-Zwolle. Het uitbaggeren van de IJssel
heeft zo’n 2 miljoen kuub zand opgeleverd, dat gebruikt
is voor de bouw van de dijken van het Reevediep.

Versterking aanvaarbescherming Stadsbrug
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De aanvaarbescherming van de Stadsbrug in het
centrum van Kampen is versterkt. Daarvoor werden
in totaal vijf schanscaissons gebouwd, een soort
bumpers. Dit zijn betonnen constructies, die schepen
moeten afremmen als ze uit koers raken en tegen de
Stadsbrug dreigen te varen. Het grootste deel van de
schanscaissons zit onder water.

Middeleeuwse IJsselkogge
succesvol gelicht
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Op 10 februari 2016 is de middeleeuwse IJsselkogge
succesvol gelicht. Zo’n duizend belangstellenden en veel
nationale en internationale media volgden de lichting en
berging van het schip op de voet. De IJsselkogge ligt op
dit moment, voor onderzoek en conservering, in een
speciaal daarvoor gemaakt gebouw bij Batavialand in
Lelystad. De conservering duurt naar verwachting een
aantal jaren. De gemeente Kampen heeft belangstelling
om het schip na conservering tentoon te stellen.
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De Onderdijkse Waard wordt heringericht. Er komt
een meestromende nevengeul, die parallel loopt
aan de IJssel. De nevengeul ‘vervangt’ de twee
diepe zandwinplassen, die worden verondiept. De
zandige strandjes langs de nevengeul moeten het
leefgebied worden van onder meer de rivierrombout,
een zeldzame libellensoort. Op de oostelijke oever
van de nevengeul is ruimte voor de ontwikkeling
van zachthoutooibos. Op de hogere delen in de
uiterwaard zullen zich drogere schraallanden
ontwikkelen. In de lager gelegen delen ontstaat
vochtig hooiland en moeras. Soorten als
kwartelkoning en porseleinhoen zullen hiervan
profiteren. Maar ook de ijsvogel zal zich straks thuis
gaan voelen in deze uiterwaard.

Impressie inlaatwerk en migratiegeul vanuit Onderdijkse Waard

Inlaat Reevediep

Recreatieschutsluis
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Tussen de IJssel en het Reevediep wordt een
recreatieschutsluis gebouwd. Via deze sluis kunnen
recreatievaartuigen vanaf de IJssel het Reevediep
binnen varen en vice versa.

8

Bij de Kamperstraatweg wordt de inlaat
gerealiseerd, waardoor in de toekomst hoogwater
van de IJssel het Reevediep in stroomt. De inlaat
bestaat uit een betonnen ‘brug’ met een
grondlichaam. Naar verwachting stroomt het
IJsselwater eens per vijf jaar over deze ‘drempel’
het Reevediep in. Bij de inlaat wordt ook een
migratiegeul en vispassage aangelegd. Na
afronding van de werkzaamheden, komt de
Kamperstraatweg over de inlaat te liggen.

IJsseldelta fase 2
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Op 14 december 2016 ondertekende minister Melanie Schultz van Haegen met de gedeputeerden
Bert Boerman (provincie Overijssel), Jaap Lodders (provincie Flevoland) en heemraad Jan Nieuwenhuis van
Waterschap Zuiderzeeland de bestuursovereenkomst voor IJsseldelta fase 2 van het project IJsseldelta.
Door deze overeenkomst kan de uitvoering van de tweede fase sneller starten, waardoor een aantal tijdelijke
maatregelen niet meer nodig is. In de tweede fase gaat het om het verwijderen van het Roggebotcomplex,
het versterken van de Drontermeerdijk en de bescherming van het recreatiegebied Roggebot tegen hoog
water. Daarnaast wordt in de Reevedam direct een schutsluis aangelegd (in plaats van eerst een keersluis)
(zie 2) en wordt de waterinlaat bij de Kamperstraatweg aangepast (zie 8).

Zalkerbosch
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De werkzaamheden in de uiterwaard Zalkerbosch zijn
klaar. Een groot deel van het gebied is afgeplagd en
hiermee geschikt gemaakt voor de ontwikkeling van
plas-dras gebied, stroomdalgrasland en hardhoutooibos;
natuurwaarden die kenmerkend zijn voor de IJsseldelta.

Scherenwelle
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In de uiterwaard Scherenwelle bij Wilsum zijn de
natuurwaarden versterkt. Tijdens de werkzaamheden
werden de otter en de bever aangetroffen. Langs de
IJsseloever zijn bestaande bomen en struiken verwijderd.
Ook is de vorm van de oude IJsbaan aangepast. Ten
slotte is het kwetsbare kievitsbloemhooiland uitgebreid
door aanpassing van het beheer.

Rietmoeras
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Ten noorden van de tunnel van de Hanzelijn, aan
Overijsselse zijde van het Drontermeer, is een groot
rietmoeras aangelegd van ruim 40 hectare. De eerste
8 hectare, die in 2014 is aangelegd, is al volop in
ontwikkeling. De aanplant van de overige ruim 32 hectare
is in 2016 gerealiseerd. Het nieuwe rietmoeras is het
leefgebied van beschermde rietvogels als de roerdomp
en de grote karekiet en wordt toegevoegd aan het
bestaande Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.

