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Vogels profiteren van ruim 40 hectare
nieuw rietmoeras
KAMPEN - De aanleg van een ruim 40 hectare groot rietmoeras, tussen het Drontermeer en de Buitendijksweg,
is klaar. De aanleg van het rietmoeras is onderdeel van het Project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en wordt
ondersteund met een subsidie uit het Europese programma LIFE+. In de afgelopen maanden zijn hier ruim
600.000 rietwortels geplant. In de komende jaren kan het riet zich verder ontwikkelen, zodat het gaat dienen
als leefgebied voor bijzondere rietvogels, zoals de roerdomp en de grote karekiet.
In opdracht van de aannemerscombinatie Isala Delta, die de
werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier uitvoeren, hebben de gebroeders Visscher uit Genemuiden het
plantwerk uitgevoerd. Nadat Isala Delta in maart klaar was
met het grondwerk van de terrassen, is door de rietplanters
telkens met zo’n 15 mensen gewerkt aan het inplanten van
de 600.000 rietwortels. Ze werden daarbij geholpen door
5 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Direct na het
inplanten is vraatbescherming aangebracht. Er zijn onder
andere linten gespannen rond het gebied in een gridpatroon
van 5 bij 5 meter. Hiermee wordt voorkomen dat onder meer
ganzen en zwanen de rietplanten opeten. Als het riet zich
voldoende heeft ontwikkeld, wordt het vraatbeschermend

raster verwijderd. De ontwikkeling van het moerasgebied
wordt de komende 5 jaar op de voet gevolgd en gemonitord.
Het gebied wordt toegevoegd aan het bestaande Europese
netwerk van Natura 2000-gebieden.
Blubber
Julian Visscher kijkt met plezier terug op het werk. “We
zitten met ons bedrijf overal in Nederland, maar dit was voor
ons een mooie grote opdracht in de buurt. Een flink deel
van het nieuwe rietmoeras hebben we machinaal kunnen
inplanten. We hebben daarvoor een machine ingezet, die we
zelf hebben ontwikkeld.” Volgens Visscher komt het nu aan
op de ontwikkeling. “Dat hebben we niet volledig in de hand.
Je kunt natuurlijk de omstandigheden, zoals waterstanden,
zo goed mogelijk regelen. Maar we hebben bijvoorbeeld een
koud voorjaar en een koude start van de zomer gehad. Dat
maakt toch dat het riet langzamer tot ontwikkeling komt”,
aldus Visscher, die er, gezien de tussentijdse resultaten,
alle vertrouwen in heeft dat het goed komt.
Lees verder op pag. 2
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De IJsseldelta als hotspot
De IJsseldelta is een voor de hand liggende regio om het
leefgebied voor de rietvogels een impuls te geven. Het
gebied is het belangrijkste bolwerk voor de grote karekiet
in ons land. De LIFE+ subsidie is aangevraagd door provincie
Overijssel en Natuurmonumenten. Natuurmonumenten
gebruikt de subsidie om de kwaliteit van bestaande
rietlanden in het Zwarte Meer te verbeteren.
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.
De eerste is een verlaging van het zomerbed van de
Beneden-IJssel. De rivier is inmiddels over een lengte van
7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug verdiept.
De tweede maatregel is de aanleg van de hoogwatergeul
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 IJsseldelta-Zuid, waarvan het Reevediep
onderdeel is, combineert het realiseren van de waterveiligheid
met onder meer de aanleg van zo’n 350 hectare nieuwe
deltanatuur en nieuwe wandel-, struin- en fietspaden.

Roerdomp gespot in eerste deel
nieuwe rietmoeras
In het eerste deel van het nieuwe rietmoeras is een roerdomp gesignaleerd. “Hij kwam vast even
kijken of het wat is, maar hij is er nog niet direct gaan wonen”, zegt Ron van der Hut, die namens
provincie Overijssel en Rijkswaterstaat de ontwikkeling van het rietmoeras nauwgezet volgt.
“Ook het net aangelegde deel laat al mooie resultaten zien.”
In 2014 werd al de eerste 8 hectare nieuw rietmoeras
aangelegd. Dit deel is al grotendeels tot wasdom gekomen.
Ook wordt hiervan al volop geprofiteerd door de vogels.
“Er zijn al zo’n 40 verschillende soorten waargenomen, waaronder waterral, dodaars, grote zilverreiger, zwarte stern,
rietgors, rietzanger, kleine karekiet, watersnip, witgatje,

bruine kiekendief, groenpootruiter, krakeend, krooneend
en kleine plevier”, aldus Van der Hut. “En dit voorjaar dus die
roerdomp. De grote karekiet (de tweede soort waarvoor dit
rietmoeras is gemaakt) laat nog even op zich wachten.
Op zich is dat niet vreemd, want het is een nogal kieskeurige
vogel. De grote karekiet is een uit de kluiten gewassen
zangvogel met een lengte tot zo’n 20 centimeter. Om zijn
nest te kunnen verankeren heeft hij wat ouder, steviger riet
nodig.”
Volgens Ron van Hut ontwikkelt het net aangeplante
rietmoeras zich ook goed. “Je ziet de rietplanten uitlopen.
Op veel plekken staat het al een halve meter hoog. De
vraatbescherming zorgt ervoor dat de ganzen het riet niet
opeten. We moeten er wel goed op letten dat er geen wilgen
ontkiemen. Er groeien ook al andere waterplanten, zoals
mattenbies, kranswier, lisdodde en fonteinkruid.”

Ron van der Hut

Werkzaamheden langs Zwarte Meer op stoom
In januari 2016 zijn de werkzaamheden gestart voor het LIFE project Roerdomp in het Riet
(A better LIFE for Bittern) in de rietlanden langs de zuidoever van het Zwarte Meer, bij het
Kampereiland. Bijna 3,5 vierkante kilometer rietland wordt met dit project verbeterd.
Er komen poelen en slenken. Daarnaast plagt Natuurmonumenten een bovenlaag van
10 tot 70 centimeter van het rietland af. Daardoor ontstaat er meer waterriet. Behalve
grote karekiet en roerdomp, profiteren ook rietzanger en snor van deze verbeteringen.

Half december klaar
“Direct na de start van de werkzaamheden in januari kreeg
aannemer Van Aalsburg Griendhouthandel te maken met de
wispelturigheid van het Zwarte Meer. Stuwing van het
water door harde wind zorgde voor vertraging, die later
in het seizoen is ingelopen”, aldus Rogier Hoften, projectleider van Natuurmonumenten. Hoften: “De vakken 8 en 9
zijn grotendeels uitgevoerd, in de laatste week van augustus
2016 zijn de werkzaamheden in de vakken 10 en 11 van start
gegaan, gevolgd door de vakken 2 en 4. Als het weer meezit
(en dan vooral de wind) zijn we half december klaar.

Maar het kan ook dat we door moeten werken tot maart
2017.”
Proefvak 6
In het voorjaar van 2013 is er een proef uitgevoerd in vak 6.
Hier werden slenken gegraven en riet geplagd. Een broedvogelmonitoring uit 2015 laat meteen een sterke toename
zien van zeldzame soorten als waterral, purperreiger, snor en
rietzanger. Deze vogelsoorten gebruiken de nieuw gegraven
slenken in vak 6 als foerageergebied. Ook word al regelmatig
een roerdomp gezien die voedsel zoekt in de slenk.

Agenda
Excursie met de boswachters
op 10 mei 2017

Wandel op woensdagavond 10 mei 2017 van
19.00 tot 21.00 uur mee met de boswachters van
Natuurmonumenten. Zij laten u graag de resultaten van
de werkzaamheden zien. Trek laarzen aan en neem de
verrekijker mee want er valt genoeg te beleven langs
het Zwarte Meer. Aanmelden graag bij Ellen Metz via
e.metz@natuurmonumenten.nl

Rietland van boven

Eind augustus heeft een professionele dronevlieger
onder toeziend oog van de boswachters van
Natuurmonumenten luchtopnamen gemaakt van het
rietland langs het Zwarte Meer. Op deze manier is
zonder verstoring in beeld gebracht hoe fraai het
gebied er nu uit ziet. De dronebeelden zijn vanaf het
najaar 2016 te bekijken op de website van het project:
www.natuurmonumenten.nl/roerdomp-in-het-riet

Nieuwe vogelobservatiehut

Natuurmonumenten, Norbert Kwint

Om van de natuur van het Zwarte Meer te kunnen
genieten plaatst Natuurmonumenten in het najaar van
2017 een vogelobservatiehut in de Mandjeswaard. De hut
wordt gebouwd van inlands eikenhout met een dak van riet
afkomstig uit de omringende rietlanden. Het uitzicht over
het Zwarte Meer met het Vogeleiland in de verte belooft
fantastisch te worden!

Rietplant Expedities groot succes

In april, mei en juni organiseerde Natuur en Milieu
Overijssel in opdracht van de provincie Overijssel drie
speciale Rietplant Expedities voor Kampenaren. Een unieke
mogelijkheid voor de deelnemers om in “verboden werkterrein” zelf aan de slag te gaan met het planten van riet.
In totaal hebben zo’n zeventig kinderen en volwassenen
meegedaan aan de expedities. Met de voeten in de klei en
handen uit de mouwen. Maar ook kregen de deelnemers
uitleg over de specifieke flora en fauna in het gebied.
Kinderen mochten waterdiertjes vangen en vogels spotten.
Het rietmoeras is niet meer toegankelijk voor het publiek.
Wel is het mogelijk om het gebied wandelend of fietsend
te bekijken vanaf de toekomstige dijk van het Reevediep.
En ook komt er op termijn een vogelobservatiepunt.

Wat is LIFE?

De Europese Unie subsidieert het herstel van het broedgebied van de rietvogels uit de regeling ‘LIFE +’. LIFE Nature
bieden en planten- en diersoorten beschermen die
op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura
2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.
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Meer informatie?
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Wilt u meer informatie over de uitvoering neem dan contact op

vorm. Meld u aan voor de digitale of gedrukte versie bij

met één van de projectleiders.

Natuurmonumenten: E.metz@natuurmonumenten.nl

Zwarte Meer: Rogier Hoften.

Meer informatie vindt u op:

R.Hoften@natuurmonumenten.nl tel. 06 - 27 09 26 54

www.natuurmonumenten.nl/Zwarte Meer

Drontermeer:

www.ruimtevoorderivier.nl

Arjan Otten, a.otten@overijssel.nl tel. 038 - 499 81 08

www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl

samenwerken in
de natuur

