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Project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta 

Doelen: 

1. waterveiligheid 

2. ruimtelijke kwaliteit  (o.a. natuur) 

Maatregelen: 

1. zomerbedverlaging 

2. bypass (Reevediep) 
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Factsheet 
 sluitstuk van pakket van ruim 30 maatregelen in Nederland 

 uniek en omvangrijk:   

- 7,5 km zomerbedverlaging 

- 20 km dijklengte Reevediep 

- oppervlakte Reevediep: 570 ha 

- grondverzet: 6 miljoen m3, waarvan 2 miljoen m3  zand uit de IJssel 

- 41 cm waterstandsdaling bij Zwolle 

- max. capaciteit Reevediep:  730 m3/s (25 % afvoer IJssel, 72 cm 
waterstandsdaling bij inlaat en 30 cm bij Zwollle) 

- waterveiligheid:  Zwolle, Hattem , Elburg, Kampen, Zwartwaterland 

- realisatie: 2015 - 2019 

 

 

1. ZOMERBEDVERLAGING 



14-6-2016 

3 

1a. Scherenwelle 

Kwaliteitsverbetering: 

• kievitsbloemhooiland (k) 

• rietmoeras (r) 

 

Ontwikkeling van: 

• zachthoutooibos (z) 

• natuurvriendelijke oevers (n) 

• eenzijdig aangetakte geul (g) 

 

• verwijderen opschot langs 
rivier (o) 
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21 april 2016 

1b. Koppelerwaard 

• plas-drasgebied 
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1c. Zalkerbosch 

Ontwikkeling van: 
• stroomdalgrasland (s) 
• plas-drasgebied (p) 
• hardhoutooibos (h) 
• wandelpad (w) 
• historische graanakker (g) 

 
Uitplaatsing bedrijf:  
• ter vermindering  
 stikstofbelasting (b) 
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9 maart 2016 stroomdalgrasland 

hardhoutooibos plas-dras 
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1d. Bentinckswelle 

• nevengeul (g) 

• plas-drasgebied (p) 
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1e. Vreugderijkerwaard 

• stroomdalgrasland (s) 

• rietmoeras (r) 
r 
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veldsalie 

locomotiefje 

stroomdalgrasland 

2. REEVEDIEP 
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WEG IS WEG  (Reijer van ’t Hul, 2009) 
 
 
er zit een grutto op een nest 
midden in ’t weiland; Zwartendijk west 
de grutto denkt: 'ik ben lang niet gek; 
hier heb ik toekomst; dit is mijn plek' 
 
echter, zo denkt ook menig mens: 
'daar wonen is mijn liefste wens' 
de mens heeft macht en ’t grote geld 
dus de arme grutto ruimt het veld 
 
de bouwvakkers gaan aan de slag 
en op een mooie lentedag 
verhuist de familie Van de Steg 
naar ’t huis nummer twee aan de Gruttoweg  

Eindbeeld Reevediep 

• ruim 350 ha. nieuwe natuur 
• wandelen en fietsen over de dijken 
• struinen door de uiterwaarden 

(noordzijde)  
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5 locaties 

2a 

2b 

2c 2d                        

2e                       

2a. Rietmoeras Drontermeer 
2b. Natuurgebied De Enk 
2c. Onderdijkse Waard 
2d. Natuurompensatie (Buitendijksweg) 
2e. Weidevogelcompensatie (Jules van Hasseltweg) 
 

2a. Rietmoeras Drontermeer 
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11 mei 2016: rietplant expeditie 

Water als motor voor natuur 
wind (NW): 10x per jaar 
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Refentie 1724: 
meerarmige delta 

  Reevediep 

2b. Natuurgebied De Enk 

  
 

nieuw leefgebied voor waterspitsmuis (15 ha.),  
zwarte stern en meervleermuis  
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2c. Onderdijkse Waard 
Ontwikkeling van: 
• zachthoutooibos (z) 
• rietmoeras (r) 
• droog schraalland (s) 
• vochtig hooiland (h) 
• meestromende nevengeul (g) 
• struinpaden (p) 
• vaargeul (v) 

 
Leefgebied van o.a.: 
• rivierrombout 
• kwartelkoning 
• ijsvogel 
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bloemrijk grasland  

 

uitkijkpalen steenuil en ruigtestroken 

 

  2d. Natuurcompensatie 
(Buitendijksweg) 
soorten: kerkuil, steenuil, ransuil,  

buizerd en huismus 
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2e. Weidevogelcompensatie 

• grutto “gidssoort” 

• opgave: 34 paar / 70 ha. 

• contracten met 3 agrariërs 
13 februari 2014 getekend 

• 53 -73 % van oppervlakte 
bedrijven t.b.v. 
weidevogelbeheer 

• gebiedsmakelaar en 
Agrarische Natuurvereniging 
Camperland 

 

 
 

 

 

 

Natuur in de  
uitvoeringsfase 

© Peter Grobbee, Heleen Broier (Isala Delta) 
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www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl 


