Nieuwsbrief
Nr. 04, december 2020

HERINRICHTING VLEDDERS EN LEIJERHOOILANDEN

Inleiding
In de vorige nieuwsbrief van april 2020
informeerden wij u onder meer over de voortgang
van de plannen voor de herinrichting van Vledders
en Leijerhooilanden in Staphorst. Graag vertellen
wij u in deze nieuwsbrief over de definitieve
plannen en de stand van zaken van dit project.
Want in 2021 gaat definitief de schop in de grond.
Wat gaan we precies doen
Samen met Landschap Overijssel gaan we het
waterbeheer verbeteren en gaan we het gebied
Vledders en Leijerhooilanden nog natuurlijker en
ecologisch waardevoller maken. Het is een uniek
beekdal waar prachtige natuur kan opbloeien.
Daarom hebben we samen met u, inwoners en
andere organisaties plannen gemaakt om dit
gebied verder aan te pakken. De definitieve
plannen hebben we samengevat op een kaart die
u als bijlage aantreft. Wilt u het hele plan lezen,
kijk dan op onze website
www.wdodelta.nl/landinrichtingijhorst

Water vasthouden
Het wordt niet alleen droger in Nederland, ook zijn
er meer heftige regenbuien. Door het gebied een
bergingsfunctie te geven kunnen we het water
beter vasthouden en treedt er minder schade op
door droogte aan natuur. Een belangrijk onderdeel
voor deze bijdrage is het grondwaterpeil. We
verhogen het grondwaterpeil met 40 cm naar 1.20
m +NAP. Dat is nodig om de natuur tot bloei te
laten komen. Om dit te bereiken, maken we een
stuw in de Streitenvaart.
Op dit moment renoveren we al het gemaal
Vledders in de Streitenvaart. Dit gemaal dateert uit
de zestiger jaren en voldoet niet meer aan de
eisen van deze tijd. Het gemaal en de stuw maken
we vispasseerbaar. De vissen kunnen dus
makkelijk om het gemaal of de stuw heen
zwemmen via een passage.
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Prachtige natuur en een origineel landschap
Nog een belangrijke reden om dit gebied aan te
pakken is dat we de natuur en het landschap
sterker gaan maken. Dit kan alleen als het
waterpeil stijgt, en we het grondwater tot in de
wortels krijgen, gedurende een langere periode in
het jaar. Daarnaast verwijderen we in een deel
van het gebied de bovenste laag van de bodem.
Hier maken we grond armer van. Dit is nodig, want
de natuur doet het goed op voedselarme grond.
Door de aanpassing kunnen we bovendien het
gebied beter beheren.
Mede door de toestroom van water en de kwaliteit
van het grondwater kunnen we hier prachtige
natuur verwachten. Denk dan bijvoorbeeld aan
dotterbloemhooilanden en bloemrijke graslanden.
Maar ook bijzondere dieren zoals de zilveren
maanvlinder kan hier groeien.
Aan de oostzijde van de Streitenvaart maken we
een natuurlijke oever. En aan de noordzijde
maken we een meertje met riet aan de oevers.
Daar kunnen watervogels zoals de watersnip
nestelen. In de kern van het gebied maken we een
oase van rust, zodat verschillende diersoorten als
de otter en kraanvogel terugkomen.

IJsvogel

Bijzondere waarnemingen
De afgelopen tijd zijn al bijzondere waarnemingen
gedaan. Zo is de otter gezien in de kern van de
Vledders. Daarnaast zijn een koppel kraanvogels
gedurende langere tijd aanwezig geweest en is de
bijzondere reuzenpaardestaart gezien in de akker
aan de noordoost kant van het gebied. Maar ook
diverse soorten orchideeën en vogels als de
kwartel en watersnip kleuren het gebied. Vanwege
de kwetsbaarheid van deze natuur en de behoefte
aan rust wordt het gebied niet toegankelijk. Wel
willen we met excursies deze prachtige natuur aan
geïnteresseerden tonen.

Otter

Blijf op de hoogte via de website:
www.landschapoverijssel.nl

Kraanvogel
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Cultuurhistorie en beleving
Het gebied Vledders en Leijerhooilanden heeft
een rijke geschiedenis. Binnen de herinrichting
proberen we zoveel mogelijk de historische lijnen
en elementen te behouden of zichtbaar te maken.
En we gaan het verhaal van dit landschap
vertellen. Want de prachtige natuur en het
afwisselende landschap in dit gebied hebben
aantrekkingskracht op de mens. We geven hier
ruimte aan door vanaf de randen van het gebied
een aantal plekken te realiseren waar informatie
over het gebied is en waar een mooi uitkijkpunt
aanwezig is. Deze punten zijn goed bereikbaar
doordat ze op een fiets- of wandelroute liggen. We
gaan geen paden dwars door het gebied maken,
omdat dit de benodigde rust verstoort. Aan de
oostkant hebben we de ambitie om vanuit een
nagebouwde schaapskooi een onbemand
informatiepunt te maken. In deze schaapskooi
vertellen we over de natuur, het landschap en de
cultuurhistorie. Zo willen we de beleving vanuit de
bestaande wandelroutes graag verbeteren en
aanvullen.
Onderhoud en beheer
Als natuur de ruimte krijgt, moet het ook
onderhouden worden. Vooral in de lagere delen
gaat het beheer de eerste jaren intensiever zijn.
Dit om te voorkomen dat het gebied verbost en het
open landschap verdwijnt. Op de drogere delen
(westkant) en aan de randen van het gebied blijft
ruimte voor begrazing. Om schoon en voldoende
water in het gebied te houden gaan we de
Streitenvaart en de sloten regelmatig
onderhouden. We maaien het gebied één tot twee
keer per jaar.

Wanneer gaan we aan de slag?
De afgelopen jaren bent u door nieuwsbrieven,
inloopbijeenkomsten en keukentafelgesprekken op
de hoogte gehouden van het project. In april 2020
is het waterschapsbestuur akkoord gegaan met de
definitieve plannen. U kunt het plan inzien op onze
website www.wdodelta.nl/landinrichtingijhorst
In januari 2021 zoeken we een aannemer om de
plannen uit te voeren. Aansluitend starten we
daadwerkelijk met de uitvoering. We verwachten
medio 2021 dat de schop in de grond gaat. De
precieze datum gaan we overleg met Landschap
Overijssel. Wij houden u op de hoogte van de
voortgang van het project.
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit project?
Neem dan gerust contact op met
omgevingsmanager Dinant Hommes, tel.nr.: 088233 1200 of via dinanthommes@wdodelta.nl
Veel mensen hebben zich al opgeven voor de
digitale nieuwsbrief. Wilt u ook liever digitaal de
nieuwsbrief ontvangen? Graag! Zo kunnen wij u
sneller op de hoogte houden tijdens de uitvoering.
Geef uw e-mailadres aan ons door via
dinanthommes@wdodelta.nl

Wij wensen u prettige feestdagen!

Welriekende nachtorchis

Postbus 60
8000 AB Zwolle
tel. 088 - 233 12 00
wdodelta.nl

