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HERINRICHTING VLEDDERS EN LEIJERHOOILANDEN

Vledders en Leijerhooilanden klaar voor de toekomst!

In het gebied Vledders en Leijerhooilanden in de 
gemeente Staphorst, is afgelopen jaar hard gewerkt aan 
de ontwikkeling van een prachtig natuurgebied. 
Hiervoor is het gebied grotendeels heringericht. Dit was 
nodig om het gebied voor te bereiden op de gevolgen 
van de klimaatverandering én om daarmee de 
omstandigheden voor unieke natuur te verbeteren. In 
maart 2021 werd de eerste graafmachine ingezet, de 
werkzaamheden zijn nu afgerond. Waterschap Drents 
Overijsselse Delta (WDODelta) en Landschap Overijssel 
nodigen u uit om de korte video te bekijken, én de 
herinrichting, na het broedseizoen, tijdens een excursie 
te bewonderen. Hierover op pagina twee meer.

Scan de QR code met de 

camera van uw telefoon of 

tablet en volg de link naar de

YouTube video. 

Bedankt!

Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn vrachtwagens en 
andere voertuigen ingezet om de grond te bewerken. 
Dit alles met een prachtig doel. Daarom willen wij u nu 
hartelijk danken voor uw geduld en begrip tijdens deze 
intensieve periode.

Wat is er veranderd?

Het waterschap en Landschap Overijssel zorgden er 
samen voor dat er in het gebied unieke natuur, stevige 
biodiversiteit en voldoende schoon water is. Hiervoor 
werd 44 hectare grond aangekocht, waardoor in totaal 
meer dan 200 hectare natuurgebied is ontstaan. Veel 
watergangen zijn gedempt, er is een bypass gegraven in 
het westelijke deel van het gebied, een gemaal is 
vervangen, natuurlijke oevers werden aangelegd en het 
grondwaterpeil is aanzienlijk verhoogd. Het peil van de 
Streitenvaart wordt de komende jaren nog in stapjes 
verhoogd tot maximaal 40 centimeter. Dat is mogelijk 
door een nieuwe stuw. Dit alles om het gebied 
natuurlijker en ecologisch waardevoller te maken en 
het klimaatbestendig in te richten en het beschikbare 
water optimaal te benutten.
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Stuw Vledders

https://youtu.be/Oxs5xVB5808
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Welriekende nachtorchis

Ontwikkelingen

In de komende vijf tot tien jaar krijgt het gebied de 
kans zich verder te ontwikkelen. Hoewel we afhankelijk 
zijn van verschillende factoren, zijn we voorzichtig 
optimistisch over wat er mogelijk gaat groeien, bloeien 
en leven. Tegelijk worden we al positief verrast: we 
hebben kraanvogels gespot in het gebied. Dit zijn 
verstoringsgevoelige vogels, maar we hopen dat ze nu 
in het gebied blijven broeden. Het gebied is ingericht 
om water lange periodes vast te houden en te kunnen 
bergen. Dat is gelukt. Tijdens de zeer natte periode in 
februari hebben we gezien dat het gebied grote 
hoeveelheden water kan bergen. De prachtige natuur 
in de Vledders en Leijerhooilanden is dus klaar voor de 
toekomst. En nu heeft het rust nodig zodat bijzondere 
flora en fauna kan gedijen.

Excursies langs beschermd gebied

Het gebied is niet toegankelijk voor publiek, maar wel 
vanaf de randen te beleven. De komende jaren 
realiseren we nog een onbemand informatiepunt in de 
vorm van een schaapskooi, en plaatsen we een drietal 
informatiepanelen langs de randen van het gebied. 
Ook organiseren we na het broedseizoen (dat duurt tot 
half juli) een aantal excursies waarbij belangstellenden 
het gebied kunnen bezoeken en zo een uniek kijkje 
krijgen in het gebied. Houd hiervoor de website van 
Landschap Overijssel in de gaten via 
www.landschapoverijssel.nl of stuur een e-mail naar 
info@landschapoverijssel.nl waarin u aangeeft 
geïnteresseerd te zijn in deze excursie. Dan houden wij 
u op de hoogte.

Contact

Dinant Hommes, omgevingsmanager van het 
waterschap: “Als waterschap zijn we trots op wat we 
hier samen met Landschap Overijssel gerealiseerd 
hebben. Het is een slim watersysteem dat veiligheid 
biedt, stevig bijdraagt aan het opvangen van de 
gevolgen van de klimaatverandering  en de basis legt 
voor unieke natuur. Heeft u nog vragen over dit project 
of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op 
via 088 – 233 1200 of dinanthommes@wdodelta.nl.”

Afplaggen van grond

De Vledders

http://www.landschapoverijssel.nl/
mailto:info@landschapoverijssel.nl
mailto:dinanthommes@wdodelta.nl
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Reacties van betrokkenen partijen

Gerard van den Berg, Natuurbeschermingsvereniging 
IJhorst-Staphorst 

"Bij het ontwikkelen van de inrichtingsplannen heeft de 
natuurbeschermingsvereniging prettig samengewerkt 
met Landschap Overijssel en het waterschap. De 
heringerichte Vledders ontwikkelt zich razend snel naar 
een uniek natuurgebied. Waar eeuwenoud kwelwater 
dagzoomt en een orchideeën rijke wereld ontstaat, én 
stelt- en watervogels zich vestigen waaronder de 
kraanvogels.‘’

Hans Dijkstra, terreinbeheerder Landschap Overijssel

“Het gebied is natter, dat is veelbelovend. Er viel 
extreem veel regen in februari, het is mooi om te zien 
dat dit water goed werd opgevangen in het gebied en 
de werkzaamheden nu al effect hebben. 

Het gebied kenmerkt zich door rust en unieke flora en 
fauna. Het is een ideale plek voor otters en 
kraanvogels, die hebben we recent al gespot. Ook 
hebben we al tientallen weidevogels gespot, zoals de 
kievit, wulp en watersnip. Het is goed om te zien dat 
het gebied nu al interessant is voor vogels. Dit is 
veelbelovend voor wat we nog meer aan flora en fauna 
mogen verwachten. Tegelijk hebben we de uitdaging 
het gebied zo te beheren dat flora en fauna kan 
gedijen, er geen wateroverlast ontstaat en de unieke 
landschappelijke waarden behouden blijven.”

Herbert Lamber, projectleider aannemersbedrijf 
Bouwhuis

“Als aannemer van het werk zijn we enorm trots op het 
behaalde eindresultaat. We zijn door het waterschap 
begin 2021 gecontracteerd om dit bijzondere project te 
realiseren. Bij de uitvraag uitte het waterschap haar 
zorgen over onder andere de logistieke uitdaging, het 
werken in een ecologische zeer waardevol gebied, en 
de communicatie met de verschillende 
belanghebbenden. Samen met ons team hebben we 
een hoogstaand plan opgesteld, wat zich heeft 
uitbetaald in een buitengewoon succesvolle uitvoering. 
Ondanks het grootschalige grondtransport hebben zich 
geen incidenten voorgedaan. Voor de afstemming met 
betrokken agrariërs en omwonenden hebben wij een 
omgevingsmanager ingezet. Dit zorgde voor een 
laagdrempelige communicatie, maar bovenal voor 
vertrouwen. 

Namens Bouwhuis wil ik daarom iedereen bedanken 
voor de goede en prettige samenwerking. Daarnaast 
willen wij ook de directe omgeving bedanken voor het 
begrip tijdens de werkzaamheden.”   
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Kraanvogel; Jacob van der Weele 
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