
Buitenlanden  
Nieuwsbrief voor grondeigenaren, ondernemers, bewoners, omwonenden en projectpartners 
over natuurherstel in Buitenlanden Langenholte, Holtenbroekerdijk en Spiekpolder 

Na een rustige winter en een lente met volop wilde kievitsbloemen, gaat Landschap Overijssel vanaf 15 
juni 2022 verder met natuurherstel in Buitenlanden Langenholte. Eerst in de Spiekpolder en vervolgens 
in de Kranenkolk. De werkzaamheden worden net als vorig jaar uitgevoerd door de aannemingsbedrijf 
Netjes BV.
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Vooral graafwerk
Het natuurherstel bestaat opnieuw vooral uit graafwerk. In de Spiekpolder worden twee slenken, geulen, uitgegraven. In de Kranen-
kolk legt Netjes één slenk aan. Zo verbeteren we de waterhuishouding in het gebied; het overstromingswater van de rivier kan beter 
het gebied in- en uitstromen. Op de afbeeldingen hieronder kunt u goed zien waar de slenken komen te liggen. 

Langs de slenken leggen we ook weer natuurvriendelijke oevers aan, zodat het een goed leefgebied wordt voor de kwabaal, zeelt, 
bittervoorn en grote modderkruiper. En in dit nattere en meer natuurlijke gebied is het goed toeven voor vogelsoorten als de zwarte 
stern, roerdomp en grote karekiet.

Wanneer
De werkzaamheden beginnen rond 
15 juni en duren naar verwachting tot 
midden oktober. Netjes begint met de 
voorbereidingen in de Spiekpolder: 
opruimen, schoonmaken van sloten en 
maaien. Daarna worden de rijplaten 
in het gebied gelegd om de natuur 
zo goed mogelijk te beschermen. Het 
daadwerkelijk graafwerk start vanaf 
begin juli. Vanaf 19 augustus, na de 
bouwvak, gaat het werk dan verder in 
de Kranenkolk. Alle afgegraven grond 
wordt afgevoerd door het gebied of via 
het water, en niet over de weg om zo 
min mogelijk overlast te veroorzaken.

Goed toeven voor de zwarte stern

UNIEK IN DE WERELD EN ZO DICHTBIJ!
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Mis niets!
Wilt u niets missen van de ontwikkelingen in de Buitenlanden 
Langenholte, Spiekpolder of Holtenbroekerdijk? Meldt u dan aan 
voor onze updates. Kent u andere geïnteresseerden? Zij kunnen 
zich natuurlijk ook aanmelden voor onze nieuwsbrieven. 

Heeft u vragen, ervaart u overlast of wilt u zich aanmelden voor 
onze nieuwsbrieven? Dat kan via Arjan Thürkow, Projectleider 
Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht bij Landschap 
Overijssel (arjan.thurkow@landschapoverijssel.nl). Meer informatie 
vindt u op: www.landschapoverijssel.nl/buitenlanden
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Samen sterker, met de kracht van de natuur 

Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat 
ze zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Buitenlanden 
Langenholte, ten noorden van Zwolle, is één van die Natura 
2000-gebieden. Het is één van de grootste kievitsbloemgroei-
plaatsen in Europa, een voor Nederland uniek gebied. Er leven 
veel kwetsbare planten en dieren die bedreigd worden. Met 
het Natura 2000-programma kunnen we samenwerken aan 
herstel en versterking en creëren we ruimte voor de wilde 
kievitsbloem, steenanjer en geel walstro. En ontstaan meer 
kansen voor de zeelt, grote modderkruiper, kwabaal en bitter-
voorn. Met maatwerk maken Provincie, andere overheden en 
natuur- en belangenorganisaties samen de natuur veerkrachtig 
en weerbaar tegen invloeden van buiten, zoals verdroging en 
de uitstoot van stikstof. Geen luxe, maar pure noodzaak! Meer 
informatie vindt u op: www.overijssel.nl/natura2000 of op: 
www.landschapoverijssel.nl/buitenlanden.

Overlast 
Natuurlijk doen we zo goed mogelijk ons best om te voorkomen dat 
omwonenden overlast ervaren van de werkzaamheden. Toch kunt 
u als omwonende enige overlast ervaren in verband met de aan- en 
afvoer van materieel en de werkzaamheden. Arjan Thürkow is als 
projectleider uw aanspreekpunt bij eventuele vragen over de werk-
zaamheden. Daarnaast is Jeroen Buunen als gebiedsbeheerder uw 
aanspreekpunt bij andere vragen over het gebied. Hij is regelmatig 
in Buitenlanden Langenholte te vinden. Samen met ecoloog Michiel 
Poolman zijn Arjan en Jeroen verantwoordelijk voor een goede 
uitvoering natuurherstelmaatregelen in de Uiterwaarden, en borgen 
zij dat de werkzaamheden in lijn met alle ecologische voorschriften 
worden uitgevoerd. 

Hoe zat het ook al weer? 
De werkzaamheden zijn onderdeel van een meerjarig natuurherstel-
programma van Landschap Overijssel in de Uiterwaarden van het 
Zwarte Water en de Vecht, ten noorden van Zwolle. Daar herstellen 
en versterken we de bijzondere en kwetsbare natuur en verbeteren 
we de waterkwaliteit en doorstroming. Vorig jaar zomer zijn we al 
gestart in Buitenlanden Langenholte. Het gaat vooral om natuur-
herstelmaatregelen in het kader van het Natura 2000-programma 
in opdracht van de Provincie Overijssel. Dat combineren we met 
een aantal maatregelen die verband houden met de Kader Richtlijn 
Water (KRW) in opdracht van Rijkswaterstaat en het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta. Ook werken we samen met Regiodeal 
Zwolle en Ruimte voor de Vecht. Mooie samenwerkingen die tot 
extra kansen leidt voor de natuur in dit gebied. 

Ruimte voor de Steenanjer

De Pinksterbloem voelt zich helemaal thuis in deze 
uiterwaarden

UNIEK IN DE WERELD EN ZO DICHTBIJ!


