Aan:
Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Betreft: Het onderhoud van de hoofdwatergangen en hun naast liggende oeverstroken in de
bebouwde kom van Kampen.
Datum: 1 juli 2020.
Van:
Mense Selles – Jacob Catsstraat 457 – 8265 XW – Kampen.
Specifiek betreft het hier de watergang die gelegen is tussen de woonwijken De Maten en De
Flevowijk. Ons huisperceel grenst direct aan deze watergang. Vanuit onze huiskamer is er
direct zicht op het water van deze watergang en wij leven mee met het wel en wee dat er
gedurende het jaar op en bij het water gebeurt.
In het 1996 zijn wij hier komen wonen en de watergang was behalve het water goed gevuld
met een grote diversiteit aan waterplanten. Ook de watervogels waren qua aantal en
diversiteit goed vertegenwoordigt.
De afmetingen van de watergang is behoorlijk overgedimensioneerd en het onderhoud
beperkte zich door een baan door het midden van de watergang schoon te maken.
Het onderhoud gebeurde meestal één keer – met de maaiboot - en wel aan het eind van het
seizoen.
In de loop van de jaren werd het onderhoud geïntensiveerd er werd het onderhoud – van de
waterpartij - twee keer per jaar uitgevoerd en verbreed tot aan de oevers. Het gevolg was dat
de soortenrijkdom van de waterplanten teruggebracht is tot slechts enkele. Nu rest nog
hoofdzakelijk waterlelies en gele plomp en dan nog slechts een smalle strook langs de oever.
De strook langs de oever wordt ook tweemaal per jaar kaal gemaaid tot in het water. De
laatste keer laat in de herfst zodat alles superkaal de winter in gaat.
Helaas is dat waarschijnlijk de oorzaak dat de watervogels geminimaliseerd zijn. In het
voorjaar is er geen nestgelegenheid, doordat de oeverbegroeiing ontbreekt.. Maar hier en daar
in onze particuliere tuinen worden er nog wel een nestje eendeneieren uitgebroed. Echter voor
de jonge vogels is er nergens bescherming voor de predatoren – kraaien – reigers – meeuwen
enz. Gevolg is dat de jonge vogels in enkele dagen ( soms uren) worden opgegeten.
Het gevolg is dat de watervogels meerdere keren proberen een nest jongen groot te brengen.
Soms tot wel drie keer toe, sommige soorten (o.a. meerkoeten – waterkipjes) zijn daar heel
vasthoudend in. Dat heeft dan in zich dat de laatste broedsels in de maand juni zich laten zien.
Dan is de oeverbegroeiing voldoende hoog en is er bescherming voor de predatoren.
Maar… dan komen de onderhoudsmachines – zoals vandaag- en maaien/klepelen alles weer
plat tot in het water. En passant wordt ook de aanwezige oeverbeschoeiing flink geraakt want
de bestuurder kan het niet goed zien vanuit de cabine. Hier en daar worden ook de waterlelies
en de gele plomp gemaaid/geklepeld die tegen de oever groeien.
Over deze zaak is al diverse keren met de diensten van het waterschap en de gemeente
Kampen gesproken door mij – ook namens de naaste buren, maar helaas geen resultaat in een
wat natuurvriendelijker onderhoud van deze watergang. Als waterafvoer heeft deze maar een
geringe prioriteit gezien de forse afmetingen.
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In de laatste weken konden we zelfs genieten van de zang van de rietzanger, maar alles is
weer plat en kaal. De vogels zijn op een enkele na ook verdwenen.
Bij dezen een verzoek aan het algemeen bestuur of u de natuur in de stad een goed hart
toedraagt en het noodzakelijk onderhoud tot een minimum kunt beperken zodat de eens zo
rijke natuur hier in de stad Kampen zich weer kan herstellen.
Ik ben gaarne bereid om het een en ander nader mondeling toe te lichten.
Van 6 – 14 juli ben ik echter niet bereikbaar (vakantie).
Met vriendelijke groet.
Mense Selles.
Jacob Catsstraat 457
8265 XW Kampen
Tel: 038 – 33 159 16
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