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Onderwerp: Dijkversterkingsprojecten Hoogwaterbeschermingsprogramma
Zwolle, 18 november 2021

Geacht bestuur,
Het waterschap werkt aan vier dijkversterkingsprojecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma;
Stenendijk Hasselt, Stadsdijken Zwolle, IJsseldijk Zwolle-Olst en Veilige Vecht.
Het ontwerp voor Stenendijk Hasselt heeft ter visie gelegen. Het ontwerp van Stadsdijken Zwolle ligt t/m 1 december
2021 ter visie. De twee anderen zijn in voorbereiding.
Wij maken ons ernstig zorgen over het ontbreken van het onderwerp biodiversiteitsherstel in deze plannen. In het
Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begin 2021 heeft ondertekend
geven de ondertekenaars aan dat ze bij o.a. inrichtingsprojecten zich zullen inspannen om de biodiversiteit waar
mogelijk te vergroten. WDODelta zegt hierover: ‘Wij werken vanuit de gedachte ‘natuur-inclusief’ door bij
planvorming en realisatie van o.a. inrichtingswerken en civieltechnisch werk, waar mogelijk, biodiversiteit in te
passen. Wij dragen bij aan behoud en herstel van (aandacht)soorten en hun leefgebied’.
Wij merken hier tot nu toe niets van terug in de vier dijkversterkingsprojecten.
In de twee plannen die nu ter visie liggen of hebben gelegen (Stenendijk Hasselt, Stadsdijken Zwolle) is geen
hoofdstuk over dit onderwerp opgenomen. In deze plannen wordt ten aanzien van het onderwerp natuur alleen
getoetst of het plan voldoet aan de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in o.a. de Wet natuurbescherming.
Ook in de twee plannen die nu in voorbereiding zijn zien wij niet dat vergroting van de biodiversiteit als afzonderlijke
doelstelling is opgenomen. Ook hier wordt primair gekeken of het plan voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied
van natuur en landschap en er wordt niet onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in het kader van deze projecten
de biodiversiteit juist te vergroten. In deze plannen wordt wel gekeken naar ‘meekoppelkansen’ maar dit zijn kansen
waarvoor externe financiering beschikbaar moet zijn.
De dijken zijn van groot belang voor behoud en herstel van de biodiversiteit omdat ze vaak een belangrijke functie
vervullen als ecologische verbinding tussen natuurgebieden in de uiterwaarden. Dit wordt goed verwoord op blz. 63
en 64 van het N2000 beheerplan Rijntakken. Daar is aangegeven dat de dijken een belangrijke ‘ecologische functie
vervullen als bloemrijke verbindingslinten waarlangs stroomdalplanten en fauna zich kunnen verplaatsen’ en ‘voor
de ontwikkeling en behoud van de ecologische diversiteit in de gehele Rijntakken is verdere ontwikkeling van droge
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graslanden op taluds van dijken echter wel gewenst’. Dit geldt volgens ons niet alleen voor de IJsseldijken maar ook
voor de dijken langs het Zwarte water en Vecht.
Wij verzoeken u daarom om het onderwerp vergroting biodiversiteit voortaan als aanvullende doelstelling in de
plannen op te nemen en in de voorbereiding te verkennen wat de mogelijkheden hiervan zijn.
Concreet:
1. In de twee dijkversterkingsprojecten die nog in voorbereiding zijn (IJsseldijk Zwolle Olst en Veilige Vecht)
naast de primaire doelstelling waterveiligheid de volgende aanvullende doelstelling op te nemen:
Versterken van de biodiversiteit op en langs de dijken zodat deze een ecologische functie vervullen als
bloemrijke verbindingslinten waarlangs stroomdalplanten en fauna zich kunnen verplaatsen.
2. Op korte termijn te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze doelstelling in de twee projecten
waarvan het ontwerp al gepubliceerd is (Stenendijk Hasselt en Stadsdijken Zwolle) alsnog zoveel mogelijk op
te nemen en uit te werken.
In de planvorming van deze projecten hebben wij via onze vertegenwoordigers al diverse voorstellen gedaan die
gericht zijn op versterken van de betekenis van de dijk voor stroomdalplanten. De belangrijkste factor is het
aanbrengen van een zandige toplaag met een lutumgehalte van niet meer dan 8%.
Wij willen over het voorgaande graag nader met uw bestuur of een lid daarvan mondeling van gedachten wisselen
en deze brief verder toelichten.
Ook Natuur en Milieu Overijssel ziet het belang van een dergelijke aanpak en zal dit in haar bestuurlijke contacten
meenemen.
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