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Programma themadag  18 juni 2016 

Duurzaam bodembeheer en blauwe diensten 

Voor leden, relaties en andere geïnteresseerden organiseert Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta 

een themadag op de Kampereilanden. In dit oude poldergebied komen vele waterschapsopgaven bij 

elkaar. 

 

Op 18 juni kunt u kennis maken met het gebied, en stellen we een aantal watergerelateerde thema’s 

centraal: hoe gaat een duurzame boer om met bodembeheer en wat betekent dat voor het grond- en 

oppervlaktewater, hoe kun je waterbestendig bouwen in dit bijzondere gebied, wat zijn de kansen voor 

de zgn. blauwe diensten?  

Ook een interessante ontwikkeling is de gebiedscoöperatie waarin agrariërs en andere inwoners van het 

gebied duurzaam samenwerken. 

 

De globale indeling van de themadag is als volgt:  

10.45 Ontvangst bij Polderzicht 

Mastenbroek, een sfeervolle 

ruimte in de skybox boven de 

stallen, met zicht op melkrobots 

en potstal.  

Via de loopbrug over de koeien 

kunt u naar de vogeluitkijkpost 

die een prachtige panoramablik 

over de polder geeft. 

www.polderzichtmastenbroek.nl  

 

Mastenbroek is een middeleeuwse polder in de gemeenten Zwartewaterland, Kampen 

en Zwolle, en maakt deel uit van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Het is een van de 

oudste polders van Nederland.   

  

11.00 Welkomstwoord  

door organisatoren  

 

Marion Wichard   & 
Fractievoorzitter  

Water Natuurlijk DODelta 

  
 

 

Martin Knol 
Lid steunfractie 
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11.00-12.15 Inleidingen en discussie  
 

De sprekers geven een inleiding, maar we hopen vooral aan 

de hand van verschillende stellingen met elkaar in discussie 

te gaan en elkaar te inspireren! We hopen daarmee ideeën 

te generen waar het waterschap op korte termijn mee aan 

de slag kan gaan.  

 

Jan Anne Roetman, boerencoach en boer in het 

gebied, zal een korte introductie geven van kringloop-

landbouw in de Ijsseldelta. 

Jan Anne is graag bereid een aantal mythes ten aanzien van 

landbouw te ontkrachten! 

Lammert Kragt, bestuurslid van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, vertelt over het 

ontstaan en de ambities van de coöperatie, en de samenwerkingsvormen. Zijn verhaal 

vormt de opmaat naar de derde spreker:  

Eibert Jongsma, werkzaam bij 

Landschap Overijssel en van daaruit 

onder meer belast met het strategisch 

beleid van de Stichting Groene en 

Blauwe Diensten Overijssel.  

Hij zal een korte inleiding verzorgen 

over blauwe diensten en de uitdaging 

daarbij voor de waterschappen.  

 

12.15-12.30 Afsluiting discussieronde en conclusies 
Wat kan Water Natuurlijk meenemen naar het bestuur van het waterschap? 

 

12.30-13.15 Lunch 
 

13.30-14.15 Locatie 2: Farmwalk 

Agrarisch ondernemer Marten Knol leidt ons 

rond over zijn boerenbedrijf op Kampereiland, een 

eiland  in de monding van de IJssel bij Kampen.  

Hij geeft een toelichting op het bodembeheer op 

zijn bedrijf en het waterbestendig bouwen van zijn 

splinternieuwe stal.  
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14.30 – 15.30  Natuurontwikkeling rond Kampereiland  
Als het weer en de omvang van het gezelschap het toelaten, sluiten we de bijeenkomst 

af met een boottochtje. 

Jan Visscher, natuurbeheerder bij 

Waterschap DODelta, neemt u mee 

voor een lommerrijke boottocht 

tussen de eilanden in de 

IJsselmonding.  

U komt dichtbij het nest van de 

zeearend en de schuilplaats van de 

bever. Ook vaart u langs enkele 

kunstwerken, en kunt een blik 

werpen in de vogelrijke lagune van 

de Ramspolplaat.  

 

 

 

Bijzonderheden programma 
• De aangegeven tijdstippen zijn bij benadering.  

• Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bestaat de mogelijkheid dat voor het middaggedeelte de 

groep in tweeën wordt gesplitst, zodat een van de groepen start met een boottochtje en daarna de 

farmwalk doet.  

• Voorafgaand aan de bijeenkomst houdt het regiobestuur een ledenvergadering (van 09.45 tot 

10.45 uur). Leden van Water Natuurlijk ontvangen hiervoor per e-mail een uitnodiging.  

• De startlocatie is Polderzicht Mastenbroek, Oude Wetering 139, 8293 PE Mastenbroek. De twee 

andere locaties liggen op korte afstand. Met openbaar vervoer zijn ze helaas niet goed bereikbaar. 

In overleg is het mogelijk dat u wordt afgehaald van station Kampen of station Kampen Zuid. Geeft 

dat s.v.p. op bij aanmelding.  

 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 juni via www.waternatuurlijkdodeleta.nl/18juni. Aan 

deelname zijn geen kosten verbonden. Bij de boottocht geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt! 

Mocht u na aanmelding onverhoopt toch verhinderd zijn, dan verwachten we dat u zich uiterlijk 15 juni 

afmeldt, zodat wij niet met onnodige kosten worden geconfronteerd. 

 

Contact? Zijn er vragen over het programma of andere Water Natuurlijk-onderwerpen? Neem dan 

contact op via dodelta@waternatuurlijk.nl of 06 4618 2636.  

 


