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Probleem

Ti j d s c h e m a m i j l p a l e n

To e l i c h t i n g w i j z i g i n g e n

Het areaal aan natuurgebied in Nederland gaat ach-

Start realisatie: 1997

2004: het project wordt uitgebreid met de

teruit. Verlies van waarden als natuur, schoonheid

Oplevering: 2006: IJsselmonding

inrichting van het Roggebotveld.

van het landschap, ruimte en rust zorgt voor de ver-

2010: Roggebotveld

storing van ecologische processen. Bovendien is ver-

2008: de inrichting van het Roggebotveld

snippering van natuur een aandachtspunt.

Financiën

wordt in 2010 afgerond in verband met werk-

Taakstellend budget: E 13 mln (incl. BLD-bijdrage

zaamheden door Staatsbosbeheer.

Beschrijving oplossing

E 1 mln).

Een meer natuurlijke en dynamische delta van de
IJssel zal gevormd worden in het oostelijk deel van

Politiek / bestuurlijk

het Ketelmeer. Het zal een overgangsgebied wor-

Toezeggingen: de dynamische rivierdelta IJssel-

den tussen de rivier en het IJsselmeersysteem. Een

monding geeft invulling aan de ecologische

dergelijk overgangsgebied is rijk aan biotopen en

hoofdstructuur. Het project maakt deel uit van de

heeft daardoor een hoge biodiversiteit. Aangelegd

samenwerkingsafspraak ‘ICES Veiligheid en Natte

wordt een grootschalig natuurgebied (770 ha.)

natuur’ tussen de ministeries van VenW en LNV

van rietmoerassen en zand- en slikplaten. In 1997

(maart 2000).

is in dit kader een eerste eiland aangelegd met
grond

vrijkomend

uit

de

bouw

van

de

Ramspolkering en uit het slibdepot IJsseloog. In
juni 2002 is gestart met het grootste deel van het
natuurgebied, wat in 2006 is opgeleverd. De
grond hiervoor was afkomstig uit een nieuwe
stroomgeul

voor

de

IJssel,

uit

de

Vreugderijkerwaard (NURG-project) en uit de
vaargeul door het Ketelmeer. Het project wordt
uitgebreid met de inrichting van het Roggebotveld
(60 ha.) tot bloemrijk grasland. Aanleg hiervan
duurt tot 2010 om voldoende tijd te hebben voor
de afzet van de vrijkomende schone grond.

