
Nieuwsbrief

Ecologische onderzoeken

Bent u eigenaar / bewoner  van een woning of 

perceel nabij de IJsseldijk? En wilt u weten wat de 

ecologische onderzoeken voor u betekenen? In dit 

infoblad leest u hierover meer.

Waarom doet het waterschap onderzoek naar de 
verblijfplaats van verschillende diersoorten?
De Wet natuurbescherming beschermt alle in Nederland in 
het wild levende planten en dieren. Een aantal soorten, zoals 
alle vogels en habitatrichtlijnsoorten zijn extra beschermd. 
Voor het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst is het belangrijk 
om onderzoek te doen naar de verblijfplaats van deze 
beschermde diersoorten, omdat we bij het uitvoeren van 
een project te maken hebben met de Wet 
natuurbescherming. Voor het aanvragen van vergunningen 
om de dijkversterking uit te voeren, moet het waterschap 
onderzoeken of de verblijfplaats van beschermde 
diersoorten wordt geraakt of wordt verstoord. 

Het waterschap heeft hier toch al onderzoek naar gedaan?
Het onderzoek dat in 2019 is uitgevoerd is een onderzoek 
naar:
• de aanwezigheid van broedvogels in de uiterwaarden;
• de aanwezigheid van vleermuizen in bomen (in tuinen en 

langs de dijk);
• de aanwezigheid van de steenuil langs de dijk;
• de aanwezigheid van poelkikker, kamsalamander en 

grote modderkruiper in een aantal poelen langs de dijk.
Ook is in 2019 een eerste inventarisatie uitgevoerd, waarbij 
gekeken is welke woningen en schuren langs de dijk mogelijk 
een goede verblijfplaats zijn voor vleermuizen, 
boerenzwaluw, huismus en andere beschermde soorten, 
zoals kerkuil, huiszwaluw, gierzwaluw, kerkuil en torenvalk. 
Daarbij is vooral gekeken of uw woning of schuur dakpannen 
heeft, een spouwmuur, daklijsten of spleten en een zolder. 

Wat houdt het vervolg onderzoek precies in?
Het vervolg onderzoek dat het waterschap in 2020 wil 
uitvoeren, betreft vooral onderzoek in de tuinen. De 
ecologen maken een ronde op uw perceel om te kijken of de  
hierboven genoemde beschermde diersoorten hier 
voorkomen. 

Wanneer uw woning of schuur een verblijfplaats zou kunnen 
zijn voor de vleermuis, komen de ecologen in de periode mei 
tot september vier- tot zesmaal naar uw woning of schuur 
kijken om te kijken of zij vleermuizen zien in- en uitvliegen. 
Dat doen zij bij zonsopkomst of zonsondergang. Zien zij 
vliegbewegingen, dan kan het zijn dat ze in de
wintermaanden in uw woning willen kijken om te ontdekken

of de vleermuis zijn winterverblijfplaats in uw woning heeft 
gevonden.

Op enkele percelen doen we ook onderzoek naar de 
boerenzwaluw. Wanneer de ecologen tijdens hun eerdere 
inventarisatie hebben gezien dat uw schuur een interessante 
verblijfplaats kan zijn voor de boerenzwaluw, willen zij graag 
in mei of juni een kijkje nemen in uw schuur. 

Wat betekent het voor de dijkversterking wanneer in uw 
woning of schuur een beschermde diersoort wordt 
aangetroffen?
De aanwezigheid van een beschermde diersoort in uw tuin, 
woning of schuur kan betekenen dat het waterschap met de 
uitvoering van de dijkversterking rekening moet houden met 
deze diersoort. Bijvoorbeeld door alternatieve 
verblijfplaatsen voor deze soorten in te richten, zoals 
nestkasten. Of we kunnen een andere planning of 
uitvoeringswijze kiezen door in een andere periode het werk 
te doen, of andere machines te kiezen.

Hoe weet ik wanneer de ecoloog bij mij op de stoep staat?
De ecologen van E.C.O.logisch voeren het vervolgonderzoek 
uit. Zij zijn herkenbaar aan het bedrijfslogo op hun kleding. 
Wij zullen u laten weten in welke week de ecologen langs 
willen komen. Dit zal ook afhankelijk zijn van het weer. Zo 
weet u wanneer u de ecoloog kunt verwachten. Het liefst 
informeert het waterschap u hierover per mail of telefoon. Is 
het waterschap nog niet in het bezit van uw telefoon-
nummer of e-mailadres? Wilt u deze dan aan ons 
doorgeven?

Waar kan ik met mijn vraag terecht?
Wanneer u aanvullende vragen heeft over deze ecologische 
onderzoeken, kunt u contact opnemen met Marijn Linde via 
088-2331200 of ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.
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Postbus 60 
8000 AB  Zwolle 
tel. 088 - 233 12 00
wdodelta.nl
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Bestuurlijk besluit 
Voorkeursalternatief

Ontwerp projectbesluit,
Milieueffectrapportage
en (hoofd)vergunningen

Ter inzage

Definitief Projectplan

Realisatie
Uitvoering dijkversterking 
en maatwerkoplossing bij 

uw perceel of woning.

Contact en afspraken met 
waterschap of aannemer 

over uitvoering 
maatregelen, 

bereikbaarheid en hinder.

Besluitvorming 
Voorkeursalternatief

Invloed dijkversterking op 
gronden en woningen 

bekend. 

Besluit Kansrijke 
Alternatieven (20-02-18)

Alternatievenstudie 
Verkenningsfase

Onderzoeken en uitwerken 
van oplossingsrichtingen 

voor dijkversterking

Planuitwerkingsfase
Individuele gesprekken met 

rechthebbenden (o.a. 
grond- en huiseigenaren) 

over oplossingen bij 
woning /perceel en maken 

overeenkomsten met 
schadeloosstelling. 

Concept voorstel 
Voorkeursalternatief

Planning IJsseldijk Zwolle-Olst: wat en wanneer?

Gunning aanbesteding aan 
marktpartij


