
Onderzoeksgebied Mastenbroekerpolder, onderdeel van 
Nationaal Landschap IJsseldelta

Provinciale omgevingsverordening:
Het gebied is weidevogelleefgebied. Er dienen compenserende maatregelen 
getroffen te worden. 

Welke weidevogels zijn er op de projectlocatie gevonden?

• Grutto                  •   Tureluur   

Welke weidevogels zijn er in de omgeving gevonden?

• Veldleeuwerik   

Compensatiemaatregelen moeten door de gemeente worden vastgesteld 
in samenwerking met Splij+.
Voorgestelde compensatiemaatregelen:
• Mozaiek maaien 
• Creëren van natte zones
• Inrichten van kruidenrijke percelen
• Percelen bemesten met vaste mest. 

Doelstelling compensatiemaatregelen: 
• Compenseren van hoeveelheid weidevogels die geen habitat meer 

hebben in het projectgebied in omliggende (andere) gebieden.
• Het instandhouden of verbeteren van de totale weidevogelpopulatie in 

het gebied.

Weidevogels



Wat is veenoxidatie?
Veenoxidatie is een proces waarbij veen door bodemdaling blootgesteld 
wordt aan de lucht, waardoor het oxideert en de bodem inklinkt. 

Hoe wordt het probleem aangepakt?
Infram heeft, in opdracht van de gemeente, onderzoek gedaan naar 
veenoxidatie en een aantal opties voorgesteld. 

 

Uitkomst
Drukdrainage komt hierin naar voren als de optie met het meeste effect.
• Drukdrainage is het aansluiten van drainageleidingen op een put, met 

een pomp, waardoor een veel hoger grondwater peil gerealiseerd kan 
worden.

Veenoxidatie

 Werkscenario’s

Hydrologische 
maatregel voor 
REMMEN: natuurlijk, agrarisch stedelijk, nieuwe functies

Drukdrainage Scenario 1A Scenario 1B

Sloten & waterpeil Scenario 2A Scenario 2B

Open water Scenario 3A Scenario 3B



Verkennende gesprekken initiatiefnemer RWE met gemeente
Principeverzoek initiatiefnemer aan gemeente 

Positieve grondhouding college Kampen t.a.v. principeverzoek
Zonnegilde en RWE samenwerken gezamenlijk 
landschapsplan

Gebiedsaanpak veenweide wordt door gemeente gestart
Keukentafelgesprekken van initiatiefnemers met 
aanwonenden
Definitief RES bod 
INFRAM verricht studie naar aanpak remmen 
veenverbranding en bodemdaling

Solarfields treedt toe tot samenwerkende initiatiefnemers
1e Infoavond  van initiatiefnemers naar aanwonenden met 
mogelijke aanpak zonneparken en landschapsplan
Verdere keukentafelgesprekken met omwonenden en 
belangengroepen.  2e infoavond
Inloopavond
Indienen omgevingsvergunning RWE 

Planning aanvraag omgevingsvergunning door 
Solarfields en Zonnegilde
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