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BUITENDIJKSE
BOERDERIJ HOUDT
DEVENTER DROOG
Boerin Annette Harberink op haar ‘natuurderij’ in de
uiterwaarden bij Deventer

Begin november heeft de eerste ‘watervriendelijke’ boerderij van Nederland in de uiterwaarden van de IJssel bij
Deventer officieel haar deuren geopend. De boerderij,
die door de beheerder Natuurderij KeizersRande wordt
genoemd, levert een bijdrage aan de waterveiligheid.
Boerin Annette Harberink gaat de uiterwaarden namelijk
zodanig beheren en onderhouden dat het water – als dat
nodig is – vrij kan doorstromen.
Het project is tot stand gekomen in samenwerking met het
overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier en initiatief
nemer Stichting IJssellandschap, de beheerder en verpachter van een groot aantal landerijen en landgoederen rondom
Deventer. In het kader van Ruimte voor de Rivier moeten
de uiterwaarden bij Deventer (Keizers- en Stobbenwaarden,
Olsterwaarden) bij hoogwater zoveel water kunnen opnemen dat de waterstand in de stad met 10 centimeter
daalt. Over een lengte van 10 kilometer worden daarom in
de uiterwaarden meerdere geulen (met een breedte van
100 meter) gegraven. Ook wordt een dwarskade verwijderd.
Door de dynamiek van de IJssel ontstaat nieuwe riviernatuur, die als waardevol wordt beoordeeld.
Om de doelstelling voor waterberging te realiseren, is het
belangrijk dat de vegetatie in de uiterwaarden kort wordt
gehouden. Hoge vegetatie vormt een grote belemmering

voor de doorstroomsnelheid van water. Natuurderij KeizersRande, die dus buitendijks, maar op een terp is gebouwd,
heeft zich daartoe verplicht. Het werk zal verricht worden
door de grazende koeien van de boerderij of door de boer
zelf, die waar nodig zal moeten ‘bijmaaien’.
Zoals bij de meeste projecten in het kader van Ruimte
voor de Rivier is ook in dit geval getracht de belangen van
waterberging te combineren met die van andere partijen in
de regio. In dit geval hecht de Stichting IJssellandschap veel
belang aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. De Natuurderij legt zich toe op de productie van melk en vlees, maar
genereert straks ook inkomsten uit recreatie en educatie.
Voor dat laatste kijkt de boerin met name naar de scholen
in Deventer.
De ‘natuurderij’ ligt in een gebied dat regelmatig
onder water moet kunnen staan

